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I 

PREFÁCIO 

NO CAMINHO DE UMA SOCIEDADE ABERTA 

I 

De 1984 a 1988 

Os textos ora publicados são o resultado de um trabalho de equipa 
desenvolvido entre Junho de 1984 e Junho de 1985, sob o lema do Pro- 
grama para uma Nova Década. Nessa altura o quadro político era dife- 
rente do actual. Governava o Bloco Central e os tempos eram de vacas 
magras. Neste nosso trabalho, porém, as esperanças, oportunidades e ne- 
cessidades de mudança e futuro eram já tão nítidas como a crítica da rea- 
lidade subjacente. Por exemplo, no texto em que, eu próprio, ainda em 
Maio de 1984, explicava o «porquê» do empreendimento, dizia-se o se- 
guinte: 

«Há condições de mudança c início de um novo processo polí- 
tico, económico c social, sobretudo se se pensar na perspectiva 
de finais de 1985. Em 1985, haverá, de facto, todas as condições 
para encerrar um ciclo e abrir outro. Senão vejamos: 
1. será o fim de um ciclo presidencial de dez anos, ainda domi- 

nado pela ideia de garantia militar e de estabilização da 
Constituição existente; 

2. será o fim do período de transição entre o Império e a Euro- 
pa c, portanto, do isolamento pré-curopeu, já que Janeiro 
de 1986 é oferecido unanimemente como a data de entrada 
de Portugal no Mercado Comum; 

3. será a ocorrência sucessiva de três actos cleitorah — eleições 
locais, presidenciais e legislativas (Maio de 1985).» 

Em fins de 85 quase tudo mudaria, de facto. A diferença estava, po- 
rém, em que a mudança ocorrida era mais a de um «novo» poder político, 
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do que a de um novo programa reformador. E, neste sentido, subsistiria 
sempre a suspeita, até hoje não erradicada, de que a mudança em curso 
seria mais a de uma «adaptação» do que a da «revisão» sistemática c pro- 
funda para que o nosso trabalho apontava. Por trás dessa «nova vaga» po- 
lítica persistia, aliás, uma acção continuista que assumia os seus próprios 
progressos mais como «necessidade» do que como «projecto» e, assim, 
mesmo para os seus mais sinceros aderentes, corria o risco de não estar su- 
ficientemente convencida nem ser suficientemente convincente. 

Ao mesmo tempo, a mudança da consciência pública ia ainda mais 
longe do que a do poder político. Projectos até então «heróicos» começam 
a arrastar conversões torrenciais — o caso mais notório seria o das «privati- 
zações», tornado quase popular, uma década depois do ano baptismal das 
«nacionalizações» (75). O mesmo se diga do «referendo» ou da «televisão 
privada». Só que, como as «bandeiras» e «programas» continuavam a ser 
os mesmos, também aqui não se sabia ao certo qual a parte de «moda» 
nas novas convicções, ou, pior, qual a maneira como os novos métodos 
poderiam ainda disfarçar ou servir os velhos objectivos. E a verdade é que 
ainda são mais as vozes do que as nozes... 

Em qualquer dos casos, houve, sem dúvida, tanto na prática gover- 
nativa como na consciência pública, importantes progressos, voltados para 
a abertura e modernização do País. Continua, porém, a persistir um sen- 
tido de inacabamento e ambiguidade que torna sempre útil recuperar as 
últimas sinalizações da marcha em curso. Ao publicar, passados quatro 
anos, textos datados e, aqui e ali, factualmente desactualizados, não esta- 
mos a reclamar qualquer autoria intelectual sobre os progressos depois 
ocorridos — até porque o «plágio» não existe em política e, em rigor, o 
poder democrático devia ser, até, o maior de todos os «imitadores»... 
Nem estamos a clamar desforço contra os erros cometidos pelos outros, o 
que, além do mais, faria perder aos nossos a sua também perfeita legiti- 
midade... Estamos, sobretudo, a confrontar duas perspectivas, quando 
1985 já vai longe, mas o caminho que prevíramos c desbravamos ainda é 
muito longo e árduo. 

Aliás, se a política se está sempre a julgar c afinar a si própria em 
múltiplas direcções c, por isso, não há — como se diria na linguagem de 
U. Eco — «obra» mais «aberta» do que a sua, tem sentido, além disso, 
perguntarmos, de novo, onde estamos hoje, nesta necessária esperança de 
uma «nova política»? Não o fazemos para denunciar as políticas de «pe- 
quenos passos», até porque no simples confrontá-las já há o suposto de 
um entendimento necessário. Trata-se, bem mais, de relançar a ideia do 
«grande passo» que a plenitude do processo de integração irá, aliás, tornar 
irrecusável. Não há que correr para ele como a torrente para uma catara- 

8 



ta, mas sim que ordenar as prioridades e as etapas que a ele conduzam. É 
que, só a força da sua tracção pode induzir uma mudança verdadeiramen- 
te «qualitativa» e, portanto, substancialmente «reformadora». 

Nós próprios nos enganamos com certeza e a releitura do texto será, 
também, uma oportunidade de contricção própria. Ressalve-se-nos, no 
entanto, o propósito democraticamente interventor, dialogai, exposto, 
claro e comunicativo que aspira mais a servir a «razão dos homens» que a 
«razão de Estado». De resto, a uma cultura política que tenha por objecti- 
vo a «sociedade aberta» só a transparência pode servir como método, o 
que não será de somenos quando a «glasnost» promete chegar a todo o la- 
do e talvez, também, a certas tradições da direita. É por isso que quando 
alguém descortinou nos trabalhos do Grupo de Ofír o esboço do primeiro 
programa «neo-liberal» coerente da história política portuguesa (Teresa de 
Sousa, no «Expresso»), o que mais nos satisfez nessa fórmula foi a dupla 
abertura pesquisadora tanto do adjectivo (neo) como do substantivo (libe- 
ral), juntamente, embora, com o carácter estruturado que as qualificações 
de «programa» e «coerência» revelavam. Com estes últimos conceitos 
acrescia-se à crença num caminho mais desenvolto e mais largo para o 
País, algo como um «plano» político meditado, de que sobretudo o centro 
c o centro-direita, mais confiados à razão e à acção do que aos carismas, 
continuavam, desde o fim da Aliança Democrática, especialmente careci- 
dos, como, aliás, ainda hoje, sensivelmente, acontece. 

Face aos excessos de 75, o centro e o centro-direita vinham, de facto, 
oscilando entre a «recusa» e o «correctivo», quando, para chegar mais lon- 
ge, seria sempre necessário olhar a alternativa de maneira mais própria, 
geral e positiva. Pensaram primeiro em sobreviver c depois em indemni- 
zar-sc, mas os tempos que vêm já não se bastam com uma atitude defen- 
siva e vigiada em relação a 75. Necessitam bem mais de um olhar constru- 
tivo para o futuro e, em particular, para 1992. Se esse olhar não for o seu, 
a ressaca será mesmo, de novo, contra eles. 

O Programa para uma Nova Década pretendia situar-se como um 
primeiro ensaio neste caminho e até mais como «manifesto de mudança» 
do que como «programa de governo». O excesso de luz que podia levar a 
desviar os olhares era exactamente o proveniente desta globalidade e 
clareza. «Ncoliberal» ou não — poder-se-ia antes considerar um cristão re- 
gresso à pureza do princípio da subsidariedade, na ordem política, econó- 
mica, educativa c social — ele queria transportar consigo a vis de uma vi- 
são de futuro e de conjunto c, por isso, desprendida c não conjuntural, 
multiplicadora cm todas as direcções e não limitada a sucessos imediatos, 
fossem eles de tipo conspirativo ou demagógico. 
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II 

De 1988 a 1992 

Ao fim de quatro anos, uma das razões porque a autocomplacência 
continua e não bastar é o desafio acentuado e, agora, firme da criação de 
uma Europa sem fronteiras, em 1992. Esta data é hoje um símbolo, ao 
mesmo tempo, real e mágico, É uma parte do «sonho europeu» e, nessa 
medida, também, da redescoberta portuguesa. Tem já o estatuto quase 
mítico das revoluções, embora por ser a primeira «revolução» previamente 
datada, permita igualmente organizar contra si, desde já, todas as pre- 
venções e enganos. Para nós, levado à letra, 1992 será mesmo o primeiro 
momento depois dos últimos quinhentos anos, em que, numa dimensão 
transnacional, temos outra vez de nos implicar todos para transformar as 
tormentas em esperança, mesmo que agora com a diferença significativa 
de que o risco c a vantagem serão apenas nossos, não do mundo, ou da 
História no seu conjunto. 

Há, pois, motivos para transformar esta data-fétiche num motivo 
fundamental da nossa política interna e externa. Ê como se aquilo a que 
já chamámos «período de transição» se dilatasse de novo um pouco mais. 
Ou como se uma Revolução, dita «original» e «socialista», aí acabasse para 
passar o testemunho a outra crismada de «comum» c de «mercado». A di- 
ferença não é apenas a da água benta ou do envelope respectivos mas a de 
dois hemisférios político-culturais diferentes. E se para os países do centro 
da Europa, com trinta anos de Tratado de Roma, a prova é grande e até 
problemática, imagine-sc o que será para o mais novo e periférico destes 
velhos parceiros, sem dúvida, o mais indefeso e impreparado no terreno 
em que o desafio, sobretudo, decorre — o económico. 

a) Ora julgamos que o momento é asado como nunca para ser 
reflectido, tanto pelas actuais circunstâncias externas como 
internas. Externamente, a recente Cimeira de Bruxelas (lie 
12 de Fevereiro) foi, basicamente, o «tiro de partida» para o 
«sprint» final até 1992. Se os países mais ricos do Norte e a 
própria Inglaterra, contra tudo o que antes pretendiam, 
aceitaram duplicar os Fundos Estruturais c abriram mão de 
tudo o que pedíamos, a principal razão foi só uma; não que- 
rem mais desculpas para travar o principal mote das suas eco- 
nomias, isto é, a construção do «grande mercado». 
Nenhum país ambicioso cabe mais nos limites das suas fron- 
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teiras e agora é certo que o «grande mercado» avançará, 
mesmo que alguém fique para trás ou tropece. O nosso pró- 
prio Primeiro-Ministro o admitia, no fim da Cimeira, ao de- 
clarar que, agora, Portugal tinha os meios para enfrentar o 
Mercado Único e a questão passava a ser apenas connosco. 
Nada mais teríamos a pedir. Consciente ou inconsciente- 
mente, esta era a disposição que lhe fora exigida em troca do 
que nessa Cimeira havíamos obtido. 
Confirmou-o, também, de outro modo, o Presidente do 
Conselho Económico em nome do «camisola amarela» dos 
Doze (REA) ao dizer que a unificação monetária, por exem- 
plo, irá avançar rapidamente, sem dependência de qualquer 
«princípio de condicionalidade». Segundo ele, a Cimeira de 
Hannover, antes do Verão de 1988, dará já o «lamiré» para a 
criação do Banco Central Europeu c de uma verdadeira moe- 
da europeia. Dado o atraso e insucesso das políticas de «coo- 
peração» e «convergência» económica, a linha estratégica 
seria, agora, no sentido de espevitar a unificação monetária 
como motor da integração económica. Ora, eis aqui uma de- 
terminação específica que nos obrigará a ganhar velocidade 
quanto a aspectos tão vitais como a liberalização de capitais e 
do crédito, a baixa da taxa do juro, o fim da desvalorização 
do escudo, a independência do Banco de Portugal, a limita- 
ção efectiva da despesa pública c a correcção de uma inflação 
cujos desvios altistas se começam de novo a manifestar. 

b) Mas é também por motivos internos que a discussão sobre 
1992 parece propícia. Digamos que a revisão de 1988 jà não 
é apenas para sair de 73, mas deveria ser antes para chegar a 
1992. Entre 1975 e 1992, estaríamos hoje, mesmo, no auge 
das contradições a resolver e o mais perto possível do seu mo- 
mento crítico de superação. Ora, avançar às arrecuas costuma 
não ser o melhor processo. Se queremos considerar a integra- 
ção europeia como o grande objectivo nacional da nossa ge- 
ração, e não como uma mera necessidade ou condicionamen- 
to externo, então 1992 tem de ser posto como um horizonte 
da última revisão constitucional a empreender antes desse 
encontro com a história. Não será um sacrifício da soberania, 
mas antes um modo de a tornar mais eficaz. 
De resto, o sucesso em 1992 exige um arranque vigoroso c de 
efeito global sobre o Estado, a Economia c a Sociedade por- 
tuguesa que a «revisão» há-de inequivocamente reflectir. 
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Queira-se ou não, a famosa «libertação da sociedade civil» 
portuguesa, cm relação à qual pouco conseguiram todos os 
«libertadores», terá, então, a sua hora quase óbvia. Mais do 
que isso: 1992 pode ser também a nossa grande revolução li- 
beral se considerarmos que as que houve no passado, desde 
1820, tiveram sobretudo um alcance político às vezes mesmo 
muito parcial mas sem transformar globalmente o mecanis- 
mo da sociedade no seu todo. O que não se vê, porém, é 
que um tal «arranque» tenha disparado e que um tal objecti- 
vo se tenha tornado mobilizador até ser inscrito em todas as 
estratégias públicas c particulares, sectoriais e globais. E, no 
entanto, a própria experiência já em curso, a que está confia- 
da a direcção política do País quase até 1992, mostrou já 
que, só por si, a mera estabilidade é insuficiente como base 
de uma confiança duradoira. 

III 

Entre 75 e 92 

É certo que a passagem da «órbita» de 75 à «órbita» de 92 não é fácil. 
Mas não pode prescindir, nesta fase pré-conclusiva da clarificação no fun- 
damental, indispensável à estruturação de um novo ponto de partida, as- 
sim como dos futuros pontos cardeais do País. Ora, era tudo isto que 
constituía o espírito do Grupo de Ofir e do Programa para uma Nova Dé- 
cada. E é sobre isso que tem um sentido ainda mais premente 
rcinterpelarmo-nos hoje. Por exemplo: é possível chegar à sociedade aber- 
ta em Portugal pela simples via do crescimento vegetativo ou da «aurea 
mcdiocritas» que ela satisfaz mas sem verdadeiro renascimento político- 
-cultural do País? A partidarização e radicalização do domínio serão com- 
patíveis com um movimento que tem de ser de ordem nacional e históri- 
ca? Ou, num escalão diferente: a metodologia heróica e antinegocial é a 
melhor para antecipar uma sociedade moderna que se pretende justa- 
mente o contrário disso? Ou, na tonalidade ainda mais imediata de uma 
preocupação idêntica: as reformas de que carecemos poderão ser operacio- 
nais como meros «pacotes» de medidas legislativas? Onde está, por outras 
palavras, um programa ou, pelo menos, uma agenda para 1992 que seja 
um elenco de prioridades e corresponda, simultaneamente, quer a um 
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modelo de viabilidade do País na Europa quer a uma proposta de reidcn- 
tifícação cultural do Estado e da Sociedade portuguesa, na sua actual pos- 
tura c tensão? 

Muitos avanços se fizeram. Conseguiram-se mesmo alguns «prodí- 
gios» capazes de agigantarem a esperança até dimensões que chegaram a 
ser empolgantes de qualquer séria reprogramação da política portuguesa. 
Mas, por enquanto, as «expectativas» e os «sintomas» são ainda maiores 
do que os «resultados». Muitos sinais de transição, como a governamenta- 
lização do sistema político, a consensualização do poder presidencial, a 
concentração unipartidária no Parlamento, a democratização do sistema 
partidário e do «partido» (PC), o entendimento entre Governo c Pre- 
sidente, só serão relevantes se servirem como alavancas da mudança ne- 
cessária, esperada c exigida como saldo final. Para chegar ao objectivo, 
alguns desses instrumentos poderão mesmo ficar pelo caminho se se 
mostrarem contraditórios com a democratização c liberalização da «socie- 
dade aberta» que se continuará a prosseguir. 

Para além destes c de outros fenómenos, potencialmente positivos, 
como o é também o da formação dos «grupos», as contradições persistem, 
porém, como desdobramento da contradição «fundamental» e «visceral» 
do sistema constitucional. Esta contradição está presente ainda nas insti- 
tuições, nas decisões judiciais (v. acórdão 39/88 do TC) e na lei, assim co- 
mo na política prática e na própria organização da representação partidá- 
ria. É a contradição, ainda irrcsoluta, entre irreversibilidade revolucioná- 
ria c progresso histórico, no novo quadro europeu. 

1. Tal progresso passa, por exemplo, pela internacionalização da vi- 
da portuguesa que será o horizonte mais amplo dos novos tempos que 
iremos viver. Em 1992, o mundo vai começar à nossa porta e não mais, 
apenas, em Vilar Formoso, Valença, Caia ou Vila Real de Santo António. 
Se a chamada «missão portuguesa no mundo» deixa de ter sentido, é tam- 
bém porque a relação se passa a fazer mais intimamente entre nós c o tal 
«mundo» do próprio lado de dentro de cada um. Do lado de fora da fron- 
teira, o paralelo disso implica, por sua vez, uma atitude cooperativa e não 
unilateral na formação dos grandes desígnios comuns. 

No entanto, além dos critérios de autarcia económica da Constitui- 
ção e dos seus restos de «terceira via», tal internacionalização conflitua 
com a atitude «doméstica» e «domcsticadora» do poder; com a estratégia 
defensiva c avulsa da acção externa; com a clausura das instituições in- 
termédias da sociedade e dos seus critérios de decisão; com os limites à 
associação internacional das empresas portuguesas; com o débito de infor- 
mação e comunicação com o exterior; com a ausência de especialização 
nacional face à divisão europeia do trabalho; com a falta de comparticipa- 
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ção activa na definição das políticas europeias; sobretudo, com a falta de 
qualquer projecto ou função internacional concreta centrada no País, 
mesmo que em domínios não-políticos, como os de carácter cultural ou 
desportivo, por exemplo. 

Os frágeis augúrios das primeiras comemorações internacionais dos 
Descobrimentos —sobre as quais não havia, nem podia haver, qualquer 
desunião interna, como às vezes se propala interesseiramente— ou o des- 
moralizador insucesso das candidaturas portuguesas a postos internacio- 
nais, podem ser reflexos disto mesmo. No entanto, tal projecção interna- 
cional será o único modo de compensar hoje a nossa condição de periferia 
e, nesse sentido, até, o modo mais útil de actualizar (ou reinterpretar) a 
vocação ou função descobridora. É um objectivo muito amplo para o qual 
não basta abrir janelas. É preciso abrir as portas. Em princípio, por exem- 
plo, poderíamos ser mais africanos, atlânticos ou europeus que a Espa- 
nha, tão atravessada pelas suas reais contradições internas, e tão polariza- 
da pelo seu «casticismo» estrutural. Mas c o nosso vizinho quem pode 
aproveitar das nossas contradições formais para atrair sobre si a principal 
demanda ibérica desses influxos c espaços. Um suplemento de ousadia, 
competência e imaginação são indispensáveis ao novo arejamento e respi- 
ração do País. 

2. A própria estrutura centralista do Estado, ainda sob tantos aspec- 
tos «uno e indivisível», como já não o é sequer a «propriedade», continua 
a obstaculizar a referida «internacionalização». Mas este é um segundo 
ponto de contradição e incompletude na geração de uma «sociedade aber- 
ta», dentro das próprias fronteiras. De facto, a «regionalização» é uma das 
etapas essenciais dessa abertura c da sua riqueza multiplicadora, num 
País que, de norte a sul, é ele próprio uma série de populações e espaços 
diversificados. Sem regionalização c consequente reforma administrativa, 
concebidas como meio de desenvolvimento e abertura, a ambição própria 
das zonas mais carenciadas do País continuará na estaca zero. Alegar-se, 
ainda por cima, em nome do «partido do Estado» que só se poderá con- 
cretizar depois da «revisão constitucional» ou do «referendo» um projecto 
como o regionalizador que adormece na Constituição há doze anos, só 
pode ser suspeito de uma mais vasta tentativa de indivisibilidade do po- 
der, a que não pode, pois, chamar-sc solidariedade. 

3. No plano económico o maior obstáculo à abertura referida é o 
montante sempre avolumado da despesa pública, cujo crescimento conti- 
nua a ser pago pelas forças produtivas, classes médias c trabalhadoras, 
através de juros, dos impostos e dos baixos rendimentos. O racionamento 
do crédito e a sua carestia para os particulares, em contraste com a sua lar- 
gueza (mais de 60%) e bom preço para o sector público são o contrário 
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de qualquer política apontada para o enfrentamcnto do grande mercado 
europeu. A persistência e até o agravamento das percentagens da despesa 
pública consomem em juros, impostos e inflação as energias de que o 
mercado precisa para se libertar e expandir. As formas de rigidez e o dé- 
bito inovativo associados a essa despesa são entre nós pelo menos duplos 
dos que levaram a falar de euroesclerose e poderão gerar colapsos inespe- 
rados perante a emergência de um Mercado sem alfândegas nem contro- 
los cambiais, como o de 1992. 

É verdade que estamos a crescer mas precisamos de fazer com que es- 
se crescimento seja mais real que monetário, mais de origem endógena do 
que exógena, mais baseado no investimento do que no consumo e, se 
possível, mais dinâmico do que o do nosso único vizinho no Mercado 
Único (Espanha) que, no entanto, em 1987, cresceu 4,5%, isto é ainda 
um pouco mais que nós. Só por essa via de maior abertura c dinamismo 
poderíamos minorar o facto de até 1992 precisarmos de crescer mais de 
15 % ao ano para que a relação com a Espanha fosse então de igual para 
igual. De outro modo, as desigualdades vicinais continuarão a ser duas 
(absoluta e relativa) e não apenas a primeira delas. 

4. As dificuldades de aquisição de casa própria, susceptíveis, aliás, 
de se agravarem pela multiplicação dos preços nos próximos anos com a 
inscrição do nosso espaço na área da Comunidade sem fronteiras, conti- 
nuam a ser um dos sinais de estrangulamento da classe média portugue- 
sa. Esta, porém, deveria constituir, outra das nossas principais linhas de 
resistência para a abertura de 1992. Os juros da Banca portuguesa podem 
ser pagos por certo tipo de lucros mas não o podem ser por nenhum tipo 
de salários. A garantia de rendimento das nossas instituições financeiras à 
partida provoca a inveja dos concorrentes comunitários, mas, além disso, 
os particulares têm que pagar a imobilização resultante dos limites do cré- 
dito e a serventia do Estado em relação a ele. É por isso que a Banca na- 
cional não serve a qualquer classe média, mesmo alta, a não ser como 
usufrutuária dos seus depósitos. 

O mesmo se diga dos seguros que cm termos de comparação euro- 
peia cobram taxas usurárias, nomeadamente no campo dos seguros de vi- 
da, só acessíveis aos mais abastados. Segundo uma fonte comunitária «o 
mesmo tipo de apólice de seguros custa dez vezes mais caro em Portugal 
do que em Inglaterra». A classe média continua, pois, insegura c explora- 
da c, é hoje, por isso, a mais pronta a emigrar para zonas salariais de 
maior protecção do centro c norte da Europa. Eis mais uma razão por que 
será essencial à nossa inserção no Mercado Único, pelo contrário, equili- 
brar a inferioridade dos nossos salários, através de uma rápida mobilidade 
c cmbaratecimento do capital. 
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5. Os grupos emergem c com eles os aspectos mais agressivos da 
competição económica do prc-Mercado Único. A verdade, porém, é que 
o necessário agrupamento de energias para um «grande mercado» que se- 
rá, também, o mercado das «grandes empresas» não encontrou ainda cor- 
respondência no relançamento do associativismo e cooperativismo agrícola 
ou, sequer, no redimensionamento do sector público bancário. Nem exis- 
te ainda um lugar na vida pública institucional para as próprias associa- 
ções profissionais e económicas, aliás tão retalhadas e divididas —, ou pe- 
quenas e médias — como as próprias empresas, para bem do poder polí- 
tico e para mal da Nação... Já se pergunta mesmo qual é a associação ou 
confederação industrial do País que melhor se irá «entender» com o Go- 
verno sobre o PEDIP... 

E também se terá de perguntar se se quer privatizar a economia até 
1992 ou só depois de 1992. De facto, depois de 1992 a «invasão» das em- 
presas comunitárias tornará praticamente supérflua ou simbólica tal pri- 
vatização, esmagada pela entrada das multinacionais europeias. Esperar 
por 1992 significaria que a preparação para a competição c a competitivi- 
dade — que é o sentido mais útil das privatizações — tinha que vir de fo- 
ra. Privatizações há, afinal, hoje, em todos os países, desde a União So- 
viética até à China e à Africa. O problema é saber qual é a privatização de 
que se fala. Ora, no plano de uma «sociedade aberta», a «privatização» 
deve abranger toda a economia produtiva e funcionar como movimento, 
alargado inclusivamente a sectores não-económicos. É assim que ela fun- 
cionará ao mesmo tempo, como factor de competição, justiça c pluralismo 
crescentes. 

6. Evocámos apenas exemplos, embora marcantes. Mas poderíamos 
ainda lembrar a atrasada modernização do sistema político e social, como 
fardo subsistente contra a estratégia da «sociedade aberta». A valorização 
dajustiça, por exemplo, será capital, como elemento axial dessa moderni- 
zação. Em todos os Estados europeus se verifica já a sua explosão como 
factor de arbitragem crescentemente necessário numa sociedade que arris- 
ca e aceita o pluralismo como factor positivo. Em Portugal, a partidariza- 
ção c estatização dajustiça são, porém, demasiadas (v. Tribunal Constitu- 
cional e Conselho Superior de Magistratura) e o seu lugar não é ainda tão 
proeminente como é necessário (particularmente no âmbito da defesa dos 
cidadãos contra o Estado). Na prática, tem, além disso, um funcionamen- 
to moroso, inseguro c agora encarecido que não a recomenda como factor 
de economia de decisão social, certeza e justiça. O Estado de Justiça, no 
entanto, seria mesmo a forma política correspectiva da «sociedade aberta» 
em que pensamos. 

7. Da situação da Educação todos têm consciência e todos sabem 
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que a tarefa é ciclópica. No entanto, tal consciência ainda não a superiori- 
za no plano do Governo, nem no do orçamento ou de novos meios, mais 
próximos do autoflnanciamcnto c a que este projecto do Grupo de Oflr 
faz alusão. Alem disso, será necessário legitimar constitucional c legal- 
mente o pluralismo da estrutura c dos projectos educativos e patrocinar 
claramente a formação de uma primeira geração europeia como objectivos 
estratégicos da próxima década. Ora é a este nível que teria, por exemplo, 
mais sentido incluir o ensino de outra língua comunitária no próprio ensi- 
no primário do que discutir a diminuição do ensino de línguas ao nível 
do secundário. 

O caminho é, ao mesmo tempo, geral c sectorial c caberá ao próprio 
movimento da sociedade descobrir a maioria dos seus aspectos. De resto, 
valc-nos que a meta para 92 é mais a de «harmonizar» do que a de «igua- 
lizar». Não é questão que todos os Doze toquem a mesma «música», mas 
que a «orquestração» seja harmónica. Haverá mesmo assim que contar até 
lá com a «normalização» dos produtos e processos, a «harmonização» das 
regras jurídicas c das imposições fiscais, a abolição dos controlos c divisões 
alfandegárias, a «convergência» c «coesão» das políticas económicas c so- 
ciais, a abertura dos mercados das obras públicas c fornecimentos, (a co- 
meçar já cm 1988), a «liberalização» dos transportes aéreos c a criação de 
uma zona monetária continental. Todos esses caminhos convergirão até à 
soleira das nossas casas, embora com almofadas e diferimentos, através de 
quase 300 directivas, para fazer chegar o maior mercado supranacional do 
globo. 

É o carácter exigente c amplo da mudança c o requerimento de uma 
forte vontade colectiva para a levar a cabo que dão a este desafio um inc- 
liminávcl carácter político. Talvez fosse mesmo chegada a altura de reabi- 
litar a «política» como força colectiva de projecto c acção para melhor ven- 
cer esse desafio. Se a estratégia de «enganar» o sistema com a aparência da 
neutralidade técnica passou até agora, os seus resultados são, no entanto, 
cm princípio, limitados, senão reversíveis. Neutralidade é, também, sob 
muitos aspectos «neutralização» de energias de mudança. De resto, essa 
aparência de neutralidade, como já acontece com o pacote laboral, dificil- 
mente poderá sobreviver a futuras exigências de clarificação, agora que a 
hora da verdade ficará sempre mais próxima... Já não é preciso viver mui- 
to para ter uma certeza cristalina sobre se é ou não da grande «reforma» 
que se trata. O caminho que se está a abrir, cm vez de ser o de 1992, po- 
de bem ser, afinal, o de mais um lanço intermédio (89, 90, 91 ?), en- 
quanto as eleições vão c vêm. 

Para já, o que temos à vista é que os pacotes legislativos aprovados 
pelo Governo não são ainda a última armadura para o combate decisivo a 
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que vimos aludindo. Dir-se-ia que, depois da revisão constitucional, um 
segundo «round» de pacotes poderia reformar os actuais c aproximar-se 
mais de 1992. Pelo contrário, é também possível que, antes disso, a pró- 
pria revisão constitucional, por requerer mais do que a «maioria absoluta» 
necessária à legislação ordinária, não possa chegar sequer onde os primei- 
ros «pacotes» chegaram. Por outras palavras: corre-se o risco de que sejam 
os actuais «pacotes» legislativos a medir o máximo da fasquia para a revi- 
são constitucional, e não esta a fonte da legitimidade e inspiração para os 
novos «pacotes» ulteriores c mais avançados que os actuais. Além de que a 
política de sucessivos «raids» legislativos na área económica c social não se- 
ria nada positiva para a confiança. Significaria que a estruturação das no- 
vas regras passaria por três etapas c vários anos: uma l.a série de 
«pacotes»; depois, a revisão constitucional e, por último, a 2.il e última 
série de «pacotes» legislativos. 

Aliás, a integração congruente de todos os actuais «pacotes» no mes- 
mo plano de batalha nem sempre é nítida. Para lá dos seus méritos, mas, 
também, dos erros de medida, oportunidade e método de apresentação, 
negociação e aprovação, um dos problemas do chamado pacote laboral 
pode ser, por exemplo, o não ter vindo associado a uma reforma paralela 
da protecção social, participação dos trabalhadores, valorização da parte 
do trabalho no rendimento nacional e redução da mancha do trabalho a 
prazo, coerente, mas compensatória, da flexibilidade da proposta em ma- 
téria de emprego. É que, mais do que nunca, as grandes reformas a fazer 
têm de preservar um quadro de confiança e sentido de unidade nacional, 
ou, na pior das hipóteses, evitar a fractura dos laços do diálogo e conse- 
quente crispação e radicalização. 

Por sua vez, no caso do pacote agrário, que é também um progresso 
relevante, não só se reafirma solenemente, pela via da lei, a «reforma 
agrária» constitucional, como se substitui a oportunidade de equacionar o 
problema no máximo da sua extensão e dramatismo que é, sem dúvida, o 
da agricultura portuguesa para o ano 2000. Num campo em que depois 
da próxima década nada mais será como dantes em Portugal — como, 
aliás, na restante CEE — será ainda mais grave a falta de uma perspectiva 
geral e, inclusivamente, a possível confusão, com meras perspectivas de 
recuperação do passado. Pelo contrário, seria necessário não só integrar as 
reformas estruturais entre si, como dar-lhes, igualmente, uma comum 
perspectiva de futuro. Elas seriam dessa maneira não só mais compreensí- 
veis, como, também, mais mobilizadoras. 

Mais do que tudo, continua a parecer fundamental para a validação 
e aceitação das reformas e empreender, uma renovação político-cultural 
que passa pelos próprios planos partidários c por toda a metodologia c 
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programação públicas. Sem essa renovação, as reformas aparecerão como 
operações «a frio», tão dolorosas como ineficazes. O «possibilismo» c o 
«mclhorismo» são vias sensatas de mudança, mas que não podem ignorar 
que, entre 1975 c 1992, a mudança exigida tem um carácter culturalmen- 
te revolucionário. É para o ajudar a entender e, neste sentido, também 
para o ajudar a propiciar, cooperativamente, que agora publicamos este 
trabalho. Não se trata, pois, de reabrir uma frente de combate, mas, sob 
a forma de exigência, uma via de unidade, esforço comum c esperança. 

CONCLUSÃO 

Para uma Sociedade Aberta no Ano 2000 

Uma coisa é certa: até 1992 não são os países mais adiantados da Eu- 
ropa que irão travar para tornar possível a coesão. São os mais atrasados 
que vão ter de acelerar. É verdade que, na pior das hipóteses, a CEE lá es- 
tará para nos rebocar outra vez (mesmo que mais recalcitrante), além de 
que o Mercado sempre terá mais virtudes compensatórias do que se ima- 
gina. Seria, no entanto, muito negativo, porque também se paga como a 
Grécia já está a pagar ao fim de uma década de integração, que, estando 
na Comunidade de pleno direito, continuássemos a só pedir a cEuropa 
connosco»... 

Pela nossa pane, porém, somos tão optimistas c persistentes como 
até aqui, mesmo que a possibilidade existente seja quase a da «última ho- 
ra» — uma daquelas, afinal, cm que, segundo parece, os portugueses 
melhor agem. Além do mais, temos condições culturais, sociais, territo- 
riais, geoestratégicas e climatéricas para vir a ser no ano 2000 um centro 
privilegiado de instalação de certas elites e tipos avançados de empresas 
europeias, com maior grau de mobilidade c carácter criativo. O mesmo 
processo de deslocação para as zonas costeiras c ambientalmente mais fa- 
voráveis ocorreu numa fase recente do desenvolvimento americano. Uma 
sociedade aberta deve também aspirar a ser uma sociedade «de primeira», 
num país que, sendo ainda o mais pobre, é também o mais antigo suces- 
so de independência, aventura e criatividade política do continente euro- 
peu. 

O nosso optimismo tem igualmente a ver com uma tradição que 
agora se celebra por remontar aos Descobrimentos — a de uma cultura 
aberta, tolerante e imaginativa. Temos mesmo a oportunidade de encer- 
rar o longo processo de decadência e obscuridade que se sucedeu ao nosso 
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«século de oiro», porque a medida do novo desafio estimula energias que 
estão ainda no fundo de nós e são vitais para sair outra vez de uma situa- 
ção de periferia c mera integração pelo exterior. A situação não nos deixa, 
aliás, muitas alternativas de actuação e pode servir de «picador» contra 
um costumado auto-abandono às soluções apenas intermédias. A nova 
«segunda fronteira» portuguesa — a da Europa — é, aliás, a da pátria da 
lógica e da razão sistemática, o que, finalmente, também confluirá para 
superar as contradições insanáveis, as hesitações c as resistências obscuran- 
tistas que têm impedido o pleno dcsabrochamento português. 

Foi nesta perspectiva c nesta hora que nos continua a dar razão que 
pareceu útil recuperar um documento como o do Programa para uma No- 
va Década assim chamando o ânimo c a inteligência de uma das primeiras 
tentativas orientadas na direcção de uma «sociedade aberta», para o nosso 
país no ano 2000. Alguns dirão a propósito que estamos de novo a pedir 
de mais. Nós julgamos estar a querer apenas o essencial, com um realismo 
que pode ser antecipado, mas apenas para recuperar o tempo perdido e a 
rapidez das mutações em curso. Sabemos que já se esteve mais longe de o 
entender assim. E como nem todos se podem sentar nas mesmas cadeiras 
do Poder, ninguém negará, por fim, que ir à frente c querer mais é, tam- 
bém, uma parte da oportunidade em Democracia — oportunidade pelo 
respeito e êxito da qual passa, igualmente, a modernização da nossa cul- 
tura política. 

Francisco Lucas Pires 
Lisboa, 25 de Março de 1988 
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BASES GERAIS DE UM PROGRAMA PARA A 

NOVA DÉCADA 

CONCLUSÕES 

A Comissão para um Programa para a Nova Década, reunida pela 
primeira vez cm Ofir, em 2 e 3 de Junho aprovou a seguinte declaração 
de princípios que exprime o espírito c as linhas gerais que presidirão aos 
seus trabalhos. 

1. A Comissão considera que é absolutamente necessário, ho- 
je, cm Portugal, pensar e realizar um programa, alternati- 
vo, coerente c global, capaz de assegurar um novo sistema 
político, económico c social. 

2. Qualquer intervenção política renovada dcve-sc fundar so- 
bre uma atitude moral, uma decisão corajosa c uma séria 
preocupação pela justiça. É pois indispensável c prévio 
adoptar uma nova ética c uma nova cultura política positiva 
baseadas nas virtudes de responsabilidade, de sentido na- 
cional e do mérito e na permanente exigência de qualida- 
de, de criatividade c de modernidade. 

3. Assentou-sc igualmente numa fundamental concepção do 
Homem, como homem real que aspira a uma maior liber- 
dade de alternativas concretas cm todos os domínios e que 
perante elas quer agir com a maior autonomia, convicção e 
responsabilidade. Essa liberdade só será possível, por sua 
vez, num país aberto ao exterior, mas capaz de discutir c 
tomar as principais decisões sobre si mesmo na esfera inter- 
na c internacional c de preservar a sua identidade e inde- 
pendência históricas. 
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4. É fundamental que um Novo Programa corresponda antes 
de mais a uma forte convicção e a um novo espírito, pois 
sendo o longo prazo relativamente incerto, só dessa manei- 
ra se poderá assegurar a manutenção de uma coerência c de 
uma crença, nas várias decisões concretas e apesar de todas 
as dificuldades emergentes. 

3. O esforço e a mobilização necessários para um Novo Pro- 
grama devem apoiar-sc sobre a força de uma nova geração. 
Como principal credora do futuro é ela que melhor poderá 
interpretar e assumir a aposta a fazer, combater os vícios es- 
truturais do sistema de que é a maior vítima e ultrapassar 
os factores permanentes ou herdados de um mal português, 
historicamente enraizado. Apoiado nessa nova geração e 
cm convergência com as forças morais e com as iniciativas 
mais dinâmicas da sociedade portuguesa, tal esforço e tal 
mobilização requererão, também, um renovado e alargado 
suporte partidário, capaz de funcionar como alavanca de 
mudança necessária. 

6. As metas principais do País devem ser, em primeiro lugar a 
liberdade da economia, em segundo lugar a autoridade do 
Estado e em terceiro lugar a mobilidade da sociedade. Libe- 
ralizar a economia deverá consistir em retirar ao Estado a 
propriedade c o controle da vida económica, criar um clima 
favorável à iniciativa, nomeadamente pela alteração do sis- 
tema fiscal, propiciar a assunção do risco c permitir a sua 
partilha c abrir o País ao exterior na sequência da abertura 
do País aos seus próprios cidadãos e organizações. 

7. A liberalização económica deve ser prevenida e organizada, 
mas clara c geral, por ser indispensável à viabilização do 
País como país moderno e independente, à pacificação c re- 
conciliação política c social, à realização de uma maior jus- 
tiça na retribuição do mérito, à consecução de uma maior 
transparência nas relações c obrigações económicas e à pre- 
servação do Estado para as funções políticas c administrati- 
vas. 

8. O Estado deve aumentar a sua autoridade, dignidade c 
prestígio pela redução dos campos da sua intervenção. De- 



ve restringir-sc às tarefas políticas para assim poder estar 
mais próximo do cidadão, em todos os planos de autorida- 
de, utilidade e serviço. Poderá assim concentrar-se com 
mais eficácia no combate às formas de violência, de ilegali- 
dade, de corrupção e de desagregação social, cujas princi- 
pais razões estão no bloqueamcnto das alternativas sociais, 
na insuficiência da autoridade do Estado e no crescente em- 
pobrecimento económico. A reconstrução do Estado está, 
assim, directamente associada à ampliação das possibilida- 
des de alternativa c desenvolvimento criativo e pluralista da 
sociedade portuguesa. 

9. A política social deverá assegurar aos grupos sociais mais 
desprotegidos uma garantia de protecção básica e a própria 
economia liberal só pode ser entendida como a que melhor 
possibilita uma plena realização das pessoas c uma maior 
justiça entre elas. 

10. A modernização do País requererá, igualmente, a introdu- 
ção de novos métodos e de uma lógica de eficácia a todos os 
níveis de decisão. A simplificação dos processos, a coragem 
decisória c a responsabilização pessoal devem concretizar-se 
num novo espírito de liderança c de efectividade real das 
decisões. 

A modernização requer igualmente a prioridade ao re- 
juvenescimento de todos os subsistemas sociais c a criarão 
das condições para um verdadeiro espírito de empreendi- 
mento c iniciativa. 

O esforço, a competição c a competência requeridos 
pela mentalidade moderna só poderão ser conseguidos atra- 
vés do pluralismo e renovação cultural c técnica, da educa- 
ção e da informação. A um Novo Programa deverá corres- 
ponder, também, um movimento cultural de renovação 
partilhado no caminho do futuro. 

Ofir, 3 de Junho de 1984 

23 





II 

POLÍTICA ECONÓMICA 

E FINANCEIRA 

Reunião de 29 de Julho de 1984 

BASES GERAIS DE UMA POLÍTICA ECONÓMICA 
EFINANCEIRA PARA A NOVA DÉCADA   27 

António Castello Branco Borges 
CONCLUSÕES   45 

25 





BASES GERAIS DE UMA POLÍTICA 
ECONÓMICA E FINANCEIRA 

PARA A NOVA DÉCADA 

1. CLARIFICAÇÃO DO REGIME ECONÓMICO 

A primeira prioridade —na área da política económica— de um 
programa para os próximos dez anos é a clarificação do regime econó- 
mico. 

As vicissitudes da revolução, os compromissos da revisão constitucio- 
nal, a falta de esclarecimento doutrinário c a persistência de concepções 
simplistas e antiquadas traduzem-se num regime económico confuso e 
contraditório. As regras básicas de afectação de recursos, os objectivos da 
intervenção do Estado, a atitude em relação à distribuição da riqueza e 
dos rendimentos reflectem a incompatibilidade entre a utopia de um re- 
gime estatizado e planificado e o realismo da concorrência c dos mecanis- 
mos de mercado. A confusão de sistemas e de princípios transmite-se à 
política económica, gerando sinais arbitrários c perturbadores, que não 
podem servir de guia a empresários ou trabalhadores, a investidores ou 
consumidores. Mal conduzidos, os recursos do País, as potencialidades de 
crescimento económico, ficam por aproveitar ou são aplicados de forma 
pouco produtiva, senão contraproducente. Instala-sc a desilusão c a des- 
motivação. E o que poderia ser um desenvolvimento rápido transforma-sc 
em estagnação c empobrecimento relativo. 

Portugal precisa de um regime económico simples, claro e eficaz. 
Precisa de uma doutrina vigorosa sobre a organização da actividade eco- 
nómica; de princípios intocáveis de retribuição do esforço, da poupança, 
da iniciativa, da inovação, da tomada de risco; de regras intransigentes de 
disciplina económica, financeira e monetária; de objectivos claros c exc- 
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quívcis dc justiça social; c dc uma política económica c financeira que se 
integre nesse regime, o reforce e o concretize. 

Numa democracia pluralista, numa economia em vias dc desenvolvi- 
mento, não há alternativa ao regime económico baseado na iniciativa pri- 
vada, na afectação de recursos pelos mecanismos dc mercado, na força 
inovadora e disciplinadora da concorrência. O controle da economia pelo 
Estado, a planificação da actividade económica, a remuneração indepen- 
dente da contribuição para a riqueza colectiva são incompatíveis com a li- 
berdade de decisão c de escolha dos cidadãos, não se coadunam com a 
complexidade e a mudança rápida da vida económica de hoje, c geram as 
maiores e mais flagrantes injustiças. 

Portugal tem tido um regime caracterizado pela presença asfixiante 
do Estado. Como proprietário, como gestor, como regulamentador, como 
árbitro o Estado omnipresente interfere era todos os aspectos da vida eco- 
nómica. É hoje bem patente que essa interferência c o maior factor de 
instabilidade económica, c responsável em grande parte pelo caos c im- 
produtividade da afectação dc recursos e é o maior obstáculo à melhoria 
da justiça e à correcção das desigualdades. Inevitavelmente, o Estado aca- 
ba por se ver incapaz de conduzir eficazmente as tarefas que, cm Portugal '• 
como cm toda a parte, lhe devem necessariamente caber. 

A aplicação eficaz dos nossos recursos exige que a actividade econó- 
mica se oriente pelos princípios da economia de mercado. O livre jogo da 
ofena c da procura deverá determinar os preços, os salários, os lucros. E 
estes conduzirão as decisões dos agentes económicos no sentido da efi- 
ciência c do aumento da riqueza. Ao Estado compete, antes de mais, de- 
fender c reforçar os mecanismos de mercado, impedindo que sejam des- 
virtuados ou manipulados. 

A disciplina da concorrência, interna c externa, c a maior garantia 
contra a ineficácia, o maior factor dc progresso. A concorrência não tolera 
o imobilismo, pune a incompetência, exige permanente atenção à evolu- 
ção da economia c dos mercados. A eliminação dos regimes de privilégio 
e a reintrodução da concorrência cm todos os sectores e em todos os mer- 
cados é, cm Portugal, o primeiro passo para a revitalização da actividade 
económica. 

O dinamismo da economia de mercado baseia-sc na compatibiliza- 
ção entre o interesse individual e o interesse colectivo. Torna-sc para isso 
indispensável retribuir correctamente o esforço e a iniciativa, a criativida- 
de, a inovação, a tomada de risco; torna-se igualmente indispensável pu- 
nir a incompetência c o desleixo profissionais, o desperdício de recursos, a 
má gestão, o imobilismo. E a clareza e universalidade destas regras sim- 
ples deverão estar cm todos os momentos acima de quaisquer dúvidas. 
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A clarificação c revitalização do regime económico implica também 
uma redefinição do papel do Estado. Ao Estado competem, cm qualquer 
sociedade, tarefas políticas c administrativas que deve executar cabalmen- 
te. Só o Estado pode garantir os serviços de defesa, justiça c segurança. 
Ao Estado cabe também um papel importante, cm colaboração harmo- 
niosa com a iniciativa privada, na criação de infra-cstruturas, na seguran- 
ça social, na educação, na saúde. Pela criteriosa intervenção do Estado 
conscguir-se-á melhorar a justiça social c reduzir as desigualdades. 

Só pela limitação do papel do Estado às áreas em que a sua interven- 
ção é indispensável se conseguirá garantir a cabal execução das tarefas do 
Estado. A dispersão de recursos, a canalização de esforços para áreas em 
que o papel do Estado é desnecessário ou contraproducente, a utopia do 
Estado como motor do progresso económico c social conduzem sempre,à 
ineficácia e à inoperância. 

Ficam deste modo prejudicadas as tarefas essenciais c exclusivas do 
Estado, muitas das quais são direitos básicos dos cidadãos. 

A melhoria da justiça social implica que se corrijam as desigualdades 
resultantes da concentração da riqueza c da determinação de rendimentos 
pelos mecanismos de mercado. Mas a correcção tem de ser prudente c 
eficaz. A experiência portuguesa mostra bem como, cm nome da justiça 
social c da redistribuição de rendimentos, se generaliza a pobreza, impe- 
dindo o desenvolvimento c se praticam as maiores injustiças, pela inter- 
venção contraproducente. As acções de redistribuição de riqueza e de ren- 
dimento têm sempre um custo, cm termos de eficiência c de crescimento. 
Importa escolher as formas de intervenção que minimizam esse custo. É 
sobretudo indispensável não eliminar os incentivos que levam cada um a 
aplicar os seus recursos e capacidades de forma que beneficia toda a colec- 
tividade. E é imperioso abandonar concepções simplistas de justiça social, 
que, desperdiçando recursos consideráveis, são responsáveis pela deterio- 
ração da distribuição de riqueza e pelo aumento das desigualdades. 

Um regime económico baseado na eficácia do sistema de mercado, 
na retribuição merecida da contribuição individual para o bcm-cstar co- 
lectivo, no desempenho eficaz pelo Estado das tarefas que lhe são exclusi- 
vas c na progressiva redução das desigualdades não pode deixar de obter a 
adesão dos portugueses, de restaurar a sua confiança, de reconstruir a sua 
motivação. A clarificação c renovação do regime económico libertará 
enormes recursos e potencialidades e será o primeiro passo para o desen- 
volvimento económico que pretendemos. 
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2. ESTABILIDADE E EQUILÍBRIO INTERNO E EXTERNO 

A política económica portuguesa tem sido dominada pelas preocupa- 
ções conjunturais. O déficit externo, a inflação galopante, a desvaloriza- 
ção contínua tornaram-se elementos permanentes da nossa realidade eco- 
nómica. Com alarmante frequência a situação agrava-se a ponto de quase 
se atingir a ruptura financeira. Conscgue-se então um consenso que justi- 
fica programas de austeridade mais ou menos arbitrários, adiando os pro- 
blemas sem os resolver. A crise c hoje tida pela maioria dos portugueses 
como inevitável. 

Não se podem menosprezar as consequências políticas e económicas 
desta incapacidade de erradicar a crise combinada com a persistência da 
austeridade ineficaz e injusta. A imagem da impotência c de irresponsa- 
bilidade de sucessivos governos e a dura realidade das medidas de redu- 
ção de despesas desiludem e desmotivam os portugueses. A perda de con- 
fiança é acompanhada por um clima permanente de pessimismo que 
obriga à prudência e conduz ao retraimento. Não se investe, não se arris- 
ca, não se aposta no futuro. Antes se tenta acumular alguma riqueza de 
forma improdutiva, cm geral no estrangeiro ou em moeda estrangeira. 

Por outro lado, o regime de austeridade em que temos vivido tem 
também graves consequências sobre a eficiência da economia, o cresci- 
mento e a própria distribuição de rendimentos. O investimento é sempre 
o tipo de despesa mais penalizado pela política de estabilização. O con- 
trole de preços e as dificuldades de importação reduzem a concorrência e 
aumentam a ineficácia das empresas. Os rendimentos mais controlados e 
mais tributados são os mais facilmente controláveis e tributáveis: os dos 
trabalhadores por conta de outrem. A crise atinge sobretudo a classe mé- 
dia de empregados e funcionários. 

A instabilidade económica e o desequilíbrio externo são elimináveis. 
E também possível adoptar políticas c instituir mecanismos que os impe- 
dirão de reaparecer. Um governo responsável, com uma perspectiva de 
longo prazo, não pode em caso algum tolerar a persistência da crise. 

Não há controvérsia cm Portugal no que respeita às causas da insta- 
bilidade económica. O déficit externo, a inflação, as altas taxas de juro, a 
desvalorização contínua resultam do déficit do sector público e da sua for- 
ma de financiamento. Por mais alta que seja a nossa taxa de poupança, 
não é possível financiar o enorme déficit público sem um desequilíbrio 
considerável das contas com o exterior, mesmo reduzindo substancial- 
mente o investimento. Enquanto o déficit do sector público for sobretudo 
financiado pela criação monetária, a inflação continuará rápida e o escudo 
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cairá inexoravelmente. São condições necessárias c suficientes para a erra- 
dicação da instabilidade económica, a restauração da disciplina financeira 
do Estado e a consequente eliminação do financiamento monetário do 
déficit público. 

O reequilíbrio das contas do Estado deve ser feito por um aumento 
de receitas c um substancial corte de despesas. As receitas fiscais podem e 
devem aumentar significativamente. No contexto de uma inevitável re- 
forma fiscal, será possível obter para o Estado receitas adicionais impor- 
tantes e, ao mesmo tempo, reduzir o impacto negativo que a tributação 
sempre tem sobre a actividade económica. A reforma fiscal deverá tam- 
bém contribuir para a simplificação c racionalização do sistema de impos- 
tos, permitindo uma substancial redução da nossa intolerável evasão 
fiscal. 

Mas é sobretudo pelo corte das despesas que se deverá reduzir o défi- 
cit público. O volume total de despesa pública atinge hoje cm Portugal 
percentagens elevadíssimas do rendimento nacional. Muitas dessas despe- 
sas são improdutivas e traduzem-sc cm puro desperdício de recursos. A 
sua redução é indispensável ao reequilíbrio da economia e ao estímulo da 
eficiência c do progresso económico. 

A contracção das despesas públicas deverá começar inevitavelmente 
pelas despesas correntes. Dentro destas, o primeiro objectivo é a elimina- 
ção do intolerável montante de subsídios que o Estado e os Fundos c Ser- 
viços Autónomos concedem a toda a espécie de produtos e empresas. Os 
subsídios são a negação da lógica do mercado. Desvirtuam o sistema de 
preços, geram consumos exagerados, permitem a subsistência de empre- 
sas inviáveis, fomentam a ineficácia e o desperdício de recursos. A política 
de subsidiar preços é a mais dispendiosa c a mais ineficaz forma de auxi- 
liar os mais desfavorecidos. A mecânica do subsídio às empresas falidas ou 
inviáveis trava a criação de postos de trabalho. O subsídio dos produtos 
energéticos c de outros inputs essenciais conduz ao consumo exagerado c 
prolonga ou reforça a ineficácia do aparelho produtivo. 

E igualmente indispensável inverter o crescimento desenfreado das 
despesas com o funcionalismo público. Neste campo, a política dos últi- 
mos anos tem sido particularmente infeliz. A pretexto da contenção de 
despesas tem-se imposto aos servidores do Estado reduções sucessivas dos 
ordenados reais, as quais, além de injustas, desmotivam c desinteressam 
nomeadamente os mais capazes. Depois, a gestão descuidada c impru- 
dente empola muitíssimo as despesas, pela admissão inconsiderada de no- 
vos funcionários, tornados indispensáveis pela ineficácia dos primeiros. 

É imperativo inverter esta tendência. A administração pública eficaz 
exige funcionários competentes c motivados. Os vencimentos terão de 
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subir cm termos reais, acompanhando o crescimento económico. É parti- 
cularmente importante que se remunerem correctamente as funções de 
chefia c de responsabilidade, por forma a atrair c promover profissionais 
sérios e com capacidade de gestão. 

Pelo contrário, é fundamental reduzir o número de efectivos. Em 
primeiro lugar, c possível obter enormes ganhos de produtividade na ad- 
ministração pública. Depois, haverá que eliminar serviços, racionalizar c 
fundir departamentos, impedir a criação de novas estruturas. A lógica de 
toda a administração pública terá de ser revista. Dado o enorme custo dos 
recursos por ela absorvidos, só deverão manter-se os serviços estritamente 
indispensáveis. 

A redução de efectivos implica naturalmente a eliminação de muitos 
postos de trabalho. A reforma antecipada c a demissão voluntária devem 
ser encorajadas c financiadas, como forma de reduzir despesas. O despe- 
dimento de funcionários públicos é inevitável. Terá no entanto de ser 
acompanhado por compensações adequadas que podem incluir a manu- 
tenção do vencimento por inteiro. 

A contenção das despesas correntes c mais difícil nas áreas em que o 
crescimento c praticamente automático, nomeadamente na educação c na 
saúde. No entanto, também aqui as economias são indispensáveis, o qúe 
obriga a uma gestão muito mais cuidadosa c eficaz. A única forma de 
conter este tipo de despesas consiste em definir limites máximos precisos 
e rigorosos, os quais são depois atribuídos, de forma descentralizada pelos 
responsáveis de cada departamento, por forma a minimizar o impacto ne- 
gativo dos cortes. O rigor da gestão pública tem de ser universal e não po- 
de admitir excepções. 

Pela mesma razão se torna imperativo rever as contribuições do 
orçamento do Estado para as autarquias locais c as regiões autónomas. A 
descentralização pretendida com a transferência de importantes recursos 
para os níveis regional c local tem de ser acompanhada por uma transfe- 
rência paralela de responsabilidades. Doutra forma, as contribuições do 
Estado terão de ser reduzidas, para que a economia de despesas se concre- 
tize a todos os níveis. 

As despesas de capital por parte do sector público são as que menos 
conviria cortar, dada a flagrante escassez de equipamento social ou in- 
fra-estruturas com que o País se debate. Mas é indispensável que a gestão 
destas despesas seja muito mais rigorosa. É prioritário extirpar do or- 
çamento de capital muitas despesas correntes que lá se encontram por 
deturpação de classificação. Trata-se nomeadamente de transferências de 
capital para empresas públicas que são apenas subsídios não explícitos. 
Depois, é necessário avaliar com maior rigor todos os projectos cm que o 
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Estado se lança, aplicando critérios de rentabilidade social muito mais 
exigentes. Cada escudo despendido em projectos públicos é um escudo 
que não é despendido em projectos privados. Não é admissível aceitar 
para o sector público rentabilidade inferior à obtida no sector privado. 

A segunda condição do reequilíbrio da economia é a aplicação de 
uma política monetária prudente, nomeadamente pela eliminação do fi- 
nanciamento do sector público pela criação de moeda. A monetização do 
deficit público é uma forma de tributação disfarçada, que por ser disfar- 
çada não c menos perniciosa. O credito concedido pelo Banco de Portugal 
ao Estado traduz-sc num aumento rapidíssimo das reservas do sector ban- 
cário e, potencialmente, num crescimento monetário intolerável. Para 
evitar as consequências mais drásticas desta explosão monetária tem-se 
prosseguido uma política de limitação do credito, a qual força os bancos a 
manter importantes reservas excedentárias, sobre as quais praticamente 
não recebem compensação. Inevitavelmente, as taxas de juro sobre o cré- 
dito têm de ser muito superiores às pagas aos depositantes. O crédito à 
actividade produtiva torna-se mais caro, a remuneração das poupanças é 
inferior. Em geral, fica prejudicada a intermediação financeira, com con- 
sequências muito negativas para a canalização de poupanças para investi- 
mento. 

Uma política monetária responsável, que simultaneamente combata 
a inflação e facilite o investimento, implica uma limitação rigorosa do en- 
dividamento do Estado junto do Banco de Portugal. Com a eliminação 
do déficit público, este objectivo c automaticamente atingido. Até lá, c 
imperativo que as necessidades financeiras do Estado sejam satisfeitas pe- 
la emissão de títulos para subscrição pública, por forma a não se traduzi- 
rem cm criação monetária. Deste modo, torna-se possível o abandono 
gradual da política de limitação do crédito, a redução das margens de in- 
termediação financeira e o funcionamento mais eficaz do sistema bancá- 
rio. 

A eliminação do déficit do sector público e a moderação do cresci- 
mento monetário permitirão a redução rápida da inflação, à semelhança 
do que se vem verificando na generalidade dos países ocidentais. Sem in- 
flação o escudo será estável, terminando a debilitante desvalorização con- 
tínua. Até lá, a descida do escudo c a consequência inevitável da subida 
demasiado rápida dos preços internos. 

A condução da política monetária de forma responsável c indepen- 
dente beneficiaria muito do reforço da autonomia do Banco de Portugal. 
A política monetária deve ser orientada por objectivos de longo prazo. As 
decisões fundamentais de intervenção na área monetária devem ser dis- 
cretas e despolitizadas. A estabilidade c a independência dessa interven- 
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ção são asseguradas pela autonomia e autoridade do Banco Central. O re- 
forço da independência do Banco de Portugal implica contudo que os 
seus responsáveis sejam escolhidos por critérios de competência c prestígio 
e não por decisão política ou partidária. Implica também uma total trans- 
parência de actuação, disseminação da informação c delimitação muito 
cuidadosa de funções. 

A eficácia da política económica depende hoje em dia cada vez mais 
da credibilidade dos governantes c da criação de expectativas e de um cli- 
ma conducentes à concretização dos objectivos pretendidos. Será indis- 
pensável que a política de estabilização seja clara e recolha confiança. Pa- 
ta isso, é necessário que seja com frequência anunciada e explicada. E é 
também fundamental que nas decisões cruciais se não hesite nem se tran- 
sija, por forma a eliminar quaisquer dúvidas sobre os objectivos ou a von- 
tade de os atingir. Quanto mais depressa se obtém credibilidade c se mo- 
dificam as expectativas, mais rapidamente e com menos custo se conse- 
guem resultados, mesmo os mais difíceis. 

Eliminada a crise c recuperada a estabilidade, importará garantir que 
ela não poderá repetir-se. Para isso será necessário erradicar os factores 
fundamentais de desequilíbrio, nomeadamente modificando o enquadra- 
mento institucional da actividade do Estado e do seu financiamento. A 
Constituição é o instrumento ideal para a definição de regras que assegu- 
rem a disciplina financeira e monetária. A Constituição deverá consagrar 
limites muito precisos para o crescimento das despesas públicas, o mon- 
tante do déficit do sector público ou o total da dívida pública. À se- 
melhança de outros países, a Constituição deveria também proibir o fi- 
nanciamento directo do Estado pelo Banco Central. Finalmente, a Cons- 
tituição deveria exigir muito maior rigor na execução do orçamento, na 
fiscalização das despesas públicas c na prestação de contas por parte do 
Estado e de todos os outros órgãos do sector público administrativo. 

3. ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

Portugal é uma pequena economia aberta, ao exterior. Nenhum 
processo de crescimento fechado ou autárcico, em que o País se bastasse a 
si próprio, tem viabilidade em Portugal. Pelo contrário, a pequena di- 
mensão da nossa economia recomenda a uma abertura crescente ao exte- 
rior e permite um crescimento rápido, pela exploração das oportunidades 
oferecidas pelos gigantescos mercados externos. 

Para Portugal, a única via possível de desenvolvimento rápido 
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bascia-sc num papel crescente para o comércio internacional. O cresci- 
mento económico terá de ser liderado pelas exportações. A economia de- 
verá continuar a abrir-se cada vez mais ao exterior, aceitando as importa- 
ções de tudo o que não corresponde à nossa vantagem comparativa, c ca- 
minhando para uma especialização crescente, baseada nos sectores em 
que somos realmente competitivos. Portugal terá de jogar abertamente o 
papel de mais um concorrente internacional, aceitando a lógica dos mer- 
cados internacionais, adaptando-se aos preços por eles impostos, aumen- 
tando gradualmente a eficiência c a competitividade. 

O crescimento económico, cm Portugal como cm toda a pane, é o 
resultado de dois factores: o progresso tecnológico c a inovação cm geral; 
c o aproveitamento intensivo de economias de escala nas grandes produ- 
ções industriais. A concorrência externa c a procura de uma competitivi- 
dade crescente, bem como o acesso a mercados de grande dimensão e ri- 
queza são as condições necessárias para uma preocupação constante com a 
inovação e a tecnologia e para a instalação de unidades industriais cujo 
crescimento permita aproveitar importantes economias de escala. 

Para além disto, a crescente especialização da economia c indiscuti- 
velmente a via mais rápida — senão a única possível — para o crescimen- 
to acelerado da produtividade. Em Portugal, os maiores aumentos de 
produtividade virão da eliminação de unidades c sistemas de produção 
ineficientes e da transferência dos recursos por eles empregues para os sec- 
tores ou as empresas mais produtivas ou eficazes. A rápida modificação 
estrutural que este crescimento da produtividade implica só c possível no 
contexto de uma especialização progressiva, através de um crescimento li- 
derado pelas exportações. 

Como concorrente nos mercados internacionais, Portugal terá de 
aceitar os preços por eles definidos. A afectação de recursos na nossa eco- 
nomia deverá orientar-se por uma racionalidade económica que se baseia 
na informação contida nos preços internacionais. Portugal não pode in- 
fluir nos preços internacionais. Por outro lado, é fútil e mesmo contrapro- 
ducente tentar isolar Portugal, definindo preços internos diferentes dos 
que vigoram nos mercados externos. A aceitação dos preços internacionais 
é uma disciplina de racionalidade económica que garante a eficiente utili- 
zação dos recursos de que dispomos. 

A estratégia baseada na integração crescente no comércio internacio- 
nal implica uma abertura crescente da economia, a qual se deverá esten- 
der a todos os sectores e todos os aspectos da actividade económica. A 
abertura comporta naturalmente um peso cada vez maior das exportações 
na actividade económica; mas exige também que produtores e consumi- 
dores tenham acesso aos mercados internacionais, cada vez que procuram 
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as fontes mais eficientes ou económicas dos bens c serviços de que necessi- 
tam. Esta abertura é condição necessária para a eficiência e competitivida- 
de. O controle das importações, e os obstáculos levantados às empresas no 
acesso aos mercados financeiros, monetários ou cambiais internacionais 
são hoje utilizados em Portugal como forma de defesa do escudo. São afi- 
nal contraproducentes porque vedam às empresas portuguesas o acesso a 
fontes mais baratas de abastecimento e a meios de gestão hoje em dia in- 
dispensáveis para uma forte posição concorrencial. 

Será necessário abandonar políticas de autarcia, isto é, políticas 
orientadas para o abastecimento do mercado português com produções 
portuguesas. Pelo contrário, deverá aceitar-se o papel fundamental das 
importações, como a forma muitas vezes mais eficaz e mais económica de 
satisfazer as nossas necessidades. As importações só são um problema na 
medida cm que não exportamos. Tentar reduzir as imponações pela pro- 
dução ineficiente de substitutos trava o crescimento e dificulta a utiliza- 
ção dos nossos recursos na produção eficiente de bens c serviços para ex- 
portação. 

A optimização do crescimento económico implicará a maior atenção 
na aplicação dos nossos recursos mais escassos. O critério fundamental de- 
verá ser a canalização desses recursos para as indústrias ou actividades em 
que dispomos de vantagens comparativas. Portugal tem, em primeiro lu- 
gar, uma flagrante escassez de capital, resultante da descapitalização de 
1974-76 e da má utilização das nossas poupanças desde então. Depois, 
uma falta notória de técnicos, quadros, gestores e empresários, não por 
falta de capital humano, mas porque no ambiente asfixiante e dcsincenti- 
vador que se vive cm Portugal poucos têm a possibilidade de desenvolver 
qualidades ou adquirir experiência relevante. Finalmente, uma escassez 
também de mão-de-obra qualificada, por defeitos do nosso sistema de 
ensino c de aperfeiçoamento profissional, bem como pela mesma razão 
de falta de oportunidades de aprendizagem no trabalho. Nestas circuns- 
tâncias, Portugal não pode permitir-se uma estratégia muito diversifica- 
da. Haverá que canalizar todos os recursos exclusivamente para as áreas 
em que eles serão mais produtivos, isto é, as áreas em que a produção 
portuguesa é mais eficiente, em resultado de vantagens comparativas. 

Esta canalização de recursos não implica, no entanto, qualquer inter- 
venção activa do Estado, na promoção de certas indústrias ou na regula- 
mentação de outras. Implica apenas que se estabeleça sem subterfúgios o 
primado da competitividade, como orientador da afectação de recursos. 
Só as empresas competitivas devem ter o direito de utilizar os nossos re- 
cursos; só as empresas capazes de sobreviver, de crescer e de se desenvol- 
verem num ambiente de abertura e de concorrência interna e externa 
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deverão poder empregar trabalho c capital c que, sendo escassos, são pre- 
ciosos e não podem ser desbaratados. Importa para isso pôr fim à actual 
política de intervenção na defesa e por vezes na promoção de indústrias 
não competitivas, que não podem sobreviver senão à custa de enormes 
protecções e apoios, os quais por seu turno geram ineficiências ainda 
maiores. 

A maior integração da economia portuguesa no comércio internacio- 
nal tem ainda uma outra dimensão fúndamentaJ: torna-sc indispensável 
desenvolver a capacidade de inovação c de progresso qualitativo, a capaci- 
dade de adaptação c a flexibilidade da economia. As pequenas mudanças 
impostas pela evolução da conjuntura internacional ou pelas modificações 
da concorrência externa, a manutenção da competitividade c a capacidade 
de explorar novas oportunidades, implicam uma rapidez de acção e de 
adaptação, hoje em dia em grande parte fora do alcance das nossas 
empresas. Será necessário facilitar a transferencia de recursos de uma ac- 
tividade para outra, de uma empresa para outra, de uma indústria para 
outra. A eliminação de entraves burocráticos, a revisão completa da legis- 
lação laboral, a criação de mercados onde o acesso ao capital seja fácil e rá- 
pido, o apoio a actividades de investigação c desenvolvimento serão indis- 
pensáveis para aumentar a capacidade de manobra c de adaptação da 
nossa indústria. 

A modernização da economia, a maior abertura do comercio interna- 
cional e o aumento da nossa capacidade de adaptação implicam um refor- 
ço de flexibilidade, através da modificação do enquadramento legal da 
actividade económica. 

4. MODERNIZAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA 
ECONÓMICO 

O desenvolvimento económico, a abertura da economia e o aumento 
da competitividade exigem antes de mais a libertação de recursos do 
sector público para o sector privado. O sector público asfixia a economia 
portuguesa: pela sua dimensão c pelos seus privilégios absorve recursos 
enormes que são assim negados ao resto da economia; pela sua falta de 
dinamismo, péssima gestão c total desadaptação face à actual situação 
económica utiliza esses enormes recursos da pior maneira. Só o sector pri- 
vado tem dinamismo, iniciativa e flexibilidade para dar corpo c um novo 
modelo de desenvolvimento. 
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A redução do peso do sector público implica em primeiro lugar uma 
contenção das despesas da administração. A eliminação do déficit do sec- 
tor público administrativo pela redução das despesas não c só uma neces- 
sidade da política de estabilização. É também uma condição indispensá- 
vel da libertação de recursos e potencialidades vitais para o crescimento 
económico. 

Em segundo lugar, é imperativo erradicar do nosso sistema económi- 
co o grande cancro que são as empresas públicas. O sector público dito 
produtivo, convém relembrá-lo, é o resultado de um conjunto de nacio- 
nalizações levadas a cabo em 1975, sem outro critério que não o de passar 
para o controlo do Estado as grandes empresas de então. Empresas que, 
tendo sido criadas ou desenvolvidas antes de 1973, correspondiam a um 
mercado diferente, a uma situação económica sem comparação com a de 
hoje, a um tipo de estrutura industrial hoje impensável. A desadaptação 
destas empresas e a obstinação com que se pretende mantê-las ao arrepio 
de todas as regras da economia, transformam-nas em enormes pesos mor- 
tos, travões poderosíssimos do crescimento. 

A grande generalidade das empresas hoje na posse do Estado terão 
de ser encerradas ou privatizadas. Todas as empresas hoje economicamen- 
te inviáveis — estão nessas condições. O processo de encerramento terá de 
ser prudente, para que os activos destas empresas obtenham os melhores 
preços c para que os trabalhadores sejam correctamente compensados. 
Mas nem por isso se poderá retardar aquilo que é inevitável e que quanto 
mais tarde for concretizado mais custará ao País. 

Muitas das actuais empresas de que o Estado é proprietário —e, em 
particular, muitas divisões ou sectores dessas empresas— são susceptíveis, 
se bem geridas, de obter uma rentabilidade atraente. Em todos esses 
casos, a privatização é não só possível mas muitíssimo desejável. A privati- 
zação, nomeadamente se concretizada por forma a reintroduzir a concor- 
rência nos sectores em que o Estado é hoje monopolista, é a única garan- 
tia da eficiência na gestão. Permite também obter para o Estado impor- 
tantes recursos utilizáveis na remissão da enorme dívida resultante das na- 
cionalizações. Despolitiza a gestão de unidades que têm de ser sobretudo 
eficazes. E liberta os recursos humanos c financeiros do Estado que são in- 
dispensáveis para o desempenho das funções que lhe são exclusivas. 

Nos casos muito excepcionais das empresas que, pela sua natureza, 
devam permanecer no sector público, é fundamental que se adoptem cri- 
térios de gestão baseados na lógica do mercado. As empresas públicas não 
poderão ser protegidas da concorrência, não terão acesso privilegiado ao 
capital, terão sempre de obter resultados positivos, que representam re- 
muneração adequada dos recursos que lhes estão entregues. 
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Pode num caso ou noutro levantar-sc a questão do subsídio de algu- 
mas actividades, da prática de preços abaixo do custo de produção. Quan- 
do a existência de certas actividades —nomeadamente na área dos 
serviços— gera importantes benefícios para o resto da economia, aumen- 
tando a produtividade de outras empresas, pode justifkar-sc o apoio do 
Estado, com vantagem para toda a colectividade. Estas actividades, gera- 
doras de economias externas, são no entanto muito mais excepcionais do 
que se pensa. E, atendendo a que os recursos com que o Estado as pode 
apoiar têm sempre um preço elevadíssimo, o subsídio só será aceitável 
quando os benefícios sociais forem muito substanciais. Em qualquer caso, 
c indispensável que qualquer apoio a conceder pelo Estado seja predeter- 
minado e inalterável, por forma a eliminar a actual prática de subsidiar as 
empresas pela totalidade dos seus prejuízos, quaisquer que estes sejam. 

A gestão eficiente das empresas de que o Estado c proprietário obri- 
gará a uma atitude nova em relação aos gestores c administradores. Im- 
porta restabelecer critérios de profissionalismo e de competência, garantir 
a independência política, responsabilizar pelos resultados. A tutela gover- 
namental deverá limitar-se à definição de objectivos económicos c resulta- 
dos financeiros a atingir. Os responsáveis pela gestão deverão ter toda a 
autonomia e estabilidade necessárias para concretizar os objectivos que 
aceitaram. A sua permanência, promoção c remuneração devem estar di- 
rectamente ligadas à obtenção de resultados. Neste sentido, convirá eli- 
minar todos os aspectos de funcionalismo que hoje caracterizam a carreira 
do gestor público — desde a segurança de emprego à remuneração fixa c 
igual para todos. 

Para além da resolução do problema das empresas públicas, a deli- 
mitação do papel do sector público c a libertação das potencialidades do 
sector privado exigirão também a eliminação de barreiras institucionais 
actualmente existentes, que são outros tantos obstáculos ao progresso c ao 
desenvolvimento. A lei de delimitação dos sectores público e privado de- 
verá ser completamente abolida. Não há nenhuma justificação económica 
para que o Estado se reserve o monopólio de qualquer sector. Nos casos 
raríssimos em que a concorrência só por si não é suficiente para 
regular o funcionamento eficaz das unidades produtivas, conseguc-sc 
muito mais facilmente atingir os indispensáveis objectivos de justiça e efi- 
ciência pela regulamentação da actividade privada do que pela nacionali- 
zação. A lei de sectores, sem justificação, continua a constituir um forte 
travão ao investimento e à eficiência, nomeadamente ao sector dos servi- 
ços. 

É também fundamental que o Estado se retire do controle asfixiante 
do sistema monetário c financeiro. Apesar da recente —c muito limi- 
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tada— liberalização do acesso às actividades bancária e seguradora, o Go- 
verno e o Banco de Portugal continuam a deter todas as alavancas que de- 
terminam a rentabilidade c capacidade de expansão das empresas destes 
sectores. O actual subdesenvolvimento do sistema monetário e financeiro 
tem custos pesadíssimos. A modernização implicará a liberalização da 
concorrência no sector, a eliminação de controles de preços e taxas de ju- 
ro, o fim dos limites de credito, o desaparecimento do actual regime de 
autorização administrativa prévia para a grande maioria das decisões ino- 
vadoras. 

Também na agricultura a presença do sector público se traduz em 
factor de estagnação c retrocesso. A chamada reforma agrária criou gran- 
des áreas onde hoje se pratica a mais antiquada e mais ineficaz agricultu- 
ra, se pagam os mais baixos salários, se obtêm as piores produções. Mais 
grave ainda, o princípio da limitação da área de exploração privada — 
impondo uma dimensão máxima às empresas sem paralelo em nenhum 
outro sector de actividade impede a expansão dos produtores mais 
eficazes, afasta investimentos e dificulta a racionalização das áreas e o 
bom dimensionamento das explorações. Também aqui será necessário re- 
privatizar c eliminar obstáculos legais ou institucionais ao progresso. 

Concretamente delimitado c aliviado de responsabilidades que nun- 
ca lhe deveriam caber, o Estado poderá com maior eficácia dedicar-se às 
áreas que lhe competem na promoção da eficiência económica. Com os 
recursos libertados pela contracção das despesas correntes será possível 
reconstruir e renovar as nossas infra-estruturas, hoje totalmente inade- 
quadas, nomeadamente nas áreas dos transportes e comunicações. Con- 
centrando o capital humano c financeiro de que poderá dispor, o Estado 
deverá apoiar as actividades de investigação e desenvolvimento, de pro- 
moção comercial, de controle de qualidade. Ao Estado competirá criar 
mecanismos que permitam a partilha do risco entre o sector público e o 
sector privado, em especial nas áreas mais cruciais da inovação, da tecno- 
logia, da penetração em novos mercados. Ao Estado competirá também 
intervir rigorosamente na defesa da concorrência e na proibição de práti- 
cas anticompetitivas, em todos os casos em que a estrutura e abertura de 
um mercado não garanta só por si o comportamento correcto dos agentes 
económicos. A defesa da concorrência far-se-á também pela promoção da 
difusão da informação e da transparência dos mercados e pela eliminação 
das actuais restrições à concorrência externa. 

O novo papel do Estado é naturalmente incompatível com todas as 
formas de intervenção, hoje prevalecentes, no sentido de desvirtuar ou 
restringir os mecanismos de mercado. A prática sistemática de subsídios a 
produtos ou empresas terá de ser rapidamente terminada. Os controles de 
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preços, a regulamentação das importações, os regimes de autorização ad- 
ministrativa são incompatíveis com o papel informativo essencial do siste- 
ma de preços, com a força disciplinadora da concorrência, com o dinamis- 
mo da iniciativa privada. 

Pelo contrário, será essencial, nomeadamente pela revisão da legisla- 
ção, promover o melhor funcionamento de mercados essenciais — em es- 
pecial dos mercados de trabalho c de capital. 

Uma nova política económica implica uma mudança radical da atitu- 
de face ao mercado de trabalho. Mudança que comporta uma redução 
substancial da rigidez hoje cm dia imposta ao funcionamento deste mer- 
cado, bem como um esforço de despolitização, da determinação de salá- 
rios. A rigidez da contratação de trabalho é incompatível com a eficiência 
e a flexibilidade no funcionamento de uma economia pequena e aberta. 
Reduz de forma significativa a produtividade, impede a mobilidade, difi- 
culta a estruturação. E, simultaneamente, desencoraja o emprego e trava 
o aumento de salários que de outra forma seria possível. Com um merca- 
do de trabalho rígido e bloqueado, uma economia aberta é muitíssimo 
mais vulnerável. Os salários, por seu turno, devem retomai a sua função 
essencial na afectação de recursos e perder o carácter que hoje têm de ins- 
trumento de luta política, no contexto de uma batalha cm que se julga 
conseguir alterar a distribuição de rendimentos. O desenvolvimento eco- 
nómico cm Portugal implica também um esforço, onde o Estado deverá 
ter um papel exemplar, de determinação dos salários cm função das re- 
gras da economia. 

Em Portugal não existe mercado de capitais. Toda a canalização de 
poupanças para investimento é feita ou directamente —o que c altamen- 
te limitativo — ou pela intermediação do sistema bancário — o que c cla- 
ramente insuficiente. Às entidades que dispõem de poupanças 
—empresas ou famílias— não restam opções senão as de investir directa- 
mente — o que muitos não sabem ou não podem arriscar— ou confiar os 
seus fundos à Banca, a taxas de juro baixo — o que c afinal uma forma 
de tributação. Para os investidores que necessitam de financiamento, a 
Banca é também a única fonte: não só lhes é impossível ter acesso a capi- 
tal disposto a partilhar o risco, mas também são forçados a suportar todo 
o custo da ineficiência do actual sistema bancário. A criação de um mer- 
cado de capitais dinâmico será um estímulo muito poderoso da poupança 
e do investimento. Não será fácil, depois do brutal traumatismo de 
1974/75, atrair de imediato os investidores para a compra de acções. Será 
necessário criar c reforçar com o maior cuidado um clima de confiança e 
de segurança; será indispensável eliminar todos os obstáculos legais e fis- 
cais à transacção de títulos; e será sem dúvida essencial, como cm outros 
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países, apoiar pela isenção fiscal a aplicação de pequenas poupanças na 
bolsa de valores. 

Um importante mercado de aplicação de capitais que se encontra 
completamente bloqueado é o da construção para arrendamento. Esta 
forma de investimento responde a uma necessidade premente, ocupa re- 
cursos de que dispomos e atrai pequenas e médias poupanças que pro- 
curam aplicações seguras a longo prazo. É, no entanto, impraticável, de- 
vido a um controle de rendas obsoleto, injusto e afinal verdadeiramente 
escandaloso. As leis do arrendamento deverão ser completamente revis- 
tas, por forma a que as rendas correspondam à situação do mercado, se 
bem que seja necessário proteger todas as situações especiais a que o ac- 
tual regime deu origem. 

O crescimento económico, a poupança, o investimento e a motivação 
e retribuição do esforço individual passam também por uma profunda re- 
forma fiscal. O nosso sistema fiscal, cuja última revisão importante data 
de há mais de 20 anos, está claramente desadaptado à nossa situação eco- 
nómica. Para além da injustiça ligada à existência de vários impostos pro- 
gressivos acumulativos; para além da complexidade c facilidade de evasão 
de muitos impostos; para além da aleatoriedade e arbitrariedade de certos 
impostos importantes (como o imposto de selo e as estampilhas fiscais); o 
sistema fiscal é acima de tudo desmotivador do esforço, da poupança, do 
investimento, da tomada de riscos. Será indispensável reduzir a progres- 
sividade dos impostos directos que os torna confiscatórios a níveis de ren- 
dimento que na Europa estão ainda abaixo da norma de pobreza. De- 
pois, a modernização da fiscalidade deverá privilegiar a poupança, tribu- 
tando a despesa e não o rendimento; apoiar o investimento, tributando o 
cash-flow e não os lucros; e reformar os impostos indirectos, substituindo- 
•os por um único, geral c uniforme, como o imposto sobre o valor acres- 
centado. 

5. REDISTRIBUIÇÃO E CORRECÇÃO DAS DESIGUALDADES 

A última componente fundamental de uma nova política económica 
partirá de uma alteração radical da política redistributiva. 

Em Portugal, os elementos redistributivos das decisões de política 
económica têm assumido um peso doentio e obsessivo, o que constitui 
um dos maiores entraves à prossecução de políticas de modernização e dc- 
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scnvolvimento. E, no entanto, é bem patente que a distribuição de rendi- 
mentos e o bem-cstar dos mais desfavorecidos se têm vindo a deteriorar 
progressivamente. A queda dos salários reais, a impossibilidade do acesso 
à propriedade c a subida superior à média dos preços controlados pelo Es- 
tado impedem a correcção das desigualdades e agravam a situação desfa- 
vorável dos mais pobres. 

O agravamento das desigualdades, apesar da preocupação obsessiva 
com os aspectos redistributivos, é o melhor exemplo da futilidade de uma 
política mal concebida, simplista c antiquada. Uma nova atitude basear- 
-sc-á na importância primordial da política de redistribuição mas também 
na consciência dos seus limites. 

A política redistributiva tem de ter cm conta dois perigos fundamen- 
tais que introduzem limites inevitáveis à correcção imediata das desigual- 
dades. Por um lado, se cm nome da redistribuição se tomam medidas 
que impedem o progresso económico e desincentivam o esforço indi- 
vidual, gencraliza-se a pobreza, sem benefício para ninguém. Por outro 
lado, se a intervenção para a correcção das desigualdades é maioritaria- 
mente interpretada como injusta c exagerada, geram-sc comportamentos 
anti-sociais, que se autojustificam, que vão desde a evasão fiscal à coloca- 
ção de poupanças no estrangeiro, e que acabam por agravar a situação, 
por vezes de forma incontrolável. É indesmentível que ambos os proble- 
mas se vêm verificando com intensidade crescente em Portugal. 

É imperativo abandonar a redistribuição através dos preços. O subsí- 
dio dos preços chamados bens e serviços essenciais — desde os bens ali- 
mentares e a energia, aos transportes, à educação e à saúde — é a forma 
mais ineficaz e mais dispendiosa de melhorar a situação dos mais pobres. 
Com os mesmos recursos, aplicados de forma mais selectiva, conseguir-se- 
-iam resultados muito superiores. Este tipo de redistribuição acaba muitas 
vezes por ser contraproducente. Prova-se, por exemplo, que a gratuitida- 
de do ensino superior é hoje em dia em Portugal um enorme subsídio aos 
mais ricos. 

Pela mesma razão se deve abandonar a redistribuição através de salá- 
rios superiores ao equilíbrio de mercado e, nomeadamente, através do sa- 
lário mínimo. Este é hoje um importante factor de desemprego, agravan- 
do a situação das famílias mais pobres. 

A forma mais eficaz, mais segura c mais duradoura de corrigir desi- 
gualdades consiste cm facilitar o acesso à propriedade. Esta actuação im- 
plica naturalmente recursos importantes e legislação adequada. Devcr-sc- 

-á privilegiar a aquisição de habitação própria, através de um regime de 
crédito muito mais liberal e flexível do que o actual. Será necessário 
apoiar c estimular a criação de novas empresas pelos que se sintam com 
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vocação e capacidade para o fazer, ainda que não disponham de recursos 
financeiros. E será também útil introduzir regimes, quer de financiamen- 
to quer de isenção fiscal, que estimulem c tornem possível a participação 
das pequenas poupanças no capital das empresas, nomeadamente quan- 
do se trata dos trabalhadores da própria empresa. 

A redistribuição pela via fiscal é também viável e eficaz, desde que 
moderada c selectiva. A criação de um imposto único, de preferencia so- 
bre a despesa, com progressividade moderada permitirá uma gradual re- 
distribuição de rendimentos, sem justificar nem estimular toda a espécie 
de comportamentos de evasão e deturpação fiscal que hoje retiram a esta 
via a sua eficácia redistributiva. A utilização dos impostos indirectos para 
corrigir desigualdades, nomeadamente através do que se chama «onerar 
os consumos de luxo», deve pelo contrário ser posta de lado. A tributação 
mais pesada dos bens de luxo gera as maiores distorções, obtém pouquís- 
simas receitas e veda completamente o acesso dos mais pobres a esse tipo 
de bens. 

Por último, é indispensável melhorar e tornar mais selectiva a redis- 
tribuição através da provisão de bens c serviços públicos. O acesso à edu- 
cação c à saúde a baixo preço são indispensáveis para os mais pobres. Mas 
são totalmente injustificáveis para os restantes. Os regimes de educação e 
saúde gerais e gratuitos traduzem-se por um enorme desperdício de recur- 
sos, implicam péssima qualidade e métodos de racionamento injustos c 
acabam por beneficiar com frequência os mais ricos. Uma política redistri- 
butiva eficaz incluirá uma melhoria muito substanciai da qualidade dos 
bens públicos, mas a aplicação de regimes de subvenção ou de gratuitida- 
de apenas aos que deles necessitam. 

António Castello 
Branco Borges 
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CONCLUSÕES 

A Comissão para um Programa para a Nova Década, reunida cm 
Ofir cm 28 e 29 de Julho, definiu as bases gerais de uma política econó- 
mica c financeira, que dão corpo a um novo regime c a uma nova aborda- 
gem para erradicação da crise permanente, promoção do desenvolvimen- 
to, modernização da economia c correcção das desigualdades. 

1. A Comissão considera que Portugal precisa de um novo re- 
gime económico, simples, claro c eficaz; de uma doutrina 
vigorosa sobre a organização da actividade económica; de 
princípios intocáveis de retribuição do esforço, da poupan- 
ça, da iniciativa, da inovação, da tomada de risco; de regras 
intransigentes de disciplina económica, financeira c mone- 
tária; de objectivos claros e exequíveis de justiça social; c de 
uma política económica e financeira que se integre nesse re- 
gime, o reforce e o concretize. Um novo regime económico 
não deixará de obter a adesão dos portugueses, de restaurar 
a sua confiança, de reconstruir a sua motivação; libertará 
enormes recursos c potencialidades e será o primeiro passo 
para o desenvolvimento que pretendemos. 

2. Numa democracia pluralista c numa economia em vias de 
desenvolvimento como a portuguesa não há alternativa ao 
regime económico baseado na iniciativa privada, na afecta- 
ção de recursos pelos mecanismos de mercado, na força ino- 
vadora c disciplinadora da concorrência. É indispensável 
redefinir o papel do Estado, confinando-o a um conjunto 
limitado de tarefas que lhe são exclusivas. Só libertando o 
Estado de responsabilidades que nunca lhe deveriam caber 
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se recstabelccerá a sua dignidade e se garantirá a eficácia da 
sua acção. E é fundamental complementar a eficiência dos 
mecanismos de mercado com uma nova política de correc- 
ção das desigualdades que seja simultaneamente mais pru- 
dente c mais eficaz. 

3. Uma nova política económica c financeira deverá desde lo- 
go erradicar a crise permanente em que temos vivido, carac- 
terizada pelo desequilíbrio interno e externo da economia. 
A restauração da disciplina financeira do Estado e a conse- 
quente eliminação do financiamento monetário do déficit 
público são condições necessárias e suficientes para o ree- 
quilíbrio da balança de pagamentos, para a travagem da 
inflação, para a redução do desemprego. 

4. A eliminação do déficit público far-se-á sobretudo pela 
contracção das despesas correntes, nomeadamente das mais 
ineficazes e contraproducentes: os subsídios c as dtjpcsas 
com os serviços inúteis ou marginais. Haverá que rever toda 
a lógica c estrutura da administração pública, introduzir in- 
centivos à economia de despesas, e responsabilizar a todos 
os níveis pela execução orçamental, designadamente exigin- 
do maior transparência e rigor na prestação c publicação de 
contas. Haverá também que aplicar critérios da maior exi- 
gência na avaliação das despesas públicas de capital. 

A monetização do déficit público é uma forma de tri- 
butação disfarçada, que por ser disfarçada não é menos per- 
niciosa. Uma nova política monetária que simultaneamente 
combata a inflação c facilite o investimento implicará uma 
limitação vigorosa do endividamento do Estado junto do 
Banco de Portugal. 

5. O desenvolvimento rápido da economia portuguesa c o 
aproveitamento máximo do nosso enorme potencial de 
crescimento só são possíveis no quadro de uma estratégia de 
abertura crescente ao exterior, de integração cada vez maior 
no comércio internacional, de especialização progressiva, de 
assunção do desafio da concorrência externa. Só o cresci- 
mento liderado pelas exportações e a disciplina da competi- 
tividade internacional garantirão os aumentos de produtivi- 
dade indispensáveis à rápida recuperação do nosso atraso. 
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6. A nova estratégia de desenvolvimento assentará num pro- 
gresso de tipo qualitativo, baseado na inovação e no avanço 
tecnológico, capaz de aproveitar importantes economias de 
escala conduzindo à revitalização e crescimento das empre- 
sas portuguesas. A especialização progressiva conduzirá a 
modificações estruturais que permitirão o máximo cresci- 
mento da produtividade. Paralelamente, a redução da de- 
pendência c da vulnerabilidade da economia exigirá uma 
maior capacidade de adaptação e flexibilidade na afectação 
de recursos produtivos — capital c trabalho. 

7. A modernização e racionalização do sistema económico pas- 
sam, em primeiro lugar, pela transferência de recursos do 
sector público para o sector privado. Para além da conten- 
ção das despesas do sector público administrativo, haverá 
que erradicar o grande cancro que são as empresas públicas. 
A generalidade das empresas hoje na posse do Estado terão 
de ser privatizadas — rentáveis ou rentabilizáveis — ou en- 
cerradas — se inviáveis. Nos casos muito excepcionais das 
empresas que devam permanecer no sector público adap- 
tar-se-ão critérios de gestão baseados na lógica do mercado, 
o que obrigará a novos métodos mas também a novos crité- 
rios de responsabilização e retribuição. 

Haverá também que eliminar o controle asfixiante ho- 
je exercido pelo Estado sobre a economia, nomeadamente 
em áreas como a delimitação de sectores exclusivos, a regu- 
lamentação arbitrária c abafadora do sistema monetário e 
financeiro, a travagem do progresso na agricultura e, em 
geral, todas as formas de intervenção que desvirtuam ou 
ehminam os mecanismos de mercado. Pelo contrário haverá 
que exigir do Estado a indispensável eficácia na construção 
e instalação das infra-estruturas básicas, na promoção da in- 
vestigação e da inovação, no controle da qualidade, na ob- 
tenção e divulgação da informação, na promoção comercial; 
numa palavra, na criação de condições para a actuação efi- 
caz da iniciativa privada. 

8. Merece especial atenção a eliminação de bloqueamentos 
fundamentais que são hoje travões fortíssimos do desenvol- 
vimento económico. Uma nova política económica implica 
uma radical mudança de atitude face ao mercado de tra- 
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balho. A rigidez da contratação de trabalho reduz a produ- 
tividade, impede a mobilidade, dificulta a reestruturação; 
desencoraja o emprego e trava o crescimento dos salários. 
Paralelamente, a criação de um mercado de capitais dinâ- 
mico será um estímulo muito poderoso da poupança c do 
investimento. E a revisão integral das leis de arrendamento, 
no sentido da reposição da lógica de mercado, relançará o 
importante sector da construção para habitação, com enor- 
mes benefícios económicos e sociais, a curto e a longo 
prazo. 

9. O crescimento económico, a poupança, o investimento e a 
motivação e retribuição do esforço individual passam tam- 
bém por uma profunda reforma fiscal. Será indispensável 
simplificar e racionalizar o sistema fiscal; reduzir a progres- 
sividade dos impostos directos que os torna confiscatórios a 
níveis de rendimento que noutros países estão ainda abaixo 
da norma de pobreza; privilegiar a poupança, pela tributa- 
ção do cash-flow reinvestido; c reformar os impostos indi- 
rectos, substituindo-os por um único, geral e uniforme so- 
bre o valor acrescentado. 

10. Uma nova política económica assentará também na impor- 
tância primordial da política de redistribuição, bem como 
na consciência dos seus limites. A correcção das desigualda- 
des não pode fazer-sc pela generalização da pobreza. Há 
que excluir formas de intervenção discricionárias, que, in- 
terpretadas como injustas e exageradas, geram comporta- 
mentos anti-sociais que se autojustificam. É imperativo 
abandonar a redistribuição através dos preços que é a forma 
mais dispendiosa e menos ineficaz — por vezes contrapro- 
ducente — de melhorar a situação dos mais pobres. 

11. A forma mais eficaz, mais segura e mais duradoira de corri- 
gir desigualdades consiste em facilitar o acesso à proprieda- 
de, incluindo o apoio à aquisição de habitação própria, o 
estímulo à criação de novas empresas, a viabilização da par- 
ticipação das pequenas poupanças no capital. A redistribui- 
ção pela via fiscal é também viável e eficaz, desde que mo- 
derada e selectiva. Será, por último, indispensável melho- 
rar e tornar mais selectiva a redistribuição através da provi- 



são de bens c serviços públicos. Uma política redistributiva 
eficaz incluirá uma melhoria muito substancial da qualida- 
de dos bens públicos, mas a aplicação de regimes de sub- 
venção ou de gratuitidade apenas aos que deles necessitam. 

Ofir, 29 dc Julho dc 1984 
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EDUCAÇÃO PARA A DEMOCRACIA 

I — INTRODUÇÃO 

1. A filosofia da mudança 

A situação de ruptura do sistema educativo em Portugal é hoje em 
dia reconhecida por todos. A estrutura em que assenta mostra-se incapaz 
de dar resposta às necessidades não só do presente como, o que é ainda 
mais grave, do futuro. 

Ninguém parece duvidar de que só uma vasta mudança de espírito e 
de estruturas permitirá corrigir os erros que de longa data se têm vindo a 
cometer. Ao mesmo tempo, c paradoxalmente, parece haver o perigo de 
que a resposta à actual situação de grave emergência venha a produzir (de 
facto já está a produzir) um clima de opinião em que a Política de Educa- 
ção acabará por ser o resultado de expedientes e muito pouco baseada nos 
princípios gerais que sempre caracterizam as sociedades livres c, por isso, 
progressivas. A mudança será, então, contraditória, fragmentária e a 
ameaça da perda da liberdade continuará presente. 

Não quer isto dizer que muitos não dêem qualquer importância aos 
valores que inspiram este trabalho. Mas o desejo de alterar a situação pre- 
sente leva-os a sacrificar, por vezes inconscientemente, princípios funda- 
mentais; é o caso do apoio concedido a certas políticas educativas que, 
não dando a esses princípios o peso que merecem, acabam por os prejudi- 
car a médio c longo prazo. Assim, não consideramos prioritário discutir 
qual deverá ser o grau de autonomia das Universidades ou os programas 
do ensino secundário ou ainda o desenvolvimento do ensino profissio- 
nalizante. Estas questões de natureza administrativa só se tornaram parti- 
cularmente críticas em virtude do sistema educativo, centralizado e mo- 
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nopolista, não ser capaz de dar resposta aos sucessivos desafios de um 
mundo em mutação que não espera por nós. A prioridade está em tornar 
o sistema mais flexível c sensível às necessidades e desejos dos cidadãos, 
indivíduos c famílias, nomeadamente dos mais fracos e por isso mais pre- 
judicados pelo sistema existente. 

Há duas razões principais para a prioridade dada neste momento às 
questões de longo prazo. Primeiro, o simples facto de se aceitar que existe 
uma crise profunda torna a mudança efectiva mais possível: as pessoas e 
os governos parecem mais receptivos à inovação na Educação como há 
muito não acontecia. As decisões que forem hoje tomadas ao nível dos 
princípios irão marcar a nossa sociedade ao longo de anos, senão décadas: 
a oportunidade poderá não voltar tão cedo. Em segundo lugar, c impor- 
tante reconhecer que a crise se desenvolveu no contexto de um determi- 
nado sistema de ensino, para o qual nos fomos deixando arrastar desde o 
princípio do século, sistema este em que o Estado tem domínio absoluto. 

Veremos que o papel quase exclusivo que o Estado tem de há longa 
data vindo a reservar para si no domínio da Educação está na raiz dos 
principais problemas com que nos debatemos hoje cm dia. É certo que 
continuará a caber ao Estado um papel fundamental na promoção da 
Educação, nomeadamente no que se refere à afectação de recursos finan- 
ceiros, se, como propomos, os indivíduos c as famílias e não as institui- 
ções forem financiados a partir dos fundos públicos. Há, contudo, dife- 
renças fundamentais entre estas duas formas de financiamento. A forma 
aqui proposta irá permitir que os indivíduos e as famílias possam mais fa- 
cilmente determinar o sistema de ensino que desejam através das suas de- 
cisões marginais; teremos, por isso, uma melhoria substancial na varieda- 
de e qualidade de ensino a ser oferecida. 

Justifíca-se, pois, que nos preocupemos com os métodos de «produ- 
zir» o bem «Educação» c não dissipemos as nossas energias a tentar corrigir 
em vão as deficiências do sistema: é que as duas questões não são inde- 
pendentes. Aliás, todos os sistemas têm as suas imperfeições; haverá, por- 
tanto, sempre algo a melhorar. O que é importante é escolhermos o siste- 
ma que melhor satisfaz o bcm-comum, o qual é função do bem-estar de 
todos os elementos da sociedade em consideração. Quer isto dizer que na 
base de qualquer escolha entre sistemas terão de estar os objectivos que os 
elementos na sociedade considerarem importantes. Será em relação a eles, 
consoante sejam mais ou menos cumpridos, que se avaliarão as deficiên- 
cias dos diferentes sistemas. Ora a escolha dos objectivos não é uma ques- 
tão técnica, pelo contrário, envolve juízos de valor que, pela sua natureza 
fundamental, não poderão em caso algum ser impostos, mesmo por 
maiorias em democracia. 
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Discutiremos à frente os juízos de valor que estão subjacentes às pro- 
postas aqui presentes. Eles são liberais na medida em que a liberdade de 
escolha é condição fundamental; acentuam, por isso, a importância de 
preservar a possibilidade de decisão dos indivíduos (ou, no caso das crian- 
ças, das famílias) para prosseguirem os fins que desejarem, apenas limita- 
dos pelos eventuais conflitos entre objectivos mutuamente exclusivos. Eles 
são inspirados nos valores cristãos na medida em que a preocupação de 
solidariedade humana está presente, assegurando a liberdade de escolha 
aos mais fracos. 

Uma vez aceite este quadro orientador — que voltaremos a discutir 
mais tarde — iremos abordar o nosso problema através da resposta à per- 
gunta tradicional da economia política clássica: qual é o papel apropriado 
do Estado no campo da Educação? 

2. Resumo das recomendações 

Aprcscntam-sc a seguir as principais recomendações deste trabalho: 

d) O ensino deverá ser ministrado por instituições privadas ou por 
instituições públicas que se autofmanciem. O financiamento cm ambos 
os tipos de instituições deverá resultar das propinas pagas pelos alunos, 
financiamentos próprios e eventuais subsídios concedidos pelo Estado e 
outras instituições. O custo das propinas nos diferentes graus de ensino 
deverá ser total ou parcialmente suportado pelo Estado através de um 
esquema de bolsas-cmpréstimos e cheques de Educação (educatton 
vouchers). 

b) O esquema de bolsas-cmpréstimos e cheques de Educação deverá 
ser coordenado com o sistema de tributação, de forma a reflectir não só a 
situação do ensino em Portugal mas também as necessidades dos elemen- 
tos mais fracos na sociedade. 

c) O esquema deverá ser inicialmente introduzido no ensino univer- 
sitário, sendo depois rapidamente extendido aos restantes graus de ensi- 
no. A introdução do esquema deverá ainda ser feita por fases, de forma a 
evitar problemas de equidade c desincentivos. 

d) Compete ao Estado estabelecer padrões mínimos de ensino, quer 
através de exames nacionais quer através da fiscalização c da prévia autori- 
zação do funcionamento de instituições de ensino. 

55 



e) Compete ao Estado produzir o bem público por excelência — 
não-rival no consumo — que é a informação. Deverá, pois, estabelecer 
serviços de informações sobre o ensino em geral e sobre cada instituição 
em particular, com publicação de estatísticas sobre índices de rendimen- 
to, saídas profissionais, etc. 

y) Compete ao Estado minimizar os efeitos da concorrência imper- 
feita (e, quando for caso disso, de monopólio) entre estabelecimentos de 
ensino, nomeadamente sujeitando as instituições de ensino públicas às 
mesmas regras de concorrência que as instituições privadas. 

Temos consciência de que estas propostas são suficientemente não- 
-convcncionais e serão instintivamente rejeitadas pelos que beneficiam do 
controle político do sistema de ensino ou encaram os seus interesses como 
produtores mais importantes do que os interesses dos consumidores. Ou- 
tros ainda terão a habitual reacção conservadora que se traduz cm preferir 
sempre o sta/u quo c acreditar que a estatização do ensino talvez esteja de 
acordo com a ordem natural das coisas e, portanto, tudo o que resta fazer 
c «moralizar» o Estado. Algum esforço de persuasão será, pois, necessário. 
Para já, cremos que as propostas se tornarão mais fáceis de aceitar se a fi- 
losofia que lhes está subjacente for cuidadosamente examinada, como 
tentaremos fazer neste trabalho. Iremos argumentar que: 

1) — A maioria das objecções que lhes são feitas não têm qualquer 
razão de ser hoje em dia; 

2) — elas são mais consonantes com as necessidades de uma socieda- 
de verdadeiramente livre do que qualquer alternativa, nomeadamente 
daquelas que se baseiam no monopólio estadual; 

3) — beneficiam em particular os menos capacitados; 
4) — aumentam a quantidade de recursos na educação, que, além 

disso, passarão a ser utilizados com maior eficiência; 
5) — aumentam o contributo que o ensino deverá dar ao progresso 

tecnológico e à constante adaptação das nossas estruturas produtivas aos 
novos desafios de um mundo em permanente mutação. 
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11 — CARACTERIZAÇÃO DO BEM «EDUCAÇÃO» 

1. Benefícios da Educação 

O objectivo da Educação é possibilitar a cada um o desenvolvimento 
das suas aptidões intelectuais e artísticas, incluindo a capacidade de ler, 
escrever e raciocinar, e permitir a aquisição de certos conhecimentos de 
ordem técnica necessários ao exercício de uma profissão, facilitando assim 
a sua inserção na sociedade e, portanto, em última análise, a sua valoriza- 
ção como pessoa. 

A Educação confere benefícios «internamente» aos indivíduos e às fa- 
mílias; confere também benefícios à comunidade em geral, que estão pa- 
ra além desses benefícios «internos» e por isso, como veremos, justificam 
que o Estado tenha um certo papel a desempenhar. 

Como qualquer outra actividade, os benefícios medem-sc pelo au- 
mento no bem-cstar do indivíduo que recebe a Educação (benefícios in- 
ternos) e no bem-estar da comunidade em geral (benefícios externos); es- 
tes benefícios podem ser avaliados em si mesmos (tomando os indivíduos 
como consumidores) ou pela melhoria que induzem nas suas capacidades 
produtivas (tomando os indivíduos como produtores, onde a Educação é 
um investimento). 

Note-se que não estamos a restringir a nossa análise aos benefícios de 
natureza económica. Esta distinção entre económico e não-económico 
nunca é absoluta; ela tem apenas uma função de simplificação, 
designando-se por económico o que é normalmente trocado no mercado 
e, por isso, o seu valor é mais facilmente expresso cm termos de outros 
bens, nomeadamente a moeda. Mas mesmo que nos restringíssemos aos 
efeitos estritamente económicos — no sentido de poderem ser avaliados 
cm termos monetários — a Educação tem algumas características que po- 
dem justificar que a sociedade deseje influenciar as suas oferta e procura. 
A existência de um papel para o Estado no domínio da Educação é por 
todos reconhecida; o problema está em saber qual deverá ser exactamente 
esse papel, o que só se consegue se previamente se explicitar com clareza 
quais são essas características especiais. 
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2. Argumentos para a intervenção do Estado: Análise critica 

A ideia de que muitos serviços devem ser — ou melhor, apenas po- 
dem ser — fornecidos pelo Estado, nomeadamente por um monopólio, c 
uma crença ainda dominante neste findar do século XX. 

As críticas feitas à afectação dos bens e serviços através dos mercados 
são geralmente mal informadas. Primeiro esquecem que os mercados 
surgem como consequência directa do exercício da liberdade de escolha 
(incluindo de troca) dos indivíduos. Em segundo lugar ignoram que a 
afectação dos bens e serviços que resulta nos mercados não se deve pro- 
priamente a eles mas a outras causas, tal como a distribuição inicial dos 
factores com valor de troca (factores de produção, bens e serviços, sob o 
nome genérico de riqueza) e o facto das preferências dos indivíduos diver- 
girem dos desejos da «vanguarda iluminada» que conhece o que é bom 
para a sociedade. A crítica, a ser feita, deverá reportar-se directamente à 
distribuição inicial da riqueza; a solução lógica não é o ataque à liberdade 
de escolha mas a criação de esquemas de solidariedade para com os mais 
pobres em recursos, que lhes permita adquirirem o que desejam em liber- 
dade, e, portanto, também terem acesso aos mercados. 

Um dos principais vícios de raciocínio na comparação entre os alega- 
dos defeitos dos mercados e as supostas virtudes da produção e afectação 
pelo Estado, reside no esquecimento de que, tanto num caso como no 
outro, os bens e serviços não são de graça. No caso do Estado, há a utili- 
zação de recursos produtivos que deixarão de estar disponíveis para outros 
fins — têm um custo de oportunidade — e que são pagos através da tri- 
butação, visível ou invisível. O que se passa é que o poder de decisão 
quanto à prioridade dos fins alternativos em que os recursos podem ser 
empregues, deixa de estar nas mãos dos indivíduos para passar para as 
mãos dos políticos, grupos de pressão e burocratas, tal qual senhores 
feudais. 

Estas verdades têm vindo a tornar-se progressivamente mais eviden- 
tes à medida que o Estado tem vindo a absorver parcelas crescentes da vi- 
da dos indivíduos e das nações, a ponto de, para pagar os seus custos, até 
os indivíduos com baixos rendimentos têm de ser fortemente tributados, 
mesmo quando não utilizam os serviços do Estado, ou, quando o fazem 
ou tentam fazer, a sua qualidade não justifica o seu preço. A realidade 
mais palpável deste estado de coisas são os vastos aparelhos burocráticos 
que gerem os diferentes serviços, invariavelmente dispendiosos c esbanja- 
dores, sem qualquer relação entre os seus custos e os serviços que produ- 
zem. Tudo somado, é a colectividade que perde, com excepção dos que 
neles trabalham, muitas vezes a receberem remunerações e outras regalias 
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bem superiores às que receberiam se não pudessem contar com o (abuso 
do) poder de tributação do Estado. 

Não quer isto dizer que o Estado não deva ter um papel fundamen- 
tal na Educação: muito pelo contrário. Mas o que c necessário c avaliar, 
científica e, portanto, desapaixonadamente, onde é que a sua intervenção 
c desejável c onde c contraproducente ou mesmo perigosa. 

2.1. Justificações de politica geral 

Como já Adam Smith explicara claramente, em qualquer sociedade 
em que a liberdade de escolha, e portanto também de troca, seja efectiva, 
o Estado tem um papel insubstituível como garante de um quadro legal e 
institucional que permita a diminuição dos custos de formação dos mer- 
cados. A título de exemplo, refira-se a necessidade do Estado assegurar o 
cumprimento dos contratos e de proteger os direitos privativos. Uma vez 
que o objectivo é facilitar o exercício da liberdade, a preocupação dos po- 
deres públicos deverá ser o estabelecimento de regras de resolução dos 
conflitos entre indivíduos e não a criação de restrições a estes. Igualmente 
incluídas entre os deveres do Estado estão a criação de condições para a 
produção dos bens de consumo não-rival (bens públicos) e as preocupa- 
ções com a solidariedade social, particularmente no que se refere à distri- 
buição de riqueza. 

A importância destas políticas de carácter geral é por todos reconhe- 
cida, mas nada tem a ver com a Educação em especial, a não ser que se 
pretendesse atingir através dela algum objectivo de carácter geral, o que 
não é o caso. A abordagem que estamos aqui a considerar parte do geral 
para o particular (a Educação) e não o inverso. Um exemplo de política 
geral que tem importância para a Educação é o da legislação anti- 
monopolista. É unanimemente aceite que os governos devem impedir ou 
pelo menos regulamentar as situações de monopólio. O objectivo é impe- 
dir que o produtor utilize o controle que tem sobre o mercado para pro- 
duzir menores quantidades que em geral vende a preços mais elevados, 
desaparecendo assim os incentivos para a utilização eficiente dos recursos 
produtivos. Além disso, no caso de bens não-homogéneos como a Educa- 
ção, a situação de monopólio diminui não só a qualidade do produto co- 
mo a sua variedade, ou seja, as alternativas de escolha, e, portanto, a li- 
berdade dos indivíduos; no caso extremo, a liberdade dos indivíduos é 
fortemente restringida quando a única escolha que possuem é «tomar ou 
largar» a oferta de um só produtor. Pelo menos, quando o monopólio é 
privado, é sempre possível apelar para os poderes públicos em situações 
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de comportamento arbitrário por parte do monopolista; tal possibilidade 
de apelo e recurso torna-se mais fraca quando os poderes públicos são eles 
próprios os fornecedores do serviço em questão.Este argumento não é hi- 
potético: não há falta de evidência histórica de que um monopólio públi- 
co é pelo menos tão propenso a despertar os interesses dos consumidores 
quanto o monopólio privado. É certo que há certas regiões subpovoadas 
onde é difícil evitar que situações de monopólio não deixem de ocorrer. 
Todavia, consideramos que, cm princípio, é totalmente insatisfatório 
fundamentar políticas de carácter geral em casos particulares. Assim tam- 
bém ninguém advoga que o facto de existirem algumas famílias com gra- 
ves problemas constitui um argumento para se limitarem os direitos e as 
responsabilidades dos pais relativamente aos filhos. Quanto muito, tais 
problemas exigem medidas especiais para as pessoas directamente em 
causa, medidas estas que é de esperar serem necessárias qualquer que seja 
a política seguida. 

2.2. Menoridade dos indivíduos e das familias 

Um segundo argumento por vezes apresentado para que o Estado te- 
nha papel dominante ou mesmo exclusivo na produção da Educação é o 
de que as pessoas, ou as famílias em nome das crianças, são incapazes de 
decidir o que é melhor para elas numa questão tão complexa como a Edu- 
cação. Não negamos as dificuldades associadas a uma decisão sobre um 
«investimento» a longo prazo como é a Educação. O problema está em 
encontrar uma alternativa melhor. Concentrar as decisões nas mãos dos 
poderes públicos, como acontece no caso das escolas públicas financiadas 
directamente pelo Estado, equivale a aceitar que há uma classe de indiví- 
duos que são especialmente dotados para saberem o que é melhor para os 
outros; é aceitar trilhar o caminho que sempre leva à perda da liberdade. 
De facto, esta aparente solução apenas consegue acabar com as dificulda- 
des da decisão dos indivíduos e das famílias porque lhes retira a oportuni- 
dade de decidir. Após anos e décadas de perda da liberdade de escolha, 
seria de estranhar que os hábitos de obtenção da informação tivessem so- 
brevivido. Por outras palavras o incentivo para os indivíduos e os pais ad- 
quirirem e fazerem uso da informação necessária ao exercício do poder de 
escolha só existe quando há necessidade de escolher, e, portanto, não são 
os poderes públicos a decidir cm seu nome. A única conclusão certa a ti- 
rar daqui é a de que o Estado tem um papel importante na produção da 
informação, um tema a que voltaremos mais à frente. 

Ê certo que muitos não colocam a questão em termos de escolha ou 
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ausência de escolha, mas apresentam como alternativa a escolha indirecta 
através do exercício do voto cm eleições. Esquecem, todavia, três coisas. 
Primeiro, a escolha exercida através das urnas não incide apenas sobre a 
Educação mas sobre uma miríade de questões a serem ponderadas entre 
si. Em segundo lugar, só se justifica uma escolha colectiva quando a mul- 
tiplicidade de escolhas individuais c impossível. Em terceiro e último lu- 
gar, que não de importância, a experiência demonstra haver o perigo de o 
Estado prosseguir objectivos determinados por conveniência política, os 
quais nada têm a ver com os desejos dos consumidores forçados a pagar 
por eles. 

2.3. Desigualdades na distribuição de riqueza 

Um terceiro argumento para a intervenção do Estado tem a ver com 
o facto de a procura do bem «Educação» pelos indivíduos e famílias de- 
pender da distribuição de riqueza (factores de produção, bens e serviços). 
Se esta distribuição for indesejada, então a Educação que será produzida 
em resposta às solicitações dos indivíduos e das famílias no mercado será 
muito provavelmente diferente da que resultaria com outra distribuição. 

O enunciado do problema não merece reparos, mas a solução c ma- 
nifestamente inapropriada, por duas razões. Primeiro, não é possível de- 
finir uma distribuição de riqueza ideal, no sentido de representar a von- 
tade colectiva. Quando muito podemos reconhecer que certos extremos 
de distribuição de riqueza são inaceitáveis e que, portanto, deverão sei 
evitados. Em segundo lugar, é preciso não esquecer que a distribuição de 
riqueza se reflecte no poder de compra não só da Educação como de qual- 
quer outro bem ou serviço. Por isso, a atitude correcta é atacar o proble- 
ma da distribuição de riqueza directamente, nomeadamente através de 
uma tributação apropriada, evitando-sc assim os inconvenientes já apon- 
tados quando discutimos as justificações de política geral, no ponto 
D.2.1. Não quer isto dizer que não se deva coordenar a política de Educa- 
ção com a política de distribuição de riqueza. As nossas propostas vão 
nesse sentido, como veremos. O que deverá ficar claro desde já é que não 
é através de restrições à liberdade de escolha dos indivíduos e das famílias 
que tal se consegue. 
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2.4. O poder formativo da Educação 

Um outro argumento frequentemente utilizado para justificar a in- 
tervenção do Estado é o de que a Educação «molda» os gostos c as prefe- 
rências dos indivíduos. Não negamos esta evidência; reconhecemos até a 
sua enorme importância. Trata-se, todavia, de algo que é inerente à Edu- 
cação c que, portanto, nada tem a ver com a forma como c produzida. 
Bem pelo contrário, c necessário não esquecer este poder formativo da 
Educação quando se avaliam as diferentes alternativas de a fornecer. Nes- 
te aspecto, a opção não pode ser outra que não seja diminuir ao máximo 
o poder de controle de quem quer que seja que produza Educação. Isto 
equivale a dizer não a situações de concorrência imperfeita, principal- 
mente de monopólio. Como vimos atrás, o perigo torna-sc maior quando 
ê o Estado que organiza e administra o monopólio. A consciência deste 
facto não é de agora, se bem que tenha sido necessário esperar que os po- 
vos tivessem experimentado a utopia do sistema feudal com um só se- 
nhor, o Estado, para se dar o devido valor à liberdade de escolha. Vale a 
pena citar John Stuart Mill neste contexto: 

«Um sistema educativo universal e gratuito não passa de 
um dispositivo para moldar os indivíduos iguais entre si; o mol- 
de será aquele que mais agradar às forças dominantes no Esta- 
do, quer se trate de uma monarquia, de uma teocracia ou de 
uma aristocracia, ou da maioria da geração presente; c quanto 
mais eficiente e eficaz o molde for, mais fácil será o controle so- 
bre o pensamento, que conduzirá irremediavelmente, mais tar- 
de ou mais cedo, ao controle sobre as pessoas no seu todo.» (On 
Liberty, 1859) 

2.5. Efeitos externos 

Um argumento importante para a intervenção do Estado na Educa- 
ção é o de que se trata de um bem cujos benefícios extravasam os indiví- 
duos que a recebem, isto é, há benefícios externos aos indivíduos directa- 
mente envolvidos. Estes benefícios externos têm obviamente valor para a 
sociedade, mas não são levados em linha de conta pelos indivíduos e pelas 
famílias nas suas decisões sobre a Educação a adquirir. Por consequência, 
a procura que é expressa no mercado pelos indivíduos c famílias não 
atrairá para a Educação aquele volume de recursos que corresponde aos 
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desejos da comunidade no seu todo. Analisemos as implicações deste ar- 
gumento nos seus aspectos económicos e não-económicos, não esquecen- 
do, todavia, que a distinção entre estes apenas tem valor simplificador. 

2.5.1. Aspectos económicos 

Os aspectos económicos estão associados com o valor que a Educação 
tem para os indivíduos em termos dos acréscimos nas suas capacidades 
produtivas, ou seja, nas remunerações que auferem. O argumento diz 
que a Educação fornecida a um indivíduo também tem influência positi- 
va nas remunerações auferidas por outros elementos na sociedade, mas 
que estes ganhos para os outros —os efeitos externos— não são conside- 
rados pelo indivíduo nas suas decisões quanto à Educação que deseja para 
si; por conseguinte, por si sós, os indivíduos e as famílias, isoladamente 
ou agrupados em empresas c outras instituições, irão «comprar» ou «ven- 
der» menor quantidade de Educação do que aquela que corresponde ao 
seu verdadeiro valor para a sociedade cm geral; há, portanto, um subin- 
vestimento na Educação. 

É difícil confirmar a existência destes benefícios externos de natureza 
económica, pelo menos de uma forma significativa. A ser verdade, a úni- 
ca conclusão a tirar-se é a de que poderá justificar-sc uma contribuição da 
sociedade em geral, através do Estado, para a Educação dos indivíduos. A 
forma como essa contribuição deverá ser canalizada é uma questão separa- 
da, para a qual propomos uma solução. Uma coisa é certa, todavia: não se 
pode daqui concluir que o Estado deva tomar sobre si o encargo de forne- 
cer a Educação. 

2.5.2. Aspectos não-económicos 

Para além dos aspectos ditos económicos que acabámos de abordar, a 
Educação tem obviamente ura impacto mais vasto sobre a sociedade que, 
não sendo tomado cm linha de conta pelo mercado, poderá justificar 
uma intervenção importante do Estado. Estes efeitos externos estão asso- 
ciados a valores culturais c de coesão social. As influências em questão são 
complexas, mas um breve anunciar das mesmas será suficiente. 

Um aspecto que é normalmente considerado de grande importância 
rclaciona-sc com o que poderemos designar por «educação para a cidada- 
nia». De facto, é reconhecido que a sobrevivência de uma sociedade de- 
mocrática depende da existência de um eleitorado suficientemente culto, 
o que implica um mínimo de Educação para todos. Quer isto dizer que a 
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Educação de cada criança tem um valor para a sociedade em geral para 
além daquele que lhe for dado pelos pais. 

Um segundo aspecto de interesse tem a ver com o facto da Educação 
não possibilitar apenas a inserção do indivíduo na sociedade mas também 
a criação de valores culturais. Assim sendo, é de prever que os métodos de 
fornecer Educação tenham uma influência significativa ao nível cultural e 
social. 

É preciso, todavia, distinguir entre Educação que fomenta a com- 
preensão e participação nos valores culturais da sociedade e Educação que 
tem em vista a imposição de valores. A primeira caracteriza-se pelo res- 
peito e até valorização das diferenças entre indivíduos, famílias e grupos, 
principalmente cm questões de religião e política; deverá, portanto, pro- 
mover a tolerância c a aceitação da necessidade de resolver os conflitos 
segundo regras claras e iguais para todos, sem excepção. A imposição de 
valores, pelo contrário, passa pela prévia decisão sobre quais as ideias a 
promover e as ideias a contrariar, se não mesmo proibir. 

Também se conclui daqui que a Educação não interessa apenas aos 
indivíduos que a recebem. Interessa também à sociedade em geral e, por- 
tanto, pode justificar uma intervenção por parte do Estado. Mas seria 
ilícito deduzir daqui que possa haver alguma justificação para que a pro- 
dução da Educação faça parte das atribuições do Estado. Pelo contrário, 
nada garante que a diferença entre os dois tipos de Educação acima des- 
critos fosse reconhecida por um sistema educativo dominado pelo Estado. 
Diríamos mesmo que a experiência mostra que a imposição de valores se 
torna muito mais provável. 

Hl — O papel do Estado 

Estamos em crer que a discussão acima mostra bem quão complexos 
são os problemas da Educação e como não se deve confundir a lógica da 
intervenção do Estado com o desejo de uns tantos em que seja ele o prin- 
cipal, se não mesmo o único, produtor da Educação. 

1. Definir a educação mínima ou obrigatória 

A obrigação de assegurar a Educação mínima é o corolário lógico do 
interesse que a sociedade tem na «educação para a cidadania» c na pro- 
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moção dos valores culturais e de coesão social, independentemente dos 
benefícios internos a cada indivíduo e família. Mais concretamente, na 
medida em que neste caso c possível falar numa vontade colectiva de que 
toda a criança receba um mínimo de Educação —contra a vontade dos 
pais se for caso disso — podemos concluir que compete ao Estado tornar 
obrigatória a Educação ate um certo nível mínimo. Como é evidente, a 
decisão sobre qual deverá ser o nível mínimo terá de representar também 
uma escolha colectiva, que só sabemos existir quando os indivíduos são 
unânimes ou pelo menos quase unânimes nas suas preferências. E eviden- 
te que há inúmeras dificuldades com a imposição de padrões mínimos de 
Educação, nem que não seja porque há sempre um número variável de 
crianças que não têm possibilidade de atingir o mínimo considerado de- 
sejável num determinado momento histórico. Por isso, a obrigação do 
Estado assegurar a Educação mínima acabará sempre por se traduzir na 
imposição às famílias da frequência do ensino até uma determinada idade 
mínima, na indicação das grandes linhas dos currículos a seguir, na espe- 
dfícação de certos padrões de funcionamento das escolas e eventualmente 
no reconhecimento das qualificações dos professores. Note-sc que a inter- 
venção do Estado se faz sentir ao nível do «produto final» —o aluno que 
sairá da escola— c não do método de produção da Educação, que tanto 
poderá ser público como privado. 

Preocupações de ordem de solidariedade humana poderão ainda jus- 
tificar o mesmo tipo de medidas relativamente às crianças com deficiên- 
cias físicas ou mentais. 

2. Financiar a Educação obrigatória 

Não há qualquer razão de princípio para que o Estado tenha de fi- 
nanciar aquilo que impõe aos cidadãos. Na prática, é o contrário que 
acontece geralmente; o caso paradigmático é o do seguro automóvel con- 
tra terceiros. A justificação normalmente dada é a de que a aquisição de 
um veículo automóvel acarreta um custo contingente sobre os outros, o 
qual deverá ser levado cm linha de conta pelo indivíduo na sua decisão de 
adquirir ou não automóvel. Por outras palavras, há efeitos negativos 
externos (incidem sobre terceiros) que se deverão subtrair aos benefícios 
internos (incidem sobre o indivíduo que decide adquirir o veículo auto- 
móvel) para que a decisão do «consumidor» seja baseada no verdadeiro 
impacto — benefício ou custo — social do automóvel; conseguc-se assim 
que os efeitos externos sejam «intcrnalizados». 

Enquanto que no caso da aquisição de veículo automóvel os efeitos 
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externos são negativos e por isso se justifica a imposição do corresponden- 
te custo ao consumidor, no caso da Educação os efeitos externos são posi- 
tivos e, pela mesma ordem de ideias, justifíca-sc a atitude oposta, ou seja 
a imputação ao consumidor desses benefícios externos, de forma a dimi- 
nuir o custo associado à decisão de comprar mais ou menos Educação. A 
dificuldade está em saber qual deverá ser a proporção desse financiamen- 
to. Ele não se justifica se o indivíduo ou a sua família optar por receber 
maior Educação do que a sociedade considera de interesse para si; o fi- 
nanciamento deverá ser total se o indivíduo ou a sua família optar por 
não receber qualquer Educação. O problema seria realmente muito sim- 
ples se pudéssemos conhecer com rigor as preferências de todos os indiví- 
duos e famílias. Como tal não acontece, teremos de nos contentar com so- 
luções aproximadas. Existe uma correlação razoável entre a quantidade de 
Educação que um indivíduo ou a sua família está disposto a pagar e gran- 
dezas que traduzam, mesmo que aproximadamente, o seu rendimento 
permanente. Parece, pois, que a solução para o problema deverá passar 
por um financiamento da Educação obrigatória por pane do Estado cm 
função inversa de uma qualquer medida aceitável do rendimento perma- 
nente do indivíduo ou da sua família (global ou per capita). 

De novo, é importante assinalar que não se pode retirar daqui qual- 
quer conclusão no sentido de que deva ser o Estado a fornecer a Educa- 
ção. A solução sugerida é compatível com qualquer sistema educativo. É 
também compatível — e isso é particularmente significativo — com even- 
tuais preocupações com a distribuição de riqueza, parecendo apontar para 
a necessidade de a integrar com a política de tributação, quando esta pre- 
tende servir objectivos de solidariedade social. 

3. Incentivar a Educação não-obrigatória 

O papel do Estado no que se refere à Educação para além do nível 
mínimo poderá ser analisado segundo três perspectivas. 

Primeiro, o mesmo tipo de considerações que levaram à obrigatorie- 
dade da Educação mínima —efeitos externos aos indivíduos e famílias, 
do tipo económico ou não, incluindo os valores culturais e de coesão 
social— poderão aqui estar presentes. Há, contudo, uma diferença de in- 
tensidade que justifica que o papel do Estado não seja exactamente o 
mesmo. No caso da Educação mínima, esses efeitos estavam associados a 
todo e qualquer indivíduo, com raras excepções, e, por isso, se justifica a 
universalidade da imposição. Para além desse mínimo, nem todos os in- 
divíduos terão as necessárias capacidades para gerarem os referidos benefí- 
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cios externos; esse número irá mesmo diminuir à medida que avançarmos 
no nível de Educação. A obrigatoriedade deixa, portanto, de se justificar. 
À primeira vista poderá parecer que a não-obrigatoriedade irá dar origem 
a dificuldades intransponíveis na identificação dos indivíduos com capaci- 
dade para gerarem esses efeitos externos. Felizmente, não terá de ser ne- 
cessariamente assim. É que, pelo menos em termos gerais, à medida que 
subimos no nível da Educação, os benefícios económicos para o indivíduo 
(benefícios internos), nomeadamente sob o ponto de vista de investimen- 
to medido cm termos do acréscimo provável nas remunerações que irá 
auferir na sua vida profissional, irão sendo maiores, enquanto que os be- 
nefícios externos para a sociedade terão tendência a baixar. Por outras pa- 
lavras, a diferença entre a Educação que o indivíduo ou a família está dis- 
posto a pagar c o seu verdadeiro valor para a sociedade cm geral (soma 
dos benefícios internos c externos) irá diminuindo com o nível da Educa- 
ção. É, pois, de esperar que as decisões dos indivíduos estejam muito 
mais de acordo com os seus verdadeiros benefícios para a sociedade do 
que no caso da Educação mínima. A necessidade de intervenção do Esta- 
do não exigirá o mesmo grau de financiamento, limitando-se a servir de 
complemento à contribuição que cada indivíduo deverá dar. Também 
aqui se verifica que existe uma razoável correlação entre a quantidade de 
Educação que um indivíduo ou a sua família está disposto a pagar c o 
rendimento (global ou per capita), isto evidentemente para indivíduos 
com semelhantes capacidades de aprendizagem. Portanto, a solução de- 
verá ser idêntica à já proposta para a Educação mínima, embora envolva 
uma menor proporção do custo total: financiamento da Educação não- 

-obrigatória por parte do Estado cm função inversa de uma medida apro- 
priada do rendimento do indivíduo ou da família. 

Uma segunda dimensão do papel do Estado na Educação não- 
■obrigatória tem a ver com a necessidade de garantir que todo o indivíduo 
que possua potencialidades de retirar os devidos benefícios dessa Educa- 
ção não seja dela excluído por falta de apoio financeiro. O investimento 
na Educação tem implicações de longo prazo; há, portanto, factores de 
incerteza a ele associados que acrescentam um prémio de risco significati- 
vo ao preço do capital, a ponto de o tornarem proibitivo para quem não 
possa dar garantias de pagamento. Há diversas formas possíveis de ate- 
nuar este problema, todas elas se traduzindo numa diminuição no risco 
associado a cada empréstimo individual. A nossa recomendação passa pe- 
lo Estado, a quem compete coordenar a concessão de bolsas e emprésti- 
mos nestes casos. A dispersão de risco que daí advirá ser suficiente para 
que nenhum indivíduo seja impedido de prosseguir a sua Educação por 
simples falta de meios. 

67 



A terceira dimensão deriva do interesse que o Estado não pode dei- 
xar de ter, enquanto fonte de financiamento, mesmo que parcial, pela 
qualidade c eficiência da Educação nâo-obrigatória. Veremos que estas 
questões têm muito a ver com o método de produção da Educação. Neste 
momento, basta referir que o papel do Estado neste domínio deverá in- 
cluir o licenciamento das escolas e a satisfação de certos mínimos pedagó- 
gicos e outros. 

4. Controlar as situações de concorrência imperfeita 

Este tema já foi discutido nas suas linhas gerais quando analisámos os 
argumentos de política global para a intervenção do Estado na Educação, 
na secção II.2.1. A mensagem então retirada foi a de que compete ao Es- 
tado minimizar os efeitos da concorrência imperfeita, nomeadamente de 
monopólio, cm virtude do poder que o produtor adquire sobre o preço, a 
quantidade produzida e, no caso de bens não-homogéneos, sobre a sua 
qualidade e variedade, restringindo assim a liberdade de escolha dos indi- 
víduos. Isto sob o ponto de vista estático. Sob a perspectiva dinâmica, é 
sabido que a situação confortável do monopolista não incentiva à inova- 
ção e que, portanto, a adaptação às novas exigências será tendencialmente 
muito inferior. Estas constatações de carácter geral são ainda mais impor- 
tantes na caso da Educação, dado o seu inerente poder formativo. Vimos 
também que a experiência tem demonstrado que os inconvenientes —no 
caso da Educação constituem verdadeiros perigos para a liberdade— se 
agravam quando o Estado se torna produtor e a sua função de árbitro se 
torna impossível. Em resumo, a defesa do bem-comum exige que o Esta- 
do controle as situações em que um ou poucos produtores dominam o 
mercado da Educação, surjam eles onde surgirem, incluindo, como é lógi- 
co, a imposição das mesmas condições de concorrência às instituições de 
ensino públicas e privadas. 

As situações de concorrência imperfeita e de monopólio cm parti- 
cular são mais prováveis nas zonas do País francamente povoadas e em re- 
lação à Educação a nível primário c preparatório, em que as deslocações 
entre casa e escola não poderão ser tão grandes. Nestes casos especiais ha- 
verá necessidade de optar por soluções especiais, em função das caracterís- 
ticas particulares de cada região. 

68 



5. Promover a produção de informação 

Um dos argumentos por vezes apresentados para a intervenção do 
Estado na Educação é o da dificuldade dos indivíduos c das famílias ava- 
liarem correctamente as alternativas de Educação, questão esta já exten- 
samente discutida atrás, na secção II.2.2., sob o título «menoridade dos 
indivíduos c famílias». Aí se concluiu que, apesar da complexidade das 
decisões ser inegável cm certos casos, tal não poderá justificar que se retire 
às pessoas a liberdade de escolha, com excepção dos requisitos de Educa- 
ção mínima referida na secção III. 1. A única solução verdadeiramente 
compatível com o objectivo de máxima liberdade de escolha para os indi- 
víduos e, portanto, com a aceitação de que não há outra alternativa que 
não seja considerar que cada indivíduo é o melhor juiz (mesmo que falí- 
vel) do seu próprio bem-estar, é fomentar a produção de informação so- 
bre a Educação. Ora, na medida cm que a informação tem características 
não-rivais no consumo —c um bem público, na terminologia da Teoria 
Económica— compete ao Estado garantir a sua produção, quer directa- 
mente quer financiando a sua produção por outrem. A informação em 
causa deverá incidir sobre tudo aquilo que possa ajudar nas decisões dos 
indivíduos c suas famílias quanto ã Educação, tal como índices de apro- 
veitamento escolar das diferentes escolas, saídas profissionais, qualifica- 
ções dos professores, ctc. 

6. Fiscalizar a qualidade da Educação 

Na medida cm que a sociedade c parte interessada c por isso financia 
a Educação —embora através dos indivíduos c famílias, como pro- 
pomos — não poderá deixar de acompanhar de perto a forma como os di- 
nheiros públicos são utilizados. Decorre daqui que a fiscalização da quali- 
dade da Educação constitui um outro papel importante do Estado. A for- 
ma de fiscalização levanta algumas questões de natureza administrativa 
que não cabe aqui analisar. Mas, cm princípio, ela deverá limitar-se aos 
aspectos gerais, tais como o licenciamento das escolas, com exigências mí- 
nimas quanto às condições de salubridade, professorado, ctc. c a realiza- 
ção de exames (nomeadamente ao nível da Educação obrigatória), mas 
nunca ao ponto de querer interferir cm questões de detalhe dos progra- 
mas ou dos métodos de ensino, relativamente aos quais não exista um 
consenso claro na sociedade. 
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IV — O BEM-COMUM E A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 

1. Maximização da liberdade de escolha 
e solidariedade social 

Afirmámos no início deste trabalho que o melhor sistema de ensino 
será aquele que melhor satisfizer o bem-comum, definido como função 
do bem-estar de todos os elementos da sociedade em questão. Por isso, c 
na medida cm que não há alternativa a considerarmos que cada indivíduo 
—ou, no caso das crianças, a família— é o melhor juiz (falível às vezes) 
do seu próprio bem-estar, na base de qualquer escolha colectiva terão de 
estar os objectivos que os indivíduos dessa sociedade considerarem apro- 
priados. O problema é que as opiniões quanto aos objectivos a prosseguir 
serão em geral profundamente divergentes. Nestas situações de profundas 
divergências entre os indivíduos, a agregação das preferências individuais 
que permitiria definir uma preferência colectiva não ditatorial torna-se 
uma impossibilidade; a definição só se torna possível quando as diferen- 
ças são pequenas e, portanto, é possível falar na existência de um consen- 
so na sociedade. 

Dissemos também que a definição dos objectivos que interessam aos 
diferentes indivíduos não é uma questão puramente técnica; pelo contrá- 
rio, envolve juízos de valor que, pela sua natureza fundamental, apenas 
deverão ser impostos quando esse consenso existir. 

Deduz-se daqui que não há outra alternativa que não seja dar a li- 
berdade de escolha da Educação aos indivíduos e famílias, com excepção 
da Educação mínima que por consenso representar a vontade colectiva, 
nos termos discutidos na secção 5. 

Ao mesmo tempo, reconhecemos que a liberdade de escolha apro- 
veita mais ao mais expedito na identificação das alternativas, ao mais ca- 
paz no aproveitamento das oportunidades oferecidas, ao mais forte numa 
palavra. Por isso, o valor cristão da fraternidade humana exige que o ob- 
jectivo fundamental que é a liberdade de escolha seja acompanhado de 
um segundo objectivo fundamental que é a solidariedade social, ou seja, 
a garantia de um mínimo de liberdade de escolha aos mais fracos. 

E tendo em mente estes dois grandes objectivos que a nossa decisão 
sobre o melhor sistema de educação deve ser tomada. Em particular, estes 
dois objectivos deverão enquadrar toda a discussão sobre o tipo de inter- 
venção que é desejável o Estado tenha, em defesa dos interesses de todos 
os indivíduos na sociedade. 
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2. Formas de financiamento pelo Estado 

Estamos finalmente cm condições de descrever a política ideal que 
deverá enquadrar a acção do Estado no domínio da Educação. 

. Concluímos atrás que todo o Estado democrático, independente- 
mente do programa político do governo do momento, tem o dever de to- 
mar as medidas que assegurem a todos um mínimo de educação, traduzi- 
do na prática por uns tantos anos de escolaridade obrigatória. 

Mostrámos também que esta exigência não implica que sejam pode- 
res públicos a fornecer a Educação. É de facto essencial distinguir entre a 
obrigação do Estado financiar e a de ser ele próprio a produzir a Educa- 
ção. A discussão deverá ter deixado bem claro que o financiamento da 
Educação promove o bem-comum. Em contrapartida, consideramos sufi- 
cientemente demonstrado que uma situação de monopólio na Educação c 
totalmente inaceitável; pelo contrário, a natureza formativa da Educação 
exige a concorrência entre os seus produtores , quer sejam de propriedade 
pública quer privada. 

0 problema que agora se coloca é o de se saber qual c o sistema que, 
maximizando a liberdade de escolha dos indivíduos e das famílias 
— incluindo os/as de menores recursos— seja tecnicamente compatível 
com o financiamento da Educação, total ou parcialmente, pelo Estado. 
As propostas não são novas e a sua operacionalidade deixou de há muito 
constituir um obstáculo sério, pelo menos com o desenvolvimento dos 
mecanismos de tratamento automático de dados. Elas são essencialmente 
duas: 

1 — O cheque de Educação; 
2 — As bolsas-cmpréstimos. 

2.1. Cheque de Educação 

O cheque de Educação (education voucher) é um meio de pagamen- 
to fornecido pelo Estado com vista a custear as despesas com a Educação 
de cada indivíduo. O valor nominal do cheque, o seu tratamento para 
efeitos de tributação, ctc., terão de reflectir diversos factores, tais como o 
grau de ensino cm questão, as características da região e o rendimento fa- 
miliar. A definição exacta destes aspectos poderá não ser fácil inicialmen- 
te, mas, ao contrário do que é costume ouvir c ler-se, não é razoável afir- 
mar que a introdução do cheque de Educação encontra ainda dificuldades 
práticas intransponíveis. Os indivíduos c as famílias poderão utilizar o 
cheque cm escolas privadas ou públicas (sujeitas às mesmas regras de con- 
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oorrência), desde que reconhecidas idóneas pelo Estado, conforme descri- 
to na secção III. 6. Os indivíduos c as famílias poderão ainda, se o deseja- 
rem, complementar o valor do cheque de Educação com os seus próprios 
recursos, no caso de optarem por escolas mais caras. 

2.2. BoIsas-empréstimos 

As mesmas justificações que levaram à obrigatoriedade da Educação 
mínima, justificam que o valor do cheque de Educação a este nível deva 
ser equivalente ao seu custo mínimo, convenientemente corrigido em 
função do rendimento familiar. 

A situação é diferente no caso da Educação não-obrigatória em que 
um certo contributo, mesmo que pequeno no caso de indivíduos parti- 
cularmente dotados c provenientes de famílias sem possibilidades de fi- 
nanciamento próprio, deverá provir do aluno. Neste sentido, pelas razões 
já discutidas no ponto III. 2, o Estado deverá colocar à disposição dos in- 
teressados a possibilidade de se financiarem através de empréstimos feitos 
em condições apropriadas, que, por isso, designaremos por bolsas-em- 
préstimos. 

O Estado deverá criar um Instituto Público, sem fins lucrativos mas 
tendencialmente autofinanciado, que concederá bolsas-empréstimos a 
quem desejar prosseguir estudos não-obrigatórios. Também aqui se le- 
vantam alguns problemas técnicos c não só, que terão de ser progressiva- 
mente corrigidos, mas que, em caso algum, deverão constituir obstáculo à 
sua implementação. 

Fernando Adão da Fonseca 
Maio de 1985 
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EDUCAÇÃO: UM PROCESSO PERMANENTE DE 
AUTODETERMINAÇÃO INTEGRADA 

I 

1. O sistema educativo português tem apresentado índices de quali- 
dade negativos c, por vezes, alarmantes: acentuadas manifestações de 
analfabetismo originário, regressivo e funcional; elevada taxa de repc- 
tcncias, quer no ensino primário quer nos níveis seguintes; ineficácia no 
cultivo das línguas; pendor pertinaz para reduzido papel da experimenta- 
ção; insatisfação dos empregadores perante a (im)preparaçâo dos diplo- 
mados; etc. 

O sistema educativo português tem padecido de estrangulamentos 
estruturais de toda a ordem e as escolas sofrem de penúria de recursos fi- 
nanceiros, superlotação, instalações degradadas, segurança precária, insu- 
ficiência de bibliotecas, de material didáctico c meios auxiliares de ensi- 
no, carência de meios de acção social escolar, etc. 

O ensino tem sofrido distorsões graves pelas deficiências de coorde- 
nação intersectorial c pelo abandono a que têm sido votados sectores erro- 
neamente considerados periféricos, supérfluos ou suspeitos (como a edu- 
cação artística, a educação física e o ensino técnico-profissional). 

O ensino tcm-sc ressentido também gravemente da obsolescência 
dos programas, da instabilidade curricular, da menor competência ou 
desmotivações dos professores — que, por seu turno, se queixam funda- 
mentalmente da formação recebida, das condições de trabalho, da falta 
de estímulo profissional, etc. 

Tcm-se vivido quase em permanente experiência pedagógica, 
inviabilizando-se a formação coerente dos alunos. E os professores dos su- 
cessivos graus de ensino vêm caindo no vezo da recriminação retroactiva 
quanto ao estado dos alunos. 

A administração do sistema educativo mantém-se obsoletamentc 
centralizada, com inexistência de verdadeiros serviços regionais ou sua rc- 
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dução às funções burocráticas das direcções dos Distritos Escolares. E a 
máquina da administração central revela entorses organizativas, sobrepo- 
sições na acção de diversas Direcções-Gerais, ineficaz inflação do pessoal 
dessas Dirccções-Gerais, ausência de mecanismos de informação intersec- 
torial, etc. 

O estado negativo do sistema educativo c a falta da sua integração 
socioeconómica têm resultado também na existência de uma percentagem 
ínfima de investigadores. 

2. A Política de Educação tem sido feita na preocupação estreita de 
resposta à conjuntura e a coerência sistemática tem estado ausente da le- 
gislação sobre Educação. 

Por entre a instabilidade governativa c parlamentar não tem sido sal- 
vaguardada uma linha projectiva que aparecesse a conectar as sucessivas 
reformas sectoriais. 

Na ausência de um actualizado vector inspectivo (não traduzido em 
actuações avulsas de índole burocrático-administrativa, mas constituindo 
a incidência sistemática da participação crítica dos diversos sectores sociais 
interessados no processo educativo), têm-se repetido erros de concepção e 
de execução, onerosos e bloqueadores. 

3. A Política de Educação não entendeu a alteração qualitativa do 
problema que se lhe depara, ignorando as consequências das mutações 
socioculturais nas novas gerações e ignorando que o aumento gigantesco 
do número de escolares não exigia apenas, nem sobretudo, um esforço de 
redimensionamento, mas antes uma resposta sistémica de natureza nova. 

4. Perante tudo isto, a opinião pública tem-se visto enleada e in- 
quieta ao sentir, por um lado, a impotência do poder político para alterar 
a situação e a incapacidade da escola para se auto-reformar, e ao 
aperccber-se, por outro lado, da urgência cada vez maior de um sistema 
educativo. 

n 

A Educação é um factor fundamental de desenvolvimento socio- 
económico, pelos entraves mentais que remove e pelas qualidades (inicia- 
tiva, eficiência, responsabilidade, criatividade, etc.) que promove. Mas a 
Educação é, ao mesmo tempo, um dos objectivos fundamentais do desen- 
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volvimcnto integral (um bem em si, acima dos meros critérios de rentabi- 
lidade). 

A nível universal, o reconhecimento do carácter decisivo do processo 
educativo corresponde à agudização do velho princípio: «saber mais para 
viver melhor» na nova sociedade da informação, no que em particular 
concerne a Portugal não há projecto nacional viável sem a transformação 
da sociedade por um processo coerente de desenvolvimento c reforma 
(numa óptica liberal que empenha nesse processo a capacidade de auto- 
determinação dos cidadãos) e essa transformação passa cada vez mais pela 
investigação científica estratégica e pela capacidade formativa do sistema 
educativo — que deve simultaneamente preservar os valores culturais da 
identidade nacional, promover comportamentos ético-sociais conducentes 
à solidariedade c dinamizar um saber pertinente cm consonância com as 
realidades da nossa sociedade. 

É a esta luz que se constituirão em finalidades genéricas do novo sis- 
tema educativo: 

— aumentar, aprofundar c comunicar o conhecimento científi- 
co, já não tanto segundo a pretensão de gerar e transmitir a 
informação global dos saberes, mas antes seleccionando, or- 
ganizando, certificando e reactualizando conhecimentos es- 
senciais em cada zona do saber (para os integrar cultural- 
mente num processo formativo coerente); 

— preparar para a competência profissional; 
— contribuir para a formação integral e a realização do cidadão 

— consciencializando-o dos grandes objectivos e desafios da 
comunidade nacional, vocacionando-o para a responsabili- 
dade cívica, predispondo-o à inovação c à criatividade, 
imbuindo-o de sentido histórico (abrindo-o à inserção num 
espaço gcocultural alargado c à compreensão das novas tec- 
nologias c dos sistemas produtivos coevos). 

Assim como a difusão do saber no quadro do novo sistema educativo 
tem de atender à velocidade actual de caducação dos conhecimentos, 
também a nova política educativa, superando embora sistematicamente a 
mera preocupação de respostas conjunturais, tem de imbuir-se de um es- 
pírito de avaliação permanente dos seus resultados sectoriais e da sua 
equação global com o evoluir do contexto socioeconómico c cultural. 
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Para a cabal prossecução dos grandes objectivos sinteticamente enun- 
ciados, o novo sistema educativo deve ser informado pelos princípios de 
liberdade c pluralidade, rigor e eficiência, inovação e criatividade, selec- 
ção c competitividade, autonomia e corresponsabilizaçâo, integração so- 
cial e permanência, e, enfim, deve ser dotado de sinergia cultural. 

Uberdade 

A liberdade de aprender, a liberdade de ensinar e a liberdade de es- 
colher são as leis primeiras e inderrogáveis do novo sistema educativo, de- 
terminando por si só alguns dos restantes princípios informadores. A li- 
berdade na Educação é, antes de mais, a liberdade de escolha das famílias 
ou do estudante adulto. A liberdade de escolher deve começar pelas op- 
ções dos pais das crianças sobre o estabelecimento de ensino a frequentar, 
a frequência ou a idade de começo da frequência do ensino pré-escolar, 
ctc., c prosseguindo com as livres opções do aluno contemplado com o 
cheque de Educação. 

Pluralidade 

Quer os princípios de liberdade e autonomia quer os de eficiência, 
criatividade e competitividade exigem que a diversidade informe todo o 
novo sistema educativo constituído sobre original dignidade e a actuação 
convergente de ensinos público e privado: pluralidade dos estabelecimen- 
tos de ensino, públicos e privados; diferenciação das vias de ensino com- 
plementar e superior; pluralismo da formação dos docentes e dos méto- 
dos pedagógicos — devendo as novas tecnologias da informação ser ex- 
ploradas cm reforço, c não em retracção, dessa pluralidade. 

Rigor e eficiência, inovação e criatividade 

Ao contrário do que explícita e implicitamente se tem propalado, es- 
tes vectores devem actuar conjuntamente, não apenas na perspectiva da 
realização pessoal de cada cidadão, mas como factor do progresso social e 
económico (mormente no limiar do processo de integração europeia). 
Múltiplos domínios do sistema educativo — das estruturas e da gestão à 
formação e cotação dos docentes — aparecerão determinados por estes 
princípios, cujo alcance vai desde a revalorização dos exames e demais 
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provas de avaliação até ao cuidado de o novo sistema educativo, cm geral, 
co seu ensino superior, cm particular, atenderem eficazmente — quer na 
actualização dos conhecimentos transmitidos quer na metodologia de en- 
sino — ao decisivo fenómeno contemporâneo da drástica diminuição do 
chamado período de validade dos conhecimentos. A inovação educacional 
(c a tecnologia educativa em grande parte ao seu serviço) deve ser decidi- 
damente incrementada. 

Selecção e competitividade 

Condição de bons índices de qualidade (e correlata da competitivi- 
dade intra-escolar), a selecção deve manifestar-se no esquema de acesso 
aos diversos graus de ensino (nomeadamente, pela valorização de provas 
de avaliação à entrada, e não à saída de cada patamar subsequente ao en- 
sino obrigatório) e no esquema de acesso às diversas escolas (nomeada- 
mente, através de exames de admissão, por cuja definição c organização 
serão responsáveis essas mesmas escolas). Prosseguindo na actividade esco- 
lar, o principio de selecção actuará também como factor de coesão do cor- 
po escolar e como contrapeso à dinâmica da livre escolha. 

Por outro lado, acompanhando de resto o refluxo universal da escola 
igualitária, o novo sistema educativo português deverá ser não apenas 
plural pelas diferenças entre as escolas e os cursos oferecidos à livre escolha 
dos jovens cidadãos e das famílias, mas ainda activamente diferenciador. 
O novo sistema educativo tem de potenciar, na realização dos cursos ge- 
neralizados, a afirmação dos talentos superiores; e deverá ainda integrar 
escolas que proponham à livre procura programas de formação acelerada e 
cursos destinados a alunos mais dotados. Pela organização curricular, pelo 
processo de avaliação e pela pedagogia diferenciadora, o novo sistema de 
ensino deve incentivar a competição no ensino que, além de propiciar 
melhor qualificação dos alunos, os predispõe e prepara para a competição 
na vida profissional. 

Autonomia e corresponsabilização 

Contribuindo para rc-humanizar a escola e a inserir nos programas 
de desenvolvimento integrados das regiões c localidades, sem deixar de 
favorecer a eficácia polivalente do processo educativo, a escola deve bene- 
ficiar da descentralização administrativa e, sobretudo a partir do ensino 
secundário complementar, deve gozar de autonomia crescente — na ges- 
tão, no recrutamento e reciclagem do seu pessoal docente c auxiliar, nas 
opções pedagógicas, nos detalhes do desenvolvimento dos programas, na 
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especificação das modalidades de avaliação e, se possível, na captação e 
gestão dos financiamentos. 

Sobre o Estado recaem as responsabilidades maiores em todas as ini- 
ciativas que aproximem todos os cidadãos da condição de igualdade de 
oportunidades e, em particular, na sustentação da rede escolar pública, 
na garantia de qualidade de formação dos docentes, da isenção c perti- 
nência do seu recrutamento, da bondade do seu comportamento deonto- 
lógico, da regularidade c dignidade dos concursos nacionais. Por outro la- 
do, ao Estado incumbe facultar informação à rede descentralizada do en- 
sino público e privado, bem como incentivar ou proceder a pesquisas no 
âmbito do estudo prospectivo da problemática educativa. 

Em contrapartida, a autonomização pertinente e eficaz só será exe- 
quível numa dinâmica de empenhamento de todos os interessados no 
processo educativo — docentes e discentes; autoridades escolares, educan- 
dos e famílias; Estado c contribuintes, empresas e poder local; eleitos par- 
lamentares e autárquicos, Igrejas, Associações económicas, profissionais e 
culturais. Caminharemos, então, para uma solidariedade dinâmica entre 
as comunidades vivas que enquadram a escola c esta escola reconvertida, 
ela mesma, em comunidade educativa, alicerçada na livre escolha c ani- 
mada pela livre iniciativa das diferentes partes nela interessadas. 

Integração social e permanência 
A educação escolar deve surgir toda orientada para a correlação de 

saber ser, saber fazer e saber evoluir. Por isso mesmo, há-de inserir-se 
num quadro formativo global, onde interaja com as várias formas de edu- 
cação extra-escolar; e o reforço, no seu interior, do papel descomplexado 
da avaliação deve rcalizar-sc num espírito de conjugação da chamada 
«avaliação sumativa» com a chamada «avaliação formativa». Só assim se 
propiciará a integração social e intcrgcracional do educando; só assim se 
compensarão as deficiências e os desequilíbrios da oferta primeira de 
oportunidades; e, sobretudo, só assim se proporcionará aos diferenciados 
cidadãos a possibilidade de cada um se realizar plenamente segundo a sua 
condição. 

Também por isto, a permanência da acção educativa ao longo da vi- 
da do cidadão será vector fundamental do novo sistema educativo portu- 
guês. Como sistema contínuo e diferenciado de formação, visando uma 
resposta educativa global às aspirações ou necessidades do indivíduo e dos 
seus corpos sociais, das comunidades locais e nacional, a educação perma- 
nente é igualmente decisiva nas suas componentes de recorrência geral, 
de reciclagem ou especialização tccnico-profíssional c de educação de base 
de adultos. 
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Sinergia cultural 

De acordo com a diferenciação dos meios e metas dos graus de ensi- 
no, mas extravasando sempre dos objectivos programáticos de determina- 
dos cursos ou sectores curriculares e alargando-se do projecto específico de 
determinadas escolas para o projecto genérico da Escola, uma forte di- 
mensão estética e lúdica e uma forte componente de formação ético-social 
deverão animar e informar o novo sistema educativo — opondo-se ao 
pendor do neo-obscurantismo gerado pela especialização dos conheci- 
mentos e fragmentação do saber, formando no educando o cidadão que 
respeita e promove os valores morais c cívicos da comunidade nacional, 
respeita e reforça a solidez das instituições sociais, conjuga a autodetermi- 
nação e a solidariedade, fecundando o conhecimento (e a acção conse- 
quente) pelo prazer, explorando o espaço escolar c o tempo escolar (não 
apenas os «tempos livres») por uma dinâmica pedagógica atenta à dialéc- 
tica de desejo, conhecimento e fruição. Nem o objectivo de visar um sa- 
ber pertinente nem o princípio de rigor e eficiência podem, pois, reduzir 
a Educação à instrução ou confundi-la com a amestragem. 

Atenta a que os conflitos de juventude, hoje, não derivam já apenas 
de uma etapa crítica do desenvolvimento psicológico, mas também da sua 
inserção na crise geral da sociedade portuguesa (em especial, da faceta do 
desemprego) e na crise particular de instituições tradicionais (família. 
Igreja), c atenta a que a crescente ocupação (profissional e social) dos pais 
traz maiores obrigações no enfrentamento da crise da juventude a um en- 
sino que não se encontra em condições de corresponder cabalmente a 
essas novas responsabilidades, a Escola tem de ser redimensionada (espaço 
c tempo escolares, funcionalidade, disponibilidade e preparação dos do- 
centes, relação profcssor-aluno) numa perspectiva de estímulo da criativi- 
dade juvenil, de preparação para o ingresso no mundo do trabalho e de 
reordenamento dos valores. 

Este redimensionamento da Escola implica também o já referido re- 
forço e a reformulação da componente cultural do sistema de ensino (com 
diferente e mais intensa exploração dos «tempos livres»), A Escola deve 
ser enquadrada numa rede de corresponsabilização de individualidades e 
instituições ligadas à problemática da juventude; c o reforço do poder 
formativo da Educação deve ir de par com a vigilância contra mecanismos 
de monopolização ou concorrência desigual na definição c oferta do ensi- 
no (daqui resultando mais evidente que a liberdade de ensinar c de 
aprender não se compadece com primazias do ensino público, nem domí- 
nio total do Estado sobre a administração do ensino). 
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IV 

Num modelo de síntese personalista e neoliberal, a Educação é um 
processo conducente à realização do educando e que passa pelo desenvol- 
vimento assumido das suas potencialidades na situação relacional dentro 
da comunidade nacional e seus corpos intermédios. Os educandos e/ou a 
família têm o direito de aspirar aos valores que julguem essenciais, embo- 
ra, num quadro de respeito pelo bem-comum. O Estado c mandatário da 
sociedade (cidadão, família) para garantir as estruturas educativas, tendo 
na vontade da sociedade (cidadão, família) as suas próprias limitações e 
no princípio da subsidariedade um recurso para servir o legítimo pluralis- 
mo de opções. 

Escola pública e escola privada são estruturas convergentes do proces- 
so de educação, quer como projecto genérico quer como projecto próprio 
(que se especifica entre nós no caso da escola católica). 

Todo o cidadão e toda a família, sendo integrantes da sociedade e 
contribuintes do Estado, devem ser beneficiários das decisões e da acção 
do Estado. Por outro lado, embora a responsabilidade da escola enquanto 
projecto próprio e específico seja da responsabilidade dos que a consti- 
tuem como tal, o acesso à escola pública e à escola privada, enquanto pro- 
jecto genérico, é direito de todos por igual. 

Logo, dentro desta perspectiva, ao Estado não incumbe apenas ga- 
rantir a frequência da escola pública, tolerando simplesmente a escola 
privada. Pelo contrário, a frequência da escola privada deve ser promovi- 
da pelo Estado naquilo em que é veiculadora de projecto genérico, dei- 
xando à entidade que lhe garante o carácter específico a responsabilidade 
e os custos dessa especificidade. 

O ensino privado, pois, não poderá mais ser entendido como resquí- 
cio de uma ordem social a subverter, nem como mera função supletiva do 
ensino público que conviria, idealmente, dispensar. 

O ensino privado será entendido, desde logo, como manifestação 
fundamental do exercício do direito constitucional à liberdade de ensinar 
e à liberdade de aprender, como condição necessária de um ensino livre e 
de uma livre formação. O ensino privado deverá ainda ser entendido co- 
mo indispensável factor de elevação do nível qualitativo do sistema edu- 
cativo e da sua impregnação pelo espírito de iniciativa, de diferenciação e 
concorrência. Com a sua maior flexibilidade estrutural e com a sua mais 
intensa implicação de todos os interessados, o ensino privado melhor po- 
derá auscultar e satisfazer inovadoramente as necessidades c as aspirações 
das comunidades locais. 
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Daí que não seja tolerável continuar a considerar como desvio de ver- 
bas do ensino público o financiamento que o Estado (mandatário da so- 
ciedade civil, dos cidadãos contribuintes) atribui ao ensino privado, nem 
seja tolerável manter esse apoio ao nível de escandaloso subinvestimento 
educativo que lhe tem cabido no orçamento do Ministério da Educação. 

A liberdade de acesso ao ensino privado e a sua dignificação ver-sc- 
-ão feridas enquanto esse acesso depender sobretudo das capacidades 
económicas das famílias c só se verão garantidas pela implementação do 
regime de cheque de Ensino, por um amplo c criterioso programa de bol- 
sas, empréstimos, contratos de prestação de serviços, ctc. 

V 

1. Ao Estado incumbe, cm nome dos interesses consensuais da so- 
ciedade que o mandata, definir um nível obrigatório de Educação, com 
as consequentes responsabilidades na determinação de condições gerais 
de funcionamento das escolas, na fixação das linhas genéricas de curricula 
e programas, na formação c qualificação de docentes, ctc. 

No que respeita a esse ensino obrigatório, o Estado deve garantir 
plenamente a sua frequência, quer facultando-o directamente cm escolas 
de frequência gratuita quer financiando a frequência de outras escolas, 
através do cheque de Ensino equivalente ao custo médio do tipo de ensi- 
no em questão. Num pertinente regime de cooperação local com as autal- 
quias c com a iniciativa privada, o Estado deve prover a que a globalidade 
do processo de frequência desse nível de educação — processo mais com- 
plexo c oneroso que a mera propina de frequência, envolvendo nomeada- 
mente os custos de transportes, estadia, alimentação — seja de baixo pre- 
ço para os mais desfavorecidos. 

2. Nos restantes níveis de ensino, cm particular no ensino superior, 
o regime de (quase) gratuitidade não se justifica c tem-se revelado, para 
além de enorme desperdício de recursos, um factor contraproducente 
quer cm termos de justiça social quer cm termos de qualidade do ensino 
e da sua produtividade social. 

Tanto na escola pública como na escola privada, a propina de fre- 
quência do ensino superior deve aproximar-sc dos custos reais da presta- 
ção do serviço pelo estabelecimento de ensino. Então, perante escolas 
que, na sua pluralidade, se passarão a distinguir apenas pela natureza c 
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pela qualidade do ensino ministrado (num processo de concorrência cujas 
justas condições são garantidas pelo Estado), o educando saberá que tem 
de pagar devidamente esse serviço. Em contrapanida, através do regime 
do cheque de Ensino, complementado por um programa moralizado de 
bolsas-empréstimos, o Estado garante a igualdade de oportunidades e a 
plena responsabilização dos alunos e das famílias (quer no acesso ao ensi- 
no pós-obrigatório quer na prossecução dos estudos), ao mesmo tempo 
que desempenha a irrecusável função de incentivar a Educação nâo- 
- obrigatória. 

3. Vários factores convergem na urgência de introduzir no sistema 
educativo, gradativamente c de preferência a panir do ensino superior, o 
regime do cheque de Ensino. 

Assim, 

— a incapacidade do Estado para corresponder às plenas impli- 
cações do princípio constitucional da liberdade de aprender 
e ensinar, oferecendo uma rede de ensino que satisfaça as le- 
gítimas aspirações de numerosos cidadãos para frequência do 
ensino secundário complementar, do ensino superior poli- 
técnico e artístico e do ensino universitário; 

— o papel supletivo que a iniciativa privada tem sido chamada 
a desempenhar nesse campo e, sobretudo, o papel autóno- 
mo que à iniciativa privada caberá no novo sistema educa- 
tivo; 

— a necessidade de corrigir arbitrárias discriminações nas opor- 
tunidades de acesso à Educação e de êxito escolar, nomeada- 
mente pela desfiguração mecânica ou pela manipulação do 
numerus clausus; 

— a conveniência de potenciar o contributo da iniciativa priva- 
da ou cooperativa para o esforço urgente de dotar o sistema 
educativo de ampla diversificação, capaz de responder con- 
comitantemente às necessidades de desenvolvimento de Por- 
tugal e ao direito dos cidadãos se realizarem na diversidade 
das vocações c dos talentos; 

impõem que, no novo sistema educativo, seja através 
do cheque de Ensino que o aluno qualificado {contri- 
buinte ou filho de contribuintes) possa custear as pro- 
pinas do estabelecimento de ensino público, privado 
ou cooperativo que escolheu frequentar. 
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O organismo que gerirá os fundos para atribuição do cheque de En- 
sino poderá não ser exclusivamente controlado pelo Estado, mas integrar 
representantes das associações de pais, dos sindicatos de professores, das 
associações culturais, dos poderes locais, etc. 

4. Dentro do espírito informador do novo sistema educativo, o regi- 
me de cheque de Ensino será complementado por bolsas-empréstimos, 
compensações pela prestação de serviços, etc., numa coerente exploração 
da iniciativa e da corrcsponsabilizaçâo do Estado c das autarquias, de em- 
presas c fundações, na vida autónoma e diversificadamente financiada 
das escolas. 

Sc, naturalmente, todo o sistema de atribuição do cheque de Ensino 
e das bolsas-empréstimos tem de ser equacionado com o sistema de tri- 
butação, o espírito de incentivo à pluralidade de iniciativas de financia- 
mento aconselha, em particular, que sejam deduzidos no pagamento de 
impostos os quantitativos oferecidos a educandos c estabelecimentos de 
ensino por pessoas físicas ou morais. 

VI 

1. Uma das paradoxais vulnerabilidades do actual sistema educativo 
português c constituída pelo facto de, por um lado, arrostar com as difi- 
culdades inerentes ao cncontrar-se cm plena fase de expansão (já anacró- 
nica no quadro europeu) c, por outro lado, não poder nem dever evitar 
que essa expansão se mantenha e acentue, mau grado as exigências de re- 
cursos financeiros e humanos que tal fenómeno implica. 

Não se pode travar a expansão do sistema educativo cm Portugal, 
porque nesse sentido actuam já ou se anuncia que vão actuar vários facto- 
res: a escolaridade obrigatória de 9 anos, o subsequente afluxo ao ensino 
secundário complementar, o relançamento do ensino tccnico-profissional, 
a própria expansão da proçura social. 

Não se deve travar a expansão do sistema educativo português, 
porque Portugal padece ainda de fraco índice de acesso à Educação c 
impõe-se alterar essa realidade pela catalisação de novo afluxo de educan- 
dos c pelo acolhimento da demanda até agora frustrada. Nesse sentido, 
proccdcr-sc-á à expansão c diversificação do ensino superior (em particu- 
lar, do politécnico), à intensa revitalização da educação de base de adul- 
tos c das várias formas de educação recorrente, ao alargamento da rede de 
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educação pré-cscolar (e até do ensino especial). Mas, por outro lado, há 
que prover à superação rápida das insuficiências estruturais e infra-cstru- 
turais que já tem clamorosamente manifestado ao procurar atender à pro- 
cura actual. 

2. A administração do sistema educativo tem de ser vigorosamente 
descentralizada, com a criação de serviços regionais dotados de competên- 
cias próprias de autonomia de decisão em amplos sectores, e capazes, por 
isso, de corresponder aos diferentes interesses das comunidades. Por seu 
turno, a organização do Ministério tem de ser simplificada c moderniza- 
da; 

— As Direcções-Gcrais jamais deverão funcionar com técnicos 
menos numerosos, mas mais preparados; c a máquina do 
Ministério tem de ser colocada, efectivamente, ao serviço da 
política educativa definida em coerência com o projecto glo- 
bal do legítimo poder político. 

3. O problema da rede escolar e suas infra-estruturas é simultanea- 
mente uma questão que já não deveria surgir num programa de política 
educacional para o novo decénio no final do século c um obstáculo pon- 
deroso perante o qual têm baqueado sucessivas políticas conjunturais. 
Problema tecnicamente equacionado, há, pois, que o resolver como con- 
dição prévia para a implantação do novo sistema educativo. Essa resolução 
exige apenas empenhamento, competência e financiamento bastante — 
derivado quer do novo investimento do Estado garantido por uma decidi- 
da vontade política quer da solicitação c captação de outras formas de fi- 
nanciamento (privado, misto, autárquico) inventivamente conexionadas. 
Parece evidente também que os problemas de infra-estruturas e de admi- 
nistração da rede escolar têm de ser enfrentados sempre num plano de 
coordenação interministerial. 

4. Se a insuficiência da rede escolar para atender à procura e a defi- 
ciência dos espaços e dos instrumentos de ensino têm reflexos dramáticos 
nas condições de funcionamento c na rentabilidade das escolas, também 
a adequação e eficácia da gestão escolar são factores determinantes. 

Mesmo que se reconheça as vantagens descentralizadoras e o contri- 
buto que o actual modelo de gestão trouxe para o espírito de criatividade 
e de corresponsabilização dos agentes de cada escola, há que contrariar os 
defeitos de funcionamento e, sempre que se revelar positivo, contrariar os 
defeitos de implantação (... pois são nomeados 50% dos Conselhos Di- 
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rectivos no ensino preparatório e secundário!). Devem ser atacadas as 
causas várias dessas deficiências: instabilidade de colocação e desmotiva- 
ção de professores, minimização do valor da técnica administrativa, con- 
dições de sobrelotação e de indefinição funcional dos estabelecimentos de 
ensino, etc. 

Tem de caminhar-se sobretudo para uma gestão escolar eficiente e 
dotada de continuidade, capaz de atrair ao seu desempenho os mais com- 
petentes — uma gestão simplificada, directamente responsabilizável, cor- 
porizada numa colegialidade pertinente e transparente ou, nalguns casos, 
efectivada pela direcção singular das escolas e departamentos. 

5. À insuficiência da rede escolar vem juntar-se a sua distorcida re- 
partição no espaço nacional. Daí derivam algumas das disparidades de 
acesso à Educação. Mas, nas regiões menos desenvolvidas, à menor densi- 
dade da rede escolar juntam-sc uma menor qualificação e um maior ab- 
sentismo do corpo docente. Por esta razão, c por outras condicionantes 
socio-económicas e socioculturais, verifica-se elevada repetência e maior 
retenção do fluxo escolar nos níveis elementares. 

Há que contrariar estas assimetrias educacionais no espaço nacional, 
atacando as causas enunciadas, explorando as virtualidades (atrás referi- 
das) da autonomia e da corresponsabilização na economia da Educação e, 
ainda, diferenciando os salários de docentes e funcionários auxiliares com 
prémios de compensação à ida para regiões desfavorecidas e, eventual- 
mente, adoptando medidas de discriminação positiva que compensem, 
social e economicamente, as aianças oriundas de meios carentes (rurais 
ou suburbanos). 

VII 

A qualidade do ensino e a sua fecundidade, na escolaridade obriga- 
tória, depende em boa parte também da pertinência, estabilidade e ma- 
leabilidade dos curricula, da articulação (horizontal e vertical) dos conteú- 
dos programáticos c da actualização de cada programa. 

Neste domínio há dois problemas de relevância superior. 
Por um lado, até por razões de coerência com linhas-mestras de Polí- 

tica Externa, Defesa Nacional c Política Social, a definição dos programas 
de História de Portugal e de Educação Moral c Cívica — quer na sua es- 
sência, quer na sua vigência — não pode continuar na dependência de 
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fugazes opções governamentais, nem das alternâncias eleitorais, dado que 
a preservação da identidade nacional exige a apresentação à criança e ao 
jovem de um perfil histórico minimamente invariável, dado que a pervi- 
vência c a sinergia da comunidade nacional, bem como o fortalecimento 
das instituições sociopolíticas, exigem a convergência cm valores funda- 
mentais. Atendendo a que na sua leccionação vai actuar a liberdade dos 
docentes c a pluralidade na oferta/escolha da bibliografia e demais mate- 
rial didáctico, os programas de História de Portugal e de Educação Moral 
c Cívica devem ser definidos em órgão constituído por mandatários de 
forças c instituições representativas — um Conselho Nacional de Educa- 
ção. 

Por outro lado, até por razões de coerência com linhas-mestras de 
Política Económica c de Política do Trabalho, deve ocorrer um rejuvenes- 
cimento dos programas de Ciências da Natureza c, sobretudo, correspon- 
dendo à preocupação fundamental de constituir a educação tecnológica 
em vector permanente do sistema, deve verificar-se uma mais forte ex- 
pressão programática dos novos saberes tecnológicos (nomeadamente das 
tecnologias da informação). 

VIII 

Parece relevante a existência, a nível supraministerial, de um órgão 
como o já referido Conselho Nacional de Educação que — escapando às 
incidências negativas da instabilidade govcrnativo-parlamental, da in- 
constância nas relações de força partidárias, dos sobressaltos das medidas 
burocráticas, e polarizando a participação das forças sociais e das instimi- 
ções interessadas no processo educativo (além do Ministério da Educação e 
Cultura, os Ministérios das áreas do Trabalho, da Saúde, da Economia, 
etc., aí estariam representados as Associações de pais e educadores, o Par- 
lamento, a Igreja, as Forças Armadas, as Universidades e Escolas Superio- 
res, Associações profissionais e culturais). 

— Se pronunciasse, em clima de corresponsabilização activa da 
sociedade, sobre os princípios gerais do sistema, educativo, 
procedesse à avaliação do funcionamento desse sistema jul- 
gasse da pertinência de reformas sectoriais, controlasse a for- 
ma como o Estado desempenha as funções de fornecer a in- 
formação sobre o processo educativo (dados estatísticos sobre 
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aproveitamento, carreiras, escolas, docentes, etc.), e de ga- 
rantir condições equânimes de concorrência entre as institui- 
ções de ensino (públicas ou privadas), e, finalmente, definis- 
se as linhas programáticas de História Pátria e de Educação 
Cívica nos ensinos básico c secundário. 

A Conselhos Regionais de Educação caberiam, em cada 
região escolar, funções paralelas às do Conselho Nacional de 
Educação, dentro do espírito de descentralização e de corres- 
ponsabilização do poder local c das famílias, da empresa c 
das associações. 

IX 

1. Os fins visados por um tal Conselho Nacional de Educação não 
poderão ser alcançados, nem o Estado poderá cumprir com as obrigações 
atrás referidas (em particular, a garantia de padrões mínimos de ensino, 
de funcionamento das escolas, de qualificação e idoneidade dos docen- 
tes), se não for uma eficaz carreira inspectivo-pedagógica. Nesse sentido, 
impõe-se redefinir e lançar efectivamente a Inspecção-Geral de Ensino, que — 
em ligação com os Conselhos Nacional c Regionais de Educação, c dotada 
ela própria de delegações regionais com verdadeira autonomia — permita 
a avaliação permanente do sistema e da sua rentabilidade social c faculte 
um feed-back de controle pedagógico, administrativo c financeiro de que 
beneficiem as ulteriores iniciativas de investimento humano ou material. 

Aliás, a profunda autonomização das instituições públicas c privadas 
(de sistema educativo livre e diferenciado que atrás defendemos) c a 
transformação do professorado de todos os graus de ensino cm autêntica 
carreira (que adiante defenderemos) exigem só por si essa implantação de 
um vasto e eficiente serviço de inspecção. 

2. É óbvio que, actuando esse serviço de inspecção indiscriminada- 
mente no ensino público c no ensino privado, ele deverá ser sempre inte- 
grado por elementos de ambos esses ensinos. 

3. Para alem dos grandes objectivos acima indicados, a nova acção 
inspectivo-pedagógica teria ainda como finalidade imediata libertar o sis- 
tema educativo c, em especial, as classificações dos alunos da hipoteca ac- 
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tualmente lançada pelas suspeitas de corrupção — sendo certo que, numa 
perspectiva não imediata, esse problema tenderá a esvaziar-se dentro do 
sistema educativo aqui proposto, como veremos, graças à renovação dos 
seus princípios gerais, graças à anulação do regime actual de numerus 
clausus como aberrante serviço nacional de colocações e graças à imple- 
mentação dè provas de avaliação à entrada, mais do que à saída, de cada 
patamar de ensino. 

X 

1. Num sistema educativo que queira propiciar um processo perma- 
nente de autodeterminação integrada não se pode votar ao abandono o 
domínio da educação física e do desporto escolar — que tem sido entre 
nós dos sectores mais deficientes, quer quantitativa quer qualitativamen- 
te. Esse descaso não agudizaria apenas as incidências negativas no campo 
da sáude e da higiene, mas negligenciaria onerosamente a importância 
das actividades lúdicas cm termos de motivação afectiva c intelectual e 
em termos de integração social. 

O entendimento da educação física e do desporto na vida escolar, 
não como mera prática de compensação ou diversão, mas como conjuga- 
ção de jogo e trabalho que implica esforço mobilizador da intenção indi- 
vidual c da coordenação grupai, integra-se no espírito geral de reforma 
ncoliberal da sociedade portuguesa — ao incentivar a vontade de fazer 
bem feito e o desejo de optimização das capacidades, ao estimular o espí- 
rito de iniciativa c de responsabilidade. 

2. Paralelamente, objectivos fundamentais do novo sistema educati- 
vo não poderão ser alcançados se não assumir papel relevante a educação 
artística — não só pela reforma e redimensionação do ensino artístico pro- 
priamente dito, mas também pela integração global da chamada «educa- 
ção pela arte» na actividade escolar e pela valorização da «arte na educa- 
ção» (conjunto de actividades de iniciação artística e de animação cultural, 
exequíveis dentro e fora da escola, mas como complemento do ensino es- 
colar). 

Tendo de ser precoce o encaminhamento de educandos dotados para 
o exercício profissional de certas artes (v.g. música, dança), deverá por is- 
so ser contemplado no ensino básico — quer pelo incremento das iniciati- 
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vas para que tem mostrado pendor o ensino privado quer pela promoção 
de escolas públicas de ensino artístico integrado. 

A nível superior, o ensino artístico deve ser ministrado cm Institutos 
Superiores de Artes (com vocação interdisciplinar) e em Faculdades uni- 
versitárias. Em função de factores vários (nomeadamente da regionaliza- 
ção), diversificar-sc-á em cursos de curta duração — que formarão docen- 
tes, artistas profissionais c técnicos de apoio às profissões artísticas — c 
cursos de longa duração — ensino universitário em que se atenuará o ca- 
rácter profissionalizante. 

O Estado terá um papel importante no enfrentamento inicial das 
condições muito exigentes da educação artística quanto a instalações esco- 
lares e a instrumentos de ensino. 

No plano da docência, a educação artística está em Portugal em au- 
têntico estado de necessidade. Há que obviar, através de competente pro- 
grama de formação inicial, ao número reduzidíssimo de professores pro- 
fissionalizados. Há que diligenciar, depois, no sentido da reciclagem 
constante e da informação actualizada das novas gerações de docentes. 

Tanto ou mais que nos outros domínios do sistema educativo, 
impõe-se na educação artística uma regionalização que significa sobretu- 
do conexão com a realidade sociocultural local, desenvolvimento ou recu- 
peração de tradições etnográficas e artesanais, restauro e valorização do 
património monumental, promoção de formas (eruditas ou populares) de 
expressão artística. 

XI 

1. Constituindo os professores os mais relevantes agentes da educa- 
ção escolar, há que alterar profundamente o seu estatuto, renovando em 
simultâneo a sua formação c o seu recrutamento. 

No interesse dos docentes e a bem da qualidade e da eficiência do 
ensino, deverá desmistificar-se c postergar-sc o modelo do professorado 
como profissão abnegada, com as suas efectivas manifestações de política 
de mão-de-obra barata e de profissão rotineira, de fraca produtividade c 
exclusivamente diferenciada pelo arrastamento etário. 

Para todos os graus do ensino, o professorado deve constituir-se cm 
autêntica carreira, mediante a instauração de mecanismos de periódica re- 
ciclagem científíco-pcdagógica e de periódica avaliação do rendimento 
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profissional, c através dos correspondentes dispositivos de diferenciação 
dos salários c demais compensações. Só assim o professorado se transfor- 
mará numa profissão económica e socialmente dignificada, motivada e es- 
timulada, mas sujeita também aos princípios da concorrência, da sanção c 
do prémio. 

Convirá ponderar a articulação da carreira do pessoal docente com as 
carreiras técnica e inspcctiva (de forma a ficarem adequadamente contem- 
pladas situações de docência e de orientação, de gestão c de inspecção, de 
reciclagem c de investigação pedagógica). 

2. Há que clarificar, estabilizar c racionalizar o sistema de formação 
inicial do professorado, que não pode continuar a ressentir-se da inconti- 
nência legislativa c da profusão de instituições responsáveis. A formação 
inicial dos professores de todos os graus de ensino tem de ser mais sólida e 
profunda, rcalizando-se sempre a partir de instituições do ensino supe- 
rior. A formação inicial dos docentes de educação pré-escolar, do ensino 
básico c do secundário incumbirá fundamentalmente às Escolas Superio- 
res de Educação. A prática pedagógica inserida nessa formação deverá sal- 
vaguardar os aspectos positivos que para o novel docente e para os estabe- 
lecimentos de ensino comportava o regime até agora conhecido por pro- 
fissionalização cm exercício. 

3. É forçoso que o recrutamento dos docentes se desprenda das com- 
ponentes aleatórias e da sobrecarga de incompetência c desmotivação que 
para a função docente tem acarretado o afluxo de agentes sem predisposi- 
ção vocacional, nem preparação específica. A plena profissionalização do 
professor será critério decisivo de acesso ao exercício do ensino. 

4. Um certo grau de mobilidade do professorado é não só aceitável 
como desejável. Mas o aperfeiçoamento da formação c da profissionaliza- 
ção, a clarificação de um estatuto de carreira docente a todos os níveis do 
ensino c o alargamento dos quadros deverão conjugar-sc com medidas 
positivas da fixação do corpo docente ao seu estabelecimento de ensino — 
que, só assim, realizando neles, c por eles, uma identidade quase aban- 
donada agora às estruturas físicas, se constituirá em Escola cora vocação 
própria. 

5. A progressiva autonomia (na gestão, na especificação dos planos 
de estudos c dos programas, na orientação pedagógica e na avaliação) das 
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instituições públicas c privadas de um novo sistema educativo, livre c di- 
ferenciado, exige a implantação de um moralizado c eficiente serviço de 
inspecção — a todos os níveis de ensino c para todos os tipos de ensino. 
Esse serviço de inspecção educativa será integrado por representantes do 
ensino público c do ensino privado. 

XII 

Deverá ser fomentada a generalização da educação pre-primária, não 
apenas porque, como ate agora se tem sublinhado, constituirá factor de 
eliminação ou atenuação de desigualdades, mas também c sobretudo por- 
que constitui o primeiro grau de desenvolvimento pleno das potencialida- 
des de conhecimento, relacionação humana c acção produtiva do cidadão. 

No entanto, tratar-sc-á essencialmente de um estádio de socialização 
c de incremento de potencialidades, resguardando a criança da preocupa- 
ção de acumulação c avaliação de conhecimentos. 

No nível etário do ensino pre-primário, a importância da família co- 
mo célula social primeira e o princípio da liberdade educativa impõem 
que a frequência ou não da escola seja decidida pelos pais. 

XIII 

O ensino básico (primário, preparatório, secundário unificado) será 
comum c obrigatório. 

Proporcionará uma formação básica para a integração do aluno na 
sociedade portuguesa cm vias de reforma e transformação — satisfazendo 
as suas necessidades culturais indispensáveis e apctrechando-o para o de- 
sempenho de uma função útil. 

Mas o ensino básico deverá também incentivar o prosseguimento de 
estudos de acordo com as capacidades individuais c com as indicações de 
competentes serviços de aconselhamento escolar c de orientação vocacio- 
nal. 
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XIV 

Sendo de aceitar c de optimizar o regime de fases, a grande preocu- 
pação deve ser a intensa renovação e melhoria da formação dos professo- 
res do ensino primário, seu permanente acompanhamento c integração 
numa rede, por distritos e concelhos, de informação e actualização 
científko-pedagógica e de permutas de experiências — obstando ao aban- 
dono c isolamento actuais a que se vê votada a maioria dos professores, 
com os consequentes malefícios de estagnação e desmotivação. 

Nomeadamente, deverá encarar-sc a realização desse programa de 
reciclagem no quadro da acção de especialistas coordenados pelas Direc- 
ções Escolares distritais e suas Delegações Escolares concelhias (devida- 
mente reestruturadas,radicalmente renovadas nos seus agentes, afastadas 
enfim do regime actual de mera prestação de serviços burocráticos). Por 
seu turno, os serviços da Direcção-Geral do Ensino Básico recolheriam da- 
dos das melhores experiências locais, trabalhariam e difundiriam informa- 
ções, apoiariam as acções em curso. 

Impunha-se também a preocupação com acções específicas de instru- 
ção e recuperação dos alunos com excepcionai grau de repetência, até ao 
abandono — e que hoje se transformam cm agentes de desintegração so- 
cial. 

XV 

Só duas observações sobre o ensino secundário unificado (pois em re- 
lação ao professorado como carreira e outros aspectos já me pronunciei). 

Num período de modificações físicas e psíquicas do aluno, de incer- 
tezas sobre o próprio caminho futuro, impõe-se a atribuição aos serviços 
de aconselhamento e de orientação escolar de maior relevo, assim como 
para serviços de encaminhamento vocacional (quer em centros especifica- 
mente a tal destinados quer integrados na escola ou no grupo local de es- 
colas). 

Por outro lado, como atrás sugerimos, deverá promovcr-sc um au- 
mento da dimensão cultural e da interacção com os organismos públicos e 
privados de acção sociocultural e com as actividades socioeconómicas da 
cidade ou vila em que se integra o estabelecimento de ensino. Diminuir- 
-sc-ia os tempos lectivos atribuídos aos professores, mas para os responsa- 
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bilizar pela organização e dinamização de actividades de leitura c de ava- 
liação musical comentadas, de representação teatral, de estudo integrado 
de estilos cpocais, ctc., na ocupação dos «tempos livres». 

XVI 

1. O acesso ao ensino secundário complementar, primeiro nível de 
ensino pós-obrigatório, deve estar condicionado por um exame à entrada. 

2. No novo sistema educativo português, o ensino secundário com- 
plementar tem de ver-se liberto da animadvcrsào ideológico-política con- 
tra uma componente técnico-profissional já tradicionalmente prejudicada 
entre nós pela tendência para a inadequação do ensino à evolução do 
mundo da economia e do trabalho e para a desarticulação do ensino com 
a formação profissional cxtra-escolar. Essa componente técnico-profissio- 
nal, prolongada no ensino superior politécnico, é fundamental para a rea- 
lização pessoal de muitos educandos e para a satisfação das necessidades 
do desenvolvimento global do País c do desenvolvimento regional; a sua 
importância accntuar-sc-á plausivelmente pela integração na CEE c pela 
cooperação com os países africanos de expressão portuguesa. 

3. Contra o espírito de prolongamento da unificação ainda no com- 
plementar, mas também distinguindo-sc claramente quer da actual proli- 
feração de cadeiras propostas quer duma idealização alheada do esforço 
necessário para reaproveitar os recursos infra-estruturais e humanos já 
existentes, propomos que o ensino secundário complementar se diversifi- 
que num triplo tipo de estudos: estudos de preparação para o acesso à 
Universidade, estudos de preparação para o acesso ao ensino superior po- 
litécnico c superior artístico, estudos de preparação para um ingresso ime- 
diato (mais qualificado) na vida activa profissional. Esta tríplice caracteri- 
zação do ensino complementar nada terá a ver com a recente inflação ato- 
nística de cadeiras (aliás, quase sempre não efectivadas), nem com a expe- 
rimentação constante de novos cursos, nem com a capciosa propalação de 
uma escolha temporâ do rumo escolar sem que o sistema educativo ofere- 
ça ao aluno um acompanhamento eficaz por serviços de orientação voca- 
cional c profissional, sem que esse sistema recupere a sua componente de 
formação integral da pessoa humana e sem que à família seja propiciada a 
cabal participação no amadurecimento do educando. 
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4. Por isso, os conteúdos programáticos terão de ser definidos ora 
em colaboração com as Universidades e Escolas Superiores ora após con- 
sulta a outros Ministérios (Trabalho, Indústria, Agricultura, Comércio) e 
empresas públicas c privadas. E todo o ensino profissionalizante deve ser 
ministrado cm constante intercâmbio com a dinâmica do mundo do tra- 
balho, articulado com a formação cxtra-escolar c com um sistema global 
de Educação recorrente. Nesta via, mau grado as limitações advenientes 
da fraca capacidade formativa das empresas cm Portugal, há potencialida- 
des inexploradas cm matéria de protocolos entre essas empresas e as insti- 
tuições de ensino e de complementaridade entre o Estado c um associati- 
vismo empresarial c sindical a sensibilizar nesse sentido. 

5. Com maior justificação do que em qualquer outro domínio do 
novo sistema educativo (informado pelos princípios de diferenciação c 
competitividade), os diplomas do ensino técnico-profissional (secundário 
complementar c, depois, superior politécnico) devem especificar institui- 
ção, curso c demais elementos susceptíveis de permitir às entidades em- 
pregadoras a escolha de profissionais segundo o conteúdo e a qualidade 
da formação. 

Entretanto, os títulos profissionais serão atribuídos não pelas insti- 
tuições de ensino, mas pelas respectivas Ordens ou Associações. 

XVII 

1. Tripliccmcntc motivado pelo direito dos cidadãos a satisfazer ne- 
cessidades superiores de ordem cultural, pelas exigências do desenvolvi- 
mento socioeconómico do País e pelas responsabilidades de formar os do- 
centes de todos os graus do ensino formal e os orientadores/monitores do 
ensino informal, o princípio da expansão do ensino superior torna-se in- 
questionável, sobretudo agora, à luz da integração europeia. E os obstá- 
culos inegáveis no que toca ao pessoal docente e aos recursos financeiros a 
mobilizar não parecem intransponíveis. 

Esta expansão, todavia, não pode ser entendida como incremento ou 
mesmo aceitação do pendor vigente para a massifícação do ensino supe- 
rior. Ela traduzir-se-á antes numa diversificação que favoreça o movimen- 
to contrário. 

A expansão do ensino superior rcalizar-sc-á, por um lado, através da 
consolidação, desenvolvimento e plena rentabilização das Universidades 
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Novas espalhadas pelo País, e, por outro lado, através do reforço c da 
dignificação do ensino superior politécnico e artístico, com uma rede de 
escolas diversificadas, escolhidas de acordo com as necessidades da socie- 
dade portuguesa e situadas de acordo com a caracterização regional. 

2. Não é aceitável a expansão do ensino superior sem a sua correlata 
diversificação — num sentido bem mais amplo do que o da mera plurali- 
dade de instituições. 

Com efeito, a diversificação que propomos para o ensino superior 
implica: clara distinção entre os objectivos do ensino superior c os dos res- 
tantes níveis de ensino; distinção do ensino superior universitário c do en- 
sino superior politécnico; diversidade, no âmbito de ambos, dos tipos de 
instituições; pluralidade, no interior da mesma instituição (inclusive das 
Faculdades), dos departamentos, cursos c demais actividades; correspon- 
dente diversidade de formas de selecção à entrada c de avaliação ulterior 
dos próprios estudantes, definidas autonomamente por cada escola ou 
departamento a partir da doutrina geral de acesso ao ensino superior; cor- 
respondente diversidade da formação inicial, da reciclagem periódica c da 
carreira dos docentes; correspondente pluralidade na articulação dos cur- 
sos cora situações de actividade profissional, associando a uma diversifica- 
ção horizontal uma diversificação vertical (cursos de formação acelerada, 
educação recorrente). 

3. O problema do acesso ao ensino superior tem de ser visto à luz, 
simultaneamente, dos princípios de expansão c de diversificação c dos 
princípios de alta qualidade, eficácia e selecção. O regime de acesso não 
pode, pois, contrariar as características assim postuladas para o novo siste- 
ma educativo, nem pode continuar a provocar a desvirtuação vocacional, 
a discriminação socioeconómica, as injustas distorções nos critérios de clas- 
sificação. 

As regras do regime de acesso devem ser objecto de legislação clara c 
estável. Sobretudo, devem ser inalteráveis no decurso do ano lectivo. 

O numerus clausus não pode permanecer como critério suficiente c 
único, de âmbito nacional e índole variável. Pelo contrário, tem de arti- 
cular-sc instrumcntalmentc com outras formas primaciais de selecção c, 
por outro lado, deve ser autonomamente definido por escolas e departa- 
mentos — enquanto mera manifestação que será da adequação do fluxo 
de estudantes aos objectivos c aos meios de cada instituição. 

Sc-já defendemos que genericamente a selecção por excelência deve- 
rá ser realizada na admissão cm cada patamar de ensino, entendemos 
também que o acesso ao ensino superior deve depender principalmente 
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de provas de entrada, organizadas pelas escolas e seus departamentos. 
Com componente secundária, sobretudo em casos de desempate de can- 
didaturas, entrará a classificação do ensino secundário complementar (cu- 
ja desonesta inflacionação se veria doravante desmotivada pelo conjunto 
do sistema e seria também combatida, como vimos, pelos serviços inspec- 
tivos). 

Para a fixação do seu numerus clausus e para a definição das regras 
do seu preenchimento, bem como para a determinação atempada da 
matéria nuclear Exigida aos candidatos, as Escolas do ensino superior 
procederão à audição prévia das Associações profissionais, dos poderes lo- 
cais, ctc. 

4. O valor de responsabilização pessoal que tal esquema assume não 
pode fazer esquecer que essa opção deve ser preparada com o apoio de 
novas estruturas de orientação vocacional e profissional — postas aliás cm 
estreita ligação com os órgãos directivos e com o corpo docente e em posi- 
ção de influenciar a configuração do curriculum de estudos. 

O acesso ao ensino superior é, por conseguinte, um ponto do proces- 
so educativo onde mais agudamente se impõem os já referidos serviços de 
aconselhamento vocacional e de orientação de carreiras. Utilizando o 
aconselhamento individual ou técnicas de grupo, esses serviços ajudarão o 
aluno a testar-se perante as novas situações curriculares, tendo cm vista a 
estruturação do conceito de si como profissional c o aprofundamento da 
necessidade de planear a carreira. Utilizando ainda o aconselhamento in- 
dividual e grupai, mas recorrendo também a exposições, visitas de estu- 
do, colóquios, empregos de férias, turismo social, etc., esses serviços aju- 
darão o aluno a melhor conhecer o meio e, em especial, as alternativas de 
formação específica c de exercício profissional. Mas no que toca às saídas 
profissionais, às oportunidades de emprego e ao destino dos diplomados, 
esses serviços tem de socorrer-se de bancos de dados informativos. 

XVIII 

1. São consabidos os fins fundamentais do ensino superior: não já 
apenas, como para os graus de ensino precedentes, a preservação e trans- 
missão dos conhecimentos científicos e dos valores culturais, mas a cria- 
ção, o desenvolvimento c a aplicação de novos conhecimentos, a revitali- 
zação crítica dos valores culturais, a pesquisa sobre a própria inovação 
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educativa; noutros domínios, a alta formação tecnológica e profissional, a 
formação dos professores para o ensino formal e dos animadores/moni- 
tores para o ensino informal; finalmente, uma como que função socio- 
política, não programática, visto que as comunidades escolares do ensino 
superior podem sempre cultivar, em maior ou menor grau, o espírito de 
conciliação da autonomia e da solidariedade perante o Poder e o espírito 
de animação crítica da sociedade c do Estado pela ciência c pela cultura. 

Evocamos rapidamente estes fins genéricos, para se ter presente que, 
dentro do sistema binário do ensino superior, assente na «paridade de 
consideração» e na «disparidade de natureza», à Universidade cabe reali- 
zar ao nível mais elevado os objectivos de todo o ensino superior e perse- 
guir os seus fins específicos tradicionais, de acordo com uma renovada e 
realista compreensão do que a distingue na complexidade do ensino tco- 
rético, na investigação fundamental, nas estruturas e estádios de ensino e 
investigação correspondentes aos graus que só ela concede. 

2. Estes fins específicos da Universidade e, cm particular, as funções 
que lhe são próprias no domínio da investigação, só são realizáveis num 
quadro de autonomia plena da Universidade privada ou pública. Não se 
trata, no que toca à Universidade pública, de um conjunto de autonomi- 
zações sectoriais, mediante as quais o Estado concede aos responsáveis pe- 
la Universidade competência para o exercício de certos actos. Trata-se, an- 
tes, da transformação da Universidade num instituto público com estatu- 
tos próprios por ela elaborados, com património próprio, com autonomia 
administrativa, financeira, científica e pedagógica — dentro do espírito 
de serviço à comunidade regional e nacional (segundo o qual, aliás, o Es- 
tado deverá colaborar com os órgãos próprios da Universidade). 

3. A renovada c reforçada componente cultural de todo o sistema 
educativo deve atingir a sua mais ampla e profunda manifestação na Uni- 
versidade. Distinta da atitude enciclopédica, da especialização cicntífico- 
-tecnológica, da evasão letrada, a cultura manifesta-se na Universidade 
pela exigência de estruturas c práticas que favoreçam a livre corrclaciona- 
ção entre os vários ramos do saber e a conjugação dos vectores pragmáticos 
do conhecimento com vectores estéticos e lúdicos (que, aliás, não inviabi- 
lizam, antes potenciam, esse conhecimento). 

Entre as estruturas aludidas (interdepartamentos c intcr-Faculdades), 
caberá lugar de relevo a centros especificamente vocacionados para fun- 
cionarem como feiras francas da cultura, onde cada membro da comuni- 
dade universitária possa sempre encontrar um meio de livre c criativa- 
mente participar no processo evolutivo da formação integral. 
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XIX 

1. Os reflexos no ensino obrigatório e no ensino complementar do 
novo papel atribuído à educação tecnológica prepara para o relevo decisi- 
vo que, a nível superior, cabe ao subsistema de investigação c desenvolvi- 
mento, cm geral, e à interface Universidade/indústria, em particular. 

Neste domínio, impõe-se não apenas um forte incremento da inves- 
tigação científica, mas também urna sua decidida reorientação. E impõe- 
-sc, convergentemente, a revalorização e reestruturação do ensino supe- 
rior politécnico. 

2. A investigação científica tem de deixar a sua fase essencialmente 
extensiva, para se situar numa perspectiva mais intensiva. Essa perspectiva 
tem de ser, além de intensiva, prospectiva: há que tentar prever a evolu- 
ção do mundo c do situacionamento do País, para depois investigar com 
determinação, dentro das nossas possibilidades humanas e materiais, nos 
domínios que se revelarem, em termos de futuro, mais importantes. In- 
tensiva c prospectiva, essa perspectiva da investigação científica deve ser 
também estratégica: investigação selectiva, por áreas prioritárias, assente 
na dialéctica investigação fundamental/investigação aplicada e na síntese 
de objectivos a curto prazo/objectivos a médio prazo (estes podendo 
tornar-sc inviáveis por fracasso na prossecução ou na definição daqueles). 

A definição dos objectivos da investigação científica e do seu papel 
no desenvolvimento integrado deve situar-se a nível de coordenação inter- 
ministerial, embora nessa definição e sobretudo na prossecução desses ob- 
jectivos caiba papel primordial à Secretaria de Estado do Ensino e às Uni- 
versidades. 

A investigação científica estratégica deverá constituir prioridade nos 
esforços de investimento educativo acrescido do Estado. Mas o seu finan- 
ciamento deverá resultar também da interacção com a empresa privada, 
outros serviços públicos, as autarquias, etc. (no quadro de vectores já atrás 
delineados e no quadro das novas concepções sobre a prestação de serviços 
pela Universidade). 

Ligada ao problema do financiamento e também ao da eficácia, sur- 
ge a racionalização dos esforços c dos meios no campo da investigação: há 
que evitar a sobreposição de estruturas laboratoriais c há que cuidar por 
que o objecto de pesquisa das pós-graduações e especializações (quer as 
realizadas cm Portugal quer as realizadas no estrangeiro) sejam as que 
realmente se revestem de maior interesse perante as realidades portugue- 
sas. 

ÕK 



As especializações que respondam a esses requisitos, bem como ou- 
tras acções de integração na investigação de alto nível internacional (con- 
ferências em Universidades estrangeiras, participação cm congressos inter- 
nacionais, ctc.), têm de ser decididamente apoiadas e financiadas. 

Em contrapartida, a produtividade dos núcleos de investigação deve 
ser regularmente controlada. 

3. Convirá sublinhar, de novo, a acuidade de que se reveste neste 
domínio a diminuição do período de validade dos conhecimentos (a exi- 
gir aqui uma manifestação especial do espírito de actualização permanen- 
te c de inovação) e o relevo particular que apresenta no subsistema 1 + D 
a interface Universidade/indústria (com seus tipos fundamentais de ac- 
ções: educação recorrente, via cursos de reciclagem e de especialização; 
contratos de investigação; actividades de consultoria; grupos de trabalho 
no seio de organismos profissionais; etc.). 

4. Como já se sugeriu, convém colocar em lugar de evidência nas 
áreas prioritárias da investigação estratégica (c do ensino complementar e 
superior, em geral) as novas tecnologias. Embora sem cairmos na panaceia 
da passagem de uma insuficiente l* vaga para uma eufórica 3.a vaga, 
impõe-se um decidido esforço de acompanhamento e de exploração da 
revolução tecnológica actual. 

Por outro lado, o estado calamitoso que, à luz do programa econó- 
mico definido cm Ofír c à luz da integração na CEE, caracteriza 
(des/qualificação técnico-científica dos trabalhadores do sector primário) 
a indispensável aceleração do processo de reforma estrutural da agricultu- 
ra e o relevo estratégico que a produção agrícola deverá assumir na nossa 
valência no quadro da CEE, parecem determinar que as ciências agronó- 
micas, a engenharia rural c a educação veterinária constituam outra área 
prioritária. 

As ciências marinhas deveriam constituir, dada a situação do País, 
outra área prioritária. A extensão do mar territorial, a crescente importân- 
cia dos recursos oceânicos (reservas piscícolas c potencialidades de minera- 
ção dos fundos marinhos), as incidências no desenvolvimento da pesca 
(c das actividades económicas a ela ligadas) parecem aconselhar tal prio- 
ridade. 
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XX 

1. A Educação tem padecido em Portugal do duplo erro de desarti- 
culação entre ensino formal e ensino informal e de contaminação espúria 
(esporádica, localizada, inorgânica ou sofismada) de áreas de um desses 
tipos de ensino pelos processos, critérios de controle e metas do outro tipo 
de ensino. Em lugar desse procedimento, propomos a tripla e concomi- 
tante orientação de distinguir claramente os dois tipos de ensino, actuali- 
zar exigentemente cada um (segundo a natureza distintiva dos seus objec- 
tivos, processos, meios, critérios e educandos) e articular pertinentemente 
os dois tipos de ensino em situações de complementaridade. 

2, O domínio mais importante do ensino não-formal é, para a socie- 
dade portuguesa, o da educação de base de adultos — em que se impõe 
um empenhamento decisivo, que vise mais longe do que a erradicação do 
analfabetismo originário e a contenção do analfabetismo regressivo e fun- 
cional. 

A identificação, potenciação c actualização dos recursos disponíveis 
na comunidade portuguesa e o desenvolvimento sociocultural que se cor- 
relaciona com o desenvolvimento socioeconómico dependem em grande 
parte da educação de base de adultos — quer enquanto alfabetização e 
animação cultural elementar quer como componente do sistema global de 
educação permanente. 

A educação de base de adultos não deve confinar-se ao propósito 
pragmático (e estreitamente condicionante) de quebrar o desfasamento 
entre o nível de instrução de massas com formação escolar nula ou insu- 
ficiente e as exigências de novas formas de vida criadas pelo rápido pro- 
gresso científico-tecnológico. Deve proceder-se à integração superadora 
desse conceito funcionalista numa concepção integral da educação de base 
que procura preparar o adulto, não-formalmente, para participar na cons- 
trução de novos quadros de valores e novas formas de estar no mundo. 

Assim entendida, a educação de base de adultos diversificar-se-á 
consoante os contextos e situações, articular-sc-á com o ensino formal e 
inserir-se-á numa transformação sociocultural assente na disponibilidade 
e exploração de tempos livres, principalmente em meios industriais sub- 
urbanos e em comunidades rurais de povoamento disperso. 

3. A instauração desta educação de adultos exige, em primeiro lu- 
gar, que — imunizada, decerto, contra manipulações emancipalistas e 
instrumentalizações marxizantes, mas também não tolhida por estreiteza 
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de vistas ou imobilismo — se manifeste uma esclarecida e desinibida von- 
tade política de execução do PNAEBA, cujos objectivos quase têm sido 
condenados a letra morta da lei. 

Na execução do PNAEBA deve ser reforçado o papel das autarquias 
. e o papel do movimento associativo local. Essa execução articular-se-á com 
programas de turismo social e de actividades circum-escolarcs no âmbito 
do ensino formal, e beneficiará da utilização polivalente de estabeleci- 
mentos desse ensino formal; mas sobretudo articular-se-á cada vez mais 
em programas regionais de desenvolvimento integrado (facto previamen- 
te favorecível por disposições legislativas). 

Peça-chave para a cabal execução do PNAEBA revela-sc ainda a cria- 
ção dum Instituto Superior para a Educação de Adultos que, para além 
de outras funções de administração, coordenação, informação e apoio, te- 
ria por missão fundamental a formação dos monitores. 

4. Seria positiva a implantação de uma rede de Centros de Cultura c 
Educação Permanente, que correspondesse efectivamente a interesses co- 
munitários e cuja criação partisse, não de uma panglóssica ou manipulan- 
te planificação do Poder estatal, mas de iniciativas locais. Esses Centros 
não reivindicariam uma nova rede de instalações (e equipamentos), mas 
beneficiariam da coordenação e exploração racionalizada dos meios ac- 
tuais dispersos (Casas do Povo, colectividades recreativas e desportivas, 
etc.). Por outro lado, embora nelas convergissem acções dos diversos orga- 
nismos do Estado mais próximos das populações e articulassem a sua acti- 
vidade com os programas das autarquias, esses Centros de Cultura e Edu- 
cação Permanente gerir-se-iam com autonomia dos poderes central e local 
e teriam direcções eleitas pela população da área de influência. 

XXI 

O problema do insucesso escolar, actualmente de enorme gravidade, 
será pluralmente enfrentado pela nova configuração do sistema educativo 
— desde a formação dos docentes até à pluralidade e competitividade das 
escolas, passando pela corresponsabilização das famílias, das autarquias, 
etc. Mas haverá sempre que cuidar — por um princípio de solidariedade 
social c como medida de defesa contra a profusão de elementos de desa- 
gregação social — do desenvolvimento do ensino especial: ensino especial 
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para deficientes e ensino especial para alunos totalmente falhados (em ge- 
ral, por razões sociológicas) no ensino primário e irrecuperáveis pelos 
CE BA. 

José Carlos Seabra Pereira 
Maio de 1985 
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CONCLUSÕES DE POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 

A Comissão para um Programa para a Nova Década, reunida cm 
Ofir cm 1 e 2 de Junho de 1985, definiu as seguintes Bases Gerais para 
uma nova Política de educação que preserve a liberdade de escolha como 
pedra angular da dignidade humana: 

1. A Comissão considera que Portugal precisa de uma nova Po- 
lítica de Educação que possa erradicar a crise permanente da 
actual estrutura de ensino, causa das maiores injustiças c 
frustrações que caracterizam a sociedade portuguesa de hoje 
c afectam a juventude em especial. 

2. A liberdade de ensinar e aprender constitui valor fundamen- 
tal de qualquer estrutura educativa que esteja ao serviço das 
necessidades presentes c futuras do País, nomeadamente dos 
seus estratos mais pobres em recursos, preservando simulta- 
neamente os valores culturais da identidade nacional c os 
comportamentos conducentes à solidariedade humana. 

3. É indispensável redefinir o papel do Estado, confinando-o às 
tarefas que lhe são exclusivas. Não há qualquer justificação 
económica, social ou política para que o Estado deva reservar 
para si o fornecimento da Educação, qualquer que seja o 
grau de ensino. No entanto, na medida cm que a sociedade 
cm geral beneficia da educação das pessoas, deverá competir 
ao Estado enquadrá-la e apoiá-la nos seus vários aspectos. 
No aspecto financeiro, o apoio do Estado é dado às famílias 
c educandos — não directamente às escolas. 

4. O ensino deverá ser administrado por instituições privadas c 
cooperativas ou por instituições públicas cm condições de 
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igualdade e segundo um prinápio geral de auto-financia- 
mento — que inclui, porem, a intervenção dos recursos pú- 
blicos, nomeadamente no apoio à liberdade de escolha da? 
famílias em função das suas carências. 

O financiamento, em ambos os tipos de instituições, 
deverá resultar pois das propinas pagas pelos alunos, de fi- 
nanciamentos próprios e de eventuais subsídios concedidos 
pelo Estado ou outras entidades. O custo das propinas nos 
diferentes graus de ensino deverá ser total ou parcialmente 
suportado pelo Estado através de um esquema de bolsas- 
empréstimos e de cheques de Educação de valor idêntico aos 
custos médios dos diferentes graus de ensino. 

5. A liberdade de escolha, apoiada pelos cheques de Educação 
e bolsas-empréstimos, originará uma maior variedade nas 
vias de Educação, implicará uma maior eficiência na utiliza- 
ção dos recursos, elevará a qualidade do ensino, quer priva- 
do quer público, promoverá a inovação na Educação, tornará 
as escolas mais sensíveis aos desejos dos indivíduos e das fa- 
mílias, criará hábitos de escolha e aumentará o valor global 
dos recursos consagrados à Educação. 

6. O esquema de bolsas-empréstimos e cheques de Educação 
deverá ser coordenado com o sistema de tributação, de for- 
ma a atender não só à situação do ensino em Portugal mas 
também às necessidades dos elementos mais desprovidos de 
recursos na sociedade. O esquema deverá ser inicialmente 
introduzido no ensino universitário, sendo depois rapida- 
mente estendido aos restantes graus de ensino. A introdução 
do esquema deverá ser feita por fases, de forma a evitar de 
desincentivos e problemas de equidade. 

7. Compete igualmente ao Estado: 

7.1. Estabelecer padrões mínimos de qualidade de aprendi- 
zagem através de provas nacionais, controle de institui- 
ções de ensino, qualificação dos professores, etc... 

7.2. Produzir o bem público que é a informação sobre a 
Educação. Deverá, pois, fomentar a informação sobre o 
ensino em geral e sobre cada instituição em particular, 



com publicação das matérias leccionadas, índices de 
rendimento, habilitações dos professores, perspectivas 
do mercado de trabalho, etc... 

7.3. Minimizar os efeitos da concorrência imperfeita (c, 
quando for caso disso, do monopólio) entre estabeleci- 
mentos de ensino, nomeadamente sujeitando as insti- 
tuições públicas de ensino às mesmas regras de concor- 
rência que as instituições privadas e cooperativas. 

7.4. Assegurar o acesso ao ensino obrigatório, nomeada- 
mente promovendo a adequada cobertura do território 
nacional através de uma rede escolar de instituições de 
ensino, públicas, privadas ou cooperativas. 

7.5. Coordenar esquemas de formação e reciclagem dos pro- 
fessores e de avaliação das suas qualificações profissio- 
nais e rentabilidade pedagógica. 

8. Os vectores de pluralidade, autonomia, rigor e eficiência 
convergem na exigência de uma revalorização das provas de 
avaliação, quer na admissão às diferentes instituições escola- 
res quer na atribuição das qualificações académicas. Por ou- 
tro lado, dever-se-ão distinguir os títulos académicos, atri- 
buídos pelas escolas, dos títulos profissionais, os quais serão 
da responsabilidade das associações profissionais, sob super- 
visão do Estado. 

9. A Educação escolar não poderá deixar de se inserir num qua- 
dro formativo global, onde interaja com as várias formas de 
educação extra-escolar e com o papel da família e outras ins- 
tituições. Só essa integração e a permanência das condições 
de livre Educação ao longo da vida proporcionarão aos cida- 
dãos a possibilidade de cada um se realizar plenamente co- 
mo pessoa. A educação permanente será, pois, igualmente 
decisiva nas suas componentes de recorrência geral, de reci- 
clagem ou especialização técnico-profissional c de educação 
de base de adultos. 

Ofir, 2 dc Julho dc 1985 
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CONCLUSÕES DE POLÍTICA DE CULTURA 

Na área da Cultura, a Comissão de um Programa para a Nova Déca- 
da concluiu o seguinte: 

1. A Cultura vive pela iniciativa dos indivíduos c dos grupos 
sociais na produção e na fruição das componentes estéticas, 
lúdicas c reflexivas da vida nacional. 

Num sistema pluralista, o Estado não é, pois, o dispen- 
sador da Cultura, nem primordialmente um agente cultural. 
O Estado detém, no entanto, um vasto património que deve 
preservar, renovar e facultar à livre fruição cultural. 

O Estado não pode ser o mentor da orientação das acti- 
vidades culturais, nem é uma instância de subvenção perma- 
nente dos produtores e dos consumidores dos bens culturais. 

2. O Estado só promove a Cultura na medida em que a liberta, 
isto é, na medida em que contribui (ao lado de fundações, 
associações, ctc...) para a existência de condições favoráveis 
ao livre desenvolvimento da acção dos agentes culturais. O 
Estado deve contribuir para uma estimulante c integradora 
componente cultural na actividade das instituições do siste- 
ma educativo. 

Ao Estado incumbe reforçar e reestruturar profunda- 
mente as instituições e os meios de expansão da nossa Cultu- 
ra e de defesa da língua pátria no mundo, cm particular no 
seio das comunidades portuguesas. 

A participação do Estado na vida cultural deve adequar- 
-se ao papel de Portugal na comunidade dos países de língua 
portuguesa e ao processo de integração europeia (quer pelas 
vias de intercâmbio e de cooperação que se nos abrem quer 
pelos maiores cuidados que se impõem na preservação da 
identidade nacional). 

Ofir, 2 dc Junho dc 1985 
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CONCLUSÕES DE POLÍTICA DE INVESTIGAÇÃO 

1. A Investigação c Desenvolvimento Experimental deverá ser 
uma componente importante da estratégia do progresso eco- 
nómico nas áreas da indústria, da agricultura c pescas e dos 
recursos básicos. 

2. Para esse efeito o Estado deverá promover os bancos de da- 
dos para acesso à documentação científica e tecnológica exis- 
tente em todo o espaço nacional e aos meios de equipamen- 
to tecnológico existentes em todos os organismos públicos, 
de forma a facilitar o seu acesso aos agentes económicos di- 
rectamente produtivos. 

3. As empresas produtivas de dimensão suficiente deverão ser 
responsáveis pelo I + D experimental na sua área directa de 
estratégia empresarial, devendo-lhes ser concedidos para esse 
efeito incentivos fiscais e acesso a meios financeiros de capi- 
tais-risco. Em todos os casos em que a dimensão empresarial 
não é suficiente,esta missão deverá ser assegurada por Cen- 
tros de Desenvolvimento Tecnológico coordenados pelas as- 
sociações empresariais eventualmente em associação com as 
Universidades e os laboratórios do Estado. Estes Centros Tec- 
nológicos deverão ter acesso a todas as fontes de financia- 
mento privado com isenção que evitam totalmente a dupla 
tributação. 

4. O Estado deverá gerir de forma eficaz e integrada os meios 
de I + D existentes nos laboratórios e nas Universidades do 
Estado com os objectivos de: 

— Recolher as informações estratégicas sobre ciência e 
tecnologia básica necessária à autonomia da decisão 
soberana da nação. 
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— Participar em contratos-programas do I + D com os 
sectores directamente produtivos cm áreas das suas 
capacidades científica e tecnológica. 

A gestão dos recursos financeiros do 1 + D deve em todos os 
casos respeitar um conceito de eficácia de forma a ser sempre 
um meio de progresso económico-social, pelo menos numa 
perspectiva de médio prazo. 

Ofir, 2 dc Junho dc 1985 



CONCLUSÕES DE POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL 

No âmbito da Comunicação Social, a Comissão para um Programa 
para a Nova Década decidiu o seguinte; 

1. A Informação plena e aberta c um elemento constitutivo 
fundamental de uma sociedade aberta, capaz de assegurar 
uma informação em liberdade c para a liberdade. 

2. Deve instaurar-se o princípio da liberdade de comunicação 
por todos os meios, incluída a televisão privada. 

3. O Estado não pode ter qualquer política de comunicação so- 
cial activa e devem pois ser extintas as estruturas públicas no 
âmbito governativo ou administrativo, voltadas para a orien- 
tação e coordenação da comunicação social. 

4. Os meios de comunicação social do Estado devem ser despar- 
tidarizados, devem ser autofinanciados e não podem ser sus- 
tentados por quaisquer taxas por eles cobradas. 

5. A defesa dos cidadãos perante a Informação deve fazer-se 
através de uma única lei de Liberdade de Comunicação So- 
cial, válida para todos os meios informativos. 

6. Considcra-se necessário extinguir todas as formas de concor- 
rência desleal produzidas pela intervenção do Estado no 
campo informativo c editorial. 

7. Deve ser organizada a Educação dos técnicos e profissionais, 
através do ensino superior, c devem ser melhoradas as condi- 
ções de exercício c dignidade de tais actividades profissio- 
nais. 

Ofir, 2 dc Junho dc 1985 
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BASES GERAIS DA POLÍTICA DO TRABALHO 

NOTA PREAMBULAR 

I. A acção política do Estado, ao longo da próxima década, deve 
desenvolver-se primacialmente sob o signo da Liberdade. 

Houvera de ter sido esse o valor mais substancialmente (redescober- 
to, reencontrado e certamente consolidado, passados mais de dez anos so- 
bre o 25 de Abril. Infelizmente, não o foi ainda. 

Pelo contrário, há, pelo menos, três liberdades fundamentais que es- 
tão muito longe de ser alcançadas — a liberdade de ensino, a liberdade 
de informação c a liberdade de iniciativa económica. Tanto como as de- 
mais, porventura ainda para além delas, estas três liberdades estão indis- 
sociavclmentc ligadas entre si, condicionando-se, alimentando-sc c esti- 
mulando-se reciprocamente. 

Um sistema de ensino só formalmente plural c aberto, que, no 
plano dos factos, é efectivamente monopolizado pelo Estado c por ele as- 
fixiantemente enquadrado, condicionado e definido — tende inexoravel- 
mente a fabricar um produto «de série», estereotipado, unidimensionali- 
zado; tende, no fundo, a preparar funcionários públicos c não cidadãos 
dotados de uma formação e educação integrais, criativos c vocacionalmcn- 
te dinamizadores da sociedade em que deveriam vir a realizar-se pessoal, 
familiar c profissionalmente. Pelo contrário, o ensino do Estado tenderá, 
por força das coisas e de uma inexorável lógica, a produzir mentalidades 
assépticas, acomodadas e amornccidas — integradas c assimiladas; nunca, 
por regra, dfele se poderá esperar a preparação de uma geração de mu- 
dança e de libertação. 

Também sem um verdadeiro pluralismo c liberdade de informação 
— cm especial c concretamente, sem uma televisão não-cstatal — jamais 
se poderá realisticamente ambicionar a activação de uma pedagogia cívica 
e da dinamização social c económica que as demais liberdades exigem. 
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Como é mais ou menos óbvio, sem a plena liberalização da iniciativa 
económica e empresarial, sem o consequente robustecimento do tecido 
social e sem a verdadeira consolidação da autonomia económica dos agen- 
tes privados jamais poderemos esperar a suficiência de meios e a viabiliza- 
ção de vontade que são pressuposto da efectiva concretização c realização 
de todas as restantes liberdades. 

2. Porventura por compreensíveis razões conjunturais — de natureza 
económica c até humana — tem-se verificado uma tendência dominadora 
para privilegiar e para fazer avultar o significado e a prioridade da libera- 
lização económica, face às demais igualmente defraudadas liberdades. 

Entendo e defendo, no entanto, que se não deve ceder a essa tenta- 
ção c que, pelo contrário, a justeza do combate a travar — que, em Por- 
tugal, tem de ser hoje mais moral e ético, do que económico e material 
— exige a clara assunção da defesa das restantes liberdades e, em panicu- 
lar, das duas outras acima mencionadas — a liberdade de ensino e a li- 
berdade de informação. 

3. Este sublinhado vale, obviamente, por si mesmo. 
Tem, contudo, um significado circunstancial, no âmbito global das 

considerações ora a desenvolver. 
Na verdade, a problemática suscitada por uma viragem na Política 

Social do Estado e as dificuldades dela emergentes só podem ser responsa- 
velmente encaradas e assumidas num quadro amplo de regeneração, que 
exceda largamente uma qualquer via reduzida para a fundação de um 
mero liberalismo económico. 

4. Em regime democrático, torna-se fácil apregoar a liberalização da 
economia, nomeadamente quando fazemos a sua apresentação em clubes 
de empresários, cm reuniões de gestores, em assembleias de eleitores pri- 
vilegiados ou em escolas mais arejadas. A liberalização é. nessa circuns- 
tância, um bem desejado pelos interlocutores, é um benefício de que os 
destinatários mais directos se encontram carenciados c que ambicionam. 

Em regime democrático, c ainda acessível, e até estimável, a defesa e 
pregação das regras da economia de mercado — pela simples razão de 
que se trata de um modelo tendencialmente perfeito, cujas virtualidades 
abstractas são relativamente permanentes e pouco mutáveis. 

Daí que os defensores da liberalização possam assumir uma certa ri- 
gidez — afirmando o carácter próximo do absoluto da sua «verdade» e do 
seu modelo; relegando para segundo plano (teórico e temporal) as ques- 
tões relativas à transição do regime que temos para o estádio de perfeição 
a que aspiramos. 
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5. Pelo contrário: 
Em regime democrático, uma Política Social e do Trabalho que vise 

projectar directa, proporcional e primariamente as alterações emergentes 
de uma via de liberalização económica tende a confrontar-se com difíceis 
escolhos e quase inultrapassáveis obstáculos. 

Daí a razão de ser desta «nota preambular», tendo-sc sentido necessi- 
dade de deixar previamente sublinhados alguns factores condicionantes 
de uma nova Política do Trabalho: 

a) Há valores essenciais a realizar e a garantir, alguns deles conten- 
dendo mesmo com o núcleo mais fundamental da dignidade da pessoa 
humana. 

Contudo, não há nenhum modelo perfeito nem definitivo para a es- 
truturação administrativa e para o enquadramento legal da acção do Es- 
tado nos domínios Social e do Trabalho. 

Não há, por isso, para apresentar ou defender um sistema ou um 
modelo que se assuma como paradigmático ou absolutamente exemplar 
— desejável hoje, indiscutivelmente bom daqui a dez anos. 

b) Por outro lado, o modo psicologicamente desastroso c gratuita- 
mente provocatório pelo qual tem sido proclamadas as necessidades de 
mudança na legislação do Trabalho gerou expectativas definitivamente 
negativas nos principais destinatários, porventura, vítimas dessas altera- 
ções. 

Isto é — ao contrário da liberalização do subsistema económico, que 
é desejado pelos agentes humanos por ela visados, a evolução da Politica 
do Trabalho é não apenas temida, como até antecipada e violentamente 
rejeitada pelos seus «consumidores» finais, trabalhadores e organizações 
sindicais. 

Em suma: em democracia política, a ponderação dos dois aspectos 
acabados de evidenciar implica que a formulação de uma estratégia polí- 
tica nos domínios social e laboral vise conciliar uma evolução realista do 
quadro legal e institucional com uma acção inteligente, capaz de captar a 
adesão possível (ou, ao menos, afastar a rejeição absoluta e universal) dos 
cidadãos atingidos pelas mudanças. 
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A) PRINCÍPIOS E VALORES FUNDAMENTAIS A REALIZAR 

B) PRINCIPAIS OBJECTIVOS A PROSSEGUIR 

Uma nova Política do Trabalho deverá traduzir uma filosofia clara, 
que assente em alguns valores e princípios fundamentais, visando subse- 
quentemente objectivos práticos cuja razoabilidade e exigibilidade pelo 
País os torne indiscutíveis: 

A) PRINCÍPIOS E VALORES PRIMACIAIS 

• Princípio da igualdade efectiva de oponunidades, como corolário 
da dignidade da pessoa humana; 

• O trabalho é direito individual e dever de cada um; é meio essen- 
cial à realização da personalidade humana e expressão directa da sua li- 
berdade; deve representar o sentido de intregração e de solidariedade so- 
cial do homem-cidadão; 

• Direito à iniciativa: alargada a todos os cidadãos, responsável c en- 
tendida na sua função social; 

• A liberdade de empreendimento — entendida como capacidade 
para criar, organizar e produzir, conduzida pela consciência do risco e 
orientada pelo sentido da responsabilidade e da solidariedade social — 
deve ser apoiada, estimulada e compensada; 

• Tendo como pressuposto e limite a liberdade de trabalho c a li- 
berdade de iniciativa, que são direitos individuais e primaciais — a 
liberdade de grupo, traduzida aqui na liberdade de associação, sindical e 
patronal, c valor essencial à plena expressão de formas e níveis naturais de 
solidariedade, imprescindível à legítima defesa dos interesses dos traba- 
lhadores e dos empresários, fundamental para a dinâmica e para o saudá- 
vel desenvolvimento da actividade económica e produtiva; 

• A viabilização, realização e aprofundamento de todos estes princí- 
pios e valores só é pensável c possível no quadro do Estado Social de Di- 
reito; 

• O Estado respeitará e garantirá a liberdade e a autonomia dos par- 
ceiros sociais, reservando-se uma função meramente supletiva e de apoio 
à desejável acção e iniciativa de auto-regulação das relações e conflitos co- 
lectivos de trabalho, que àqueles parceiros cumpre, como um direito pró- 
prio e como responsabilidade natural face à colectividade. 
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B) PRINCIPAIS OBJECTIVOS A PROSSEGUIR 

Uma nova Política do Trabalho deverá visar a consecução c viabiliza- 
ção dos princípios c valores antecedentemente enunciados. 

Num plano mais prático, imediato c objectivo, deverá, além disso, 
visar a concretização de um diferente nível de desideratos. 

1. Em primeiro lugar, torna-se imprescindível o desenvolvimento de 
uma certa pedagogia social com vista a desmistificar alguns dos tabus rei- 
vindicativos do patronato e a compensar psicologicamente o terror que a 
sua estratégia de confrontação e denunciadamente repressiva tem provo- 
cado, diminuindo o discernimento e a liberdade de decisão dos trabalha- 
dores a respeito das alterações do quadro legislativo laboral. 

Torna-sc premente que os objectivos de mudança sejam inteligente- 
mente seleccionados pelo seu sentido positivo, cm função de interesses 
concretos e fundamentados, socialmente viáveis, economicamente respei- 
táveis e reprodutivos. 

As empresas portuguesas têm, no essencial, que pedir à legislação do 
Trabalho e ao Estado: 

— a flexibilidade necessária a uma mais correcta gestão dos seus 
recursos humanos; 

— a desobstrução dos embaraços burocráticos injustificados que 
vedam uma correcta administração do nível global de em- 
prego de cada unidade de produção; 

— a eliminação da «ameaça» constitucional e legal que legitima 
o controle operário como expressão socialista e revolucionária 
da luta de classes; c 

— a concretização de um amplo programa de acção especifica- 
mente orientado pela necessidade de reforçar os níveis gerais 
de produtividade c a competitividade da nossa economia. 

1.1. Flexibilização da legislação laboral 

A ideia de flexibilização deve, por si própria, traduzir uma ideia po- 
sitiva, uma resposta saudável, desejável, ou, ao menos, aceitável por to- 
dos — face à profundidade da crise económica e face à consequente crise 
de alguns conceitos, até ao presente reputados como nucleares da doutri- 
na jus-laboral. 
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Na verdade, a ideia de que o Direito do Trabalho se justifica histori- 
camente pela necessidade de protecção do trabalhador como parte mais 
fraca na relação individual de trabalho; a ideia de que o DT c, por 
definição e inexorável vocação, determinantemente progressivo, tende a 
consagrar, sempre c sempre, condições cada vez mais favoráveis ao traba- 
lhador; a ideia de que os direitos sociais uma vez adquiridos e incorpora- 
dos na esfera individual do trabalhador, neles se incluindo o próprio di- 
reito ao emprego, são inatingíveis e inamovíveis; a pretensão de que a ge- 
neralidade das normas de DT visa interesses de ordem pública, delas de- 
correndo um nível de cocrcividade profundamente limitativo da liberda- 
de das partes — tudo isso são, hoje, conceitos ou preconceitos cm crise 
profunda, que a vida económica e a realidade social abalaram ou desmis- 
tificaram por completo. 

Hoje, a «questão social» não respeita aos empregados, mas aos de- 
sempregados. Hoje, a intervenção do Estado, para a salvaguardar do 
bcm-comum e dos interesses colectivos, tem de se orientar mais contra 
os sindicatos, como corporações organizadas dos interesses estabelecidos 
de quantos têm emprego, do que contra o excesso de poder dos patrões 
ou das suas organizações. Hoje, não pode reconhecer-se como regra ten- 
dencialmente universal que o trabalhador seja um fraco desprotegido 
perante o patrão individual ou a empresa. Hoje, em nome do realismo e 
bom senso, tem de admitir-se a reversibilidade de algumas regalias eco- 
nomicamente insustentáveis. (Neste aspecto, a degradação dos salários 
reais é a expressão mais visível da tangibilidade dos direitos adquiridos). 
Hoje, a solução para a maior parte das situações críticas e de confronto 
de interesses tem de ser resolvida no terreno, através da concertação 
entre os interessados, em nome das realidades, e não por meio de solu- 
ções formais-legais, impostas pela admninistração pública. 

Neste sentido torna-se imprescindível, antes de mais, valorizar cres- 
centemente o princípio da igualdade dos cidadãos perante a lei, como 
conceito matricial decisivamente informador das relações jurídico- 
-laborais. Daí decorrendo que, contra a socialização crescente do contrato 
de trabalho, se deva assumir expressamente a sua natureza sinalagmática, 
a sua vocação bilateral e a sua origem especificamente contratual. 

Mais do que revolver toda a legislação, ao Estado cumprirá, sobretu- 
do, abstcr-sc de intervir, criar condições para o diálogo e libertar as forças 
sociais para que, entre si, directamente, encontrem equilíbrios naturais e 
razoáveis. Neste campo, o Estado cabe resignar-sc a uma função de regis- 
to e secretariado, aceitando que a mudança de lei comece a se desenvolver 
sobre o terreno, antes de ele próprio lhe dar forma regular e adequada. 

Dcfcnde-se que do percurso no sentido da flexibilização hão-dc po- 
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der apurar-se alguns resultados líquidos essenciais, por corresponderem a 
outros pontos nevrálgicos e às dificuldades correlativas: 

— reforço do carácter contratual da relação individual e das re- 
lações colectivas do trabalho c, bem assim, da liberdade de 
decisão e da autonomia substantiva das partes nelas interve- 
nientes; 

— alargamento do âmbito do chamado «jus variandi», i.e., do 
direito da entidade patronal a alterar unilateralmente o con- 
trato individual de trabalho por razões de objectivo interes- 
se, ainda que temporário, da empresa; 

— reconhecimento expresso da reversibilidade dos direitos e ga- 
rantias, individuais ou colectivas, dos trabalhadores, concre- 
tizável através do acordo directo dos interessados; 

— superação do conceito de «categoria profissional» sindical, 
com base de identificação do objecto do contrato de trabalho 
e da qualificação do trabalhador; 

— alargamento do conceito legal de justa causa de despedi- 
mento, estudando-o, nomeadamente, aos fundamentos de 
carácter objectivo, inerentes às necessidades de funciona- 
mento e/ou evolução da empresa, c ainda à ineptidão do 
trabalhador; 

— consagração, mantendo ou inovando, de todos os mecanis- 
mos legais e institucionais que pela sua «souplcss» se revelem 
aptos a facilitar a gestão dos recursos humanos, muito parti- 
cularmente, cm período de crise (contrato de trabalho a pra- 
zo; contrato de trabalho a tempo parcial; trabalho extraordi- 
nário, etc.). 

1.2. Ao Estado cabe igualmente aceitar e adequar-sc, quer no plano 
legal quer, sobretudo, no plano organizativo, para não obstruir as solu- 
ções que as empresas, eventualmente cm crise, temporária ou definitiva, 
encontrem para resolverem as questões relacionadas com o respectivo vo- 
lume global de emprego. 

Não pode, por exemplo, admitir-sc que o regime legal da suspensão 
do contrato de trabalho (por via preferencial da redução global dos horá- 
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rios de trabalho ou qualquer outra) seja tão moroso, complicado e inefi- 
caz que se torne preferencial c mais simples o recurso à solução drástica 
do despedimento colectivo. 

1.3. Não é legítimo continuar a impor-sc à empresa privada a amea- 
ça de controle operário nos termos em que continua configurado na 
Constituição e na lei. Trata-se de uma aberração inaceitável em democra- 
cia económica, cuja eventual activação plena poderia conduzir à pulveri- 
zação de quaisquer projectos significativos de investimento. 

O reconhecimento e a consagração do papel dos trabalhadores, do 
seu colectivo c das comissões deles representativas, no âmbito da empre- 
sa, não pode interferir, nem impedir a frontalidade com que expressa- 
mente se têm de rejeitar os poderes que, cm nome de uma perspectiva de 
confrontação classista e nco-revolucionária, lhes continuam legalmente 
conferidos. 

1.4 Pelo aumento da produtividade e da competitividade 

Passado o período morno do proteccionismo de Estado, passado o 
período convulsivo da Revolução, passado um certo revanchismo pós- 
-revolucionário, torna-se absolutamente imperioso que as empresas por- 
tuguesas assentem claramente em alguns pressupostos económicos, sociais 
e organizativos irrenunciáveis. 

Em economia de mercado, a empresa tem de ser economicamente 
viável, dinâmica e competitiva, dispondo, em igualdade de circunstân- 
cias, de iguais meios c apoios. 

Para além disso, porém, a empresa deve conjugar os seus objectivos 
próprios de natureza económica c lucrativa com a função social que lhe é 
imanente c que começa por se concretizar, desde logo, ao nível dos traba- 
lhadores nela empregados. 

A empresa moderna deve assentar no activo empenhamento dos seus 
trabalhadores, constituído sobre fórmulas adequadas a garantir o seu 
acesso à informação, ao seu interessamento anímico e material nos resul- 
tados da empresa c à sua participação, individual e institucional, na vida 
da empresa. 

Defende-se ainda a plena transferência da estrutura hierárquica na 
organização da empresa, com clara definição (e repartição) de ftmçõcs, 
poderes e responsabilidades. 

Partindo desses objectivos e pressupostos prioritários, propõe-sc para 
além das medidas atrás já enunciadas: 

120 



— a dinamização da vida da empresa e, em particular, da sua 
gestão, através do activo interessamento dos titulares de fun- 
ções técnicas, de chefia e de enquadramento: criando-sc para 
o efeito regime contratual próprio, que, sem prejuízo dos 
direitos adquiridos ao abrigo do contrato de trabalho, intro- 
duza estímulos e compensações adequadas às exigências, às 
responsabilidades c aos riscos envolvidos pelo exercício da- 
quelas funções; 

— a redução dos níveis do absentismo e, mais particularmente, 
dos custos do absentismo, nomeadamente através do reco- 
nhecimento de princípios vigentes a nível do direito euro- 
peu, segundo os quais, sendo o salário a contrapartida do 
trabalho efectivamente prestado, só excepcionalmente a não 
prestação do trabalho contratado justificará a manutenção 
do direito à remuneração; 

— a revisão da legislação sobre duração do trabalho, promoven- 
do a consolidação de certos conceitos essenciais a uma gestão 
racional e globalizante da capacidade humana de produção 
— a hora de trabalho (como medida-basc dos sistemas re- 
muneratórios) e o tempo anual de trabalho (dado de base 
para o planeamento da produção e como limite concreto aos 
abusos no recurso ao trabalho extraordinário, o qual deverá 
passar a ser compensado com tempo de descanso) c os flexí- 
veis (como direito dos trabalhadores e uma organização de 
vida mais livre e mais adequada aos seus interesses c aos da 
sua família). 

2. Para além dos objectivos enunciados no n.0 1, globalmente sub- 
sumíveis sob as relações de desdramatização e desconflitualização das rela- 
ções de trabalho e da evolução do direito laboral, por um lado; e ainda 
sob um propósito de reforço da produtividade c competitividade nacio- 
nais, por outro — uma nova Política de Trabalho deverá prosseguir si- 
multaneamente objectivos conexionados com os interesses individuais dos 
trabalhadores, genericamente englobáveis por uma maior justiça social e 
pela promoção do acesso dos trabalhadores á constituição de património 
próprio. 

Assim, a acção do Estado há-de, antes de mais, promover c garantir 
a dignificação, a consolidação e o reforço da posição c dos direitos indivi- 
duais dos trabalhadores no seio da empresa — cm face da entidade patro- 
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nal, em face da hierarquia, em face dos demais trabalhadores, em face 
das respectivas organizações representativas. 

A sua capacidade de trabalho, a sua liberdade e os seus demais direi- 
tos individualizados são o núcleo que essencialmente define o estatuto 
de cada trabalhador, como célula matriz da vida e da organização da em- 
presa. 

O Estado há-de defender que a retribuição do trabalhador: 

a) vise a melhoria do nível de vida dos portugueses ou que, no 
mínimo e enquanto não for superada a crise, garanta o po- 
der de compra dos mais desfavorecidos; 

b) estimule c premeie os mais esforçados, os mais competentes 
e os mais produtivos; 

c) compense eventuais quebras do poder de compra através da 
distribuição aos trabalhadores dos resultados provenientes 
dos acréscimos de produtividade, na parte que lhe seja im- 
putável. 

O Estado deve perseverar na prossecução de uma política intersecto- 
rial e integrada que não vise apenas a dcsproletarização, mas que intente 
mais essencialmente permitir c estimular, cm relação a um número cada 
vez maior, a iniciativa, o trabalho, a constituição de um património pró- 
prios. 

Este é um dos grandes objectivos prosseguidos, a nível europeu, pe- 
los países desenvolvidos e, dentro deles, muito especialmente, pelos par- 
tidos democratas-cristãos. 

Deverá cncorajar-sc a formação de direitos patrimoniais estáveis na 
esfera jurídico-cconómica dos trabalhadores — quer pelos efeitos de ca- 
rácter global advenientes de uma mais justa (re)distribuição do produto 
nacional, dos lucros empresariais, das mais-valias e da riqueza colectiva; 
quer, sobretudo, pelos efeitos que daí decorrem ao nível de uma mais 
plena realização individual do trabalhador, da melhoria dos padrões de 
vida dos cidadãos, do robustecimento das condições materiais de que de- 
pende o fortalecimento das empresas. 

Neste âmbito, deverá ser privilegiado o acesso dos trabalhadores: 

a) em primeiro lugar, à aquisição de habitação própria; 

em segundo lugar, à iniciativa empresarial, nomeadamente 
no plano agrícola-familiar; 
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c) cm terceiro lugar, a todos os modos de disponibilidade patri- 
monial estabilizada e garantida, nomeadamente, sob a for- 
ma de acções com estatuto próprio, com direito a participa- 
ção nos resultados, não transmissíveis, mas amortizáveis (no 
caso de morte ou de despedimento), com direito de prefe- 
rência na subscrição de acções ordinárias em caso de aumento 
de capital e com direito de voto nas decisões da sociedade re- 
lativas a quaisquer alterações estruturais. 

3. RELAÇÕES COLECTIVAS 

3.1. Para enfrentar a crise económica: solidariedade e realismo 

Trabalhadores e empresários, sindicatos e associações patronais estão 
hoje singelamente confrontados com uma situação de crise económica, is- 
to c, uma situação em que a distribuição do produto nacional não chega 
para melhorar o nível de vida dos portugueses, nem mesmo para os de- 
fender satisfatoriamente do desgaste da inflação c da desvalorização do 
escudo. 

Este estado de coisas c negativo para todos — para o cidadão-traba- 
Ihador, que poderá ver deteriorar-se o seu poder de compra, correndo o 
risco de perder o emprego; para o cidadão-empresário, a quem se depa- 
ram preocupantes perspectivas, como acumulação de resultados deficitá- 
rios, perda de competitividade, incapacidade de reinvestimento, cm sil- 
ma, correndo o risco da falência e da perda dos capitais investidos. 

3.2. Porque a todos respeita, só por todos, conjunta e solidariamente, 
poderá ser resolvida a crise 

Porem, a conjugação de esforços e o sentido de solidariedade não po- 
dem ser afirmados apenas como objectivos genéricos, como valores abs- 
tractos — sob pena de não terem qualquer significado prático. 

O diálogo social c o meio privilegiado para a aproximação c enten- 
dimento: antes de tudo, e no primeiro plano, que é individual, entre 
trabalhador c patrão; depois, entre as comissões de trabalhadores, como 
órgão próprio da representação interna dos trabalhadores, e a empresa; 
entre sindicatos c associações patronais, bem como entre as respectivas 
confederações; entre todos eles e o Estado. 
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Através desse diálogo há-de ir-se constituindo a pirâmide do con- 
senso social, fazendo alargar e crescer os sentimentos de fraternidade, de 
convergência e de corresponsabilização dos vários parceiros na edificação 
de sucessivos patamares, traduzindo, cada um deles, situações e formas 
concretas de concertação e de solução para problemas e eventuais conflitos 
igualmente concretos. 

No entanto, a formalização de um verdadeiro pacto social tem pres- 
supostos ainda não verificados, nem verificáveis a curto prazo, em Por- 
tugal. 

A celebração de um contrato social, no sentido global e preciso da 
expressão, tem como pressupostos mínimos, a existência de uma unidade 
global do sistema de relações sociais, a representatividade nacional indis- 
cutível das partes intervenientes e a correspondente vontade de participa- 
ção e integração num mesmo regime económico e social. 

Quer isto dizer que o pacto c ainda meta distante e que, de qual- 
quer modo, não será viável a concertação com parceiros agrilhoados por 
preconceitos ideológicos e/ou partidários, desinseridos do regime demo- 
crático pluralista e apostados no combate à liberdade de iniciativa e à eco- 
nomia (social) de mercado. 

3 3. Pelo reforço de estruturas representativas dos trabalhadores e do 
patronato sintonizadas com a democracia política e a economia de 
mercado 

A liberdade, a democracia e um sistema económico assente nas regras 
do mercado só estarão verdadeiramente consolidados e garantidos quando 
a iniciativa económica e as organizações representativas dos trabalhadores 
c do patronato estiverem amplamente representadas por estruturas que 
assumam inquestionavelmente aqueles mesmos valores como base da sua 
própria filosofia c dos seus princípios de acção. 

Urge, por isso, a construção e o robustecimento de sólidas estruturas 
sindicais e patronais democráticas, como um dos mais prementes objecti- 
vos políticos e colectivos. 

Deve, também por isso, promover-se a condenação activa de atitudes 
radicais e maximalistas de certas organizações sindicais e patronais, que, 
fechadas sobre os seus próprios interesses, incapazes de aceitar as regras 
do diálogo e da concertação, são frequentemente responsáveis pelo clima 
de insegurança, de instabilidade e de desperdício económico que vem fla- 
gelando a vida nacional. 
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3.4. Pela autonomia dos parceiros sociais 

De qualquer modo, é aos parceiros sociais, portadores de legitimida- 
de própria c de representatividade adequada, que compete a iniciativa do 
diálogo social e a responsabilidade decisiva pelo êxito das negociações co- 
lectivas de trabalho. 

3.5. Exercicio dos direitos colectivos com respeito por regras de solida- 
riedade nacional 

A generalidade dos direitos colectivos que a lei, c em particular a 
Constituição da República, atribuem aos trabalhadores em Portugal, po- 
dem ter, na prática, um sentido válido e positivo. 

Sendo mais amplos, mais profundos e mais concretos do que, em ge- 
ral, por esse mundo fora, cumpre aos trabalhadores portugueses zelar res- 
ponsavelmente pela defesa desses direitos existentes — consolidando-os 
como conquistas estáveis, legitimando-os pelo modo como os exercitam, 
reforçando-os pela dimensão da solidariedade que neles assumem. 

Contudo, o direito à greve nem sempre tem sido usado do modo 
mais responsável, os fins prosseguidos têm carecido por vezes de verdadei- 
ra legitimidade social c democrática. 

O direito à greve será, na sua essência, inquestionável. 
Importa, porém, garantir que o seu exercício corresponda sempre ao 

serviço de objectivos democraticamente indiscutíveis e que as condições 
do seu accionamento deixem suficientemente salvaguardada a satisfação 
das necessidades sociais impreteríveis. 

Por isso, a regulamentação da greve deve condicionar o seu exercício, 
pelo menos nos sectores correspondentes à satisfação daquelas necessida- 
des (e que a lei já enumera), a uma votação, por escrutínio secreto, dos 
trabalhadores abrangidos, c, bem assim, a um prazo de pré-aviso mais 
alongado do que o actual (podendo ir, eventualmente, até 60 dias, como 
acontece noutros países democráticos). 

4. Emprego: pela criação de mais postos de trabalho para candidatos 
melhor preparados 

Como resulta da filosofia global c demais princípios defendidos, a 
criação de emprego será, antes de mais, a consequência natural da estabi- 
lização interna do regime, da clarificação das regras da vida económica, 
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da libertação da iniciativa, da garantia c igualdade de condições e apoios 
para o sector privado c, bem assim, obviamente, do desenvolvimento c 
superação da crise económica. 

De qualquer modo, o País enfrenta um nível de desemprego já preo- 
cupante, com acentuada tendência para se agravar significativamente, 
apresentando, além disso, distorções c patologias que requerem a inter- 
venção do Estado: 

— desequilíbrio na distribuição do emprego, por regiões e por 
sectores; 

— o desemprego oculto; 
— o envelhecimento da população trabalhadora; 
— 15% dos desempregados tem menos de 25 anos; 
— 50% procura o primeiro emprego; 
— 70% dos desempregados são mulheres; 
— impreparação profissional dos candidatos ao primeiro em- 

prego; 
— dificuldades de reconversão da mão-dc-obra dos sectores em 

crise; 
— possibilidade de o amadurecimento da crise produzir agrava- 

mento brutal do volume de desemprego. 

Nesta área, os principais esforços deverão orientar-se para o sistema 
educativo e de formação profissional c para a criação dos mecanismos le- 
gais c institucionais adequados a desbloquear o mercado de trabalho (ou 
do desemprego, como se preferir). 

Já atrás se sublinhou a importância do sistema educativo no que toca 
à preparação pessoal c profissional dos trabalhadores portugueses. Será 
agora de realçar ainda a premência da actualização tecnológica do ensino 
ministrado nas escolas públicas — o qual não só continua a deixar pes- 
soalmente impreparados e profissionalmente desorientados os jovens, co- 
mo, sobretudo, os abandona sem uma mínima e indispensável iniciação 
nos domínios das novas tecnologias. Esta adequação é, por sua vez, con- 
dição indispensável — quer para a evolução da nossa capacidade de com- 
petição no comércio internacional quer para captar o desejável investi- 
mento estrangeiro, em termos mais evoluídos c mais interessantes. 

No âmbito dos instrumentos legais, deixa-se recordada a importân- 
cia da revisão da regulamentação do contrato de aprendizagem, dos está- 
gios de função e do contrato de trabalho a tempo parcial (meio tempo). 

Este último, o contrato de trabalho a meio tempo, é um instrumen- 
to também veementemente defendido a nível da CEE, com vista a facili- 
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tar o acesso dos jovens ao primeiro emprego, a suavizar a adaptação dos 
trabalhadores a caminho da reforma e a propiciar as condições necessárias 
à mãe ou ao pai, no período em que sejam mais intensivas as responsabi- 
lidades no cuidado dos filhos menores — e, até, de certo modo, como 
forma de abrir mercados sectoriais de emprego em crise, repartindp mais 
equitativamente o que, nessas circunstâncias, poderá ser chamado o «pri- 
vilégio» do trabalho e da correspondente remuneração. 

Através destas medidas será viabilizável a criação de condições para o 
progressivo rejuvenescimento da população trabalhadora; o desenvolvi- 
mento da actualização e modernização do nível de preparação e da capa- 
cidade técnica dos trabalhadores portugueses; um mais fácil acesso ao em- 
prego por parte dos jovens e das mulheres, nomeadamente, as que tém 
responsabilidades como chefes de família; a humanização e gradualização 
dos períodos críticos que antecede e acompanha a entrada do trabalhador 
na reforma. 

Para além disso, porém, importará que a sociedade c o Estado propi- 
ciem ao trabalhador a confiança no sistema de apoio à sua eventual situa- 
ção de desemprego (que, além de garantir a subsistência económica do 
trabalhador, deverá, essencial e prioritariamente, visar a gestão global do 
conjunto dos desempregados, (rc)orientando-os profissional, sectorial e 
regionalmente, de acordo com as necessidades e oportunidades). 

Manuel Cavaleiro Brandão 
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CONCLUSÕES 

A Comissão para um Programa para uma Nova Década, reunida em 
Ofir em 1 e 2 de Dezembro de 1984, definiu as bases para uma nova Po- 
lítica do Trabalho, a fundar nos valores c a prosseguir os objectivos se- 
guintes: 

1. O trabalho c direito individual e dever de cada ura: é meio essen- 
cial à realização da personalidade humana e expressão directa da 
sua liberdade; deve representar o sentido de integração e de soli- 
dariedade social do homem-cidadão. 

2. Tendo como pressuposto c limite a liberdade de trabalho c a li- 
berdade de iniciativa, que são direitos individuais e primaciais — 
a liberdade de associação sindical c patronal c valor essencial à 
plena expressão de formas e níveis naturais de solidariedade, im- 
prescindível à legítima defesa dos interesses dos trabalhadores por 
conta de outrem c dos empresários, fundamental para a dinâmica 
e para o saudável desenvolvimento da actividade económica e 
produtiva. 

3. No quadro de um Estado Social de Direito, o Estado respeitará c 
garantirá a liberdade e a autonomia das partes titulares de rela- 
ções individuais ou colectivas de trabalho, reservando-se uma 
função meramente supletiva e de apoio à desejável acção e inicia- 
tiva de auto-regulação das relações c dos conflitos, que àqueles 
parceiros cumpre como um direito próprio e como responsabili- 
dade natural face à colectividade. 

4. Tendo em vista a consecução dos valores e princípios atrás enun- 
ciados; tendo em vista a necessidade de actualização do Direito, 
face à superação histórica de alguns conceitos, entretanto, ancilo 
sados e face à evolução da própria realidade social e económica; 
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tendo cm conta a situação de crise não meramente conjuntural c 
as necessidades de profundas reformas que enfrentem a nova fi- 
sionomia que a «questão social» apresenta hoje — torna-sc impe- 
rioso proceder à flexibilização, à simplificação e à modernização 
dos quadros jurídico-normativos que regulam as relações de tra- 
balho. 

5. Nesse âmbito, há-de mais especificamente garantir-sc: 

— a flexibilidade necessária a uma correcta gestão dos recursos 
humanos das empresas e à necessidade de se reforçarem os 
níveis gerais de produtividade c de competitividade da nos- 
sa economia; 

— a desobstrução dos embaraços, ineficácias e insensibilidade 
gestionária por parte dos serviços do Estado de que tendem 
a emergir inadmissíveis estrangulamentos a uma adequada 
administração dos níveis globais de emprego de cada empre- 
sa, quando confrontada com situações de crise, temporária 
ou definitiva; v 

— a eliminação de todas as excrescências que permanecem na 
Constituição e na lei c que continuam a configurar inadmis- 
síveis prolongamentos de um projecto de sociedade c de um 
modelo socialista, marxista-leninista e nco-revolucionário. 

6. A evolução e flexibilização da lei há-de concretizar, nomeada- 
mente, as seguintes adaptações: 

— valoração do princípio da igualdade dos cidadãos perante a 
lei, como conceito matricial decisivamente informador das 
relações jurídico-laborais, assumindo-sc contra a socialização 
crescente do contrato de trabalho, a sua natureza sinalagmá- 
tica c a sua vocação bilateral; 

— reforço do carácter contratual da relação individual c das re- 
lações colectivas de trabalho c, bem assim, da liberdade de 
decisão c da autonomia substantiva das partes nelas interve- 
nientes; 

— aceitação de que a ponderação da realidade concreta de cada 
contrato, de cada empresa, de cada sector pode legitimar 
que, por acordo directo das partes interessadas, se proceda à 
reversão c remoção de alguns direitos e regalias não funda- 
mentais; 
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— evolução de um conceito rígido e formal de categoria profis- 
sional-sindical no sentido da sua maior fluidez, da sua mais 
real conformidade com o posto de trabalho concretamente 
ocupado e da sua maior adaptabilidade face à evolução des- 
se posto e das necessidades da gestão; 

— alargamento do conceito legal de justa causa de despedi- 
mento, estendendo-o, nomeadamente, aos fundamentos de 
carácter objectivo, inerentes às necessidades de funciona- 
mento e/ou evolução tecnológica da empresa, bem como à 
ineptidão do trabalhor; 

— reconhecimento de todos os mecanismos legais e institucio- 
nais que, pela sua maleabilidade, se revelem aptos a facilitar 
a gestão dos recursos humanos, muito particularmente em 
períodos de crise (contrato de trabalho a prazo, trabalho ex- 
traordinário, etc.); 

— prevalência das regras dominantes na Europa em matéria de 
consequências do absentismo, fazendo depender o direito à 
retribuição do trabalho efectivo de que ela deve ser contra- 
partida; 

— adaptação da legislação sobre duração do trabalho, promo- 
vendo certos conceitos essenciais a uma gestão racional e glo- 
balizante da capacidade humana de produção — a hora de 
trabalho (como medida-base dos sistemas remuneratórios) e 
o tempo anual de trabalho (como plataforma a partir da 
qual deve ser planeada a produção e podendo funcionar si- 
multaneamente como limite razoável aos abusos no recurso 
ao trabalho extraordinário); 

— autonomização e promoção do contrato a tempo parcial 
(meio tempo), por facilitar o acesso dos jovens ao primeiro 
emprego, suavizar a adaptação dos trabalhadores a caminho 
da reforma e propiciar as condições necessárias à mãe ou ao 
pai, no período em que sejam mais intensivas as suas res- 
ponsabilidades no cuidado dos filhos menores. 

7. A empresa moderna deve assentar no activo empenhamento dos 
seus trabalhadores, construído sobre fórmulas adequadas a pro- 
mover a personalização e individualização das relações, o seu in- 
teressamento anímico c material nos resultados da empresa, o seu 
acesso à informação e a sua participação, individual c institucio- 
nal, na vida da empresa. Nesse quadro, defende-se, nomeada- 
mente: 

130 



— o efectivo interessamento dos titulares de funções técnicas, 
de chefia e de enquadramento, criando-sc, inclusive, um 
regime contratual próprio, que, sem prejuízo dos direitos 
adquiridos ao abrigo do contrato de trabalho, introduza es- 
tímulos e compensações adequados às exigências, às respon- 
sabilidades c aos riscos envolvidos pelo exercício daquelas 
funções; 

— uma política de retribuição do trabalho que estimule e pre- 
meie os mais esforçados, os mais competentes, os mais pro- 
dutivos e que, no mínimo, estimule a participação dos tra- 
balhadores na distribuição dos resultados dos acréscimos de 
produtividade que lhes possam ser devidos; 

— uma política global que vise activamente a promoção do 
acesso dos trabalhadores à constituição c consolidação na sua 
esfera individual e familiar de patrimónios próprios c estabi- 
lizados (designadamente, sob a forma de aquisição de habi- 
tação própria, da sua iniciativa ao nível empresarial, ou da 
fruição de acções com estatuto adequado à sua origem c 
funções). 

8. O diálogo social é o meio privilegiado para a aproximação c en- 
tendimento: antes de tudo, c no primeiro plano, que é indivi- 
dual, entre trabalhador c patrão; depois, entre as comissões de 
trabalhadores, como órgão próprio da representação interna dos 
trabalhadores, e a empresa; entre sindicatos e associações pátio- 
nais, bem como entre as respectivas confederações; entre todos 
eles e o Estado. Através desse diálogo há-de ir-sc fazendo alargar 
c crescer os sentimentos de fraternidade, de convergência c de 
corrcsponsabilização dos vários parceiros na edificação de sucessi- 
vos patamares, com vista à progressiva construção da pirâmide do 
consenso social. 

Contudo, a liberdade, a democracia, o pluralismo político c 
um sistema económico assente nas regras do mercado só estarão 
verdadeiramente consolidados c garantidos quando a iniciativa 
económica privada c os trabalhadores estiverem amplamente re- 
presentados por estruturas que assumam inquestionavelmente 
aqueles mesmos valores como base da sua própria filosofia c dos 
seus princípios de acção. Urge, por isso, a consolidação c o robus- 
tecimento de estruturas sindicais e patronais democráticas. 

De qualquer modo, é aos parceiros sociais, portadores de le- 
gitimidade própria e de representatividade adequada, que com- 
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pcte a iniciativa do diálogo social e a responsabilidade decisiva 
pelo êxito das negociações colectivas do trabalho, bem como pela 
solução dos conflitos delas eventualmente emergentes. Nesse âm- 
bito, importa garantir que o exercício do inquestionável direito à 
greve se concretize, ele próprio, ao serviço de objectivos legíti- 
mos, com salvaguarda das necessidades sociais impreteríveis c co- 
mo expressão indiscutível da vontade democrática dos representa- 
dos (obtida, nomeadamente, por escrutínio secreto e no âmbito 
de um prazo de pré-aviso alongado). 

9. O desemprego só pode ser resolvido através da libertação da ini- 
ciativa económica privada e da reanimação das actividades produ- 
tivas e financeiras. 

De qualquer modo, o Estado c a sociedade deverão propor- 
cionar ao trabalhador um nível satisfatório de confiança no siste- 
ma de apoio c de recuperação face à eventual situação de desem- 
prego. 

Por outro lado, ao Estado cumpre promover um sistema 
educativo c um sistema complementar de formação profissional 
que preparem os portugueses para a vida profissional c, sobretu- 
do, para o aproveitamento, individual e colectivo, da revolução 
tecnológica em curso — como factor de realização e promoção 
pessoal, como factor de progresso nacional. 

Ofir, 1 c 2 dc Dezembro de 1984 
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BASES GERAIS DA POLÍTICA DE SEGURANÇA 
SOCIAL E SAÚDE 

1. Nas duas primeiras reuniões, a Comissão para um Programa 
para uma Nova Década delineou os traços essenciais que deveriam presi- 
dir à formulação das bases de uma nova política social, designadamente, 
quando: 

d) refere nas suas conclusões que «a política social deverá asse- 
gurar aos grupos sociais mais desprotegidos uma garantia de 
protecção básica*-, que «a própria economia liberal só pode 
ser entendida como a que melhor possibilita uma plena rea- 
lização das pessoas e uma maior justiça entre elas»; c que 
«uma nova política económica assentará também na impor- 
tância primordial da política de redistribuição, bem como na 
consciência dos seus limites*-, 

b) se sublinha a importância de fundamentar uma nova política 
social nos valores da responsabilidade, do mérito, da criativi- 
dade, da liberdade, da modernidade, da solidariedade, da 
eficácia e da qualidade. 

2. Em jeito de introdução, dir-sc-á que o regime económico baseado 
na iniciativa privada c na afectação dos recursos predominantemente pe- 
los mecanismos de mercado suscita, desde logo, a necessidade de se defi- 
nirem posições relativamente a duas qucstõcs-chavc: 

a) relação entre a política económica e a política de protecção 
social; 

b) redefinição do papel do Estado e da sociedade no desenvol- 
vimento da Política Social. 

Relativamente ao primeiro ponto, são de rejeitar as duas posições ex- 
tremas: de um lado, o desenvolvimento de um sistema de protecção so- 
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ciai «à la carte», sem aparentes obstáculos financeiros e suportado pela 
ilusão do papel moeda sem contrapartida produtiva; de outro, a política 
de protecção social entendida como categoria residual e como mero apên- 
dice da economia, insensível ao estabelecimento de prioridades na luta 
contra a pobreza c as desigualdades sociais. 

Algumas orientações de política económica e financeira delineadas 
nas reuniões anteriores, como as relativas à liberalização dos preços, elimi- 
nação de subsídios c racionalização concorrencial das empresas públicas e 
privadas, embora indispensáveis, implicarão, numa primeira fase, custos 
sociais que não podem ser menosprezados. Importa, por isso, estreitar a 
ligação entre uma nova orientação económica e uma renovada Política So- 
cial, sob pena de tais medidas virem a constituir um factor de comprome- 
timento no desenvolvimento do modelo global. Por exemplo: as presta- 
ções familiares e os esquemas assistenciais deverão ser reforçados numa 
primeira fase (o que implicará uma diferente afectação dos recursos públi- 
cos não só na intra Segurança Social, mas igualmente entre outros tipos 
de despesa) para compensar a eliminação de subsídios aos bens de l.a ne- 
cessidade. A Política Fiscal deverá ter cm conta o recurso ao imposto sobre 
o rendimento, como instrumento da Política de Segurança Social através 
de desagravamentos especiais (despesas de saúde, escolares, seguros pes- 
soais, formação profissional). O aumento previsível do desemprego, nos 
primeiros tempos, deverá levar à adopção de adequados sistemas de segu- 
ro de desemprego. 

Relativamente ao papel do Estado, embora continue fora de causa a 
sua relevância como instrumento de solidariedade para os mais necessita- 
dos, do ponto de vista económico e social, a questão está em encontrar o 
ponto de equilíbrio no qual o nível de protecção contra os riscos sociais 
permaneça compatível com o equilíbrio básico da economia e a salvaguar- 
da do estímulo para o progresso, para a iniciativa e para o crescimento. Is- 
to c: a intervenção do Estado na política de redistribuição social é aceitá- 
vel e até desejável desde que: 

d) minimize os efeitos negativos sobre o funcionamento do 
mercado; 

b) promova a máxima equidade possível com a menor perda 
possível de eficiência económica. Tendo em atenção o actual 
cenário português, trata-se de substituir uma política de in- 
tervenção maximalista por uma orientação que coloque a 
equidade e a eficácia antes da igualdade e que assegure a to- 
dos os cidadãos um mínimo de protecção. Advcrte-se para 
um dos principais obstáculos à alteração do grau c da naturc- 
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za da intervenção estatal: a mentalidade da larga maioria dos 
portugueses. A ideia obsessiva do Estado-protector e a cons- 
tante reivindicação de mais bens, serviços e subvenções pú- 
blicas está, ainda, muito consolidada nas pessoas e qualquer 
alteração ao «statu quo» envolverá certamente custos políti- 
cos que é fácil ignorar num exercício teórico, mas que terão 
que ser introduzidos num modelo com pragmatismo e ade- 
rência à realidade. 

3. Esboçar uma nova política de protecção social conduz à necessida- 
de de, antes, se proceder, em linhas gerais, ao diagnóstico da crescente 
intervenção pública nesta área que conduziu, nos últimos decénios, ao es- 
tabelecimento (embora mitigadamente em Portugal) do chamado Estado- 
- providencia. 

O nosso País está, aliás, neste campo numa situação particularmente 
ingrata, pois não se tendo desenvolvido um «Wclfarc State» de elevadas 
prestações sociais, por força de uma economia gerando menos riqueza do 
que nos países da Europa Ocidental, veio a deparar, no entanto, com 
muitas das consequências negativas do excesso de intervenção estatal, 
quer do ponto de vista económico quer sociológico. 

Depois do começo dos anos 70, ficaram altamente vulneráveis os 
nossos sistemas públicos de saúde e de previdência social. Elevados défices 
orçamentais inviabilizaram ou condicionaram fortemente o financiamen- 
to de acrescidas despesas sociais. Altas taxas de inflação, aliadas à ausência 
de mercado de aplicação de poupanças, abalaram, radicalmente, os siste- 
mas de capitalização e as reservas da previdência social. A baixa taxa de 
natalidade, o aumento da esperança média de vida e o retorno de emi- 
grantes implicaram o envelhecimento da população e distorções na pirâ- 
mide etária, aumentando o peso dos inactivos cm relação à população ac- 
tiva. O aparecimento, como fenómeno persistente, do desemprego absor- 
veu mais despesas sociais com menores receitas do sistema. O financia- 
mento da Segurança Social e da Saúde por sucessivos aumentos dos con- 
tributos dos particulares c das empresas aumentou a inflexibilidade da 
economia, penalizou as empresas de mão-de-obra intensiva, dificultou a 
criação de novos empregos c fomentou a economia paralela. A febre co- 
munista nos serviços de saúde, encorajando a medicina curativa c medica- 
lizando os problemas sociais, conduziu a um desperdício de recursos neste 
sector. 

É visível a perda de eficácia e de legitimidade social do nosso magro 
Estado-providência; permitindo abusos, fraudes, desperdícios c dcsccono- 
mias na protecção contra a doença, invalidez, desemprego e na gestão dos 
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estabelecimentos de cuidados de saúde; envolvendo-se num excesso de 
regulamentos estéreis e normas inoperantes, designadamente no sector da 
saúde e da assistência; obrigando a sociedade a sobreconsumir os bens e 
serviços públicos, através do mito da gratuitidade; segmentando a socie- 
dade, produzindo grupos de interesses particularistas, diminuindo a soli- 
dariedade natural, o voluntariado e o espírito de auto-ajuda, na família, 
na vizinhança, na empresa e na profissão; transformando-se numa estru- 
tura impessoal servida por 100 000 funcionários, verdadeiro «lobby» bu- 
rocrático e político; traduzindo-sc num acordo unilateral e egoístico entre 
as gerações presentes que votam e definem os benefícios e as gerações fu- 
turas que os irão financiar; enfim, desumanizando a protecção social e 
definhando o sentido da responsabilidade, através da utilização maciça da 
burocracia social. 

Parece poder admitir-sc como uma conclusão adquirida que os nos- 
sos sistemas de Saúde c de Segurança Social não podem viver à custa de 
novas funções do Estado. Não está em causa apenas uma posição ideoló- 
gica. Trata-se, também, de uma questão de aritmética financeira de dois 
sistemas que vêem a sua matéria-prima abalada e nos limites do «abaste- 
cimento» pela via fiscal c parafiscal. 

4. Torna-sc, pois, imperioso constmir um modelo alternativo a um 
sistema que caminha para a insolvência e para a insatisfação generalizada. 
A partida, quatro hipóteses se podem colocar face a este cenário: 

a) diminuir os benefícios sociais; 
b) aumentar as receitas pelo acréscimo dos impostos e das quo- 

tizações; 
c) alterar o modo de consignação de recursos; 
d) diminuir as responsabilidades do Estado. 

Diminuir o valor real das prestações ou aumentar os impostos a re- 
verter para o sistema seriam duas formas de agravar, quer económica quer 
socialmente, os aspectos negativos já denunciados. As prestações sociais 
pecuniárias ou em espécie são baixas e insuficientes, não tanto pelo facto 
de atingirem globalmente cerca de 13 % do PIB (o que para o nosso está- 
dio de desenvolvimento não é mau de todo), mas porque são, em larga 
escala, distribuídas numa base universal e por meio de uma estrutura de- 
mográfica distorcida (nas pensões, por exemplo, temos o mais gravoso ra- 
tio «reformados/população activa» da Europa: 1 para 2). As quotizações 
para a Segurança Social c Fundo de Desemprego atingem já 36,3 % sobre 
a massa salarial c o financiamento da Saúde representa 46 % dos impostos 
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directos cobrados pelo Estado, pelo que se torna inviável pedir acrescidos 
sacrifícios aos contribuintes. Se a situação é, agora, pouco desejável, ela 
tornar-sc-á inviável a longo prazo. Para o provar, basta afirmar que a ma- 
nutenção dos exíguos valores das pensões (em termos reais e considerando 
nulo o crescimento da economia) dentro do actual regime financeiro (a 
repartição) implicará taxas sobre os salários da ordem dos 50%, à medida 
que o peso dos inactivos for aumentando cm relação aos activos. 

O sistema actual degenerou, também, cm função da lógica que, nor- 
malmente, tem presidido à gestão das finanças públicas. Fixam-se primei- 
ro as despesas públicas c procura-se, em seguida, não importa de que mo- 
do, o dinheiro necessário para as financiar. O caminho a seguir tem que 
ser o inverso: é preciso avaliar os meios financeiros de que se dispõe e de- 
cidir, depois, da sua afectação. 

Avaliar os meios financeiros significa, entre outros aspectos, fixar um 
nível de fiscalidade que permita manter um desejável nível de crescimen- 
to económico. Decidir da sua afectação envolve uma clarificação das fun- 
ções do Estado, da natureza dos chamados bens públicos e ate do modelo 
de sociedade. Não é indiferente canalizar mais ou menos recursos para as 
despesas militares, para as empresas do Estado ou para a cobertura de 
contingências sociais. Na afectação dos meios postos à disposição do Esta- 
do, as despesas de protecção social devem ser prioritárias relativamente 
aos encargos resultantes da ineficiência do sector público administrativo e 
empresarial. Dito de outro modo: importa gastar menos dinheiro com a 
burocracia e mais dinheiro com a protecção das pessoas em situação de 
risco. 

5. A sombria previsão feita coloca-nos perante a necessidade de 
construir um novo sistema. As melhorias que se podem concretizar no ac- 
tual modelo (luta contra a fraude, taxas moderadoras, maior produtivida- 
de nos serviços prestadores) são necessárias mas insuficientes para reequi- 
librar a situação a médio c longo prazos. 

A Segurança Social devera ser o instrumento privilegiado de solida- 
riedade do Estado, garante do mínimo de sobrevivência em todas as si- 
tuações de carência. Mas, não sendo esta a única forma de exprimir a soli- 
dariedade para os mais necessitados, importa criar condições para o seu li- 
vre desenvolvimento em instituições como a família, a empresa e comuni- 
dade de vizinhos. Não pode constituir papel do Estado apropriar-se das 
responsabilidades de cada família. A responsabilidade do Estado deve 
conccntrar-se cm ajudar aqueles que têm necessidades e não aqueles que 
as não têm. 
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Em termos práticos, esta lógica levará, por exemplo, a questionar o 
discutido problema dos «plafonds» salariais que servem de base às quoti- 
zações. O «plafond» salarial é o limite acima do qual não se desconta 
obrigatoriamente para a Segurança Social, permitindo que haja uma par- 
te dos rendimentos passível de seguro voluntário por parte do beneficiá- 
rio. Actualmente, no nosso país, os descontos incidem, de um modo ge- 
ral, sobre a totalidade dos rendimentos de trabalho. Sc no campo estrito 
da técnica fiscal a reintrodução do «plafond» é discutível (pelo facto de a 
taxa a aplicar se tornar regressiva) pode afirmar-se que, por outro lado, 
contribuiria para flexibilizar a cobertura dos riscos, aumentar a responsa- 
bilidade individual, incentivar novas formas de livre determinação das 
pessoas c dos grupos e aliviar os sistemas oficiais para ocorrer às situações 
de maior premência. O nosso sistema fiscal deveria, aliás, funcionar no 
sentido de incentivar estas formas de protecção e não, como ainda hoje 
acontece, penalizando-as ou considerando-as muito timidamente. 

6. Nesta óptica, o sistema de Segurança Social deverá evoluir para 
uma cobertura tripartida, segundo a fórmula dos três «patamares»: 

1.° — Prestações universais (tendencialmente sujeitas a condi- 
ções de recursos), sem base contributiva, de modo a as- 
segurar a toda a população um valor mínimo. 

2." — Prestações contributivas através de um seguro social obri- 
gatório sobre as remunerações até um determinado limi- 
te máximo ou «plafond». As prestações seriam concedi- 
das em substituição dos rendimentos perdidos pela veri- 
ficação dos riscos sociais (doença, invalidez, acidentes de 
trabalho e doenças profissionais, morte, viuvez e desem- 
prego). 

i. 0 — Prestações complementares através de esquemas de segu- 
ro voluntário (individual ou colectivo), utilizando, de- 
signadamente, a «zona» de liberdade de cobertura per- 
mitida pela existência de tecto salarial. 

Este modelo oferece três grandes vantagens: 

d) permite uma afectação de recursos mais eficiente do que o 
actual sistema; 

b) pode revelar-se financeiramente mais equilibrado, o que sig- 
nifica ser mais «protector» das pessoas; 

c) aumenta o grau de mobilidade e determinação das pessoas 
relativamente à cobertura das eventualidades sociais. 
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Aliás, quanto a este último aspecto, o próprio seguro social obrigató- 
rio pode e deve evoluir no sentido de se considerar equivalente o seguro 
numa instituição estatal ou numa outra instituição pública ou privada pa- 
ra tal vocacionada (Caixas privativas, Associações de socorros mútuos, Se- 
guradoras, Fundos de pensões). 

É também desejável que se evolua no sentido de reforçar crescente- 
mente o 3-0 patamar, fundamentalmente através da diminuição progres- 
siva do «plafond» das remunerações sujeitas ao seguro obrigatório. Para 
tal, torna-se imprescindível o alargamento da oferta de «produtos de Se- 
gurança Social» ajustados a um aumento da procura. Deve reconhecer-sc 
que o mercado é, em Portugal, bastante exíguo, insuficiente c pouco 
atractivo. Com um sistema financeiro caracterizado por uma grande es- 
treiteza no que concerne a instrumentos de aplicação efectiva das pou- 
panças, não satisfazendo minimamente a diversidade de preferências dos 
potenciais interessados, torna-se indispensável conceber e estimular «pro- 
dutos» credíveis. 

Haverá que diversificar e adaptar os esquemas postos à disposição 
pelas Seguradoras, actualmente não atractivos c até lesivos dos interesses 
dos aforradorcs. O esforço terá que se concentrar não apenas no melhora- 
mento dos chamados «seguros de grupo», como, sobretudo, na institucio- 
nalização dos Fundos de pensões. Trata-se de instrumentos de previdên- 
cia baseados numa gestão financeira de capitalização das poupanças, 
adaptáveis às evoluções conjunturais da economia c consubstanciados em 
patrimónios afectos à satisfação de planos de pensões complementares da 
segurança social, nas situações de velhice, invalidez c sobrevivência c cuja 
administração é, normalmente, realizada por um intermediário financei- 
ro especializado na gestão de activos alheios, como é o caso de uma segu- 
radora. 

7. No nosso país as práticas corporativas e socialistas enraizaram pro- 
fundamente nos hábitos mentais das pessoas duas ideias: a de que o Esta- 
do tem não só de garantir mas sobretudo de produzir e oferecer mais 
bens e serviços sociais; e a de que tudo o que o Estado presta sem cobrar é 
gratuito. 

No entanto a gratuitidade universal tem produzido efeitos nocivos 
quer quanto a critérios de eficiência quer quanto à prossecução da justiça 
social. 

Desde logo porque um bem ou serviço gratuito para o seu directo 
consumidor ou utente nunca é um bem ou serviço gratuito para a colecti- 
vidade. Alguém irá pagar a despesa designadamente através dos impostos 
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ou da inflação. Pedir ao Estado é, na maior parte dos casos, pedir aos nos- 
sos vizinhos e a nós próprios. 

A gratuitidade universal não distinguindo condições económicas e 
sociais obriga a colectividade a transferir para os mais favorecidos a utili- 
zação de recursos sociais a um preço inferior ao custo que esses mesmos 
recursos representam para a sociedade. É o caso, entre outros, dos cuida- 
dos de saúde ambulatórios e hospitalares e, noutra área, do custo do ensi- 
no nas Universidades estatais. 

Através das subvenções universais, são financiados muito mais tipos 
de consumo (medicamentos, actos médicos, etc.). ou profissões e grupos 
(o agricultor, o estudante, o ilhéu, etc.), do que propriamente a pobreza. 
A prestação gratuita pelo Estado tem eliminado ou reduzido substancial- 
mente a concorrência cm domínios que não são necessariamente (a não 
ser por tabu ideológico) seu exclusivo, restringindo fortemente as possibi- 
lidades de escolha individual pelo atrofiamento da qualidade e da oferta. 
Foi o caso dos serviços de saúde. 

Esta aparente noção de gratuitidade conduziu as pessoas a um exces- 
so do consumo de bens sociais provocado pela «anestesia» do seu custo e a 
um aumento na frequência do risco protegido. Este último fenómeno (o 
chamado «moral hazard») acaba por diminuir o estímulo de defesa e de 
sensibilidade ao risco, representando uma perda líquida para a sociedade. 
Três exemplos elucidativos são o consumo de medicamentos gratuitos, a 
duração da hospitalização e o seguro de desemprego. Quando as despesas 
são pagas inteiramente por uma terceira entidade não admira que não ha- 
ja incentivos para eliminar os custos. Como não há uma relação de custos 
entre o prestador e o utilizador ninguém exige a ninguém. 

8. A colectividade pode atingir os mesmos fins com menores custos, 
eliminando o carácter de gratuitidade universal dos serviços sociais (desig- 
nadamente os relativos aos cuidados de saúde) e utilizando tão-someníe o 
sistema de subvenção selectivamente. 

Uma fórmula possível poderia ser o Estado distribuir às pessoas mais 
carenciadas títulos ou «cheques* sociais consignados a aquisição de servi- 
ços sociais do Estado ou podendo ser utilizados, para o mesmo efeito, fora 
do Estado. As outras pessoas pagariam os serviços ao preço real. 

Outro método, menos radical e como tal mais exequível, consistiria 
na garantia a todos de «direitos* equivalentes ao custo dos bens ou servi- 
ços prestados nos estabelecimentos do Estado deduzido de franquias mo- 
deradoras do consumo e utilizáveis nos serviços públicos ou não-públtcos. 
Permitir-se-ia, deste modo, uma liberdade de escolha, transformando-se 
os cidadãos em verdadeiros consumidores sociais e não em sujeitos passi- 
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vos limitados à utilização dos serviços estatais. De facto, c dinheiro (ainda 
que consignado) c não apenas serviços que o Estado deve fornecer. A li- 
berdade de escolha seria um factor decisivo para o alargamento c diversi- 
dade da ofena e para a introdução de factores concorrenciais que possibi- 
litariam a melhoria da qualidade dos serviços prestados. 

Este segundo método não elimina alguns dos inconvenientes atrás 
apontados relativos à gratuitidade c c financeiramente muito oneroso (pe- 
lo menos na fase inicial em que subsistem os estabelecimentos estatais tal 
como hoje existem). Pode, todavia, ver estes inconvenientes amortecidos 
pela introdução selectiva e escalonada, em função dos rendimentos de ta- 
xas moderadoras da utilização dos serviços. Quanto ao primeiro método, 
as dificuldades são acrescidas relativamente à sua aplicação prática: levan- 
taria oposição popular intensa, seria altamente vulnerável à fraude e po- 
deria criar mal-estar social a demarcação nítida entre pobres e não-pobres. 
Parece ser de optar pelo 2. 0 esquema. 

9. Como no domínio económico, a primeira das propriedades na 
área da Saúde é a clarificação da sua política. A Política de Saúde cm Por- 
tugal não deverá continuar a ser uma política de remendos, de «estagna- 
ção dinâmica>, cuidando dos sintomas mas não atacando as causas. Muito 
se tem discutido a questão fulcral da organização dos serviços de saúde. 
Para uns, o caminho é a socialização dos cuidados sanitários; para outros, 
o rumo deve passar por um regime convencionado entre o Estado e os 
agentes privados. A «guerrilha» política na área da Saúde tem conduzido 
a uma orgânica sem orientação de fundo e a uma prática ora mais sociali- 
zante ora mais liberal. Em qualquer caso, a procura de maior igualdade 
no acesso aos cuidados de saúde tem-se traduzido quase sempre num con- 
siderável acréscimo de encargos, sem se introduzirem apreciáveis ganhos 
de eficiência. 

Na Política de Saúde tem-se sistematicamente confundido o papel 
do Estado como garante de direitos com o Estado enquanto prestador de 
serviços (monopolista ou quase). Embora o sistema convencionado apre- 
sente vantagens indiscutíveis em relação à organização tipo «Serviço Na- 
cional de Saúde», continua a secundarizar os utilizadores c a pôr o acento 
tónico nos prestadores, não resolvendo, também, as incidências negativas 
da gratuitidade que atrás foram analisadas. 

É desejável que o sistema parta do consumidor c não dos prestadores 
de serviços. Um esquema baseado nas coordenadas referidas em 8 permite 
favorecer, gradualmente, o alargamento da oferta. Cada pessoa escolheria 
o seu estabelecimento de saúde ou o seu médico de família em função do 
preço, da qualidade, da eficácia c dos tempos de espera. A selecção deve- 
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ria ser feita pela concorrência. A pouco e pouco, surgiriam os centros de 
prestação de cuidados de saúde não-cstatais (com ou sem fim lucrativo), 
até agora altamente reduzidos pela inexistência de procura ou, então, 
agindo como meros serventuários do Estado. Inccntivar-sc-ia, também, a 
procura c a oferta de esquemas de seguro-saúde na parte não coberta pe- 
los sistemas públicos. 

Este novo sistema não prejudicaria a missão do Estado como coorde- 
nador e planificador no domínio da saúde pública c da prevenção sanitá- 
ria e na fixação de normas de controle dos medicamentos e dos investi- 
mentos «pesados». 

10. No campo da assistência aos idosos, deficientes e crianças, o ca- 
minho a seguir deverá passar pelo fortalecimento da solidariedade parti- 
cular e do voluntariado social. Está provado que a sociedade portuguesa 
reage a estímulos conducentes a um aumento de livre responsabilização. 
Foi o que se passou com o movimento das Misericórdias, das Mutualida- 
des c de outras instituições particulares após as medidas políticas tomadas 
em 1980, devolvendo-se-lhes funções sociais que o Estado lhes havia usur- 
pado paulatina ou abruptamente. 

A solidariedade particular oferece várias vantagens sobre as organiza- 
ções estatais, porque é voluntária, personalizada, desburocratizada c es- 
pontânea e baseada na liberdade de criação, de definição de objectivos c 
de adesão. Só as instituições particulares estão cm condições de udesinsti- 
tucionalizan certos serviços sociais massificados e baseados em pesadas es- 
truturas, substituindo-os, com eficácia, economia c humanização, pelo 
tratamento ambulatonal na comunidade. 

11. No âmbito da Segurança Social entende-sc, ainda, como útil 
formular algumas ideias sobre dois problemas que, embora de natureza 
predominantemente técnica, se vão evidenciar como importantes nos pró- 
ximos dez anos. Trata-sc da questão relativa à ideia de reforma (as pen- 
sões representam 77 % do orçamento da Segurança Social português — 160 
milhões de contos em 1984) e de um aspecto instrumental relativo à téc- 
nica de financiamento dos registos previdenciais. 

Quanto à ideia de reforma, fala-se hoje muito na possibilidade da 
sua redução como meio de aliviar o espectro do desemprego e de viabili- 
zar empresas com elevados encargos unitários. No entanto, as experiên- 
cias tentadas em alguns países, nos últimos anos, vieram demonstrar as 
dificuldades e inconvenientes de tais medidas. De facto, um abaixamento 
geral da idade de reforma não é neutro, nem do ponto de vista económi- 
co nem do ponto de vista social. Por um lado, não é inteiramente seguro 
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que tenha uma influência sensível na oferta de empregos aos jovens, ten- 
do cm conta os diferentes níveis de aptidão profissional e a reconversão c 
mecanização das unidades económicas. Por outro, as perspectivas cm 
matéria de encargos financeiros das pensões não deixam muitas possibili- 
dades para fazer face a acrescidos encargos. No nosso caso, acrescem duas 
razões importantes: o aumento das pensões de baixo nível médio é um 
objectivo prioritário cm relação ao abaixamento da idade de reforma; c 
não existem estruturas sociais suficientes para um aumento substancial de 
inactivos o que se traduziria numa sucessão de novos problemas de margi- 
nalização social c familiar. 

Em vez de redução generalizada e irreversível da idade de reforma, 
será preferível optar por um sistema flexível, adaptado às circunstâncias 
económicas, demográficas, profissionais c individuais, designadamente 
através de regimes de pré-pensões (financeiramente caucionados), consti- 
tuindo medidas selectivas e temporárias compatíveis com a situação eco- 
nómica c a determinação individual. Em qualquer caso deve admitir-sc a 
eventualidade de elevar a idade de reforma para as mulheres, actualmen- 
te inferior em 3 anos à dos homens. 

12. No sector das pensões o debate sobre a privatização é confundi- 
do com o debate sobre a técnica de financiamento: sistema de capitaliza- 
ção ou sistema de repartição. A capitalização caracteriza-sc pela afectação 
de grande parte das receitas arrecadadas ao investimento cm activos fi- 
nanceiros que permitam financiar, no futuro, o pagamento das pensões. 
A repartição caracteriza-sc pela distribuição das receitas no próprio ano da 
sua formação. Hoje em dia, está posto cm xeque o regime de repartição, 
seja cm esquemas públicos ou privados, apenas sustentável por aumentos 
incomportáveis da fiscalidade ou das quotizações. 

Os objectivos redistributivos que terão estado, cm parte, na origem 
do actual sistema de financiamento, transformaram-sc numa clara expres- 
são de egoísmo entre gerações na medida cm que o seu equilíbrio está de- 
pendente da maior ou menor «factura» que se imponha às gerações futu- 
ras para pagar às precedentes. A repartição não cria no pleno sentido da 
palavra direitos, apenas gera expectativas. 

Daí que seja necessário encontrar outras bases de financiamento que, 
por um lado, reduzam a dependência da «vontade de pagar» das gerações 
futuras c, por outro, assegurem o equilíbrio financeiro, sem estarem in- 
teiramente dependentes da estrutura demográfica e da discricionaridade 
das políticas sociais. A melhor solução parece ser a gradual reintrodução 
de sistemas de capitalização (ainda que atenuados) no seguro social e so- 
bretudo nos regimes complementares. Teria, além do mais, vantagens no 
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plano da política económica, designadamente no que concerne à pou- 
pança. 

Como CONCLUSÃO FINAL c de um modo telegráfico, as alterações 
substanciais a operar na política de protecção social traduzir-se-iam do se- 
guinte modo: 

VALORES PREDOMINANTES 

NO ACTUAL SISTEMA NO NOVO SISTEMA 

UNIVERSALIDADE SELECTIVIDADE 
GRATUITIDADE CRÉDITO SOCIAL 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GARANTIA DE DIREITOS 
monopOlios públicos DIVERSIDADE DE OFERTA 
SOLIDARIEDADE IMPOSTA SOLIDARIEDADE VOLUNTÁRIA 
IGUALDADE EQUIDADE / EFICÁCIA 
OBRIGATORIEDADE LIBERDADE / RESPONSABILIDADE 
SOCIALIZAÇÃO MUTUAUZAÇÁO 
BUROCRACIA HUMANIZAÇÃO 
UNIFORMIZAÇÃO VARIEDADE 
reparaçAo PREVENÇÃO 
institucionalização desinstitucionalizaçAo 
repartição / DISTRIBUIÇÃO CAPITALIZAÇÃO 

António José Bagão Felix 
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CONCLUSÕES 

A Comissão para um Programa para uma Nova Década, reunida em 
Ofir cm 1 de Dezembro de 1984, definiu, nos seguintes termos, as bases 
de uma nova política de protecção social que não agrave permanentemen- 
te o esforço exigido às gerações futuras: 

1. O nível de protecção contra os riscos sociais deve ser compatível 
com o equilíbrio básico da economia c a salvaguarda do estímulo 
para o progresso, para a iniciativa c para o crescimento. A inter- 
venção do Estado na política de redistribuição social, designada- 
mente como instrumento de solidariedade para os estratos mais 
vulneráveis da sociedade portuguesa, deve minimizar os efeitos 
negativos sobre o funcionamento do mercado, promovendo a má- 
xima equidade possível com a menor perda de eficiência econó- 
mica. É igualmente desejável um reforço da contratualização e de 
maior liberdade e responsabilidade das pessoas com a correspon- 
dente diminuição do grau de obrigatoriedade c estandardização 
dos sistemas estatais de protecção social. 

2. A Segurança Social deverá assegurar aos grupos sociais mais desfa- 
vorecidos uma garantia de protecção básica através de esquemas 
selectivos, afastando inequivocamente a ideia de universalidade 
na atribuição dos benefícios sociais que se tem revelado na prática 
como uma forma de alargar a pobreza c desperdiçar os recursos. 
A responsabilidade do Estado deve concentrar-se cm ajudar aque- 
les que têm necessidade c não aqueles que a não têm. 

3. O sistema de Segurança Social e cm particular o sistema de pen- 
sões deverá evoluir para uma forma de cobertura tripartida: 

1.° Prestações universais, sem base contributiva concedidas se- 
lectivamente e articuladas com o sistema fiscal, de modo a 
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assegurar a toda a população uma garantia mínima em fun- 
ção do rendimento do agregado familiar. 

2.° Prestações contributivas com base num seguro social obri- 
gatório sobre as remunerações até um determinado limite 
máximo do «plafond». 

3.° Prestações complementares através de esquemas de previ- 
dência voluntária, utilizando, designadamente, a margem 
de liberdade de cobertura permitida pela existência do 
«plafond» remuneratório. 

4. É desejável a evolução no sentido de reforçar crescentemente o se- 
guro voluntário, o que pressupõe a diminuição progressiva dos li- 
mites do seguro social obrigatório. Neste sentido, é necessário fo- 
mentar a oferta de mecanismos de Segurança Social (em particu- 
lar os Fundos de pensões), através do sector privado e do sector 
mutualista, estimular as técnicas de capitalização das poupanças 
como seu suporte financeiro e desonerar fiscalmente estas formas 
de protecção quer em relação aos segurados quer aos produtores. 

5. Na Política de Saúde a primeira prioridade é o alargamento da 
oferta dos serviços prestadores, assegurando uma relação persona- 
lizada e uma efectiva liberdade de escolha. O Estado, embora de- 
va assumir-se como garante dos direitos dos cidadãos cm matéria 
de Saúde, deverá abster-se do papel de único ou principal produ- 
tor ou prestador de serviços. Quando assumir essa função deverá 
realizá-la em plena igualdade de condições com os restantes agen- 
tes prestadores de cuidados de saúde. Por outro lado, o carácter 
de gratuitidade generalizada no acesso aos cuidados de saúde 
(traduzido num desperdício injusto dos recursos nacionais) deve 
ser substituído por esquemas que utilizem a subvenção ou a gra- 
tuitidade de um modo prioritário e selectivo em favor das pessoas 
mais desprotegidas. 

6. O sistema a adoptar deverá basear-se no seguro de saúde obriga- 
tório, cobrindo os cuidados essenciais, a contratar nas entidades 
públicas ou privadas para tal vocacionadas. O seu custo será sub- 
vencionado pelo Estado para os estratos sociais mais desfavoreci- 
dos e passível de dedução fiscal para os restantes. 

Acima desta garantia básica, as pessoas serão livres de segu- 
rar, por sua iniciativa, os riscos e as coberturas complementares. 

Em qualquer caso, deverá competir ao Estado a função fi- 



nanciadora c coordenadora no domínio da saúde pública e da 
prevenção sanitária. 

7. No campo da assistência social c desejável o reforço c o estímulo 
da solidariedade particular c voluntária que oferece inequívocas 
vantagens sobre as organizações estatais, pela economia de meios 
c pela personalização c humanização da protecção. Sendo per- 
feitamente compatível a existência de uma economia mais com- 

- petitiva com uma sociedade mais solidária, impona remover os 
obstáculos sociais, institucionais c fiscais que impedem o livre c 
espontâneo desenvolvimento da solidariedade na família, na em- 
presa, na profissão c na comunidade de vizinhos. 

Ofir, 1 de Dezembro de 1984 
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POLÍTICA DE JUSTIÇA 

Quanto à Justiça, sói dizer-se que, cm Portugal, cia c lenta, cara c 
ineficaz. 

Tão lenta c demorada que, quando chega, já não serve; tão cara c 
burocrática que melhor fica quem a ela não recorre; tão ineficaz que não 
consegue punir os crimes c evitar a sua multiplicação. Esta c talvez uma 
visão exagerada da situação da Justiça em Portugal mas que não deixa de 
traduzir um justificado anseio por profundas reformas que tornem a Jus- 
tiça célere, acessível e eficaz. Somente se ajustiça corresponder a estes três 
requisitos — celeridade, acessibilidade c eficácia — será ela, aliás, verda- 
deiramente justa. 

1. Reforma da organização judiciária 

A reordenação judiciária do território nacional é imperativa. Assiste- 
-sc, um pouco por todo o lado, a um desequilíbrio no movimento c na 
eficiência dos tribunais. 

Há comarcas pensadas para responderem às necessidades de localida- 
des e regiões que viram nos últimos decénios duplicar, triplicar ou até de- 
cuplicar a sua população. Nesses casos, os quadros antiquados dos juízes 
não chegam para dar andamento aos processos e a morosidade instala-se. 
Por outro lado, as secretarias judiciais, sobrecarregadas de trabalho — 
quantas vezes mcramebte repetitivo c inútil — tornam-se permeáveis à 
corrupção e instala-se a indisciplina, a perda de processos e, amiúde, a 
própria impossibilidade de se verem realizados certos actos judiciais. As 
instalações dcgradam-sc, mais ou menos rapidamente, sem que o Estado 
prossiga um plano de recuperação c construção de novos tribunais. 

É pois fundamental reforçar os quadros de pessoal de certas comarcas 
c bem assim racionalizar c modernizar as técnicas de trabalho das secreta- 
rias judiciais — criando-se, eventualmente, tribunais experimentais onde 
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pudessem funcionar sccretarias-piloto com centros especializados (pools) 
em certas funções como citações, dactilografia, etc. 

Em certos casos, deverão criar-se novas comarcas, noutros extingui- 
das e assimilá-las a outras já existentes, obtendo economias de escala c 
reajustando a sua dimensão às necessidades das populações que servem. 

Por outro lado, importa aumentar consideravelmente o número de 
juízes, seleccionando juristas competentes, oferecendo-lhes condições eco- 
nómicas dignas e prestigiantes, c proporcionando-lhes preparação espe- 
cializada que a crescente complexidade da vida jurídica moderna exige. 
Não esqueçamos, por exemplo, que, a curto ou médio prazo, serão ime- 
diatamente aplicáveis na ordem interna portuguesa regras de Direito co- 
munitário. Ao juiz caberá realizar a confluência e a compatibilização des- 
ta duas ordens jurídicas cm confronto — a ordem comunitária e a ordem 
interna — dele se exigindo uma especialização e uma preparação assaz 
cuidada. À formação dos magistrados e à consequente melhoria da quali- 
dade das suas actuações~é preciso dar a maior atenção, desenvolvendo os 
Centros de Estudos Judiciários c permitindo aos magistrados que dispo- 
nham de tempo para estudo e aperfeiçoamento, objectivo esse que só será 
conseguido com a contingentação de processos a atribuir, num dado pe- 
ríodo de tempo, a cada juiz. 

Forçoso é, por outro lado, garantir e defender a independência da 
magistratura, através nomeadamente do reforço da eficácia do auto- 
governo do poder judicial e da protecção da carreira judicial. 

Quanto ao seu autogoverno, será importante rever a constituição do 
Conselho Superior de Magistratura, despartidarizando-o e conferindo-lhe 
um predomínio de magistrados judiciais por eles próprios escolhidos. 

2. Reforma do processo civil 

Reformar o processo é, num certo sentido, reformar a Justiça. O pro- 
cesso é uma das formas — quiçá a mais dramática c tocante — pela qual 
o Direito e os cidadãos comunicam. É ela que rege a relação entre o ho- 
mem e o tribunal, entre o direito de cada um — eventualmente posto em 
causa — e o seu reconhecimento público. 

E, por isso, fundamental que o processo — o guião que orienta o 
drama litigioso quando este se encontra sob o foco do tribunal — seja re- 
formado, a fim de lhe serem introduzidos ingredientes que aumentem a 
sua celeridade sem coarctar os legítimos direitos das partes e bem assim o 
simplifiquem e desburocratizem. 

Um dos objectivos a prosseguir, se se pretende obter uma maior ccle- 
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ridade no andamento c conclusão das acções é o descongestionamento dos 
tribunais superiores. 

Efectivamente, o movimento dos Tribunais da Relação e do Supre- 
mo Tribunal de Justiça c de tal modo exagerado que vem a provocar atra- 
sos de anos nas decisões finais de inúmeros processos. 

O problema não reside, aliás, tanto na falta de juízes nos tribunais 
superiores como na pouca importância de muitas das causas que lhes vem 
a ser submetidas. 

Assim, e fundamental elevar regularmente o valor das alçadas para 
que os tribunais superiores, mormente o STJ não sejam progressivamente 
confrontados com acções de valor progressivamente mais baixo. 

Por outro lado, permitir-sc o recurso unicamente com base no valor 
da acção pode levar a que se venham a admitir, cm concreto, recursos de 
acções em que o que está em causa é inferior ao valor da alçada do tribu- 
nal. É o que acontece quando, numa acção de valor superior ao da alçada 
do tribunal, o vencido recorre de uma decisão que lhe c desfavorável em 
quantia igual ou inferior à alçada do tribunal. 

Sc o critério da admissibilidade do recurso para o tribunal superior 
fosse não o do valor da acção mas o do valor da sucumbência — isto c, o 
valor daquilo que, apesar de pedido pela parte, lhe não foi concedido ou 
em que foi condenada — evitar-se-iam recursos de causas em que o litígio 
já só versa sobre quantia de diminuto valor. 

Será preciso ainda suprimir hipóteses de recurso e de reclamação cm 
fases processuais transitórias e cm que as questões têm ainda possível reso- 
lução cm Tribunais de Primeira Instância como é caso da actual reclama- 
ção contra a especificação c o questionário. 

Para além da elevação regular do valor das alçadas c bem assim da 
eliminação de certos recursos e reclamações, uma das medidas que leva- 
riam a um efectivo descongestionamento dos tribunais superiores seria a 
admissibilidade da subida *per saltum» do Tribunal da l.1 Instância para 
o STJ dos recursos em que se debatam exclusivamente questões de direito 
— desde que o valor da acção (ou da acima descrita sucumbência) permi- 
tisse o recurso até ao Supremo. Este recurso *per saltum» levaria por um 
lado a uma maior economia processual já que ficaria eliminada uma fase 
intermédia de jurisdição — a do Tribunal da Relação; por outro lado, 
sempre se garantiria o princípio do duplo grau de jurisdição que funda 
tão longe na História as suas raízes. 

O actual sistema de recurso para a Relação c finalmente ainda para o 
Supremo, representa não um duplo mas um triplo grau de jurisdição — 
luxo processual que só leva a atrasos c altos custos sem efectivo aumento 
da garantia de justeza da decisão final. 
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Permitindo-se, pois, a subida *per saltum* dos recursos cm que sc 
debatem exclusivamente questões de direito — e desde que o recorrente 
declare que aceita a matéria de facto — libertar-se-iam os Tribunais da 
Relação de inúmeros processos conseguindo-se ao mesmo tempo uma 
maior uniformidade da Jurisprudência. 

Em segundo lugar há que desburocratizar e simplificar o processo ci- 
vil, a fim de se obterem economias processuais relevantes. 

Em matéria de prazos, assiste-se hoje em dia a uma variedade injus- 
tificada de prazos, sem critério aparente que a legitime, provocando con- 
fusões e incertezas. Assim, propõe-se uma uniformização e diminuição 
por vários tipos de prazos. Note-se que a diminuição do número de pra- 
zos não implica a diminuição da sua duração, efectivamente, a prática de- 
monstra que não é por os prazos serem longos que o andamento dos pro- 
cessos é lento. O que sc passa é que apesar de os prazos serem cumpridos 
pelas partes — sob pena, aliás, de sanções mais ou menos pesadas — é no 
tribunal que o processo se atrasa; para o juiz e para a secretaria ou não há 
prazos ou se os há praticamente não há sanções para o seu incumprimen- 
to. 

Juntamente com a reforma e uniformização dos prazos, necessário 
será que sc introduzam medidas tendentes à normalização dos actos pro- 
cessuais. 

Normalizar c simplificar os actos processuais — tanto os actos das se- 
cretarias judiciais como os actos dos magistrados — é fundamental para a 
facilitação da execução material e burocrática das peças do processo do 
mesmo modo que se propugna uma maior normalização dos actos proces- 
suais, propõc-sc também que sejam encurtados e agrupados na mesma 
fase processual o maior número de dados processuais. 

Um dos cancros do actual processo civil é a inoperância do sistema 
das citações. O sistema rígido em vigor de citação das pessoas no seu 
domicílio não sc adequa ao facto de, hoje em dia, a maior parte das resi- 
dências ficar deserta durante o dia. Normalmente, trabalham ou estudam 
fora de casa todos os membros da família, o que leva a que, as mais das 
vezes, os funcionários de Justiça encarregados de efectuar as citações não 
encontrem cm casa as pessoas a citar. 

Melhor seria que a parte que devesse indicar os nomes das pessoas a 
citar fosse obrigada a indicar simultaneamente — para além do domicílio 
— o domicílio profissional e outros elementos que facilitem a localização 
das partes. 

Desse modo, se possibilitaria a citação no domicílio profissional — 
desde que, naturalmente, fosse feita sem escândalo ou perturbação do lo- 
cal de trabalho — evitando-se o recurso à obsoleta citação edital c mesmo 
a fuga sistemática à citação. 
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Em terceiro lugar propõe-sc uma maior autonomia das partes na 
condução do próprio processo. 

A prática obrigatória e ritualista de todas as fases, e actos proces- 
suais, tantas vezes dispensáveis, provoca atrasos e custos evitáveis. Por 
mútuo acordo, deveriam as partes poder prescindir de certos trâmites pro- 
cessuais. Desse modo certos articulados repetitivos, recursos não definiti- 
vos e outros trâmites — apesar de não deverem ser totalmente eliminados 
por se justificarem em número contado de casos — seriam ao menos, por 
vontade das partes, evitados em muitos casos concretos. 

Este reforço da autonomia das partes leva a que se deva dar um 
maior campo de intervenção às soluções negociadas c por isso mais rápidas 
e simplificadas. 

Nesse sentido, deve ser incrementado o recurso à arbitragem volun- 
tária como meio célere c especializado de resolução de muitos conflitos. 

A arbitragem é um processo admissível desde que verse sobre direi- 
tos disponíveis. É o caso, nomeadamente, da moderna vida mercantil cm 
que os litígios se revestem de grande complexidade, carecendo de resolu- 
ção por personalidade com um elevado grau de especialização técnica e 
económica. No fundo, aqui, o juiz é escolhido «por medida» para a acção 
concreta. 

Interessante seria que os tribunais arbitrais funcionassem — even- 
tualmente cm regime de permanência — no âmbito das câmaras de co- 
mércio c das associações industriais c comerciais c que proporcionassem 
aos interessados apoio c condições capazes de transformar o processo de 
arbitragem num mecanismo flexível e acessível. 

Acrescentc-sc que a jurisdição arbitral, apesar de «criada» pelas par- 
tes e de poder funcionar permanentemente junto de instituições não- 

-judiciais, tem a mesma eficácia que a jurisdição do Estado em virtude de, 
às suas sentenças, poder ser concedida força de caso julgado e força execu- 
tiva. 

3. Reforma do processo penal à luz de uma renovada política criminal 

Uma política criminal adequada a uma sociedade aberta c pluralista 
deverá, cm primeiro lugar prever a intervenção dos mecanismos próprios 
do Direito penal apenas em situações de grave lesão de valores essenciais 
da comunidade. Quer isto dizer que o livre desenvolvimento e realização 
da personalidade de cada homem c bem assim da vida económica c social 
da comunidade passa por um reforço da liberdade e da responsabilidade 
individual e da solidariedade colectiva. Uma sociedade baseada na res- 
ponsabilização individual só é admissível se não houver impunidade dos 
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comportamentos anti-sociais nomeadamente dos atentados aos direitos de 
cada um ou à organização económica da política dessa mesma sociedade. 

Mas se são importantes medidas de «descriminalização» — reservan- 
do a intervenção do Direito penal para as situações verdadeiramente aten- 
tatórias dos valores colectivamente aceites como merecedores de uma tal 
tutela — mais importante será o reforço da autoridade do Estado e do seu 
aparelho coactivo a fim de que os crimes sejam eficaz e justamente pu- 
nidos. 

Descriminalizar implica obviamente desregulamentar c libertar os 
comportamentos individuais e colectivos de peias asfixiantes que um ex- 
cesso de regulamentação impôs mas que não representam qualquer pro- 
jecção dos valores éticos da comunidade. Descriminalizar não quer, ao in- 
vés, significar que se deixe de disciplinar matérias tão importantes como o 
Direito penal económico, do trabalho, do ambiente, da saúde, etc., cam- 
pos onde novos fenómenos sociais criados pelo progresso c pela evolução 
normal das sociedades levantam problemas penais até hoje insuspeitados; 
simplesmente, ainda aqui se deve regular rigorosamente mas parcimonio- 
samente a fim de não impedir que os homens e a sociedade se desenvol- 
vam em forma e ritmo equilibrados. 

Não se quer também, por outro lado, dizer que todas as leis descri- 
minalizantes — como por exemplo a lei que regula a interrupção volun- 
tária da gravidez — sejam justificadas. Pelo contrário! Descriminalizar o 
aborto nessas condições é permitir uma relativização inaceitável do valor 
da vida e da necessidade da sua protecção. 

Em segundo lugar, a política criminal deve criar um sistema de pe- 
nas justas que correspondam à culpabilidade do delinquente. Todos os 
outros fins das penas devem ser a este subordinados. Tal não quer, no en- 
tanto, dizer que se não vise, através da aplicação da pena a quem come- 
teu o crime, fins de prevenção geral e especial e bem assim a futura rein- 
tegração do delinquente na sociedade. 

É este sem dúvida um desiderato forçoso de qualquer política crimi- 
nal; mas deverá ser prosseguido com recurso a penas baseadas na culpa e 
não em métodos de «terapia» social de justiça contestável e sucesso duvi- 
doso. 

Notável é, aliás, verificar que, nos países onde foram introduzidos 
sofisticados meios de punição penal e subsequentes terapias sociais com 
vista a uma ressocialização do delinquente, nenhuma sensível diminuição 
da taxa de reincidência se veio a constatar. Às fabulosas somas investidas 
nesses «modelares» estabelecimentos e sistemas de ressocialização não cor- 
respondeu nenhum relevante benefício quer para o delinquente quer pa- 
ra a sociedade. 
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O fim do mito da rcssocialização através da prisão cm estabelecimen- 
tos modelares e através da terapia social que acompanhava o delinquente 
por prolongados períodos leva a duas conclusões; 

Por um lado, devem-se evitar as penas curtas de prisão — que não 
' evitam a reincidência antes a fomentam — e substituí-las geralmente por 
penas suspensas, ou penas de multa ou pela imposição de prestar à comu- 
nidade certos trabalhos ou ainda em certos casos por penas de prisão por 
dias livres; 

Por outro lado, insiste-se na vantagem em fomentar situações de li- 
berdade condicional onde o delinquente possa voltar à sua vida social e 
profissional e onde em liberdade possa reconstituir o seu futuro. 

Importante parece, pois, ser que se ofereçam ao delinquente condi- 
ções favoráveis para que, depois de cumprida a pena, ele possa prosseguir 
a sua vida sem voltar a praticar crimes. Essas condições são naturalmente 
complexas e baseiam-se fundamentalmente num sistema social e econó- 
mico onde a liberdade e a responsabilização sejam a regra e a condição do 
desenvolvimento e do progresso. 

Finalmente, é mister simplificar o processo penal, sem que, natural- 
mente, se diminuam as garantias e os direitos dos arguidos e sem que se 
abandone a busca da verdade e a realização da justiça. 

Efectivamente, o nosso processo penal é, no nosso sistema, excessiva- 
mente longo e complicado. É esta, aliás, a queixa que mais frequente- 
mente se ouve a respeito da Justiça penal. Por um lado, a punição que 
chega tarde de mais não funciona minimamente como sinal exemplar da 
reacção da comunidade à prática do crime. Por outro lado, se é cm absol- 
vição que o processo se vem a saldar, são, neste caso, evidentes os prejuí- 
zos que a duração excessiva do processo penal vem a causar ao arguido, 
mormente quando este esteve preso durante parte do processo. 

A fim de encurtar o processo penal, aumentando-se simultaneamen- 
te a sua eficácia, propõe-se — ao que pensamos saber, em consonância 
com as orientações que presidem à Comissão de Revisão do Código de 
Processo Penal ora cm funções — a sua simplificação especialmente na fa- 
se instrutória. 

Em primeiro lugar, o processo penal deverá começar por um inquéri- 
to preliminar a cargo do Ministério Público cm colaboração com os ór- 
gãos de polícia judiciária. Este inquérito preliminar visa a investigação da 
notitia cnmtnts e salda-se por uma decisão de acusação ou não-acusação. 
Fazer conduzir toda esta fase pelo JIC (Juiz de Instrução Criminal) é siste- 
ma que, para além de descaracterizar a acção do Ministério Público, vem 
tirar rapidez, flexibilidade c eficácia a esta fase de cunho marcadamente 
investigatório. 
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Seria numa segunda fase — a de instrução propriamente dita — já 
aberta e conduzida pelo juiz de instrução, que se levaria a cabo uma rápi- 
da c informal audiência, no estilo da preliminary trial da Justiça america- 
na. Fundamentalmente, esta audiência visaria uma comprovação judicial 
da anterior acusação feita pelo MP na sequência do inquérito preliminar e 
deveria saldar-sc por um despacho de pronúncia ou de despronúncia. 

Seguidamente e consoante a decisão do juiz de instrução, seria a cau- 
sa levada ou não a julgamento. 

Haverá ainda que eliminar a distinção entre processo correccional e 
processo de querela sem, no entanto, deixar de considerar a necessidade 
da existência de uma forma de processo penal acelerado c simplificado. 

Essa forma de processo penal sumário, acelerado e simplificado, 
justifíca-sc pela proliferação recente da chamada pequena criminalidade. 

Este fenómeno que ameaça, aliás, submergir os nossos tribunais pe- 
nais tem as suas causas fundamentalmente na situação de crise moral, 
económica e social que se vive na sociedade portuguesa. O desemprego 
crescente, as carências sociais básicas em matéria de habitação, saúde, cul- 
tura, etc., a falta de um sistema de educação baseado em valores seguros 
e condicentes com as realidades portuguesas, a falta de autoridade do Es- 
tado e seus órgãos policiais, a sensação de insegurança crescente, o exem- 
plo de um aparelho estadual corrompido e nepotista, a ausência de hori- 
zontes de progresso e bem-estar, tudo isto c a causa de um aumento da 
marginalidade, do furto formigueiro, do alastrante suborno, enfim, da 
pequena criminalidade. 

Mas se c certo que a principal raiz desse mal está na crise do sistema 
social e económico que nos rodeia, não c menos certo que o Estado não 
pode deixar de exercer neste domínio uma autoridade justa mas exemplar 
assim como o processo penal não pode deixar de responder ao aumento 
da pequena criminalidade com uma incrementada simplicidade c efi- 
cácia. 

4. Uma política de acesso ao Direito < 

Uma política de acesso ao Direito deve visar, em primeiro lugar, 
uma melhor informação dos cidadãos sobre os seus direitos e os seus deve- 
res perante a sociedade. 

A informação jurídica passa desde logo pela redacção dos textos 
legais. Tem-se assistido, nos últimos anos, a uma legiferaçâo em certos 
momentos alucinante, sobrepondo-se comandos legais parcialmente con- 
traditórios, rcvogando-sc disposições legais sem a correspondente substi- 
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tuição, rcformando-se, com mero e injustificado animus comgendt, tex- 
tos legais que tinham dado provas de correcção c perfeita adequação à 
realidade que regulavam. Em certas matérias, a ambiguidade e a confu- 
.são são lei. Urge, pois, uniformizar c unificar textos legais, revogando le- 
gislação atrasada c parcialmente contraditória, publicar colectâneas espe- 
cializadas cm vários domínios em que a legislação avulsa impera. 

Só assim poderão os cidadãos comuns c até os técnicos do Direito ter 
verdadeiro acesso a um Direito crescentemente complexo e desse modo 
pô-lo em prática consciente e eficazmente. 

A informação tem igualmente a ver com dispositivos de consulta ju- 
rídica acessível a todas as camadas sociais e não apenas àquelas que dispo- 
nham de meios económicos suficientes para consultar o «seu» advogado. 
Efectivamente o Estado, cm colaboração com a Ordem dos Advogados, 
deverá promover mecanismos de consulta jurídica, eventualmente gratui- 
ta. Gratuita, bem entendido, do ponto de vista do utente com insuficien- 
tes meios económicos; remunerada, é certo, para os advogados que a 
prestam, à custa de dotações que o Estado deverá canalizar para a Ordem 
dos Advogados. 

Em segundo lugar, uma política de acesso ao Direito deverá pôr em 
prática mecanismos que proporcionem uma assistência judiciária compe- 
tente e efectiva. 

Esta deverá comportar um grau crescente de especialização — à se- 
melhança do que tem vindo a acontecer em outras profissões, como a me- 
dicina — e deverá ser custeada pelo Estado. 

O acesso aos tribunais é um direito de todos os cidadãos que dcVerá 
ser suportado pela comunidade c não apenas pela classe dos advogados. 

Estes deverão ser condignamente pagos, pela assistência que prestam 
— a que, aliás, se não podem eximir — assim como deverão, em contra- 
partida, ser por ela responsabilizados. 

Alexandre Sousa Machado 
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CONCLUSÕES 

A Comissão para um Programa para uma Nova Década, reunida em 
Ofír nos dias 19 e 20 de Janeiro de 1985, aprovou as seguintes Bases para 
uma Política de Justiça: 

1. A Justiça cm Portugal padece de vícios estruturais que se 
revelam na morosidade do seu funcionamento, no alto 
custo das suas prestações e na ineficácia de muitas das suas 
decisões. É indispensável pois criar meios c condições sufi- 
cientes para que a administração da Justiça readquira a ne- 
cessária celeridade, a razoável acessibilidade e a eficácia 
possível, capazes de a caracterizar como verdadeiramente 
justa. 

2. A reordenação judiciária nacional deverá fazer-se através do 
redimensionamento de algumas das comarcas existentes e 
por um melhor ajustamento dos quadros dos magistrados e 
dos funcionários dos tribunais das comarcas mais sobrecar- 
regadas com o aumento de trabalho que os correspondentes 
desenvolvimentos populacionais, em certos casos, têm vin- 
do a implicar. 

A solução de contingentação de processos a atribuir, 
por determinado período de tempo, a cada juiz, poderá 
conduzir a que se venha, por um lado, a dar resposta às 
exigências de presteza das comarcas maiores c, por outro la- 
do, a que se agregue debaixo da autoridade de um único 
juiz duas ou mais comarcas de reduzido movimento. 

3. A independência do poder judicial, condição da sua legiti- 
midade como órgão de soberania, deve ser garantida atra- 
vés do princípio do autogoverno dos juízes. 

Haverá que rever a constituição do Conselho Superior 
de Magistratura — órgão de cúpula de todas as magistratu- 
ras judiciais — despartidarizando-o e conferindo-lhe um 
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predomínio de magistrados judiciais por eles próprios elei- 
tos. 

4. Tendo cm vista um maximizado prestígio da magistratura 
judicial, o acesso a esta deverá passar a ter lugar após deter- 
minado número de anos de docência universitária cm Fa- 
culdades de Direito ou de exercício das funções de magis- 
trado do Ministério Público ou de advocacia. 

Aos juízes deverá ser proporcionada a preparação espe- 
cializada que a crescente complexidade da vida jurídica mo- 
derna exige. 

Com vista a uma permanente melhoria da qualidade 
dos juízes c fundamental desenvolver os Centros de Estu- 
dos Judiciários e a sua actividade no campo de formação e 
da reciclagem dos magistrados. 

Fundamental c também melhorar a preparação do 
pessoal e modernizar as técnicas de trabalho das secretarias 
judiciais. 

Nesse sentido, a Comissão considera que o recurso à 
informática e outras técnicas c bem assim à normalização 
dos actos processuais das secretarias judiciais são mecanis- 
mos imprescindíveis para uma fácil execução material e bu- 
rocrática das peças processuais. 

5. A abertura c descompressão da sociedade portuguesa exige 
a modernização da nossa ordem jurídica, nomeadamente 
dos sectores do Direito substantivo aos quais compete o en- 
quadramento jurídico da vida económica. Em particular, 
há que adaptar a nossa legislação à renovação, moderniza- 
ção c revigoramento do nosso sistema económico, alargan- 
do o reconhecimento de autonomia das partes, integrando 
figuras contratuais que o desenvolvimento e a complexifica- 
ção da sociedade têm gerado e alargando o enquadramento 
da lei a áreas novas ou com fisionomia renovada, como a 
protecção do consumidor, a concorrência ou a propriedade 
industrial. 

6. Urge reformar o processo civil, a fim de lhe serem introdu- 
zidos mecanismos que lhe aumentem a celeridade e a eco- 
nomia processual sem no entando coarctar os legítimos di- 
reitos das partes. 
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Para a prossecução desse objectivo, é necessário des- 
congestionar o movimento dos tribunais superiores, no- 
meadamente através da elevação regular do valor das alça- 
das, da supressão de recursos e recomendações cm fases 
processuais transitórias e de permissão da subida *per sal- 
tum» do Tribunal de l.a Instância para o Supremo Tribu- 
nal de Justiça dos recursos em que se debatam exclusiva- 
mente questões de direito. 

Deverão ser previstos também dispositivos dissuasores 
de uma litigância excessiva bem como sanções que cons- 
tranjam mais eficazmente a litigância de má-fé. 

7. O desenvolvimento de uma sociedade pluralista e aberta 
assenta, em primeiro lugar, na liberdade e na responsabili- 
zação individual. Essas são condições que deverão permitir 
o reforço da autonomia dos particulares na condução do 
processo e na procura de formas de conciliação. 

Este reforço de autonomia das partes leva a que se de- 
va conceder um maior campo de intervenção às soluções ne- 
gociadas e por isso mais rápidas e simplificadas. Nesse sen- 
tido, deve ser incrementado o recurso à arbitragem volun- 
tária como meio célere e especializado de resolução de mui- 
tos conflitos nomeadamente na moderna vida mercantil em 
que os litígios se revestem de grande complexidade jurídi- 
ca, técnica e económica. 

Deverá ser apoiada a institucionalização de tribunais 
arbitrais junto das câmaras de comércio e das associações 
industriais c comerciais ou outras instituições que se ve- 
nham a revelar adequadas para o efeito. 

Deverão ainda, na linha do reforço da liberdade, da 
autonomia e da capacidade privada, ser criadas outras insti- 
tuições de composição de conflitos que, em muitos casos, 
poderão contribuir decisiva e eficazmente para a resolução 
de litígios locais e para o descongestionamento dos órgãos 
judiciais. 

8. Uma sociedade baseada na liberdade e na responsabilização 
dos indivíduos só pode desenvolver-se em segurança se não 
houver impunidade dos comportamentos anti-sociais, mor- 
mente dos atentados aos direitos de cada um e à organiza- 
ção económica e política dessa mesma sociedade. 
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Por isso, deve a política criminal criar um sistema de 
penas justas que correspondam à culpabilidade do delin- 
quente mas que não comprometam a possibilidade de fu- 
tura reintegração do delinquente na sociedade. 

9. A Justiça penal não pode deixar de, na nova década, assen- 
tar num processo penal mais célere e simplificado — sem 
que com isso se diminuam as garantias e os direitos dos ar- 
guidos e sem que se abandone, como fins do próprio pro- 
cesso penal, a busca da verdade e a realização da Justiça. 

Deverá ainda ser prevista uma forma de processo espe- 
cialmente acelerado e simplificado para fazer face ao preo- 
cupante aumento da pequena criminalidade, que se tem 
transformado num fenómeno que ameaça submergir os 
nossos tribunais penais. 

10. Uma política de acesso ao Direito deve visar uma melhor 
informação dos cidadãos sobre os seus direitos e os seus de- 
veres perante a sociedade. 

A fim de proporcionar a informação de que tanto os 
técnicos do Direito como o cidadão comum carecem é fun- 
damental verificar e integrar diplomas legais, revogar a le- 
gislação incongruente c publicar colectâneas especializadas 
cm domínios em que a legislação extravagante impera. 

Deverão, finalmente, ser incrementados, com a cola- 
boração da Ordem dos Advogados, mecanismos que pro- 
porcionem ao cidadão carecido de meios económicos uma 
assistência judiciária competente e efectiva, concrctizando- 
-se, desse modo, uma das vertentes em que o princípio de 
acesso ao Direito se desdobra: o acesso aos tribunais ou 
acesso ã Justiça. 

Ofir, 20 de Janeiro de 1985 
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POLÍTICA DE REFORMA ADMINISTRATIVA 
E PODER LOCAL 

1. Necessidade e sentido da reforma 

A reforma da Administração Pública terá que ser uma das priimeiras 
preocupações e um dos objectivos prioritários de um programa de gover- 
no para os próximos anos. 

Dir-sc-ia mesmo que tal reforma constitui um ponto comum, um 
ponto de convergência e de consenso —talvez o único— no panorama 
desencontrado e contraditório dos projectos políticos ou de governo que 
se oferecem à consideração dos portugueses. É na verdade tão repetida e 
semelhante a proclamação, vinda de todos os quadrantes, de que o actual 
estado de coisas na Administração não pode continuar; são tão partilha- 
dos o diagnóstico dos seus defeitos c a avaliação dos seus malefícios; são 
tantas as vozes uníssonas e os dedos acusadores que os protagonistas do 
discurso público erguem contra a burocracia, a má gestão, a ineficiência, o 
centralismo, o anacronismo... que se poderia pensar ser este um proble- 
ma eminentemente técnico, mais ou menos pacífico nos seus fundamen- 
tos e nas suas implicações — um problema cujas soluções apenas carecem 
de ser estudadas por bons especialistas c aplicadas por outros ainda me- 
lhores. 

A aparente unanimidade de pontos de vista nesta matéria é porém 
tudo menos tranquilizadora. O consenso é em si mesmo um valor positi- 
vo e não está excluído que ele exista cm relação a alguns aspectos de re- 
forma da Administração. Mas é contra a natureza das ideologias c dos 
programas políticos que eles não dividam, que eles não apontem em di- 
recções diferentes c não suscitem controvérsia, que eles se limitem a dar 
expressão aos consensos que fundamentam a própria coesão social — mes- 
mo que estes possam nas sociedades afortunadas diminuir consideravel- 
mente o ângulo da divergência. Ora é bem de recear que, nas matérias da 
reforma administrativa, a assimilação das opiniões corresponda muito 
mais a uma reacção de fuga para diante por parte de um «sistema» que 
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passa bem sem tal reforma, que pressente o perigo da revolta surda do ci- 
dadão e procura antccipar-se fazendo deste problema um dos seus núme- 
ros de entretenimento, ao mesmo tempo que o esvazia da sua substância 
através de um processo de redução a fórmulas depuradas c inofensivas. É 
assim que surgem os organismos encarregados de estudar o assunto, os di- 
plomas legislativos preparados por esses organismos, os novos serviços que 
esses diplomas legislativos vêm criar — enquanto tudo fica na mesma. É 
assim que se racionaliza, se desburocratiza, se maximiza, se flexibiliza, se 
implementam planos globais e integrados — enquanto tudo vai pioran- 
do. 

É necessário reconhecer que são outras as exigências de um Programa 
como aquele que tem vindo a ser aprovado ao longo das sessões desta Co- 
missão, são outras as exigências que decorrem dos princípios gerais c dos 
valores fundamentais assumidos na sua primeira reunião. 

A Administração Pública convcrteu-se no principal factor de dilapi- 
dação dos recursos, paralisia da iniciativa e anomia dos comportamentos 
da sociedade portuguesa. 

A doutrina triunfante de que ao Estado e só a ele cabe a responsabi- 
lidade da satisfação de toda a espécie de necessidades sociais c indivi- 
duais, bem como a crença persistente em que os problemas se resolvem 
necessária e suficientemente pela criação de um serviço em sua intenção, 
conduziram à multiplicação descontrolada dos aparelhos administrativos e 
dos seus agentes e à procura insaciável de receitas públicas. Incapaz de 
dar utilização produtiva aos seus equipamentos e de se manter ao menos 
dentro dos limites das suas receitas efectivas, a Administração contribui 
decisiva e aceleradamente para os mais graves desequilíbrios da economia 
e acabou por «repercutir» sobre as gerações passadas, e agora sobre as fu- 
turas, o custo do seu próprio crescimento descontrolado. Deixando inclu- 
sivamente degradar-se a qualidade das suas prestações tradicionais, 
vendo-se para cúmulo obrigada a sacrificar cm cada vez maior proporção 
o seu papel na criação de infra-cstruturas, a Administração surge-nos co- 
mo um mecanismo monstruoso de transformação da poupança nacional 
em consumos inúteis. Dilapidação de recursos. 

Mesmo quando não absorve directamente o esforço nacional, mesmo 
em relação àquela metade desse esforço que deveria reverter a favor da 
autonomia dos cidadãos, a Administração procura incansavelmente alar- 
gar o seu império. Sc é verdade que este Estado-providência não se faz 
amar por aqueles que quer proteger, não é menos verdade que, a esse 
Estado, lhe repugna a sociedade. Causa-lhe aflição pensar que alguma ac- 
tividade se possa desenvolver sem o seu conhecimento, sem a sua autori- 
zação, sem as suas condições. Pcrturba-o a ideia de que alguma coisa se 
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possa fazer sem o seu impulso, o seu apoio e a sua vigilância. Por isso ele 
se precipita sobre o que resta da sociedade, com o «Diário da República» 
numa mão c o Fisco na outra, regulamentando, condicionando, com- 
prando as dependências com subsídios c privilégios, sujeitando tudo à 
via-sacra do papel selado e dos duplicados. Paralisia das iniciativas. 

Mas poder-se-ia ainda imaginar que esta Administração, apesar de 
improdutiva e paralisante, fosse ainda assim garantia de ordem, de segu- 
rança, de moralidade, de responsabilidade e de prevenção de conflitos, 
através da incorporação da vida social num modelo predeterminado está- 
vel c transparente. Mas também isso não sucede c este é o mais grave de 
todos os vícios. Quando a própria instituição a que está confiada a elabo- 
ração da maior parte das leis é a primeira a não as cumprir, quando essa 
instituição despreza ostensivamente obrigações líquidas c certas ou as as- 
sume sabendo que não poderá satisfazê-las, quando ela se apoia na impu- 
nidade dos seus actos c pratica a clandestinidade dos seus processos de de- 
cisão, a consequência inevitável é a dissolução da própria ideia de ordem 
e de autoridade, atingidas no essencial da sua força, que é aquela que 
não carece de exteriorização material. Anomia dos comportamentos. 

Se a estes três temas básicos associarmos o das garantias do cidadão e 
o das autonomias locais, teremos aí alguns problemas gerais da Adminis- 
tração sem a solução dos quais ficará seguramente comprometida a viabi- 
lidade de um programa assente nos valores da liberdade e da responsabi- 
lidade, do equilíbrio e do desenvolvimento, da inovação e da abertura, 
da moral e da justiça. 

Em relação a esses problemas deverá pois a Comissão formular um 
projecto de reforma. E deverá fazê-lo aprovando c vinculando-sc a objec- 
tivos simples c princípios claros, que amanhã possam converter-se num 
solene compromisso moral e político tomado perante os que vierem maio- 
ritariamente a sufragar o seu Programa. 

2. Eliminar o excesso burocrático 

A Administração não sofre de má organização, mas sim de um mani- 
festo excesso de organização. Mesmo não contando com as funções que 
ela exerce e não deveria eventualmente exercer, existe um longo cortejo 
de organismos sobre os quais é legítimo pensar que não desempenham 
sequer qualquer trabalho significativo. 

Esses organismos cncontram-se sobretudo na área da chamada admi- 
nistração mediata ou indirecta, onde sobretudo nos últimos anos foram 
sendo criados cm vagas sucessivas até ultrapassarem o limite do absurdo. 
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Mesmo não contando os hospitais c os serviços operativos análogos do 
âmbito da saúde (que se contam por centenas), a administração indirecta 
nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira (que reproduz em parte 
a sua congénere continental), e ainda as empresas públicas, mesmo assim 
o número destes institutos, fundos e serviços autónomos vários não deve 
andar longe dos 300 organismos. 

É evidente que este excesso da administração mediata não deve pro- 
vocar uma condenação generalizada desse sector da Administração Públi- 
ca. Mas pode-se desde já concluir que a Administração central portuguesa 
se encontra numa situação peculiar: apesar de os Ministérios continuarem 
a ser sólidos e vastos departamentos (as Direcções-Gcrais e unidades equi- 
paráveis andarão à volta de 200, as direcções de serviços pelo triplo c as 
divisões, repartições e secções por números incalculáveis), ela já não cor- 
responde ao modelo napoleónico de uma Administração estruturada hie- 
rarquicamente segundo uma cadeia de comando directamente dependen- 
te do governo (modelo dito de inspiração militar); também não é uma 
Administração organizada segundo o modelo (anglo-amcricano) de orga- 
nismos dotados de maior ou menor grau de autonomia; é as duas coisas, 
simultaneamente — o que, sendo em qualquer circunstância um luxo, 
conduz forçosamente a resultados financeiros desastrosos num país relati- 
vamente pobre como o nosso. 

Por detrás desta exuberância organizativa está, em grande medida, o 
desenvolvimento exponencial de funções administrativas de carácter não 
operacional. Há um número extensíssimo de organismos que, na própria 
formulação legal das suas competências, têm por função «valorizar a arti- 
culação de iniciativas», de outros organismos congéneres, «formular pro- 
postas tendentes à compatibilização» das suas acções, «incentivar a dina- 
mização» dos seus serviços, «promover a optimização da gestão integrada» 
dos seus objectivos, ou ainda «contribuir para a clarificação teórica do 
campo de acção» deles... Estes exemplos não são de modo nenhum isola- 
dos c mal se pode dizer que são caricaturais. São o retrato daquilo que se 
tornou uma verdadeira especialidade da Administração portuguesa, que 
nem por ser reveladora de um inegável talento verbal dos seus legislado- 
res deixa de o ser também da sua tendência irresistível para criar serviços 
que nenhuma necessidade administrativa real justifica. 

A inversão desta tendência é absolutamente essencial para obter o 
reequilíbrio das contas públicas. Não basta fazer cessar a criação de novos 
organismos. É indispensável eliminar uma parte muito substancial 
daqueles que já existem, na administração indirecta do Estado c na sua 
administração directa (porque também aí abundam as comissões, os gabi- 
netes, os centros, os conselhos não-operacionais). E, para conseguir a rea- 
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lização desse objectivo, será também necessário um compromisso claro e 
ao mais alto nível entre os seus executantes, para prevenir a tentação que 
sempre representa a instituição de novos serviços, dadas as verbas que 
permite consignar c os lugares de chefia que permite oferecer. 

Além dos resultados financeiros, a eliminação do excesso de organi- 
zação administrativa permitirá também cm muitos casos esperar uma re- 
concentração funcional das competências, hoje espalhadas ou diluídas, e 
obter desse modo um acréscimo de operacionalidade dos serviços a quem 
elas devem caber. 

Já no que diz respeito à distribuição hierárquica c territorial das 
competências, a opção deve em termos gerais ir no sentido da descon- 
centração, que será tanto mais pronunciada quanto maior rapidez se 
conseguir imprimir à circulação interna da informação c quanto mais 
aperfeiçoados forem os mecanismos de coordenação interterritorial c 
interdepartamental dos serviços locais. Impõe-se no entanto alguma pru- 
dência neste ponto, dado serem muitas e em geral de difícil solução as di- 
ficuldades suscitadas pela desconcentração territorial: além da descoorde- 
nação, importa considerar a não coincidência das áreas de actuação, o 
problema do controle da isenção das decisões, o da duplicação com as 
funções dos serviços centrais, etc. A análise rigorosa e exaustiva das expe- 
riências realizadas em alguns Ministérios trará com certeza respostas mui- 
to elucidativas. 

Um outro capítulo em que a reforma da Administração deverá pro- 
duzir resultados rápidos e intensos é o da informatização das suas funções 
acessórias c de processamento burocrático. A generalidade dos departa- 
mentos está hoje equipada com centros ou núcleos destinados a executar 
essa transformação, mas muitos desses departamentos continuam a utili- 
zar os mesmos métodos de trabalho de há algumas décadas. O recurso ge- 
neralizado às técnicas actualmente disponíveis deverá pois prestar o seu 
contributo, e muito considerável, para a eliminação do excesso burocráti- 
co e a redução das despesas correntes, do mesmo passo que aumentará a 
eficiência dos serviços e permitirá aliviar os cidadãos de muitos dos ónus 
probatórios que sobre eles continuam a recair. 

Por último, será preciso enfrentar a questão do funcionalismo públi- 
co. O número total de agentes administrativos passou, em 15 anos, de 
200 000 para cerca de 500 000, com uma participação superior a 4/5 por 
parte da Administração Central. Este crescimento- resultou simultanea- 
mente do regresso dos funcionários ultramarinos, da anarquia que cm 
certo momento se viveu nos mecanismos de ingresso, e sobretudo do pró- 
prio crescimento imparável da organização administrativa. O número a 
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que se chegou deve considerar-sc excessivo, se se ponderar a escassez de 
recursos financeiros c a quantidade c qualidade dos serviços prestados. 

Para combater este excesso, por mais de uma vez pretendeu a lei es- 
tabelecer uma proibição ou congelamento de novas admissões, chegando 
ao ponto de um desses diplomas, em desespero de causa, ameaçar com a 
sanção fulminante da inexistência jurídica os actos praticados em infrac- 
ção a tal congelamento. Não parece ser esse no entanto o caminho mais 
indicado para resolver o problema, nem a referida proibição impediu que 
no «Diário da República» tenham vindo a ser publicados com tranquila 
regularidade despachos de descongelamento. 

Na verdade, e por um lado, por detrás daquele número total de 
agentes escondc-se uma distorcidíssima distribuição territorial (mais de 
1/3 em Lisboa e cerca de 1/2 em Lisboa, Porto e Coimbra) e profissional 
(perto de 4/5 não tem mais que o 9.° ano ou curso geral dos liceus, e des- 
tes mais de metade não excede a instrução primária). Quer dizer que a 
Administração é deficitária em quadros técnicos, pelo menos no que res- 
peita a algumas carreiras, e não deve estar impedida de os recrutar. 

Por outro lado, o único modo sério e eficaz de conseguir controlar o 
crescimento do funcionalismo público, e mesmo de o reduzir, consiste em 
eliminar o descontrole na criação de serviços c proceder à eliminação da- 
queles que são inúteis, além de promover a informatização e automatiza- 
ção dos processos. A redução dos efectivos pressupõe, entretanto, a viabi- 
lidade e o êxito de uma política de desvinculação não coactiva dos agentes 
(que dependeria de um contexto de crescimento económico), completada 
por incentivos à deslocação para a periferia e à formação profissional. A 
alternativa estaria na meia solução que é a constituição de um quadro de 
excedentes; ou então no despedimento puro e simples, que a não ser 
acompanhado de generosas contrapartidas financeiras se tornaria politica- 
mente difícil de sustentar, num País onde o emprego público é tradicio- 
nalmente encarado como um valor-refúgio pela generalidade dos sectores 
profissionais. 

3. Uma nova relação com a sociedade 

A regulamentação administrativa das actividades económicas e a da 
vida social em geral é uma característica do nosso tempo, c em certa me- 
dida irreversível. A dimensão dos bens produzidos, a larga circulação de 
que beneficiam, a projecção social dos seus efeitos, a natureza dos mate- 
riais utilizados e uma infinidade de outras causas obrigam o Estado a im- 
por padrões de qualidade ou segurança que não podem ser eliminados. 
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Também aqui, no entanto, se foi cm Portugal longe de mais. Não 
há praticamente nenhuma actividade produtiva que não tenha o seu re- 
gulamento, nem profissão que não tenha o seu estatuto. A supressão do 
condicionamento industrial deu lugar a um conjunto disperso c desorde- 
nado de licenças e autorizações, que muitas vezes incidem sobre a mesma 
pretensão ou projecto e não menos vezes se fazem acompanhar de várias 
consultas e pareceres obrigatórios. O papel selado sofre assim, na disputa 
pela primazia nas instituições da burocracia nacional, a temível concor- 
rência do alvará... 

O efeito paralisante deste excesso de regulamentação e condiciona- 
mento não carece de demonstração. Convém no entanto distinguir nele 
dois problemas diferentes. 

O primeiro é o da justificação das próprias normas regulamentado- 
ras, que deve ser avaliada caso a caso c com o espírito restritivo exigido 
pelo princípio da liberdade de iniciativa. 

O segundo traduz-sc em saber qual a técnica de controle a seguir em 
relação à aplicação das normas que devam subsistir. A Administração por- 
tuguesa baseia-se largamente, senão quase exclusivamente, no sistema de 
controle a priori, mediante processos de licenciamento c autorização. Este 
sistema é negativo a vários títulos, porque provoca demoras intoleráveis 
no desenvolvimento das actividades condicionadas, ou porque conduz a 
decisões mal fundamentadas que consolidam situações de infracção, ou 
porque favorece a venalidade das decisões administrativas, ou ainda por- 
que se presta a contradições com eventuais formas de controle a poste- 
riori. 

Deverá por conseguinte constituir também um ponto central do pro- 
jecto de reforma administrativa a inversão até onde for possível desse sis- 
tema, ou seja a sua substituição por mecanismos de inspecção c fiscaliza- 
ção que assegurem o efectivo cumprimento dos imperativos pertinentes 
sem ao mesmo tempo asfixiarem a iniciativa económica. Trata-sc de uma 
exigência, não só das políticas de desenvolvimento económico ou de eli- 
minação do excesso burocrático (cujas implicações são cm qualquer dos 
casos mais vastas), como também de uma nova relação entre a Adminis- 
tração e a sociedade, baseada na liberdade, na confiança e na responsabi- 
lidade. 

4. Regeneração do funcionamento da Administração 

A Administração Pública não pode continuar a viver no estado de 
indisciplina, irresponsabilidade, arbítrio e ilegalidade endémica que inva- 
diu muitos dos seus serviços e das suas funções. 
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Independentemente das suas causas, que são múltiplas, esse estado 
de desordem produz um grave efeito deletério sobre a autoridade do Es- 
tado e a vida colectiva. Uma Administração que não cumpre a lei não está 
em condições de exigir esse cumprimento de mais ninguém. Uma Admi- 
nistração que atropela impunemente os direitos de um cidadão perdeu a 
legitimidade para sancionar as infracções administrativas; uma Adminis- 
tração que esconde as suas finanças da opinião pública e não presta contas 
do que faz não poderá mais pretender fiscalizar seja o que for; uma Ad- 
ministração que trafica as suas decisões ou consente pelo menos na conta- 
minação dos respectivos critérios por toda a sorte de influências não estará 
cm posição de invocar contra ninguém o interesse público que lhe foi 
confiado. 

A erradicação destes vícios fundamentais depende em grande me- 
dida de um empenhamento político dos executantes do Programa, no 
sentido de restaurar a disciplina no funcionamento da Administração, 
promover a sua transparência e restituir aos seus agentes um espírito de 
serviço (mesmo que ele deva estar hoje mais perto do espírito de empresa 
do que do espírito de rotina). Sem esse empenhamento e esse espírito, o 
cidadão comum continuará a generalizar sistematicamente qualquer reac- 
ção negativa c a manter o estado de guerra moral que o opõe ao Estado e 
de que não é afinal o principal responsável. 

E se a esse empenhamento político se acrescentar a eliminação dos 
privilégios do Estado em situação de mora; a responsabilização efectiva 
dos órgãos e agentes pelo cumprimento das obrigações da Administração; 
o acesso dos cidadãos a alguns dos seus segredos e santuários; e ainda o re- 
forço da inspecção interna de contas e resultados e a publicação obrigató- 
ria dos seus relatórios — estarão reunidas, sem prejuízo de outras iniciati- 
vas convergentes, algumas condições básicas da reconstituição da imagem 
da Administração c da autoridade do Estado. 

3. As garantias do cidadão 

Apesar dos progressos sensíveis verificados de há alguns anos para cá, 
culminados com a recente reorganização dos tribunais administrativos 
que operou a sua plena judicialização, existem ainda algumas sombras no 
panorama das garantias dos cidadãos perante os actos da Administração. 

No que diz respeito à Justiça administrativa, e embora as leis portu- 
guesas já tenham ido bastante longe em relação à situação anterior a 
1977, a Comissão poderá ainda comprometer-se cm três ou quatro pontos 
de aperfeiçoamento; 
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— o alargamento do número de tribunais inferiores, de modo a 
levar alguns deles até ao interior e a torná-los mais acessíveis 
às respectivas populações (são de sacrificar nesta matéria os 
critérios de mercado); 

— a ampliação dos poderes de intimação do juiz contra a Ad- 
ministração, de modo a que eles possam tendencialmente 
abranger todas as obrigações líquidas c certas da mesma Ad- 
ministração; 

— o reforço das providências cautelares contra a Administração; 

— a autonomização do processo de execução, de modo a permi- 
tir a sua utilização directa com base em direitos conferidos 
por lei ou acto administrativo formal. 

É porém nas relações com a própria Administração que deverá inci- 
dir a maior concentração de esforços. Mais de 130 anos depois de terem 
conquistado a cidadania política activa, os portugueses parecem ainda 
permanecer como súbditos perante a Administração Pública. Não por- 
que lhes falte a tutela dos altos princípios jurídicos, alguns até com consa- 
gração constitucional. Mas antes porque, estando o recurso aos tribunais 
reservado por natureza para os casos de excepção, acabam por ficar sujei- 
tos à pequena ditadura quotidiana dos «guichets», dos formulários mal 
preenchidos, da fundamentação recusada, da circular que contradiz a lei, 
das certidões que é preciso requerer no balcão vizinho, dos processos que 
ninguém sabe onde estão... 

A aprovação de um Código de procedimento administrativo, hoje 
aparentemente menos próxima, deverá constituir a oportunidade para es- 
tabelecer uma verdadeira carta dos direitos do cidadão administrado, que 
desça aos pormenores e o ampare quando tiver de defrontar a muralha da 
China de que a Administração se rodeou. É nessa perspectiva que o pro- 
cedimento deverá ser regulado por lei, c não na perspectiva dos formalis- 
mos da acção administrativa. Lá deverá ficar consagrado o direito de todos 
serem ouvidos c convenientemente informados sobre os actos que afectem 
os seus direitos. E poder-sc-á mesmo introduzir o princípio da audiência c 
participação públicas para certos tipos de procedimentos que envolvam 
efeitos de maior importância ou de alcance mais vasto. 
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6. As questões do Poder Local 

Um programa de liberalização da vida portuguesa não poderá deixar 
de ser favorável ao fortalecimento do Poder Local, sendo como são da 
mesma família as ideias de liberdade c de descentralização. 

A primeira prioridade deve ir para os municípios. Eles continuam a 
ser a expressão mais fiel e a resposta mais adequada às aspirações de auto- 
nomia local. A categoria superior das regiões administrativas, criada pela 
Constituição mas ainda não instituída concretamente em nenhuma área 
do território, não se tem revelado uma figura suficientemente amadureci- 
da nem suficientemente alicerçada num genuíno movimento reivindicati- 
vo das populações que lhes corresponderiam. 

É certo que parece existir um forte movimento de opinião a favor da 
regionalização, a qual c apontada como uma peça indispensável da solu- 
ção de muitos dos nossos problemas. Mas o próprio facto de ela não ter si- 
do até hoje realizada, bem como a atitude de inércia ou indiferença que 
as autarquias municipais têm de um modo geral observado a seu respeito, 
permitem concluir que se trata sobretudo de um movimento proveniente 
do centro, de uma teoria elaborada nos gabinetes da capital. Sucede aliás 
que nem sempre se faz com nitidez a distinção entre a regionalização/Po- 
der Local e a simples desconcentração regional dos serviços do Estado, 
quando na verdade são bem diferentes o seu espírito e a sua razão de ser. 
O conceito vai ficando assim com contornos mal definidos e adquirindo o 
estatuto de fórmula mágica. 

É igualmente certo que existe em Portugal um «problema regional», 
que se traduz nomeadamente em desequilíbrios abissais de desenvolvi- 
mento e ainda na falta de dimensão dos municípios para desempenharem 
funções descentralizadas que transcendam os seus recursos e as suas capa- 
cidades. Mas não se segue necessariamente daí que a solução esteja na 
criação das regiões administrativas. A correcção dos desequilíbrios exige 
grandes transferências territoriais de recursos, que só o Estado está evi- 
dentemente em condições de assegurar. Se o quiser fazer, não precisa pa- 
ra isso das regiões administrativas, assim como não precisa delas para en- 
tregar a gestão de alguma parte desses recursos às populações locais, pois 
poderá sempre fazê-lo através dos municípios, promovendo ao mesmo 
tempo a sua associação. Pelo contrário, se se persistir na regionalização 
autárquica, corrc-sc o sério risco de estar a criar apenas burocracias inter- 
médias e sobreposições de serviços. 

O caminho mais aconselhável é pois o da concentração do Poder Lo- 
cal nas autarquias melhor enraizadas de entre aquelas que o integram 
—os municípios— e deixando que através do seu próprio associativismo 
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sejam eles a gerar na prática os laços de solidariedade que amanhã ve- 
nham a justificar a criação das regiões. 

A canalização de recursos para os municípios deve ser progressiva c 
em rigorosa proporção com as responsabilidades postas a seu cargo. A de- 
finição dessa proporção pressupõe por seu lado a delimitação clara das 
atribuições e a fixação de padrões mínimos de gestão eficaz, para o que 
será útil favorecer um certo grau de profissionalização dos gestores muni- 
cipais. Impõe-se igualmente reforçar a disciplina financeira c alargar nal- 
guns aspectos os poderes tutelares do governo, nomeadamente quando 
esteja em causa a execução de programas de interesse comum a vários mu- 
nicípios. 

José Gabriel Quciró 
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CONCLUSÕES 

A Comissão do Programa para uma Nova Década, reunida cm Ofir 
dias 19 e 20 de Janeiro de 1985, aprovou as seguintes considerações 
e a reforma da Administração cm Portugal: 

1. A reforma administrativa constitui um dos grandes proble- 
mas políticos que terão de ser enfrentados nos anos cruciais 
que se aproximam. Sem uma transformação profunda da 
Administração Pública, conduzida com rapidez e coragem, 
ficará irremediavelmente comprometido o êxito de um go- 
verno que pretenda assegurar a reposição dos equilíbrios 
fundamentais da economia e da sociedade portuguesa c o 
seu rápido desenvolvimento. 

Um governo que queira realizar esse grande objectivo, c 
que pretenda ainda levar a cabo a tarefa absolutamente ina- 
diável que c a de reconstituir a imagem e a autoridade do 
Estado e a de refazer as suas relações com os cidadãos na base 
de critérios de confiança c de responsabilidade, não poderá 
deixar de encarar a reforma da Administração como uma das 
suas prioridades. 

Para conseguir tal reforma, será necessário vencer a inér- 
cia c o descrédito gerados pelo fracasso de todas as tentativas 
para a reduzir a um problema técnico confiado a um depar- 
tamento especializado. As dificuldades, as carências c os ví- 
cios da Administração são demasiado graves e extensos para 
que a reforma possa decorrer à margem de um sólido com- 
promisso entre todos os poderes públicos. Por isso ela deve 
ser encarada como uma questão eminentemente política. 

2. A contribuição do sector público administrativo para a infla- 
ção e o défice das contas públicas é decisiva. Impõe-sc deste 
modo, como primeiro grande objectivo de reforma, uma 



drástica redução das despesas correntes da Administração. 
A única maneira séria e eficaz de o conseguir consiste, 

antes de mais nada, em eliminar todos os serviços c organis- 
mos, autónomos e não-autónomos, que se revelem inúteis 
ou de utilidade reduzida. 

O seu número atingiu em Portugal proporções inadmis- 
síveis, denunciando um grave descontrole no crescimento do 
aparelho administrativo. E não basta fazer parar esse cresci- 
mento, até porque isso corresponderia tendencialmente a 
conservar os organismos existentes, mesmo inúteis, e a 
sacrificar-lhes organismos novos, eventualmente úteis. O 
que é necessário é obter uma redução substancial do número 
e dimensão dos serviços, através de um saldo muito favorável 
entre os que se criam e os que se extinguem. 

Uma política semelhante deverá ser realizada para con- 
seguir a redução dos efectivos da função pública. Também o 
seu número ultrapassou há muito o que se poderia justificar, 
uma vez que o aumento do funcionalismo não se traduziu 
de um modo geral em acréscimos quantitativos ou melhorias 
qualitativas das prestações da Administração. A reforma de- 
verá assim, sem prejuízo do reforço de alguns quadros (no- 
meadamente nas carreiras técnicas), prever modalidades não 
coactivas de desvinculação dos agentes e/ou assegurar con- 
trapartidas justas para essa desvinculação. 

O desenvolvimento da economia e de todas as outras activi- 
dades sociais exige uma inovação do sistema de relações en- 
tre a Administração e os cidadãos e as empresas. Portugal 
não pode continuar a ser o país das autorizações e dos cons- 
trangimentos administrativos. A regulamentação das activi- 
dades económicas c sociais deve ser reduzida e, sobretudo, 
deve procurar-se a eliminação tanto quanto possível dos me- 
canismos de licenciamento e controle a priori, na medida em 
que geram demoras e embaraços inúteis, sobrecarregam os 
serviços e favorecem os processos clandestinos de decisão. 

A fiscalização a posteriori deverá na maior parte dos ca- 
sos ser suficiente para garantir o indispensável cumprimento 
das leis, já que não paralisa a capacidade de iniciativa dos 
Portugueses c permite o desenvolvimento livre e responsável 
da vida colectiva. 



4. A Administração não pode também continuar a viver no es- 
tado de indisciplina, arbítrio e impunidade com que tantas 
vezes surge aos olhos dos Portugueses. A sua legitimidade c 
a sua autoridade para agir em nome do interesse público e 
para exigir dos cidadãos o cumprimento dos seus deveres de- 
pende cada vez mais da sua própria capacidade de respeitar 
os direitos desses mesmos cidadãos, da transparência dos 
seus processos de decisão, da sua sujeição a formas efectivas 
de controle e responsabilização. 

A garantia dos direitos dos cidadãos exige em particular 
que os tribunais administrativos se tornem mais acessíveis, 
nomeadamente às populações do interior, e sejam dotados 
de poderes mais expeditos. Exige ainda a publicação urgente 
de um código dos direitos administrados, que os ampare nas 
relações quotidianas com a Administração. Exige também o 
desenvolvimento progressivo de participação alargada dos ci- 
dadãos no processo das decisões administrativas mais impor- 
tantes em certos sectores. 

5. É indispensável aumentar a eficácia c a produtividade da 
Administração. Para desempenhar o papel que lhe cabe no 
processo do desenvolvimento, ela não pode continuar a 
apoiar-se em métodos de trabalho, de organização e de deci- 
são impermeáveis às técnicas modernas e alheios às exigên- 
cias de rapidez do nosso tempo. Deverá procurar-se o máxi- 
mo de concentração funcional e máximo de desconcentração 
vertical c territorial das competências. A informatização in- 
tensiva dos processos c-a melhoria do nível médio das quali- 
ficações dos agentes são igualmente indispensáveis, do mes- 
mo modo que se deverão desenvolver formas de cooperação 
com organismos especializados independentes, nomeada- 
mente as Universidades. 

A formação dos quadros dirigentes é outro ponto fun- 
damental. O sistema de livre nomeação não deve impedir 
que ela tenha lugar e seja permanente. Só assim ficará asse- 
gurada a viabilidade da reforma na sua aplicação quotidiana 
nos serviços, bem como a implantação de sistemas modernos 
de gestão e de controle dos resultados. 

6. A reforma da Administração deverá favorecer o fortaleci- 
mento do Poder Local, baseado fundamentalmente nos mu- 



nicípios. A criação de regiões deve ser evitada na medida em 
que possa significar simples sobreposição de serviços, dupli- 
cação de competências ou multiplicação de burocracias. 

A coordenação dos municípios entre si c com os serviços 
desconcentrados do Estado pode e deve ser feita com recurso 
a fórmulas flexíveis, nomeadamente através do associativis- 
mo intermunicipal. Este associativismo, por iniciativa pró- 
pria ou do Estado, poderá assegurar a adaptação das estrutu- 
ras supra municipais aos problemas concretos e à dimensão 
territorial da solução de cada um deles. 

O mesmo caminho permitirá conseguir a imprescindível 
correcção das assimetrias regionais de desenvolvimento. Elas 
devem ser atenuadas e para isso deverá contribuir decisiva- 
mente a capacidade reivindicativa dos municípios. 

7. A reforma da Administração pressupõe um forte impulso 
político c uma intensa motivação dos serviços c dos seus diri- 
gentes. Ela não poderá ficar confiada apenas a um depar- 
tamento isolado. Deverá antes ser objecto de um solene 
compromisso público com o eleitorado e ser colocada sob a 
autoridade do Primeiro-Ministro, de modo a ser prosseguida 
simultaneamente em toda a Administração e sem quebra de 
solidariedade entre os responsáveis pelos departamentos. 

Mas a este impulso político proveniente do mais alto 
nível do Governo deverá somar-se a iniciativa dos quadros 
dirigentes dos serviços, devidamente estimulados para o 
cumprimento dos objectivos da reforma e para o seu êxito, 
nomeadamente através de incentivos ligados à obtenção de 
resultados previamente estabelecidos como condição de su- 
cesso da reforma. 

Ofir, 20 de Janeiro de 1985 
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SENTIDO DE INTEGRAÇÃO EUROPEIA 

INTRODUÇÃO 

O processo de adesão de Portugal às Comunidades Europeias entrou 
numa fase crucial em que a posição do CDS se afigura decisiva face às im- 
plicações da questão para toda a Nação portuguesa c à delicadeza dos 
problemas que a seu propósito se levantam. 

Parece por isso indispensável reflectir no assunto em profundidade, a 
partir do conhecimento dos dados estruturais da situação, mas também 
dos principais elementos conjunturais de natureza política c económica 
que lhe emprestam hoje um significado muito especial. 

Tanto mais que, tratando-sc embora de definir um Programa para 
uma Nova Década, em nenhum outro domínio o perfil do País, nos pró- 
ximos dez anos e mais, estará, como na integração europeia, ligado c de- 
pendente de decisões a tomar a muito curto prazo. 

Desde o início, o CDS se mostrou inequivocamente favorável à ade- 
são de Portugal às Comunidades Europeias c a essa orientação se tem 
mantido indiscutivelmente fiel, nela se tendo de resto implicado directa- 
mente em várias oportunidades. 

Não poderia aliás ser de outro modo. 
Entre os princípios que defende o CDS, como partido centrista, libe- 

ral c democrata-cristão, c o espírito que anima o ideal europeu do após- 
-guerra há uma evidente convergência. 

Não esqueçamos o contributo decisivo que partidos c personalidades 
dcmocratas-cristãs europeias deram à formulação da ideia europeia c à 
construção das Comunidades que haveriam de realizá-la na prática. 

Os grandes desígnios que presidiram à construção comunitária cor- 
respondem aliás a outras tantas vertentes do pensamento político da fa- 
mília ideológica em que o CDS se integra: 
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A) — Tratava-se, antes de mais nada, de promover o desenvol- 
vimento e a integração das economias europeias, devasta- 
das e desintegradas pela II Guerra Mundial. 

O instrumento de que se lançou mão para realizar 
este objectivo foi, como se sabe, a criação de uma união 
aduaneira c de mercado comum entre os Estados- 
-membros da CEE. 

1.° A adesão aos princípios do comércio livre está es- 
sencialmente presente na vertente interna da Co- 
munidade. Face ao exterior ela proteje-se: por 
uma pauta exterior comum, por uma política co- 
mercial comum e, sobretudo, por uma política 
agrícola comum. 

2.° Nas próprias relações intra-europeias, a realização 
prática daqueles princípios abre brechas sempre 
que uma crise económica provoca dificuldades so- 
ciais e políticas ou sempre que as reestruturações 
implicadas pelo livre jogo das forças económicas 
se tornam demasiado difíceis de explicar. 

Surgem então reacções de defesa e crispações 
proteccionistas que relevam de uma óptica estrei- 
ta de curto prazo e que, a breve trecho, condu- 
zem a represálias comerciais nocivas à desconfian- 
ça entre parceiros, ao desperdício de recursos pro- 
dutivos e à perpetuação de estruturas produtivas 
e que se opõem à modernização da economia eu- 
ropeia face aos desafios tecnológicos lançados pe- 
los Estados Unidos e pelo Japão (e mesmo por ou- 
tros países, como os NIC). 

3.° Não pode ainda considcrar-se criado um autênti- 
co mercado comum europeu porque subsistem ou 
são introduzidos consideráveis obstáculos aos mo- 
vimentos de factores produtivos. É o que sucede 
principalmente com os movimentos de capitais e 
também, ainda que cm menor medida e não obs- 
tante os reforços de harmonização que têm sido 
feitos, com os movimentos de trabalhadores, a li- 
berdade de estabelecimento e de prestação de ser- 
viços. 



0 Os mecanismos de integração positiva, por seu 
turno, nunca foram levados tão longe como os da 
«integração negativa», nem na economia do Tra- 
tado, nem no plano das realizações práticas. 

Mas esses mecanismos representam, no pla- 
no económico, o lado intervencionista das Comu- 
nidades Europeias, a sua costela social-democrata. 

Reconhcça-se porém que, cm alguns domí- 
nios, o progresso deste tipo de integração se afi- 
gura indispensável ao suporte do edifício comuni- 
tário (em particular da própria união aduaneira) c 
à coerência do funcionamento das economias dos 
Estados-membros, muito díspares entre si, nas 
suas estruturas e nos seus níveis de desenvolvi- 
mento. Daí a necessidade de avanços comunitá- 
rios em áreas como as da política regional, da po- 
lítica monetária e cambial, da política social ou 
política energética. 

Não porem como tem sucedido: tem-se mul- 
tiplicado intervenções sem critério c distorções vá- 
rias, que os permitem acusar a CEE de se ter des- 
viado dos seus princípios, sendo hoje marcada por 
um conjunto de mecanismos burocráticos que a 
levam a padecer de um excesso de Administração 
que importa desbloquear. 

De facto, pode dizer-se que a última — e 
talvez a mais durável — grande realização da Co- 
munidade foi a construção da união aduaneira 
em 1968. 

Certo é que podemos congratular-nos com o 
que representam, em termos de construção e de 
unidade europeia, a «pauta exterior comum», a 
«política comercial comum» e a «política agrícola 
comum». 

Mas, à força de tanto falar delas como sím- 
bolos da unidade europeia face ao exterior, 
arriscam-sc a não ser mais do que isso: medalhas 
de mérito ou simples desculpas para tudo aquilo 
que não se fez. Com a particularidade signifícati- ' 
va de que todas essas realizações — nomeada- 
mente a PAC, e apesar de tudo o que se possa di- 
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zer de justo dos abaixamentos tarifários da PEC e 
sobre o sentido liberal da PCC — são, como se 
disse, baseadas no princípio da discriminação re- 
lativamente ao resto do mundo. 

B) — Mas outro dos objectivos da constituição das Comunida- 
des Europeias c também um dos nossos objectivos: a 
construção de uma paz durável na Europa e a garantia de 
estabilidade nas relações entre os países europeus. 

É uma das vitórias da Comunidade porque permitiu 
fechar feridas muito recentes, ultrapassar seculares des- 
confianças, reconciliar a Alemanha e a França e aproxi- 
mar a Grã-Bretanha do continente europeu. Por isso, um 
facto essencial à vida do europeu há-dc ser registado a seu 
crédito: é que nunca a Europa esteve tanto tempo segui- 
do em paz como depois da II Guerra Mundial. 

C) — O reforço da posição da Europa no mundo é outro dos 
elementos do activo comunitário. 

Primeiro bloco comercial do mundo, a Europa foi 
também capaz de, em muitas ocasiões (e não apenas no 
plano comercial), vir a falar como uma só voz, contri- 
buindo para substituir a um mundo bipolar de grandes 
potências que se afrontavam perigosamente uma estrutu- 
ra tripolar ou multipolar muito mais equilibrada e com- 
pensada. 

Por aqui se espera também que a «integração positi- 
va» avance: na criação de uma capacidade europeia de de- 
fesa, bem como em outras áreas políticas sobre as quais 
não pode deixar de assentar o poder da Europa (a política 
de educação, a segurança interna ou as relações culturais). 

D) — Outra das faces por que a Europa comunitária se reconhe- 
ce não pode deixar de ser a do respeito e da promoção ac- 
tiva dos valores da liberdade, da democracia e do reco- 
nhecimento do homem integral, da pessoa, como centro 
e destino de toda a política e de toda a construção social. 

São valores a que, por definição, os Estados- 
-membros da Comunidade devem fidelidade, no seu in- 
terior, como no campo das relações internacionais; e a 
que a eleição do Parlamento Europeu por sufrágio uni- 



versai deu uma nova dimensão, à própria escala comuni- 
tária. 

E) — Um outro desígnio comportava a constituição da Comu- 
nidade, no espírito dos seus pais-fundadores: a união po- 
lítica da Europa, pela criação de uma espécie de federa- 
ção europeia, dotada de órgãos supranacionais. 

Mas o «misticismo europeu» implícito nesta ambição 
em breve se defrontou com a força das coisas tais como 
são e das percepções nacionais sem as quais a força da Eu- 
ropa não existiria. 

AS RAZÕES DE ADESÃO 

Para além da convergência de princípios acabada de assinalar, várias 
outras razões justificam ou impõem, cm nosso entender, a adesão de Por- 
tugal às Comunidades Europeias. 

Sistematizemo-las em quatro categorias: izzõespolíticas, sociais, cul- 
turais e económicas. 

Razões Políticas 

Na origem, os motivos políticos foram determinantes: tratava-se dè 
procurar uma garantia de consolidação das instituições democráticas, uma 
espécie de seguro contra a recuperação dos totalitarismos. 

Outras razões políticas alimentaram, porém, a opção europeia: 

• O reforço da posição de Portugal no mundo, pela inserção 
num bloco poderoso de países desenvolvidos. 

• A participação de Portugal nos mecanismos de decisão comu- 
nitários que, de outro modo, teríamos de suportar passiva- 
mente, sem possibilidade de aí ter qualquer voz activa. 

• A consolidação do reconhecimento de uma posição geostraté- 
gica, essencial no flanco sudoeste da Europa e no quadro das 
ilhas atlânticas. 
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• O reforço do reequilíbrio a Sul de uma Europa pensada de- 
masiado a Norte e centrada portanto numa problemática que 
nos c, em larga medida, alheia. 

A perpetuação do nosso estatuto de país-tercciro contribuiria para 
acentuar a nossa centrifugação para a periferia da Europa, particularmen- 
te indesejável numa altura em que a Espanha solicitava a adesão à CEE. 

Razões Sociais 

Neste plano, basta lembrar as centenas de milhares de trabalhadores 
portugueses que se encontram nos Estados-mcmbros da Comunidade (em 
particular a França, a Alemanha c o Luxemburgo) c naqueles que para lá 
poderão futuramente dirigir-sc. 

Só depois da adesão poderão considerar-se cidadãos europeus de par- 
te inteira, com os mesmos direitos e regalias dos nacionais de qualquer 
outro Estado-membro: em matéria de liberdade de circulação, de acesso 
ao trabalho, de reagrupamento familiar, de segurança social. 

Razões Culturais 

A Nação portuguesa assume uma herança cultural compósita onde se 
combinam todos os elementos significativos da sua presença no mundo. 
Mas c indiscutível a importância da tradição cultural europeia: ponto fi- 
nal de sucessivas grandes migrações ou invasões continentais, o povo por- 
tuguês c cm si quase um resumo da história antiga da Europa c por isso, 
porventura, o mais europeu dos povos europeus. 

Em contrapartida, c inegável e importante o nosso contributo histó- 
rico para a civilização europeia. 

Hoje ainda estaremos em condições de dar um contributo original 
para a renovação de uma cultura europeia diversificada. 

Razões Económicas 

A adesão à CEE é o corolário lógico de um processo de abenura à 
Europa que se veio desenvolvendo ao longo de 25 anos — é o seu desen- 
volvimento e aprofundamento. 
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Começa esse processo com a participação na OCDE e com a presença 
como membro fundador da EFTA. 

E prossegue, no que directamente toca à CEE, com a celebração do 
Acordo Comercial de 1972 e seus Protocolos complementares, que larga- 
mente abriram a economia portuguesa ao comércio com a Comunidade. 

Hoje em dia, cerca de 85 % do nosso comércio com a CEE está já to- 
talmente liberalizado, ao abrigo das disposições de desarmamento adua- 
neiro do Acordo de 1972. 

Como o comércio Portugal-CEE representa cerca de 55 % do nosso 
comércio externo, é fácil de alcançar o que isso representa em termos de 
abertura. 

Não admira que assim seja, numa economia pequena e necessaria- 
mente aberta como é a nossa — num grau que não tem paralelo, por 
exemplo, com a situação da nossa vizinha Espanha. 

Acontece, porém, que alguns dos mais significativos produtos da 
nossa exportação encontram ainda — por serem considerados produtos 
sensíveis — consideráveis dificuldades de penetração nos mercados comu- 
nitários; é o caso dos têxteis, do concentrado de tomate, dos vinhos, das 
conservas de peixe. Ora, só a adesão permitirá consolidar duradouramen- 
te a abertura do mercado europeu, continuando Portugal a sujeitar-se até 
lá a restrições unilateralmente impostas. 

Mas participar na CEE é participar também naquilo a que se poderá 
chamar o espaço financeiro europeu. 

Deverá este traduzir-se no desejável incremento do investimento di- 
recto comunitário em Portugal, de preferência associado a capitais portu- 
gueses, com tudo o que isso pode significar de reforço de capacidade pro- 
dutiva e de renovação tecnológica e organizativa. Traduzir-se-á ainda na 
possibilidade de acesso à vantagem decorrente da abertura e interpenetra- 
ção dos mercados de capitais. 

Mas traduzir-sc-á sem dúvida também na possibilidade de acesso aos 
fundos estruturais da Comunidade e outras instituições financeiras a ela 
ligadas — FEDER, FSE, FEOGA, BEI, Fundo CECA, NIC, programas 
mediterrânicos de desenvolvimento — apoiando a modernização das 
infra-estruturas e os programas de desenvolvimento dos sectores público e 
privado. 

E, onde melhor deverão rcvelar-sc as vantagens de adesão para a eco- 
nomia portuguesa é nos efeitos dinâmicos de modernização e desenvolvi- 
mento que dela poderão resultar. 
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Encontrá-los-emos cm três ou quatro planos: 

1.° O aumento da concorrência no mercado interno, pela elimina- 
ção de barreiras ao comércio ainda subsistentes e pela interven- 
ção de novos operadores, preparados c eficientes — o que não 
deixará de constituir um importante sobressalto em agentes eco- 
nómicos com acentuada propensão à protecção do Estado e que 
até agora se têm dispensado de proceder à indispensável renova- 
ção de estruturas e métodos de trabalho. 

Recorde-se aliás que a maior exposição à concorrência não 
resultará apenas da eliminação de obstáculos nas trocas interco- 
munitárias, mas ainda da redução do grau de protecção face a 
terceiros países pela adopção dos compromissos comerciais e dos 
acordos preferenciais da Comunidade. 

O sobressalto daí resultante (aliás mitigado pela fixação de 
períodos transitórios de desarmamento pautal) será particular- 
mente sensível no caso das trocas com países dotados de estrutu- 
ras semelhantes do comércio externo. É o que sucede, por exem- 
plo, com os países da orla sul do Mediterrâneo e com alguns dos 
Novos Países Industriais (com excepção da protecção especial- 
mente rigorosa concedida pela Comunidade aos seus produtos 
sensíveis). 

2.° A consolidação da abertura de um largo mercado exterior, ofere- 
cendo novas oportunidades que, se bem exploradas, reforçarão o 
impulso interno a uma economia cujo crescimento não pode 
deixar de ser liderado pelas exportações. 

Não há praticamente cm Portugal empresas de dimensão 
europeia, comparáveis a muitas dos Estados-membros. 

Só a exploração do mercado europeu de forma dinâmica e 
agressiva permitirá criar tais empresas. 

E será também a actuação num grande mercado mais aberto 
que motivará as escolhas que deverão conduzir à especialização 
da economia portuguesa de acordo com os dois critérios funda- 
mentais: o aproveitamento das vantagens comparativas na base 
da dotação em recursos e a inserção na dinâmica da procura in- 
ternacional. 

Por outro lado, será importante a criação de uma situação 
de inevitabilidade da flexibilização das estruturas produtivas 
portuguesas para lhes permitir adaptar-se a novas e mais evoluí- 
das condições de concorrência e de especialização (por exemplo a 
especialização fina intraprodutos). 
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3.° A necessidade de alteração dos quadros institucionais da econo- 
mia, no sentido da liberalização, da transparência c da redução 
da discricionaridade. A perspectiva da integração europeia fun- 
cionou já como um importante pretexto, por exemplo, para a 
abertura da Banca e dos seguros à iniciativa privada c para o iní- 
cio da liberalização do comércio de cereais (EPAC) e do açúcar e 
do álcool (AGA). 

Será ainda a oportunidade para desembaraçar a economia 
portuguesa dos BRTs e dos BRE's, dos controles burocráticos do 
investimento estrangeiro, das intervenções discriminatórias do 
Estado na concorrência entre as empresas c na afectação de re- 
cursos; bem como para a dotar com vários factores importantes 
de racionalidade como os mercados de câmbios ou de títulos. 

O PROCESSO NEGOCIAL E AS PERSPECTIVAS IMEDIATAS 

As negociações para a adesão de Portugal às Comunidades Europeias 
duram já há sete anos e, ao longo deste período, é muito natural que os 
portugueses tenham visto o seu estado de espírito mudar com as vicissitu- 
des do processo. 

No início, era geral a expectativa favorável à integração europeia. 
A motivação política era, como se disse, muito forte no sentido de 

consolidar as instituições democráticas e havia uma sólida convicção de 
que a adesão constituiria de facto um poderoso impulso ao desenvolvi- 
mento e à modernização da economia portuguesa. 

Tais motivações e expectativas confortavam-se, de resto, com as reac- 
ções políticas dos Estados-mcmbros da Comunidade c com as tendências 
do comportamento das suas economias. 

A ameaça comunista no extremo ocidental da Europa estava ainda 
muito próxima e convinha tudo fazer para a evitar. 

Por outro lado, as economias europeias haviam-sc refeito do choque 
petrolífero de 1973/74 e as perspectivas de evolução eram perfeitamente 
compatíveis com o restabelecimento de um ciclo normal de recuperação c 
crescimento. 

Aliás, a moderna descoberta da Europa pela emigração portuguesa 
fizera nascer um apelo europeu indiscutível, que era, no fundo, o resulta- 
do do efeito de demonstração que os níveis c os padrões de vida dos ou- 
tros europeus exerciam sobre os portugueses já desde o fim dos anos 60. 
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Dc resto, acabada de consumar uma descolonização traumática, o ca- 
minho da Europa afigurava-sc então aos portugueses como a única via al- 
ternativa para a remobilizaçâo das energias nacionais em direcção a um 
projecto de futuro. 

A integração europeia era sentida como a consequência natural da 
liberdade reencontrada, como o caminho necessário do progresso e a 
oportunidade dc realização das mais secretas aspirações, como a forma dc 
alcançar a maioridade política, a respeitabilidade internacional e a segu- 
rança psicológica que adviriam da qualidade de membro de um clube a 
que, por natureza, só pertenciam velhos países bera instalados na vida. 

Acrescia que havia muito quem acreditasse na altura que — vencidos 
os constrangimentos do antigo regime e ultrapassada a tempestade da re- 
volução comunista — o País se libertaria dos bloqueamentos internos que 
o afastavam da Europa e portanto se encontrava cm condições de fazer o 
necessário processo dc adaptação. 

Cedo, porém, a evolução política interna lançou algumas dúvidas so- 
bre a consistência do percurso que se encetava. 

Os primeiros governos constitucionais revelaram um Panido Socialis- 
ta demasiado apegado aos dogmas tradicionais, a quem não bastava a lu- 
ta contra o estalinismo do PC nem as boas relações do seu secretário-gcral 
para se liberalizar e se transformar num partido «europeu» moderno. 

Acresceram a instabilidade política, a ambiguidade terceiro-mun- 
dista do Presidente da República, as preocupações com a política de esta- 
bilização de 1977/78, o segundo choque petrolífero. 

Não admira por isso que o processo tivesse marcado passo, e só ver- 
dadeiramente em 1980 se tivesse recuperado politicamente o élan euro- 
peu. 

Daí que os «dossiers» se fossem abrindo com rapidez e se começasse a 
falar em datas precisas para a adesão. Considerada a «prioridade das prio- 
ridades» da política externa portuguesa, a integração europeia correspon- 
dia efectivamente a uma ideia do País, subjacente à política do governo 
do Dr. Sá Carneiro e do Prof. Freitas do Amaral. 

Depois disso, porém, vários factores convergiram para a desacelara- 
ção do processo. 

Por um lado, foi-se talvez agudizando nos responsáveis a consciência 
do nosso atraso relativo c da impreparaçâo das nossas estruturas. 

Por outro lado, foi-se agravando o estado crítico da economia mun- 
dial e da própria Comunidade Europeia, que levou à formulação do Man- 
dato de 30 de Maio e às tentativas de reforma da PAC, ao agravamento 
do problema orçamental, ao adiamento do lançamento de novas políticas 
comuns, ao empolamento dos problemas do alargamento. 
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Simultaneamente, a Espanha procurava também negociar a sua ade- 
são e as dificuldades da negociação espanhola iam-sc reflectindo, com 
crescente intensidade, nos bloqueamentos políticos à conclusão das nego- 
ciações com Portugal. 

Em 1982, com o apoio da presidência belga das Comunidades c com 
a adopção de uma nova metodologia, o processo negocial deu um salto 
considerável e conseguiu-se uma efectiva descolagem relativamente às ne- 
gociações com a Espanha. 

Mas, a partir daí e até uma data recente, as negociações voltaram a 
marcar passo, sem que se lhes vislumbrasse o fím. 

A Comunidade foi-sc enleando na incapacidade de resolver os seus 
problemas internos e a data da adesão foi sendo sucessivamente adiada. 
Os responsáveis socialistas do Governo em funções, a começar pelo 
Primeiro-Ministro e pelo Presidente da Assembleia da República, come- 
çaram a insistir na existência de alternativas e na hipótese de não-adesão, 
depois de, quando na oposição, haverem acusado levianamente os gover- 
nos da AD de não acelerarem suficientemente o processo. 
AD de não acelerarem suficientemente o processo. 

A Cimeira de Fontainebleau inverteu significativamente a situação e 
provocou uma viragem de 180 graus nas expectativas dos responsáveis e 
no discurso do Governo. 

Três pontos avultaram entre os temas de acordo da Cimeira: 

1.° A resolução no imediato da questão da contribuição britânica 
para o orçamento comunitário e a fixação dos critérios de reem- 
bolso à Grâ-Bretanha nos próximos anos; 

2." O desbloqueamento que aquela resolução permitiu, do aumen- 
to dos recursos próprios da Comunidade, mediante a elevação 
da percentagem do FVA de 1 % para 1,4 % c futuramente para 
1,6%; 

3.° O compromisso de promover a adesão de Portugal e da Espanha 
em 1 de Janeiro de 1986. 

Este último ponto foi acolhido com o maior júbilo pelas autoridades 
portuguesas, permitindo-lhes uma evidente operação de prestígio e auto- 
rizando-as a uma mudança completa de discurso, que o Ministro dos Ne- 
gócios Estrangeiros sublinhou a traço grosso reunindo os embaixadores 
dos Estados-membros c rcclamando-lhcs um compromisso solene sobre a 
adesão. 

Favorável como é à entrada de Portugal na CEE, que considera uma 
autêntica opção de sentido nacional e em que (reafirma-se) se empenhou 
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activamente por várias vezes c por várias formas, não pode o CDS deixar 
de se regozijar com as perspectivas abertas, considerando que a adesão de- 
ve ser entendida como uma vitória significativa de todas as forças demo- 
cráticas e nacionais que nela se empenharam e mesmo do projecto demo- 
crático e do futuro de desenvolvimento de Portugal. 

Urge, porém, tomar posição sobre as perigosas ambiguidades e ligei- 
rezas com que o assunto tem sido tratado nesta fase e sobre os riscos gra- 
ves que o processo comporta. Assim: 

1.° Anunciadas unilateralmente pela presidência da CEE as datas 
para a adesão de Portugal, não pode esse facto aceitar-se como 
uma imposição à qual se deva responder com cedências inaceitá- 
veis do ponto de vista dos interesses nacionais. O facto é parti- 
cularmente grave cm «dossiers» onde ainda estão por negociar 
questões de grande sensibilidade para os interesses portugueses 
e relativamente às quais a CEE tem adoptado uma posição de 
grande rigidez, rccusando-sc a aplicar as regras comunitárias 
após a adesão quando nos exige o seu cumprimento imediato ou 
a curto prazo todas as vezes que isso lhe interessa. 

É esse o caso dos assuntos sociais e movimentos de trabalha- 
dores: que se saiba, a Comunidade não voltou atrás com as suas 
exigências de períodos transitórios dilatados relativamente à livre 
circulação de trabalhadores, não foi levantada a «reserva luxem- 
burguesa», não está firmado um princípio favorável quanto às 
prestações familiares, não há sequer a garantia de um tratamen- 
to pelo menos igual àquele que foi imposto aos gregos. 

É o caso do capítulo agrícola, onde se pretendem manter 
restrições totalmente injustificáveis às exportações de concentra- 
do de tomate, de conservas e de vinhos e onde, além de outros 
problemas, a Comunidade se tem mostrado impremeávcl às 
pretensões portuguesas sobre as quotas de importação de cana- 
-de-açúcar segundo o regime preferencial aplicado aos associa- 
dos na Convenção de Lomé, da qual depende a laboração e o 
normal desenvolvimento em condições de competitividade das 
refinarias portuguesas. 

É também o caso das pescas, onde a Comunidade não tem 
ainda posições definidas e onde está longe de assegurado o res- 
peito pelos direitos e interesses portugueses relativamente aos 
seus recursos piscícolas, face aos outros Estados-membros e à Es- 
panha. 
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É naturalmente o caso dos têxteis, onde os sucessivos adia- 
mentos da data da adesão têm forçado a renegociar o regime de 
restrições quantitativas que a CEE pretende manter. 

Em matérias desta natureza, as cedências indiscriminadas 
não podem ser o preço de uma conclusão rápida das negociações 
c do cumprimento de um calendário cujo termo está quase che- 
gado. 

Torna-sc evidente que, uma vez afirmado pela presidência 
francesa c pelas instâncias comunitárias o princípio da adesão a 
cuno prazo c marcadas as respectivas datas, nada de significativo 
se progrediu nas negociações, como se tem constatado nas recen- 
tes declarações comunitárias c nas últimas reuniões ministeriais 
de negociações, mantendo-sc pelo contrário cm aberto, a menos 
de um mês do termo previsto, várias propostas comunitárias 
que, tanto quanto se sabe, não podem ser aceites. 

Seria particularmente grave, imoral e portanto inaceitável 
que os interesses vitais do País pudessem ser julgados cm troca 
de um calendário que, de toda a evidência, tem em vista o ca- 
lendário político interno, designadamente das eleições presiden- 
ciais. 

2.° A Comunidade tem persistido em ligar politicamente o processo 
português c o processo espanhol de adesão c o Governo não con- 
seguiu fazer aceitar a necessária descolagem entre um c outro. 

O problema tem várias faces. Eis a primeira: 

Tendo a Espanha uma apetência comunitária muito menor 
que a nossa c ameaçando, pela sua dimensão c potencial, 
importantes interesses comunitários, pode ser um negociar 
corcáceo. 

Daí a tendência persistente em meios da Comunidade para 
nos utilizar como isco ou engodo para a Espanha, funcionando 
como instrumento de pressão para a levar a aceitar condições 
desvantajosas c frustrando o princípio das negociações segundo 
os «méritos próprios». 

Aparentemente, tem alguma coisa a ver com isto o estra- 
nho jogo das visitas do Presidente francês ao Primeiro-Ministro 
português: importaria saber o quê. 

A estratégia parece não estar a dar resultado porque a Espa- 
nha não cede; mas, cm todo o caso, importa não cair na armadi- 
lha. Sobretudo, seria inaceitável a assunção de compromissos 
nesta perspectiva pelo Governo português. 
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0 Eis outra dimensão do problema: 

É necessário preparar com extremo cuidado e firmeza as ne- 
gociações para a disciplina das relações bilaterais entre Portugal 
c Espanha no período transitório. Estas encontram-sc, no plano 
comercial, disciplinadas pelo Anexo P à Convenção entre a 
EFTA c a Espanha. Durante os três primeiros anos de vigência 
do Acordo, a nossa balança comercial degradou-se fortemente, 
passando para metade do que era antes (de 36% para 18%) a 
respectiva taxa de cobertura. 

Não deve aliás admirar esta evolução, sabido como c que a 
economia espanhola se defende fortemente do exterior não ape- 
nas por barreiras aduaneiras, mas igualmente por obstáculos não 
tarifários da mais diversa ordem (burocráticos, fiscais, etc....). 

As relações comerciais com a Espanha são um dos temas 
mais sensíveis no nosso processo de adesão e as soluções que vie- 
rem a existir no período transitório serão diferentes consoante 
Portugal adira simultaneamente com a Espanha ou antes deste 
país. 

A adesão simultânea teria vantagens porque só a entrada 
na CEE motivará a Espanha a desmantelar o seu arsenal protec- 
tor e porque no quadro comunitário deverá ser mais fácil regular 
os contenciosos bilaterais. É essa também a solução preferida e 
preconizada pela burocracia de Bruxelas. 

Por outro lado, em caso de adesão separada, a questão será 
particularmente delicada sabido como é que o Acordo Comer- 
cial de 1970 entre a CEE e a Espanha é extremamente favorável 
a esta. 

O preço da simultaneidade será, porém, infalivelmente, o 
adiamento sine die da adesão portuguesa. 

Ora, não é aceitável que esta continue a ser indefinidamen- 
te penalizada pelos problemas levantados nas negociações entre 
a CEE e a Espanha. 

Interessa pois que o Governo tenha ideias claras sobre dois 
pontos: 

a) que arbitragem fazer entre as vantagens da simultanei- 
dade e a necessidade prática da separação? 

b) que princípios defender e que objectivos prosseguir nas 
negociações envolvendo as relações com a Espanha? 

Caso tenha ideias precisas sobre estes pontos, c importante 



que o CDS, como oposição responsável e democrática, as co- 
nheça. 

4.° Outro ponto crítico decorre das relações com os Estados Unidos e 
dos laços privilegiados que ligam o actual Governo a várias ou- 
tras «alternativas». 

De tudo isto se retira pois que há demasiados vectores neste 
processo a passar pelo estrangeiro. 

5.° Se a adesão vai ter lugar em 1986, é imperativo do interesse na- 
cional que, de aqui até lá, a política económica portuguesa se 
oriente no sentido do crescimento c que o País se sinta mobiliza- 
do c apetrechado para enfrentar o desafio da adesão. 

A primeira condição para o sucesso desta operação é uma 
boa resistência psicológica, uma sólida (ou pelo menos razoável) 
armadura moral do País, um estado de espírito positivo, um mí- 
nimo de optimismo sadio nos portugueses para aceitar o desafio 
c dar-lhe resposta adequada. 

Ora, o estado do País c mau — nos planos económico, polí- 
tico, moral e psicológico. 

Urge, pois, daqui até à adesão, recriar o estado de tensão 
criadora, sem o qual o risco não será compensador c as dificulda- 
des não se ultrapassarão. 

Este é, em meu entender, o factor determinante do qual 
depende a nossa preparação para a adesão. Os outros são instru- 
mentais, ainda que igualmente decisivos. 

6.° A Comunidade está em movimento e vai-se reformando. Portu- 
gal é país aderente ou «cm vias de adesão» c por isso deve desde 
já ser reivindicada, com todo o fundamento, a nossa participa- 
ção no estudo das reformas internas da Comunidade cm maté- 
rias que directa ou indirectamente condicionem os interesses na- 
cionais (ex: PAC, política de pescas, política regional, política 
industrial), bem como as negociações dos acordos comunitários, 
em que o País está directamente interessado (v.g. a Convenção 
de Lomé III ou os acordos com os países mediterrânicos). 

7.° Enfim, de tudo o que precede julga-sc sair reforçada a conclusão 
do último Conselho Nacional no sentido de que deve ser assegu- 
rada ao processo a transparência e a participação que o tornem 
num verdadeiro processo nacional. 

É urgente criar as estruturas para que tal aconteça. 
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Só nestas condições a adesão de Portugal às Comunidades Europeias 
se poderá fazer como algo que foi conscientemente desejado, uma opção 
livre c não um efeito suportado a contragosto. 

Não que a adesão deva ser vista — como parece sc-lo normalmente 
— como uma alternativa exclusiva que, pelo facto de ser escolhida, leve a 
pôr de parte outras ligações preferenciais. 

De facto, a única com ela incompatível seria a adesão ao COME- 
CON: quaisquer outras, sejam os Estados Unidos, Japão, a África, o Bra- 
sil, os Árabes ou a América Latina, não são alternativas que se excluam, 
mas ligações que se completam. 

Ao fim e ao cabo, a grande e verdadeira opção é só uma: aderir ou. 
não-aderir às Comunidades Europeias. Por isso, até ao fim das negocia- 
ções, devemos ser capazes de guardar a liberdade interior de decidir ade- 
rir ou ficar de fora, em função exclusivamente dos interesses portugueses 
e das condições que pretendam impor-nos — assumindo com isso todas 
as consequências da decisão tomada. 

Com a consciência de que, se porventura decidirmos não aderir, ha- 
verá sempre soluções para a emergência: Portugal sobreviverá c encontra- 
rá resposta para a dificuldade. 

Se, porém, decidirmos entrar, então fá-lo-emos com todas as dimen- 
sões que nos caracterizam como Nação. Isto é: entraremos na Comunida- 
de como europeus que somos, mas com todas as dimensões — atlântica e 
africana — que igualmente nos definem. A adesão não há-de constituir 
uma amputação mas um enriquecimento. 

Seja como for, os recentes desenvolvimentos do processo negocial 
impõem da parte portuguesa uma posição cautelosa mas clara, frente aos 
sucessivos expedientes dilatórios com que a Comunidade parece preten- 
der entreter-nos indefinidamente ou empurrar-nos para a ruptura. 

Já ficou clara a nossa vontade de aderir. 
Mas não pode a dignidade da Nação portuguesa aviltar-se no pedido 

reiterado do reconhecimento de um direito que outros parece entende- 
rem como favor, na espera mendicante de uma adesão sempre adiada que 
outros consideram como benesse, porventura na aceitação constrangida 
de uma renúncia imposta. 

Portugal há-de ser o critério e a medida da nossa política externa. 
Ao Governo encarregado das negociações impõe-se discernir o mo- 

mento em que se torne imperativa uma reflexão global e mesmo uma po- 
sição radical. Se não o fizesse, erraria gravemente. 
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ALGUNS PROBLEMAS DE ADESÃO 

Já se referiram alguns dos problemas ligados à adesão: a eliminação 
de restrições ao comércio, as relações com a Espanha e com terceiros países 
e a liberdade de circulação dos trabalhadores. 

Sem entrar em detalhe — que releva das correspondentes político- 
-scctoriais— convém porém ter consciência de mais alguns problemas e 
implicações ligadas com estes e outros tópicos: 

1.° A adopção da pauta exterior comum, ainda que possa implicar 
para a maior pane dos sectores uma redução significativa de direitos, não 
deve ser sobrestimada: à parte as trocas com os EUA c o Japão, parte 
substancial das nossas importações sobre que incidem aqueles direitos são 
constituídas por produtos primários, com destaque para o petróleo. 

Por força das negociações dos GATT, a protecção da Comunidade 
tende a assentar cada vez menos em direitos e mais em restrições quanti- 
tativas (bilaterais ou multilaterais) c cm outros obstáculos não-tarifários. 

2.° A concessão por Portugal, após a adesão, dos benefícios inscritos 
na Convenção de Lomé e no Sistema de Preferências Generalizadas não 
deverá trazer sensíveis consequências danosas. Os países beneficiários 
(subdesenvolvidos) têm estruturas económicas bastante dissemelhantes 
das nossas, não têm sido significativos os efeitos da criação de comércio de 
produtos industriais em direcção à CEE e — embora passemos de recebe- 
dores a dadores de preferências no SPG — os benefícios a perder concen- 
tram-se num grupo pouco relevante de produtos tradicionais. 

Já quanto aos países mediterrânicos beneficiários de acordos comer- 
ciais as interacções são mais evidentes (mas nos dois sentiodos). 

Convém fazer, a propósito, dois grupos de observações: 

a) — A participação de Portugal na definição e prossecução da 
política de cooperação da CEE nos quadros da Convenção 
de Lomé é extremamente importante, máxima do ponto 
de vista das nossas relações com os países africanos de 
expressão oficial portuguesa. É urgente, por isso, definir a 
filosofia de actuação neste domínio após a adesão e pre- 
parar áreas concretas de intervenção à luz das nossas capa- 
cidades e dos interesses cm presença. 
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b) — A presença de Portugal nas instâncias comunitárias permi- 
tirá controlar os futuros compromissos da Comunidade na 
área mediterrânica. 

E neste caso, como nos de aplicação da pauta exterior 
comum, sempre haverá possibilidades de recorrer a cláu- 
sulas de salvaguarda cm casos de excessiva penetração nos 
mercados nacionais. 

3.° A adesão implicará para as empresas portuguesas uma harmoni- 
zação, relativamente à CEE, de aspectos importantes do seu quadro geral 
de actuação. 

Além dos já mencionados, será o caso das harmonizações fiscais e das 
normas técnicas, bem como da aplicação das regras decorrentes da política 
de concorrência da CEE. 

Juntamente com os princípios da aplicabilidade directa e da preva- 
lência do Direito comunitário, isto implica a adaptação a novo condicio- 
nalismo e portanto a preparação para ele. 

Por outro lado, os contactos e o intercâmbio de informação (que a 
própria CEE fomenta) entre empresas portuguesas e da Comunidade fa- 
vorecerão o fluxo do investimento estrangeiro c o interesse pelo nosso 
mercado, mais atractivo quando puder ser considerado cm conjunto com 
o mercado espanhol. Mas para isso é necessário apagar a má reputação da 
nossa burocracia, simplificar os processos administrativos, devolver a 
transparência a todo o sistema económico. 

Outra das faces da harmonização das condições de funcionamento 
das empresas deverá ser ainda a redução das grandes diferenças na remu- 
neração dos factores produtivos, designadamente do trabalho. Isso impõe 
acréscimos de produtividade compensadores, faz apelo a indispensáveis 
reformas tecnológicas e poderá implicar reestruturações mais ou menos 
importantes no tipo de combinações produtivas prevalecentes na econo- 
mia portuguesa. 

4.° O Estado deve desempenhar o seu papel próprio no domínio do 
que se pode chamar a política industrial, isto é do apoio à indústria por- 
tuguesa para a concorrência e a modernização: 

• Revendo o quadro institucional para lhes assegurar igualda- 
de de condições na concorrência; 

• Assegurando às pequenas empresas, prevalecentes nos secto- 
res tradicionais, o apoio na organização, na informação técni- 
ca c de mercados, na criação de capacidade de investimento; 
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• Promovendo uma política tecnológica dirigida à inovação e à 
qualidade; 

• Deixando de apoiar empreendimentos inviáveis; 
• Concentrando a sua acção e os seus recursos, que tem dilapi- 

dado de modo improdutivo, na construção c no funciona- 
mento das infra-cstruturas necessárias ao processo de desen- 
volvimento. 

► 

5.° A agricultura portuguesa é um sector estagnado e longe do nível 
de desenvolvimento das outras agriculturas europeias. Poderá ser caracte- 
rizado por uma inadequada estrutura fundiária, um incorrecto aproveita- 
mento dos solos, o baixo nível tecnológico, a falta ou insuficiência de 
infra-estruturas c a fraca preparação técnica dos empresários. 

A política agrícola pouco tem atacado as estruturas produtivas, 
resumindo-sc essencialmente a uma política de preços regulamentados c 
subsidiados com a preocupação dominante de assegurar preços baixos ao 
consumidor, encorajando ao mesmo tempo a produção c o consumo de 
determinados produtos. Daí uma sobrecarga considerável para as finanças 
públicas, sem que se tivessem feito sentir efeitos significativos na produ- 
ção; os benefícios terão ido fundamentalmente para os consumidores e 
para os industriais transformadores e grossistas. 

Os objectivos da Política Agrícola Comum da CEE (PAC) são, em 
síntese: aumentar a produtividade agrícola, assegurar um nível de vida 
equitativo à população agrícola e preços razoáveis aos consumidores, esta- 
bilizar os mercados e garantir os abastecimentos. Prosseguidos estes objec- 
tivos através da componente garantia da PAC, visa a componente orienta- 
ção uma intervenção directa a nível das próprias estruturas agrícolas. 

A PAC cumpriu razoavelmente a sua missão no que respeita aos pri- 
meiros objectivos. São porem conhecidas as consequências laterais a que 
conduziu o funcionamento dos mecanismos que lhe são próprios: distor- 
ções nos preços relativos, estímulos artificiais à produção, excedentes, 
enormes custos financeiros da intervenção. Daqui também a reduzida 
disponibilidade de meios para as intervenções estruturais. 

Os ajustamentos implicados em Portugal pela adopção das regras de 
ataque são numerosos. 

Com excepção do leite c da carne, é natural que os preços recebidos 
pelas principais categorias de produtores devam aumentar pela prática 
dos preços garantidos. 

Terá de se abandonar a política de subsídios aos «inputs» (fertilizan- 
tes, combustíveis, rações), mas a elevação dos preços garantidos permitirá 
que o rendimento médio da maioria das explorações agrícolas não seja 
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muito afectado ou o seja positivamente — pese embora o custo suple- 
mentar para os consumidores. 

Mas a própria política de garantia poderá ter efeitos «estruturais». 
Por um lado, as alterações na estrutura dos preços ao produtor poderão 
levar a alterações (positivas? negativas? dependerá das condições do mer- 
cado comunitário e dos objectivos da intervenção) no volume e na compo- 
sição da produção agrícola — pouco sensíveis a curto prazo, dada a baixa 
elasticidade oferta-preço no sector. 

Por outro lado a aplicação da política comum de garantia supõe a or- 
ganização do mercado de cada grupo de produtos nos moldes da CEE, 
implicando o estabelecimento de uma rede de mercados «testemunha» 
com divulgação dos preços a todos os agentes interessados; a normalização 
dos produtos segundo as normas da CEE; a criação das necessárias infra- 
-estruturas de recolha, armazenagem, tratamento e escoamento dos pro- 
dutos; o desmantelamento dos monopólios comerciais; a reestruturação 
dos organismos oficiais no sentido de virem a ser os executores da política 
comunitária. 

Estas consequências são globalmente positivas porque se substituem 
à desorganização, à ineficiência e à pouca transparência das estruturas de 
mercado actuais. 

A aplicação das medidas de «política socioestrutural» da PAC virão 
também ao encontro das carências da agricultura portuguesa. A sua eficá- 
cia está porém limitada pela escassez dos recursos disponíveis pelo tipo de 
exigências feitas e pelos critérios adoptados nas Directivas de «política so- 
cioestrutural» que se enquadram com dificuldade nas características da 
nossa agricultura pela falta de OCM's para produtos do Sul europeu. 

Serão necessários períodos transitórios de razoável duração para 
adaptação da nossa agricultura e da política agrícola às regras comunitá- 
rias. 

Tenha-sc designadamente em conta que a nossa balança alimentar 
externa é fortemente deficitária. Algumas perspectivas razoáveis existem 
de substituição de certas importações: arroz, milho, oleaginosas, forra- 
gens e pastagens naturais (que substituam o uso de alimentos compostos 
para gado, baseados em cereais importados), eventualmente beterraba sa- 
carina. Igualmente há lugar para um aumento de exportações agrícolas: 
certas frutas e legumes, concentrado de tomate e vinhos (a cujas exporta- 
ções não são aceitáveis restrições impostas pela Comunidade), madeiras, 
flores, produtos exóticos. 

Naturalmente, a verificação destes efeitos (aliada à simples entrada 
de um novo membro — ou de dois — com situações estruturais caracte- 
rísticas nos vários mercados) poderá contribuir para alterar as relações 

202 



ofcrta-procura no conjunto da Comunidade alargada c portanto a posição 
global desta como produtor excedentário ou deficitário de cada tipo de 
produtos. 

Mas, cm contrapartida, também a produção de tais efeitos de im- 
portação c de exportação será condicionada pela situação de défice ou de 
excedente nos mercados comunitários; c poderá mesmo jogar-se activa- 
mente com essa situação quando a relação procura-oferta no resto da Co- 
munidade encontrar correspondência nas nossas vantagens relativas. 

O nível dos preços da CEE e as alterações que a PAC venha a provo- 
car nos preços relativos cm Portugal serão naturalmente responsáveis por 
ajustamentos na estrutura da agricultura portuguesa. 

Mas não devem ser o único — nem talvez o principal — factor de 
ajustamento. Tanto mais que a PAC foi concebida em função dos interes- 
ses dos produtores «do Norte» e o seu estado actual não é ainda de molde 
a dar satisfação aos produtos do Sul. 

Os preços da Comunidade têm de ser tidos em conta, mas os ajusta- 
mentos na agricultura portuguesa devem inserir-sc num processo de pro- 
funda transformação e modernização tecnológica em que possam assentar 
o desenvolvimento das estruturas produtivas, o aumento da produtivida- 
de, a redução da população agrícola e a melhoria dos padrões de vida nas 
regiões rurais. 

Toda a transformação tem um custo. O reequilíbrio estrutural da 
agricultura portuguesa implicará a libertação de braços, exigindo, sob pe- 
na de agravamento do desemprego dificilmente tolerável, uma efectiva 
capacidade de absorção cm outros sectores ou em outras economias. 

Por outro lado, sendo grande parte do nosso produto agrícola origi- 
nado em pequenas explorações que vivem em precário equilíbrio econó- 
mico, as alterações do seu meio envolvente devem ser acompanhadas de 
toda a prudência. 

A aplicação das regras da PAC haverá pois de fazcr-sc a Portugal 
com discernimento e após adequados períodos transitórios. 

O princípio da preferência comunitária, designadamente, é um dos 
que, nas condições actuais da agricultura portuguesa c da balança comer- 
cial agrícola, deverão conhecer mais dilatados ajustamentos durante o pe- 
ríodo transitório. 

Indo mais longe, é necessário ter em conta que o «acquis» comunitá- 
rio não tem carácter estático, devendo pugnar-sc pela sua adaptação às 
condições da nossa agricultura, porque uma Comunidade a 12 será uma 
Comunidade diferente c imporá portanto regras diferentes. 

Em qualquer caso, o estado de estagnação da agricultura portuguesa 
quase legitima a conclusão de que qualquer mudança terá sinal positivo. 
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O preço a pagar é, aqui como noutros domínios, a redução da auto- 
nomia e da margem de manobra no uso de poderes soberanos pelas auto- 
ridades portuguesas, parcialmente transferidos para Bruxelas (v.g". na fi- 
xação dos preços). 

Haverá que limitar ao máximo os efeitos negativos dessa redução de 
autonomia, intervindo activamente na tomada de decisões e usando com 
eficácia os instrumentos subsistentes (ex.: as «taxas verdes»). 

6.° Embora não sejam totalmente inequívocas as análises da situa- 
ção regional na Comunidade, é possível que a integração venha a 
traduzir-sc mecanicamente num agravamento das disparidades regionais 
cm Portugal. 

Com efeito: 

• O aumento da concorrência tende a eliminar as empresas de 
eficiência marginal situadas fora dos centros industriais mais 
favorecidos, beneficiando de economias externas e de escala; 

• A tendência para a igualização das remunerações dos factores 
produtivos poderá contribuir para aumentar o desemprego c 
a fuga de mão-de-obra nas regiões-problema; 

• Com a entrada num mercado mais vasto, as regiões periféri- 
cas no quadro nacional tornar-sc-ão mais periféricas ainda no 
contexto comunitário, com excepção de algumas regiões fron- 
teiriças; 

• A concepção original e ainda dominante da PAC privilegia a 
organização dos mercados e a garantia de preços em detri- 
mento de medidas estruturais eficazes (particularmente ne- 
cessárias nas zonas agrícolas retardadas) e favorece mais os 
produtos temperados que os produtos «mediterrânicos». 

Nem todos estes factores podem e devem ser inteiramente compen- 
sados. 

Mas o seu relevo exige que se defina c execute em Portugal uma po- 
lítica regional eficaz e coerente, construída na base de objectivos claros c 
correctos, dotada dos instrumentos operacionais e de enquadramento 
adequados e também capaz de aproveitar os fundos comunitários dirigi- 
dos ao desenvolvimento regional. 

Também aqui, a vizinhança da Espanha deverá ter incidências espe- 
ciais (positivas e negativas, económicas, institucionais, políticas c sociais) 
na problemática dos desequilíbrios regionais e na definição e execução da 
política regional, sobretudo para as regiões fronteiriças. 
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7.° A fraca taxa de investimento da economia portuguesa é incom- 
patível com a recuperação do atraso que a separa das outras economias 
europeias. 

Embora o investimento dependa de múltiplos factores (e, entre eles, 
os psicológicos), c razoável esperar que a adesão à CEE venha a ter um 
impacto positivo sobre as decisões de investimento nacional, pois: 

• Assegura mais fácil acesso aos mercados europeus, trazendo 
novas oportunidades de expansão às actividades exportado- 
ras; 

• A pressão acrescida da concorrência externa deverá estimular 
os empresários a renovar e modernizar os seus métodos e pro- 
cessos; 

• A integração motivará novas alterações institucionais favorá- 
veis ao investimento e activará um melhor funcionamento 
dos mercados de capitais e o melhor acesso aos mercados co- 
munitários de capitais; 

• Deverá ser entendida pelos empresários e investidores como o 
caminho da instauração de um verdadeiro modelo de econo- 
mia de mercado em Portugal. 

Porque as transformações são demoradas c os seus resultados mais 
ainda, c também necessário que até lá se prepare o caminho. 

Com efeito, com taxas de juro que os investidores consideram proi- 
bitivas, com uma burocracia que funciona como um inimigo permanente, 
com expectativas de lucro não remuneradoras, não é fácil que os empresá- 
rios capazes apareçam em Portugal e criem empresas sólidas c competiti- 
vas no mercado europeu. 

Também não será viável estimular o investimento e a criação de ri- 
queza enquanto em Portugal for muito mais fácil c rápido enriquecer 
com o tráfego de influencias, a corrupção e a clandestinidade económica. 

É aliás ilusório esperar que se torne corrente cm Portugal a assunção 
dos riscos do empreendimento e da criação quando em larga medida de- 
sapareceram as noções de prémio e de castigo c o sucesso nos negócios ho- 
nestos se tornou extremamente penalizante porque o Estado cobre prejuí- 
zos mas devora os lucros pela via fiscal. 

Por outro lado, não é justo pedir aos trabalhadores que se empe- 
nhem no seu ofício se não se lhes pode oferecer uma adequada segurança 
de emprego e se a qualidade não é objecto de reconhecimento geral c de 
prémio suficiente. 

Torna-se evidente, em suma, que as empresas portuguesas não csta- 
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rão em pé de igualdade na concorrência com as da Comunidade enquan- 
to as leis do trabalho lhes tolherem reflexibilidade, o crédito estiver racio- 
nado e por um telefone ou um «telex» for necessário aguardar meses ou 
anos. E o absurdo é que a responsabilidade deste «handicap» pertence ao 
próprio Estado português. 

Estas são condições — técnicas ou psicológicas — para a recuperação 
da confiança e a retoma do investimento ainda antes da adesão; c a con- 
fiança e o investimento são, por sua vez, condição necessária para tornar 
possível que a economia do País disponha, na altura de adesão, de uma 
componente portuguesa dinâmica, sólida e estruturada que lhe assegure 
autonomia de decisão e um grau razoável de independência. 

Daí que deva ser prosseguida com vigor c sem demora — tão cedo 
quanto possível por um poder não-socialista — a reforma legislativa e ins- 
titucional que estabeleça um sistema político e económico aberto, compe- 
titivo c dotado de estabilidade dinâmica. 

No que respeita aos operadores económicos (empresários e assalaria- 
dos), a sua mudança de mentalidades é essencial; mas só o prosseguimen- 
to das reformas políticas e institucionais deixará de lhes dar pretextos per- 
manentes para adiar a sua reconversão interior c se refugiar no derrotismo 
habitual. 

Tanto mais que é de esperar que a integração na CEE venha a consti- 
tuir um estímulo suplementar ao investimento directo estrangeiro (e não 
apenas comunitário) em Portugal, tendo em conta, designadamente que: 

• A adesão permitirá levantar os obstáculos subsistentes às ex- 
portações portuguesas, em particular de produtos «sensíveis», 
tornando mais interessantes ao investimento estrangeiro os 
nossos sectores exportadores tradicionais (e não será esse o 
tipo de investimento mais desejável do ponto de vista de 
uma adequada especialização industrial); 

• A integração de Portugal e de Espanha no mercado comuni- 
tário poderá interessar os investidores estrangeiros pelo nosso 
país, como base de produção, explorando a proximidade geo- 
gráfica c o mercado potencial representado pela economia es- 
panhola; 

• A liberalização e simplificação dos processos administrativos 
para autorização do IDE e das regras de repatriação dos capi- 
tais e dividendos, bem como a aproximação progressiva aos 
mecanismos monetários da Comunidade, também favorece- 
rão o investimento estrangeiro. 

206 



Este pode vir a ser saneador das condições de funcionamento dos sec- 
tores abrangidos, mas pode também agravar certos desequilíbrios estrutu- 
rais da economia portuguesa. Não parecem, porém, consistentes alguns 
receios excessivos por vezes manifestados. 

É o caso do comércio: nem é de esperar uma «invasão» estrangeira 
hem experiências anteriores de integração são de molde a prever que o 
pequeno comércio desapareça ou deixe de desempenhar o papel de relevo 
que sempre terá. O que não pode pensar-sc é que venha a ser possível 
concorrer com as «grandes superfícies» sem eficiência, qualidade c um es- 
forço de organização; por isso, os piores terão de dar lugar aos melhores 
— o que é saudável. 

Releve-se aqui mais uma vez a influência particular da vizinhança 
com a Espanha c, cm especial, dos efeitos de polarização sobre as zonas 
fronteiriças. 

8.° A aplicação, mais cedo ou mais tarde, das regras de circulação 
dos trabalhadores concorrerá para alterar as condições do mercado de tra- 
balho, por força da liberalização dos fluxos de entrada c de saída de tra- 
balhadores c da aproximação das remunerações. 

Não é porém de recear um «invasão» maciça da Europa por trabalha- 
dores indiferenciados portugueses, sobretudo enquanto durarem as difi- 
culdades económicas nos países europeus — as quais, reduzindo as ofenas 
de empregos, constituem um importante freio à emigração. 

Também não é de esperar um importante movimento inverso (da 
CEE para Portugal) de quadros e trabalhadores qualificados, dada a dife- 
rença de remunerações ainda existente c os obstáculos de índole não eco- 
nómica à deslocação. 

Mas poderá contar-se que a CEE venha a contribuir para aliviar a 
pressão sobre o emprego em Portugal, dando em contrapartida a mão-de- 
-obra portuguesa um contributo para o rejuvenescimento e o reequilíbrio 
demográfico da Europa. 

Em certas actividades, poderá vir a notar-se a saída de técnicos portu- 
gueses qualificados, estimulados pela diferença de remunerações c de 
condições de trabalho. 

As condições de exercício de certas profissões liberais serão também 
alteradas, cm consequência da aplicação das regras da livre prestação de 
serviços. Neste domínio, as normas comunitárias rcflcctir-se-ão ainda na 
questão da equivalência dos diplomas, tornando necessários ajustamentos 
na estrutura dos cursos. 
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9.° A integração de Portugal na CEE deverá ter efeitos também so- 
bre as condições de eficácia e os resultados da política mucroeconómica de 
curto prazo. 

Por um lado, aumentará o grau de incerteza e reduzir-se-á a autono- 
mia na manipulação dos instrumentos de política conjuntural, sujeitos 
cm boa medida a uma disciplina comunitária e entregues à competência 
da Comunidade. O facto é particularmente importante enquanto a evo- 
lução da economia portuguesa for sensivelmente dissemelhante da das 
outras economias europeias e mantiver desequilíbrios importantes nas 
principais variáveis. 

Convém reduzir ao mínimo essa perda de autonomia, designada- 
mente assegurando que a inserção cm certos mecanismos comunitários 
(v.g. do SME e da PAC) só se fará quando a economia portuguesa o per- 
mitir. 

Por outro lado, a própria integração não deixará de ter efeitos direc- 
tos sobre os principais problemas que constituem objecto da política ma- 
croeconómica de curto prazo: o desequilíbrio externo e a inflação. 

A balança comercial deverá conhecer, transitoriamente, uma tendên- 
cia desequilibrante pela renovação da protecção subsistente em Portugal 
— tarifária (direitos e sobretaxas) e não tarifária (contingentes, BRTs, 
monopólios comerciais) — e pelo desvio das importações agrícolas para a 
Comunidade com preços mais altos. O grau de deterioração das trocas de- 
penderá do calendário e da forma como se processarem o desarmamento c 
a aplicação do princípio da preferência comunitária — já negociados ou a 
negociar c, em qualquer caso, a aplicar com prudência e inteligência. 

O comportamento das remessas dos emigrantes — com incidência na 
balança das transacções correntes — dependerá da evolução da conjuntu- 
ra económica (em Portugal e no resto da Europa) e da própria confiança 
na moeda portuguesa. O facto de o escudo vir a ser cotado nas praças in- 
ternacionais e se tornar convertível no quadro do SME poderá dcvolver- 
-Ihe algum prestígio c credibilidade. 

A balança de capitais deverá ser positivamente afectada pelo previsí- 
vel aumento dos fluxos de capital a médio c longo prazo, mas negativa- 
mente pela liberalização das saídas de capitais. O gradualismo do proces- 
so de liberalização evitará movimentos bruscos. 

Quanto à inflação, não é fácil prever o que se sucederá: é provável 
que aumentem os preços dos produtos alimentares devido à aplicação da 
PAC, a introdução do IVA terá efeitos complexos sobre os preços e o 
custo da mão-de-obra tenderá a aumentar por força da pressão salarial e 
da aplicação das directivas de política social da Comunidade. 

A integração deverá ainda influenciar as condições de equilíbrio do 
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orçamento do Estado. Os factores determinantes serão: as modalidades de 
transferência de fundos para o orçamento comunitário c as possibilidades 
de transferências compensadoras, em particular os mecanismos de transi- 
ção que venham a ser previstos; a redução da protecção e portanto dos di- 
reitos alfandegários; os resultados financeiros da adopção do IVA em 
substituição do imposto de transacções; a eliminação de subsídios a em- 
presas e a produtos. 

O resultado da acção destes vários factores — uns positivos, outros 
negativos — não é fácil de estimar, mas certamente que eles implicarão 
uma mudança no quadro da política orçamental. 

10.° A este propósito, rcfira-se um último c importante problema. 
A aplicação imediata das regras orçamentais tornar-nos-ia fatalmente 

um contribuinte líquido da Comunidade. 
A esta consequência, de todo inaceitável, sempre Portugal se opôs. 
Mas é necessário que sejam consagrados nas negociações os mecanis- 

mos de transição mais eficazes para assegurar que tal se não verifique. 
O único instrumento duradouramente capaz de assegurar adequadas 

transferências financeiras para Portugal c porém o recurso aos fundos es- 
truturais em larga escala. Isso implica a capacidade para conceber, elabo- 
rar, executar e fiscalizar projectos de mérito e em quantidade suficiente, 
quer em infra-estmturas quer no sector produtivo privado, que se enqua- 
drem nas regras comunitárias e permitam absorver todos os fundos colo- 
cados à nossa disposição. 

Rcquer-se pois um esforço sistemático de preparação administrativa e 
de sensibilização dos agentes económicos. Em particular impõe-se a rees- 
truturação da política regional c dos sistemas de incentivos em termos 
que se coadunem com o integral aproveitamento das verbas do FEDER. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A adesão às Comunidades Europeias não é apenas uma operação de 
dimensão económica; implica as várias faces da nossa vida colectiva. 

Não é a alternativa que exclui todas as outras — nem o «absoluto 
sim» nem o «absoluto não» — mas simplesmente uma vertente funda- 
mental do nosso relacionamento externo. 

Também não é uma panaceia ou muleta de que lancemos mão, re- 
signados, como se se tratasse do novo FMI de quem esperamos ilumina- 
ção c ajuda. 
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É indispensável ter consciência de que os caminhos do nosso desen- 
volvimento passam essencialmente pelo nosso esforço e pela nossa organi- 
zação. 

Três áreas de reforma são absolutamente indispensáveis à beira da 
adesão à CEE: 

d) A revisão do quadro institucional da economia, para lhe as- 
segurar transparência, liberdade e eficácia; 

b) A reforma do sistema educativo, condição não apenas da sua 
modernidade e da capacidade de resposta ao desafio da ade- 
são, mas também da própria forma da sociedade portuguesa 
c do reforço da identidade nacional; 

c) A reforma do Estado e da Administração Pública, moderni- 
zando-os, moralizando-os e libenando-os dos pesos inúteis, 
para os colocar, com autoridade, prestígio e eficácia, ao servi- 
ço dos cidadãos e do desenvolvimento do País. 

Só assim o desafio da adesão poderá ser assumido por todos, Estado 
e sociedade. Teremos aliás de nos preparar para as próprias exigências de 
participação nas instituições da Comunidade, assegurando com eficácia a 
nossa quota de responsabilidade no funcionamento dos mecanismos 
comunitários e defendendo aí os nossos interesses. Donde, a necessidade 
de prosseguir o esforço de preparação de quadros e da adaptação das es- 
truturas políticas c administrativas. 

Teremos de desempenhar um papel activo, à luz dos interesses 
nacionais e comunitários, na reforma da PAC, das regras orçamentais da 
Comunidade c dos «fundos estruturais», na reformulação da política co- 
mum de pescas, na preparação de novas políticas, na revisão dos mecanis- 
mos institucionais. 

A Comunidade bem precisa, aliás, de se reformar, acompanhando as 
transformações que, desde a sua constituição, se foram operando no en- 
quadramento económico e político da Europa. 

Com efeito, a Europa deixou há muito de ser o centro de poder 
mundial (a paz passou a estar essencialmente dependente do equilíbrio 
global), ao mesmo tempo que a CEE, de um dos dois grandes centros de 
produção industrial do mundo, se transformava apenas num de cinco ou 
seis, e porventura dos menos eficientes. 

Por outro lado, a crescente interdependência das economias nacio- 
nais foi exercendo uma influência cada vez mais acentuada sobre as deci- 
sões dos Estados nacionais e assumindo novas formas: os Novos Países In- 
dustrializados produtores de bens primários e essenciais (produtos agríco- 
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las, matérias-primas minerais c agrícolas, abastecimentos energéticos, em 
especial petróleo) fizeram o seu aparecimento no sistema do comércio 
mundial, alterando as condições da especialização internacional e refor- 
çando o seu peso através da coordenação de esforços c da cartelização. 

Entretanto, o eixo do comércio e da dinâmica de inovação e de cres- 
cimento parece ter-sc deslocado do Atlântico para o Pacífico: o Japão 
tornou-se uma das primeiras potencias económicas do mundo; a econo- 
mia dos Estados Unidos reorientava-se geograficamente à medida que a 
sua população e a base industrial se deslocavam para os Estados do Sul c 
do Oeste, que se tornavam os elementos mais dinâmicos c inovadores da 
economia americana; o Japão, a Coreia do Sul, Taiwan, potencialmente a 
China, aumentavam a sua importância como parceiros comerciais e con- 
correntes dos Estados Unidos, cujo comércio trans-Pacífico ultrapassava 
pela primeira vez 1968 o seu comércio trans-Atlântico. 

Em paralelo, a atitude americana relativamente à Europa foi evo- 
luindo; depois de um claro empenhamento americano na cooperação 
atlântica, solenemente reafirmado pela Administração Kcnnedy nas pro- 
postas de 1962 sobre o «Atlantic Partnership», c marcado por uma geral 
aceitação do «leadership» americano, a Europa deixava progressivamente 
de ocupar a primazia na política externa nortc-americana, em benefício 
do Sudoeste Asiático, do Médio Oriente e da América Latina. 

Entretanto, essa mesma Europa preocupava-se com encontrar uma 
resposta ao «desafio americano», conseguia mesmo ver os seus investimen- 
tos desenvolver-sc em certos sectores da economia nortc-americana, mas 
acabava por constatar um perigoso declínio demográfico c um atraso tec- 
nológico que assume hoje modalidades inquietantes. 

Estas e outras transformações implicaram um esforço de adaptação e 
a Europa, melhor ou pior, foi fazendo-o, embora tivesse perdido a lide- 
rança do processo. Precisa porém de responder aos nossos desafios, não 
apenas reactivamente, mas procurando reassumir uma posição que lhe 
permita orientar o sentido dos acontecimentos. 

O que é tanto mais difícil quanto é certo a Comunidade Europeia 
defrontar-se hoje com as consequências a que conduziram a aplicação de 
certas políticas comuns {maxime a PAC) c a indiscriminada intervenção 
dos Estados na Economia, influenciando c distorcendo os mecanismos do 
mercado. 

Neste contexto, o relançamento da Comunidade não pode deixar de 
assentar nas bases seguintes: 

à) Consciência da importância da dimensão europeia para criar 
uma potência económica comparável às outras; 
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b) Utilização dinâmica e agressiva desta dimensão, na base do 
funcionamento livre e leal do mercado interno europeu e 
pressupondo portanto a eliminação das crispações proteccio- 
nistas entre os Estados europeus e a aceitação das reestrutura- 
ções produtivas exigidas pela alteração das condições da divi- 
são internacional do trabalho, seja no quadro europeu, seja 
no quadro mundial; 

c) Coordenação de esforços ao nível europeu em vista de pros- 
seguir uma acção comum ou concertada para a modernização 
industrial e o desenvolvimento tecnológico; 

d) Reforço de coesão monetária europeia e esforço de conver- 
gência das políticas económicas nacionais para evitar as sis- 
temáticas derrapagens conjunturais assíncronas; 

e) Redução do desperdício de recursos financeiros públicos (dos 
Estados e da Comunidade), com concentração desses recursos 
nos pontos vitais para a defesa e o desenvolvimento econó- 
mico da Europa; 

f) Apoio comunitário aos esforços de desenvolvimento e de 
modernização dos Estados europeus menos desenvolvidos, 
para descentralizar o desenvolvimento industrial, aproximar 
as suas economias, evitar tensões sociais graves, permitir-lhes 
assumir a participação numa verdadeira comunidade de 
iguais e assegurar a estabilidade e segurança dos flancos mais 
sensíveis da Europa. 

É neste sentido que deve orientar-se o esforço diplomático de Portu- 
gal no quadro de uma Comunidade em mudança. 

Com a consciência de que a Europa é uma dinâmica permanente de 
solidariedades e de afrontamentos: a questão é saber quais vão prevalecer 
e que solidariedades serão mais importantes em cada caso. 

A solidariedade e o conflito que resultam de contraponto Norte-Sul 
no espaço europeu? 

Ou antes a solidariedade dos pequenos países contra os grandes 
países? 

Ou a dos continentalistas contra os atlantistas, destes contra os afri- 
canos e dos africanos contra os mediterrânicos? 

Ou ainda a dos países-membros menos desenvolvidos contra os mais 
desenvolvidos? 

Ou, por outro lado, o que prevalecerá: os conflitos internos de inte- 
resses económicos ou a solidariedade contra as agressões e as ameaças polí- 
ticas e económicas comuns? 
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No nosso caso, um vector particularmente importante, dados os laços 
de vizinhança, continuará a ser constituído pelas relações com a Espanha: 
c conveniente ter uma ideia muito clara das áreas onde prevalecerá o con- 
flito bilateral c daquelas onde c possível, e porventura desejável, a acção 
comum no quadro comunitário. 

A Comunidade Europeia é, sem dúvida, uma construção imperfeita 
e inacabada. 

Mas as suas crises demonstram que, apesar de tudo, é um organismo 
ainda vivo. 

Não representando a solução óptima c porém um passo no bom sen- 
tido, um conjunto de possibilidades a aperfeiçoar. A adesão é, para Por- 
tugal, pior que a melhor das soluções; mas, se forem respeitadas as condi- 
ções necessárias, é melhor que a não-adesão. Trata-se pois de uma solução 
de second best, que como tal deve ser entendida e em que a dimensão 
económica é apenas uma das que estão em jogo. 

O momento de adesão, esse é que tem de ser julgado em função do 
grau de verificação das condições — quer as que se ligam ao estado do 
«aequis» comunitário c ao respeito generalizado pelos princípios fun- 
damentais da Comunidade quer as que se referem aos termos da nossa 
participação nos mecanismos comunitários quer as que têm a ver com o 
próprio estado da sociedade c da economia portuguesas em vésperas da 
prevista adesão. 

Diga-sc ainda que é essencial que, em todos os momentos, haja uni- 
dade de pontos de vista dos vários intervenientes na política externa por- 
tuguesa sobre a integração europeia. 

Não parece, porém, ser isso o que actualmente se verifica, o que po- 
de ser extremamente grave. 

Primeira Versão: 29 de Julho de 1984. 
Revisão; Setembro 1984. 

José Luís da Cruz Vilaça 
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POLÍTICA EXTERNA PORTUGUESA 
ESBOÇO DE UMA INTERPRETAÇÃO 

1. No actual estádio de desenvolvimento da sociedade internacional 
avulta a sua natureza interestadual. Mau grado o aparecimento de outras 
formas organizativas das comunidades humanas, o facto c que o ente 
aglutinador que se afirmou no espaço europeu nos alvores da Idade Mo- 
derna não desapareceu, está aí, podendo até dizer-sc que passam de certa 
forma por ele o futuro e o sucesso das estruturas mais complexas que o vi- 
sam progressivamente substituir nalgumas das suas tarefas. As novas enti- 
dades que se perfilavam para tanto mais não são, na actualidade, e sem 
que com isto se pretenda prejudicar o seu papel ulterior, do que cenários 
ou palcos onde, de forma modificada pela acentuação das necessidades de 
interdependência e da actuação dos instrumentos c órgãos que para lhe 
corresponder foram criados, se afirma e manifesta a vontade estadual. 

Se o Estado persiste como o pólo de referência mais efectivo c claro 
que se pode notar na sociedade internacional contemporânea, o etno é 
que o crescendo no número de questões que apenas a uma escala que as 
ultrapassa podem ser resolvidas ou simplesmente encaradas forçou a um 
aumento da interdependência entre as sociedades estaduais, com o corre- 
lativo acréscimo da necessidade de cada uma se organizar em ordem à 
gestão da sua participação no complexo relacionamento daí resultante. 
Tal organização torna-se por outro lado indispensável na medida cm que 
a escassez de bens relevantes disponíveis a nível internacional transforma 
a competição de que eles são objecto num zero's sum game em que para 
cada um importa minimizar ao máximo as perdas. 

Os Estados carecem por isso de definir os objectivos essenciais que 
devem orientar a sua actuação no concerto internacional, de programar 
um conjunto integrado de passos para os atingir e de decidir em cada mo- 
mento as actuações concretas que cm tal direcção os podem conduzir. Es- 
se esforço coordenado implica a disponibilidade de meios humanos e ma- 
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teriais e carece de uma direcção global que imprima coerência, unidade e 
sentido à pluralidade de actuações por que, ainda que quase sem o saber, 
se desdobra. Donde a necessidade de uma política externa. 

2. Compreendida como a acabamos de delinear, a política externa 
de um país não pode deixar de ser vista como um domínio onde c muito 
mais exígua a liberdade de determinação dos órgãos e agentes de cada co- 
lectividade nacional (e mesmo dela própria), sobretudo quando compara- 
da com o poder que estes podem realmente exercitar na esfera interna. Se 
os modelos c as formas de auto-organização das comunidades nacionais 
são em certa medida fungíveis e se a escolha por um ou outro deles pode 
e deve ser o resultado da autodeterminação constitutiva da colectividade 
nacional respectiva (ou do que se apresentar em seu nome ou como seu 
sucedâneo), o mesmo se não poderá dizer do perfil e do relevo a que cada 
uma das várias unidades nacionais podem aspirar na cena internacional. 
Aqui, não pode deixar de reconhccer-sc que ao peso das condicionantes 
exteriores acresce a sua mutabilidade —que é o resultado, afinal, de elas 
serem, em acto, a vontade de outros entes— o que aumenta a indetermi- 
nação que rodeia a actuação individual de cada Estado. 

A estreiteza da margem de actuação a que nos referimos obriga as- 
sim a uma evidente selectividade, que terá de dominar o agir internacio- 
nal do Estado. Também aqui se não pode querer tudo, o que implica que 
uma política externa se ordene à salvaguarda e promoção do que, para 
cada Estado, haja de ser tido por essencial. Ou seja, dos interesses per- 
manentes da comunidade nacional. Neste sentido a política externa não 
pode deixar de ser vista em termos articulados com a Política de Defesa. 
Ambas visam, afinal, a defesa do fundamental, do que caracteriza irredu- 
tivelmente uma dada comunidade. Com a diferença, talvez, de a defesa 
supor a orientação e a preparação dos meios para uma ameaça possível, 
potencial, mas que se poderá não concretizar. Enquanto que, no campo 
da política externa, a defesa c promoção dos interesses superiores da co- 
munidade terá de ser algo de quotidiano e infindável como a túnica de 
Penépole — pois que a mera existência dos outros sujeitos na cena inter- 
nacional, atenta a raridade dos bens disponíveis e a expansibilidade dos 
actores em presença, transforma em acto a agressão, a ameaça aos interes- 
ses estaduais que por isso há que proteger. 

Não há pois política externa sem definição dos interesses fundamen- 
tais e permanentes da comunidade nacional considerada. O que, entre 
nós, supõe que se conheçam quais são, em relação à comunidade portu- 
guesa, esses interesses. Tarefa que, por definição, se poderia encontrar fa- 
cilitada, se se entendesse, como em certos tempos e lugares, que as nações 
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tinham um destino, uma ambição, um lugar no concreto universal — 
que havia, cm suma, para todas as unidades estaduais, um desígnio na- 
cional. Que, quanto mais porque seria prosseguido desde há muito, não 
suscitaria especiais dificuldades de definição. 

Na determinação pontual das opções da política externa de um país 
haveria pois, e apenas, que se buscar a coerência com esse destino. A polí- 
tica externa seria uma política histórica, definida ao longo dos tempos, 
que urgiria continuar lucidamente nas suas linhas-mestras, reactualizar 
quando muito. 

3. Ê difícil não ver no caso português o desmentido ou o negativo, 
pelo menos, de uma tal concepção. A um nível mais superficial, a política 
externa portuguesa (quer as acções que em seu nome são empreendidas 
quer as omissões que nela significativamente se notam) rcvela-se não pou- 
cas vezes um mero reflexo dos jogos de captura e repartição do poder a ní- 
vel interno, um seu simples prolongamento. A regra c, pois, não raro, a 
sua instrumentalização a estratégias pessoais de curto alcance. Quando 
não continua a vogar ao nível de actuações ritualizadas e mecânicas que se 
repetem sem sentido e sem vontade de, uma vez por todas, assumir res- 
ponsabilidades anteriores (que nem por terem sido tomadas por outros, 
quiçá anónimos, agentes são menos hitóricas e nacionais), clarificando as- 
sim, exemplarmente, a conduta subsequente. 

Num grau mais profundo, também a interrogação do ser nacional, 
cm demanda da identificação dos interesses permanentes a que nos refe- 
rimos, nem sempre tem conduzido a resultados concludentes. A este pro- 
pósito, c com a maior naturalidade (de algum modo potenciada pelos su- 
cessos traumáticos que nas duas últimas décadas abalaram a comunidade 
nacional), o País passou da fase da apologia à do divã, da auto-suficiência 
obstinada ao masoquismo sistemático, do cimo dos oito séculos de histó- 
ria à generalização da crise de identidade. Tudo proclamado e afirmado, 
posto ao léu, como se se tratasse tão-só do fim de um ciclo, sem avançar, 
a não ser cm termos tão míticos, contraditórios c irrealistas como os ante- 
riores, a entrada numa nova era, não raro encarada de resto como ruptura 
total com o antecedente. 

Há que recusar o maniqueísmo desta oposição. O País precisa de le- 
vantar a cabeça da areia c olhar à roda, com os pés no chão, a fim de ver 
o que está. Há uma população, um território, um sistema de Poder. 
Durante muito tempo a população foi quase só o instrumento de conser- 
vação c defesa do território — tarefa que, mais do que qualquer outra, 
ocupava c era a razão de ser da política externa. Hoje é patente o sem 
sentido de uma tal via. Reduzido às suas dimensões presentes não pode 
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mais ver-se no território a razão de ser do que quer que seja, mas apenas 
o suporte material de qualquer coisa — de uma comunidade com um 
passado que viveu e pretende continuar a existir em comum no futuro. 

A política externa portuguesa tem pois que tomar consciência desta 
redefinição do ser nacional português que é mais população e menos ter- 
ritório — redefinição que encontrou já ecos na constituição material que 
preside à nossa vida colectiva. E ao seu serviço há-de considcrar-se o poder 
político, o terceiro vector de um Estado que tem de ter uma política ex- 
terna sua, não de grupos ou de facções que irregularmente se substituem 
ou continuam pela invocação do jogo da alternância. Se se não pode defi- 
nir, completo e acabado, um projecto nacional (o que aliás não nos isola 
da maioria dos países que pertencem ao nosso espaço cultural) não é me- 
nos verdade que se não pode negar a existência de uma identidade nacio- 
nal, que há que procurar no passado histórico e no presente actual, no 
que é ao fim c ao cabo Portugal — sendo certo que o que realmente o 
constitui cm termos essenciais sempre será algo que ainda se poderá en- 
contrar no presente. 

4. A história e o nosso modo de viver hão-dc assim revelar elemen- 
tos que possibilitem um esboço do carácter português, da nossa condição 
nacional. Não um retrato completo, acabado, linear, granítico e sem fis- 
suras, mas uma súmula de caracteres que de algum modo se foram persis- 
tentemente acentuando no decurso da nossa existência colectiva. 

Um ponto, quase objectivo, que a esse propósito importa ter presen- 
te é o da fragilidade intrínseca à nossa entidade nacional. Fragilidade físi- 
ca, primeiro, patente na dimensão populacional e territorial, na escassez 
de recursos, na premeabilidade de fronteiras, num certo isolamento dita- 
do pela situação geográfica. Fragilidade que, limitando a nossa capacida- 
de de intervenção, nos remete para uma situação de reduzido peso nos 
negócios mundiais, nos mantém afastados dos centros de decisão, e nos 
conserva numa posição periférica face aos grandes movimentos de ideias e 
aos avanços mais significativos do progresso técnico. Mas um outro tipo 
de fragilidade pode ainda notar-se: o da incapacidade de assumir connos- 
co este estatuto objectivo, de organizar a sua superação, de partindo dele 
o ir dia a dia dominando num esforço paciente e humilde que teria algo a 
ver com a quotidiana luta dos holandeses no aumento do seu território, 
face ao mar. Incapazes de um projecto deste tipo — o que o abandono da 
política de fixação, por um lado, c a secundarização da conquista face à 
descoberta, por outro, a seu modo c em seu tempo revelam — não pude- 
mos fugir a uma certa degenerescência que a decadência a que o nosso 
imobilismo condenou o meio ambiente haveria de provocar, com o inevi- 
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tável atraso daí decorrente. Daí derivaram algum provincianismo, um cer- 
to complexo de inferioridade face ao estrangeiro e uma tendência para, 
ao nível analítico, se tender a considerar o País como um vencido da His- 
tória, uma realidade de devir sucessivamente adiado. 

Em termos colectivos, o português raro assume, pois, quando a sós 
consigo mesmo, a consciência da sua pequenez c limitação, e por isso se 
vê impedido de construir um plano de a deter — isto a menos que se veja 
ameaçado na sua existência, altura cm que o instinto de autodefesa lhe 
impõe, até ao presente de forma eficaz, a organização de uma resposta 
aos desafios. A organização programada de um esforço para dominar a 
realidade é-lhe estranha — e talvez por isso ele tenha, no fundo, de- 
monstrado uma tal distância pelo sonho c realidade imperial, dele afec- 
tando afinal ter bem pequena consciência, quer quando eles aparente- 
mente existiam quer no momento do seu desaparecimento. 

Se este traço limita inquestionavelmente o ser português, na sua res- 
posta isolada aos condicionamentos do meio, não c menos verdade, po- 
rém, que o seu reverso constitui desde há muito um esteiro poderoso do 
nosso ser de relação, da nossa maneira de estar com os outros povos. A 
pequenez e a dificuldade de assunção de projectos de domínio volvem- 
-sc agora num universalismo, numa naturalidade no relacionamento com 
seres diferentes, numa confratcrnidadc que historicamente justificou o 
lugar do comercio e do transporte na nossa época áurea e numa xenofilia 
que os estudiosos do nosso carácter nacional fundam na essência senti- 
mental e lírica do ser português. A facilidade no contacto e no diálogo re- 
sulta de uma adaptação natural a condicionalismos alheios, adaptação 
que é potenciada pela fungibilidade que parece subjazer à heterogenei- 
dade dos papéis que o português se sente chamado a desempenhar c que 
impõe uma pluralidade diferenciada de actuações nos vários cenários em 
que elas se desenvolvem. Em contacto com os outros povos, o rosto do 
português é assim o da abertura, da não-crispação e a sua actuação dificil- 
mente se pode, também aqui, reduzir a um padrão único e preconcebi- 
do, salicntando-sc, antes, por uma acentuada simbiose com o meio cm 
que se encontra — o que se traduz afinal na revelação de um ser plural, 
de uma diversidade, c que é, no fundo, um outro nome da nossa univer- 
salidade, da capacidade de adaptação c diálogo, da naturalidade na assi- 
milação de outros contextos sociais c ambientais, seja qual for o estádio 
civilizacional em que se encontre. O que implica também, agora a um ní- 
vel mais valorativo e cerebral c menos sensitivo, por assim dizer, o reco- 
nhecimento da diferença c aceitação do outro e o respeito das suas especi- 
ficidade c dignidade. 
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5. Marcada assim por estes traços a natural projecção do nosso ser co- 
lectivo no seu relacionamento com os demais povos, importará agora tirar 
algumas consequências do esboço assim firmado para o delineamento es- 
sencial da nossa política externa. 

Cremos que o ponto essencial a tomar em consideração é o de que a 
nossa política externa não poderá ser construída na indiferença pelo retra- 
to que se tentou esboçar, e que só perderá em eficácia se pretender impor 
um modelo ou imagem monolíticos, porventura ideais, mas em que avul- 
tará a falta de ligação ao real. 

A política externa portuguesa deverá assumir a diversidade e espon- 
taneidade da nossa maneira de estar no mundo, visando a protecção e 
promoção dos nossos interesses nacionais permanentes em consonância 
com o nosso modo natural de os actuar, c não apesar dele. Deverá ter pre- 
sente a nota personalista que na nossa comunidade é hoje a mais saliente, 
procurando o estreitamento de laços com os espaços nacionais em que a 
população portuguesa se haja estabelecido e visando a tutela dos interes- 
ses que ela aí representa. Não poderá deixar de procurar relações de parti- 
cular ligação com aqueles entes nacionais em cuja consolidação a nossa 
maneira de estar no mundo exerceu influência marcante. Haverá de in- 
tensificar as relações com o mundo cultural a que pertence a nossa civili- 
zação nacional, e no espaço onde os valores culturais e humanos que são 
os nossos são defendidos e actuados. Terá de praticar e de defender rela- 
ções de abertura e não ingerência com os outros povos, sem discrimina- 
ções provenientes dos regimes políticos ou sociais neles dominantes, mas 
sem abdicar, por igual, da defesa e actuação dos valores essenciais por que 
o nosso viver colectivo se estrutura e ordena. E evitará cair em reducionis- 
mos excessivos que, obscurecendo a diversidade e pluralidade que defi- 
nem o nosso ser nacional, o tentem afinal mutilar, impondo-lhe um ali- 
nhamento ou dependência de estratégias ou projectos em que a variedade 
da nossa condição comunitária dificilmente e só com amputações poderia 
ser apresada. 

6. A terminar, tentaremos agora fazer aplicação das linhas gerais 
que precedentemente fizemos avultar, indagando da sua refracção sobre 
os vectores essenciais por que se articula o nosso relacionamento externo. 

Assim, partiremos de dois pontos essenciais: o de que os interesses 
permanentes da nossa comunidade nacional têm que ser considerados, de 
forma mediata, por interposição da realidade constituída pelos concretos 
portugueses de hoje, onde quer que estejam, embora na sua protecção, 
defesa e promoção se não esgotem. E o de que a variedade e pluralidade 
do ser nacional português exclui a consideração, cm termos dicotómicos, 
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da sua pertinência a este ou àquele mundo: o que implica o sem sentido 
das querelas entre curopcísmo e atlantismo, por exemplo. 

Assim, haverá que considerar que Portugal pertence genética, cultu- 
ral c geograficamente à Europa cujos valores civilizacionais são em grande 
parte os nossos, que viu cm nós a ponta de lança de uma disseminação 
por outros mundos e que grande parte da nossa comunidade nacional es- 
colheu como o local de desenvolvimento da sua actividade criadora. O es- 
treitamento das relações com todos os países que compõem este espaço 
impõe-se, pois. Neste particular se incluem, merecendo especial referên- 
cia, a participação num conjunto cimentado por laços especiais de solida- 
riedade c que procura formas de integração mais efectiva a nível institu- 
cional — a Europa Comunitária. Como também importará considerar 
dentro ou fora deste espaço, em bases renovadas c dcspreconccituadas, o 
nosso relacionamento com a Espanha, país com o qual a nossa situação 
geográfica nos força a um relacionamento que, com respeito pela diversi- 
dade nacional respectiva c pelos interesses de cada uma das partes, se po- 
derá utilmente traduzir numa aproximação com vista á solução de proble- 
mas comuns. 

Por outro lado, a herança cultural europeia que recebemos não se es- 
gota numa reivindicação de laços mais intensos com os países em vias de 
instauração de um espaço plurinacional integrado, ou com a Espanha. Ela 
reclama, por outro lado, a participação solidária no esforço de promoção 
dos valores que são o seu cerne c que, no que toca a alguns dos essenciais, 
como a liberdade c os direitos humanos, encontram noutros Estados euro- 
peus e do Novo Mundo os defensores mais arreigados. E justifica, ainda, 
a nossa participação cm estruturas militares defensivas que têm como pa- 
no de fundo esses valores. 

Só que ver no ser nacional português apenas a sua vertente europeia 
seria reduzir a história de um processo a um momento, negar a especifici- 
dade da nossa condição e fazer tábua rasa do que, no nosso ser colectivo, 
foi fruto da nossa autodeterminação comunitária. Sc também as nações, 
como os homens, se vêem seguidas pelos seus próprios actos, não se vê co- 
mo menosprezar a dinâmica do que foi o nosso ser nacional. A política 
externa portuguesa terá pois de assentar igualmente nesse outro eixo que 
c o dos povos para cuja consolidação e nascimento contribuímos de forma 
relevante e com os quais não poderemos deixar de ter um entendimento 
privilegiado: os países da comunidade de língua portuguesa, seja qual for 
a situação em que se encontram. O Brasil, com o qual mantemos um es- 
tatuto convencional que facilita a interpenetração das populações c cuja 
existência poderá possibilitar a promoção das trocas, mormente ao nível 
cultural. Os Estados que ascenderam recentemente à independência, com 
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os quais haverá que reduzir as tensões que uma secessão traumática gerou 
c que o devir subsequente nem sempre atenuou: com eles haverá de pro- 
mover o reconhecimento do passado comum e da complementaridade de 
interesses que nele mergulha, dentro do respeito da autonomia de deci- 
são nacional respectiva. Finalmente, os territórios que não sendo já Portu- 
gal possuem um estatuto onde Portugal tem especiais responsabilidades: 
tais responsabilidades devem ser exercidas por inteiro, nelas incluído o 
passado de sinal negativo que por não assumirmos não nos será imputável 
cm menor grau, com o realismo que as condicionantes geostratégicas for- 
çam a não esquecer, mas sem desvios que os valores fundamentais cuja 
defesa proclamamos não podem consentir. Dentro destes quadros, dever- 
-sc-á facilitar neste espaço onde se fala o português a cooperação que a his- 
tória vivida em comum e a complementaridade de interesses existente a 
um tempo possibilitam c reclamam. 

Para além disso haverá ainda que desenvolver as relações com os po- 
vos dos quais a nossa vivência histórica nos aproximou, como os que cons- 
utuem a nação árabe, com aqueles aos quais nos aproxima uma língua co- 
mum, como os latino-americanos e com aqueles que, num mundo dividi- 
do por tensões c blocos, de alguma forma comunguem do espírito de diá- 
logo e se demarquem das preocupações de domínio que vimos caracteri- 
zar a condição nacional portuguesa. Fora deste espaço, o mesmo espírito 
leva-nos a defender a existência de relações dentro dos princípios de inde- 
pendência e do respeito mútuo e com um desenvolvimento que será fun- 
ção do relevo dos interesses portugueses envolvidos — maxime, os induzi- 
dos pela população portuguesa neles estabelecida. 

Rui Moura Ramos 
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PELA INDEPENDÊNCIA E DIGNIDADE DE 
PORTUGAL NUM MUNDO COOPERANTE 

Portugal, nação velha de oito séculos e com uma posição geográfica 
privilegiada, tem no domínio da sua política externa a grande força de 
não ter divergências de fundo entre os partidos democráticos que nos últi- 
mos anos o têm governado. Com efeito, entre os partidos portugueses, 
com excepção do Partido Comunista, não existem diferenças profundas 
nem nos objectivos nem verdadeiramente nas prioridades da nossa pre- 
sença no mundo. Os aspectos da nossa adesão à CEE, a Aliança Atlântica, 
a cooperação com os países africanos de expressão oficial portuguesa e o 
nosso relacionamento com as comunidades portuguesas espalhadas pelo 
mundo estão presentes entre as prioridades de todos os partidos democrá- 
ticos. Contudo, julgamos que o nosso Partido que sempre privilegiou a 
sua componente externa, tanto no domínio cstrictamente partidário como 
nos governos cm que participou (nos governos de que o CDS constou 
nunca houve um Ministro dos Negócios Estrangeiros de outro partido — 
ou foram do CDS ou então independentes e por várias vezes este partido 
ocupou a Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros) deverá dar ênfa- 
se e levantar problemas sobre certos aspectos de dependência externa que 
se têm agravado por forma acentuada sobretudo no último ano. 

I 
A INDEPENDÊNCIA DE PORTUGAL 

Ensina a História que a nossa independência como país foi muitas 
vezes ameaçada por diversas formas. Em tempos modernos habituámo- 
-nos a uma certa complacência neste aspecto. Mas há várias maneiras e 
graus de perder a independência, a que, nos nossos tempos, deveremos 
estar atentos. 
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A) Perante a CEE 

Desde 1977, com o apoio unânime dos três partidos democráticos, 
que Portugal se tem empenhado em ser admitido na Comunidade Euro- 
peia. Durante os governos AD utilizou-se até a fórmula de «prioridade 
das prioridades» para este objectivo. As razões que nos levaram a esta op- 
ção foram avassaladoramente políticas. Hoje ainda há uma marcada ten- 
dência entre as figuras políticas principais do nosso país para atribuírem 
às várias questões (dossiers) económicas ainda por resolver um grau de im- 
portância menor — «meras questões técnicas» — ouvc-sc dizer, dando 
grande ênfase à importância da vontade política dos dirigentes nossos e 
dos países da Comunidade. Mas as tais «questões técnicas» são de enorme 
importância para o futuro económico do nosso país c se forem mal resol- 
vidas (ou novamente cedidas como no caso dos têxteis) terão graves conse- 
quências económicas e, a prazo, políticas, para Portugal. 

O resto da Comunidade e sobretudo os seus países mais ricos têm-sc 
mostrado, na prática das negociações, de grande intransigência no que 
diz respeito à defesa mesmo daquilo que, na escala das suas economias, 
são interesses pequenos. 

O mau andamento das nossas negociações com a CEE é ainda en- 
sombrado pelo gravíssimo problema das nossas futuras relações económi- 
cas com a Espanha. Se o espírito e a letra do Tratado de Roma forem apli- 
cados sem correcções à Península Ibérica, isso suscitará aspectos de grande 
gravidade para o futuro do País. Avizinham-sc pois difíceis e importantes 
negociações tripartidas entre a CEE, a Espanha c Portugal. 

Embora julguemos que as vantagens políticas e económicas da nossa 
adesão à CEE são dominantes, esta nossa adesão não deverá ter lugar a 
qualquer preço e a pressão interna política de «acabar com as negociações» 
não deverá obstar a uma atenta defesa do interesse nacional a longo 
prazo. 

B) Perante os EUA 

No último ano a dependência do actual Governo dos EUA tem-se 
tornado preocupante. 

E evidente que somos um país aliado e os EUA é o país predominan- 
te do bloco ideológico que defende uma sociedade e economia livres de 
que nós partilhamos. É evidente que em tempos de grave crise internacio- 
nal estamos ao lado do nosso aliado. 

Isto, contudo, não significa que o nosso Governo não deva cuidar de 
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considerar e defender os reais interesses do País a longo prazo por forma 
independente c soberana. 

Neste, como noutros, o Governo tem agido sem consulta, nem in- 
formação dos partidos de oposição democrática e responsáveis. A opinião 
pública ignora o cquacionamento da maioria destes problemas. 

A concessão de facilidades de rastreio estratégico no Algarve não te- 
rão sido efectuadas com demasiada prontidão? Tal concessão não abriu 
riscos para o continente português que antes não existiam? Que contra- 
panida obteve o País? 

O reequipamento militar das nossas Forças Armadas está a processar- 
-sc por forma a, de facto, modernizar o equipamento e treino dos nossos 
militares para que eles no seio da Aliança Atlântica se sintam profissional- 
mente realizados e úteis? O que se passa com a obtenção das três fragatas 
pela nossa Armada não é encorajante. Os EUA como aliado dominante 
da Aliança não nos poderiam ter prestado uma ajuda mais eficaz neste 
domínio? O que se passou recentemente com a introdução do bispo ro- 
meno, criminoso de guerra, cm Portugal pelo governo americano (que 
nunca nos avisou deixando que «enfiássemos» o sujeito inocentemente e 
depois anunciou ao mundo que tínhamos dado um visto a um criminoso 
de guerra) também não é encorajante. 

A quase absoluta identificação das políticas dos dois países na Africa 
meridional é de facto no nosso interesse a longo prazo? 

Esta dependência actual pode não ser exactamente assim. Mas que 
assim parece é indubitável. 

A longo prazo este tipo de sujeição (mesmo que seja só aparente) 
não é bom para Portugal, nem para os Estados Unidos, nem para os ver- 
dadeiros laços de amizade e de interesse que nos unem. 

C) Perante o resto do mundo 

A afirmação da nossa individualidade perante o resto do mundo pas- 
sa sobretudo pela dimensão cultural da nossa diplomacia cm países como 
a Tailândia, o Peru, a Colômbia, o Quénia, ctc. se não for predominan- 
temente para reafirmarmos a nossa presença cultural nessas paragens dis- 
tantes. Todo o Oriente é curioso da influência portuguesa nos seus países. 
Há vastos c variados alicerces sobre os quais uma política diplomática cul- 
tural dinâmica e com imaginação poderia fruir. Foi durante os governos 
AD que se criaram o Ministério da Cultura e a Dirccçâo-Geral das Rela- 
ções Culturais Externas no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Mas a ac- 
tividade externa de Portugal neste domínio é frouxa. Se, por exemplo, as 
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nossas relações com os países africanos de expressão oficial portuguesa não 
se basearem prioritariamente sobre o incremento c a aliccrção das relações 
culturais qualquer política de cooperação a prazo estará condenada. 

É, assim, de grande importância a dimensão cultural da nossa diplo- 
macia como meio de reafirmarmos a nossa individualidade perante o 
mundo. 

II 
A COOPERAÇÃO 

Portugal como país atlântico e devido à sua experiência histórica está 
numa posição privilegiada para desenvolver em proveito próprio e no 
da comunidade internacional uma inteligente e eficaz política de coope- 
ração . 

A) Com os países africanos de expressão oficial portuguesa 

Esta prioridade da nossa política externa tem sido dita c falada em 
excesso nos últimos tempos. Embora ninguém de bom senso negue a sua 
importância, ela será tão mais efectiva quanto for conduzida com descri- 
ção, profissionalismo e frieza. 

Parte dos problemas actuais existentes em Angola derivam desta nossa 
pose internacional repetida em todas as instâncias, da nossa «vocação» pa- 
ra a África e das nossas «relações privilegiadas». 

Países pequenos e pobres em dinheiro, em quadros c cm ideias como 
nós, têm que agir neste campo com subtileza, paciência c, sobretudo, 
descrição. Deveremos sempre resistir à criação dum Ministério da Coope- 
ração, ressuscitando uma espécie de nova versão do Ministério do Ul- 
tramar. 

O orçamento para a cooperação é deveras exíguo, salvo erro, de 
meio milhão de contos. Há inúmeros institutos públicos de duvidosa uti- 
lidade que recebem dotações bem maiores do Orçamento Geral do Es- 
tado. 

Assim, em vez de haver florescentes liceus portugueses em Luanda, 
Maputo, Bissau, Praia e S. Tomé não há sequer centros culturais a funcio- 
nar. Temos Conselheiros Culturais confortavelmente instalados em agra- 
dáveis capitais europeias há anos e anos. 
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Mas não há um Conselheiro ou Adido Cultural na Guiné, S. Tomé, 
Cabo Verde ou Angola. 

Poderíamos ter as futuras elites desses países a estudar nas nossas 
Universidades. Mas pouco de construtivo se faz neste como noutros domí- 
nios (o filho do actual Embaixador de Angola cm Lisboa pediu entrada 
na nossa Universidade c na de Toulouse ao mesmo tempo. A França 
admitiu-o dentro duma semana com uma bolsa de estudo;-o nosso Minis- 
tério da Educação após 6 meses ainda mandou pedir obscuros documen- 
tos notarizados, ctc.). 

No campo económico a enumeração das oportunidades perdidas é 
uma legião por falta de créditos, flexibilidade c boa administração. 

Cenos países utilizam a nossa tal «vocação» em esquemas tripartidos 
de cooperação. Consideramos muitos destes planos de duvidosa utilidade 
política para o País. 

Tem, pois, que haver uma urgente reforma da nossa política de coo- 
peração com os países africanos de expressão oficial portuguesa, dando-se 
maiores dotações, quadros c coordenação dentro do Estado português. 

B) Com o resto do mundo 

É natural que demos prioridade aos países de expressão oficial portu- 
guesa. Mas não devemos excluir por isso outros países. Iniciarcm-se pro- 
veitosos estudos de esquemas de cooperação com Marrocos c o Médio 
Oriente no campo das pescas, turismo c agricultura. Outros exemplos ha- 
verá. 

As nossas relações com o Brasil são um caso notório de muito -verba- 
lismo e pouco conteúdo. Alguém descreveu o nosso relacionamento como 
«uma mão-chcia de nada». Com efeito as nossas relações económicas são 
diminutas e politicamente os interesses são bem diferentes. Deveria haver 
estudo aprofundado deste nosso relacionamento «especial». 

III 
OS EMIGRANTES 

Enfrentamos uma difícil situação neste capítulo. As comunidades 
mais recentes, sobretudo na Europa, estão a sofrer os efeitos da recessão 
económica c do consequente desemprego. Encorajados pelos governos lo- 
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cais a regressar e sentindo uma crescente hostilidade da opinião pública 
desses países, desenha-se com crescente intensidade uma corrente de re- 
gresso ao País. Está e irá causar toda a sorte de problemas. A grande 
maioria destes emigrantes não era de trabalhadores especializados nem 
detinha as suas pequenas empresas, portanto a sua experiência contribui- 
rá pouco quando do seu regresso. 

v A pressão que as nossas comunidades estão a sofrer nos países da 
CEE é tanto mais inadmissível se considerarmos as constantes reafirma- 
ções dos governos desses países sobre a vontade política de nos admitirem 
como país de pleno direito na Comunidade, onde um dos princípios, co- 
mo se sabe, c da livre circulação dos trabalhadores. 

É mais um exemplo que nos faz ponderar qual será o nosso futuro 
entre tais países ricos e fortes. 

Por outro lado as comunidades mais antigas e ricas, sobretudo situa- 
das nas Américas, tendem com o tempo e a nossa falta em fomentar uma 
política cultural externa a perder a sua identidade como comunidade au- 
tónoma c característica. No Brasil, por exemplo, as inúmeras associações 
culturais e recreativas portuguesas tendem a estar só populadas pelas ca- 
madas mais idosas. Os novos já não procuram cultivar e conservar as suas 
raízes lusas. O mesmo acontece nos EU, na Venezuela, ctc. 

Assim, a actividade de apoio às nossas comunidades deve ser grande- 
mente intensificada com persistência e imaginação. 

IV 
A ORGANIZAÇÃO DA NOSSA DIPLOMACIA 

Acentua-se hoje uma grande dispersão e descoordenação da nossa ac- 
tividade externa. Quase todos os Ministérios têm hoje gabinetes de políti- 
ca externa, os encontros bilaterais e multilaterais de Ministros (não de Es- 
trangeiros) multiplicam-se. 

O verdadeiro problema entre nós não é a «diplomacia paralela» de 
Belém mas sim as várias políticas paralelas convergentes e desconvergen- 
tes, para não dizer contraditórias, no domínio externo que se passam no 
interior do próprio Governo. 

O Ministério dos Negócios Estrangeiros é a sede constitucional desta 
actividade e deverá ser dotado com os meios e responsabilizado pela cabal 
execução da política externa do Governo. 

A descoordenação no campo económico é flagrante. Em muitas capi- 
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tais encontramos Conselheiros Comerciais, representantes do ISCEP (anti- 
go Fundo de Fomento de Exportação), representantes da Dirccção-Geral 
do Turismo, etc. Anunciando cada um à sua maneira, sem coordenação, 
reportando a hierarquias diferentes. Deveriam reportar ao Embaixador lo- 
cal e este deveria ser responsabilizado por esta sua tarefa. 

Outros países como a França, a Suíça e o Brasil utilizam as suas di- 
plomacias como investimentos eficazes do seu respectivo esforço comer- 
cial. 

Nota-se ainda uma grande ausência de portugueses nos quadros de 
organizações internacionais. Há poucos na NATO, na UNESCO, nas Na- 
ções Unidas, na FAO, na OIT, no Banco Mundial, na OCDE, etc. Deve- 
ria haver uma política deliberada e concertada para a colocação de portu- 
gueses nos quadros destas organizações. O problema surgirá cm breve 
com acuidade na organização da CEE. 

O Ministério dos Negócios Estrangeiros está carecendo duma reestru- 
turação profunda, por todos aceite mas que a instabilidade governativa e 
a sua incapacidade de realização têm demorado. 

Paulo Lowndcs Marques 
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CONCLUSÕES 

1. A política externa portuguesa deve ter uma base permanente, in- 
dependente de variações de governos e de pessoas, assente sobre 
uma ideia de país, sobre a crença c a vontade da sua viabilização 
e sobre a existência de objectivos nacionais constantes. 

2. Além da defesa da liberdade de decisão colectiva, da integridade 
territorial, da sobrevivência económica e da dignidade do Estado 
c do País, devem considerar-se vectores permanentes da nossa 
condição nacional: 

— a afirmação da nossa independência e especificidade; 
— a defesa de pessoas, populações e comunidades portuguesas 

espalhadas pelo mundo; 
— uma posição, tradição cultural e formação de base europeia, 

complementada noutras direcções, nomeadamente na de 
África e do Atlântico; 

— a integração política, cultural e moral no quadro dos valores 
do Ocidente e o reconhecimento de aliados extracontinen- 
tais, designadamente na área do Atlântico; 

— a expansão organizada dos interesses portugueses através do 
Mundo como expressão de capacidade negocial e espírito de 
abertura e internacionalização; 

— a identificação com um património histórico e cultural ob- 
jectivado num relacionamento preferencial com nações que 
integram o espaço em que se fala a língua portuguesa. 

3- A política externa tem de ter cm conta o quadro de condicio- 
nantes em que decorre o nosso relacionamento internacional, no- 
meadamente uma elevada dívida externa e uma situação onde 
avultam várias dependências e supõe uma efectiva capacidade e 
empenhamento na resolução dos nossos principais problemas eco- 
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nómicos c sociais, que nos dê credibilidade c prestígio, nos torne 
respeitados no mundo e nos permita assim rentabilizar igualmen- 
te a nossa política externa. 

As grandes opções nacionais de política externa são diversificadas, 
mas devem ser ordenadas e racionalizadas, dar prioridade à defe- 
sa dos nossos interesses, respeitar e privilegiar as alianças e os alia- 
dos do País, na área ocidental a que pertencemos c no quadro das 
afinidades que historicamente desenvolvemos. Neste contexto: 

4.1. Impõc-sc a concepção c execução de uma política euro- 
peia, como expressão de uma personalidade nacional 
historicamente definida, e visando defenderem e promo- 
verem os interesses nacionais c o reforço do nosso posicio- 
namento no interior dessa área. 

4.2. A fidelidade ao quadro de valores civilizacionais em que 
nos integramos passa pela valorização das nossas ligações 
atlânticas e pela reafirmação do empenhamento do País na 
Aliança Atlântica, que se considera instrumento indispen- 
sável à defesa do Ocidente e em cujo contexto há que pro- 
curar a valorização dos nossos recursos geostratégicos. 

4.3. O desenvolvimento de uma política de cooperação com os 
países africanos de língua portuguesa que, inserida embo- 
ra num quadro institucional mais alargado, pressuponha o 
reforço do nosso relacionamento bilateral. Relacionamento 
que, supondo c assentando no passado histórico comum, 
há-de respeitar a autonomia, a soberania c a identjdadc 
nacionais de ambas as partes. 

4.4. Há que reconsiderar a uma nova luz as nossas relações de 
vizinhança, em particular com a Espanha, explorando as 
sintonias de interesses no respeito da diferença de posições 
e interesses. 

4.5. Devem manter-sc e reforçar-sc os laços especiais com o 
Brasil e com os outros países onde são visíveis os sinais de 
uma raiz portuguesa — quer pela existência de comunida- 
des nacionais cujos interesses importa defender quer pela 
presença de tradições c vestígios da nossa cultura. 

4.6. Importa que a nossa posição na cena internacional inclua a 
aceitação integral das responsabilidades portuguesas nos 
casos, como o de Timor, em que assumimos a representa- 
ção de populações ou territórios, o empenhamento na de- 
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fesa da paz c da segurança mundiais c uma participação 
mais decidida e ambiciosa no seio das organizações inter- 
nacionais. 

5. A operacionalidade da política externa requer uma maior inter- 
-relacionação da política externa c da política interna e mais uni- 
dade de direcção e de coordenação, no interior e no exterior da 
acção do Estado e da diplomacia. Ela supõe também um esforço 
de esclarecimento e discussão pública das questões neste âmbito, 
e um maior empenho e concentração de esforços na área diplo- 
mática em que a perspectiva económica deverá ser realçada. 

Ofir, 30 de Setembro de 1984 
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BASES GERAIS DE UMA POLÍTICA 
DE DEFESA 

1. Os pressupostos 

1.1. Uma Política de Defesa pressupõe desde logo a necessidade do 
País se defender, necessidade que tem vindo a ser posta cm causa por cer- 
tos movimentos de opinião e que tem, por isso, de começar por ser reafir- 
mada. Embora Portugal defenda que as relações internacionais se devem 
basear na paz, na amizade e na cooperação entre os Estados c os povos, 
não pode ignorar a sua inserção num mundo dominado por blocos políti- 
cos com forte componente militar, onde a ameaça do recurso à força não 
está excluída c no qual, pelo contrário, se nota com preocupação o au- 
mento dos factores de insegurança. A crescente interdependência mun- 
dial e a nossa particular situação geostratcgica não permitem sequer pen- 
sar que Portugal possa alhear-se das ameaças que resultam dessa situação 
para a integridade do seu território, para a liberdade c segurança da sua 
população c para a soberania c independência nacional. 

A segurança do País exige, pois, uma Política de Defesa permanente, 
visto que só através da dissuasão e da manutenção de um equilíbrio de 
forças é possível garantir hoje o desenvolvimento pacífico das relações in- 
terestaduais. 

1.2. Uma Política de Defesa pressupõe ainda obviamente que haja 
bens ou valores a defender ou a preservar. O sentido primeiro (c último) 
da defesa há-dc referir-se à sobrevivência c ao desenvolvimento natural da 
comunidade nacional e à preservação do seu património histórico c cultu- 
ral próprio. Nesse património inclucm-se hoje, aliás, os valores da demo- 
cracia. da liberdade c do Estado de Direito, ligados à ideia de dignidade 
da pessoa humana, valores que partilhamos com outros países e que for- 
mam o que se pode designar como a tradição cultural do Ocidente. 
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1.3. Uma Política de Defesa coerente terá, assim, de partir de uma 
«vontade de defesa» comunitária fundada nos valores nacionais e ociden- 
tais, que constituirão os parâmetros do modelo. 

2. As características 

Tendo em conta os pressupostos referidos, a Política de Defesa deve- 
rá revestir um carácter nacional e global e ser concebida como uma ques- 
tão de Estado. 

2.1. O carácter nacional da Política de Defesa resulta de ser a Nação 
o factor fundamental da estratégia global do Estado c manifesta-se em 
dois níveis. 

Por um lado, trata-sc da defesa nacional e não de uma mera defesa 
territorial, isto é, não visa apenas garantir formalmente a integridade do 
território c a protecção das populações, tem como fim, para além disso, 
assegurar uma verdadeira independência nacional, enquanto autonomia 
real na escolha dos destinos da comunidade, no que respeita à continui- 
dade da sua História, ao desenvolvimento da cultura e dos valores do po- 
vo e à preservação da sua maneira de estar no mundo. 

Por outro lado, a Política de Defesa será ainda nacional no sentido 
de que deve basear-se na consciência geral da ameaça do património da 
Nação c no consenso solidário de cidadãos livres, que, independentemen- 
te de opções ideológicas, se unem para defesa dos valores históricos pró- 
prios da comunidade. 

2.2. A Política de Defesa é global na medida em que não actua so- 
mente através de mecanismos militares ou político-militares, mas inter- 
vém na ordem política geral, económica, social e cultural. A componente 
não-militar adquire hoje até uma especial imponância em face das estra- 
tégias indirectas de Poder que modificaram os meios e os modos da amea- 
ça à segurança nacional. 

Contudo, a Política de Defesa não pode pretender ser total e domi- 
nar completamente o espírito do Estado. É por medo dessa perversão e 
para melhor salvaguarda das liberdades individuais, do pluralismo de ex- 
pressão e da democracia, que se limita a defesa nacional apenas às acções 
contra a agressão ou a ameaça externas, apesar de se não ignorarem as ne- 
cessidades internas de segurança. 

2.3. A Política de Defesa é, por último, uma questão de Estado. 
Não apenas pelo seu carácter interministerial, resultante das suas compo- 
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nentes não-militares, mas ainda porque exige a colaboração activa c soli- 
dária do Presidente da República e do Governo, c até da maioria c da 
oposição democrática, quer na sua definição quer na sua execução, sem 
prejuízo de cada um assumir as suas responsabilidades específicas. 

3. Objectivos permanentes 

Os objectivos permanentes da defesa nacional são comuns à generali- 
dade dos Estados nacionais, estão definidos já na Lei de Defesa Nacional 
c das Forças Armadas e são: 

— garantir a independência nacional; 
— assegurar a integridade do território; 
— salvaguardar a liberdade e segurança das populações, bem como 

a protecção dos seus bens e do património nacional; 
— garantir a liberdade de acção dos órgãos de soberania, o regular 

funcionamento das instituições democráticas e a possibilidade de 
realização das tarefas fundamentais do Estado; 

— contribuir para o desenvolvimento das capacidades morais e ma- 
teriais da comunidade nacional, de modo a que possa prevenir 
ou reagir pelos meios adequados a qualquer agressão ou ameaça 
exteriores: 

— assegurar a manutenção ou o rcestabelccimcnto da paz em con- 
dições que correspondam aos interesses nacionais. 

Estes objectivos correspondem, afinal, aos pressupostos atrás defini- 
dos e podem resumir-se na ideia de independência nacional, entendida 
no seu sentido mais amplo e profundo. 

4. Princípios fundamentais 

Os princípios fundamentais da estratégia global de defesa do Estado 
serão, cm vista dos objectivos indicados, os seguintes: 

4.1. O princípio da unidade do Estado, enquanto comunidade polí- 
tica, que implica o reforço da coesão interna, através do fortalecimento da 
consciência nacional e do desenvolvimento dos valores éticos, morais e 
culturais que historicamente a formam c lhe dão razão de ser. 

A defesa nacional tem assim um carácter intrínseco de unidade, 
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aplicando-se dc modo uniforme a todo o território e obrigando toda a po- 
pulação nacional, manifestando-se a sua relevância em particular e de for- 
ma exemplar na solidariedade entre os portugueses residentes no Conti- 
nente e nas Ilhas. 

4.2. O princípio da independência política, que postula a necessida- 
de de afirmação dos interesses próprios e a salvaguarda de uma capacida- 
de de decisão tão autónoma quanto possível no quadro actual de interde- 
pendências económicas c militares. 

Daí decorre a afirmação do primado do interesse nacional nas rela- 
ções externas, fundado numa vontade nacional forte e na consciência e as- 
sunção das nossas potencialidades no plano internacional. 

Este princípio dc «autarquia» deverá ser harmonizado com as necessi- 
dades de abertura ao exterior, designadamente no plano económico (e so- 
bretudo tendo em conta uma estratégia de desenvolvimento baseada 
nas exportações), e de solidariedade com os povos amigos com afinidades 
históricas e culturais. 

4.3. O princípio do alinhamento ocidental. A necessidade de um 
alinhamento resulta desde logo da importância gcostratégica do País, 
que exclui o estatuto de neutralidade desarmada, conjugada com a falta 
de meios para levar a cabo uma defesa autónoma ou uma neutralidade 
armada. Torna-se, assim, indispensável um quadro de alianças adequedo, 
que possibilite suprir ou reduzir ao mínimo as vulnerabilidades, salva- 
guardando e promovendo ao máximo as potencialidades nacionais. Nesta 
direcção, a defesa nacional, sem deixar dc ter em conta que o desarma- 
mento equilibrado e a dissolução segura dos blocos político-militares são 
condições de uma paz mundial efectiva, deve orientar-se pelo princípio 
do alinhamento ocidental, que reúne o consenso da opinião pública e é a 
expressão de um compromisso internacional realista capaz de garantir a 
autonomia política e a estabilidade das instituições democráticas e a iden- 
tidade cultural portuguesa no espaço euro-atlântico que lhe é próprio. 

5. Uma concretização realista 

Como já se verifica na própria enunciação dos seus princípios funda- 
mentais, a Política de Defesa deverá ser concretizada de um modo realis- 
ta, partindo das características próprias do País que somos, com as suas 
vulnerabilidades e as suas potencialidades. 
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Nessa concretização deverá ter-se especialmente em consideração que 
Portugal c: 

1. Um país pequeno no contexto mundial; 
2. Um país pobre economicamente (falta de capitais, de materias- 

-primas, de energia, de capacidade industrial c agrícola) c mili- 
tarmente; 

3. Um país com descontinuidade territorial, com um litoral extenso 
c um vasto território marítimo; 

4. Um país com uma fronteira terrestre única, comum com um país 
mais poderoso e com pretensões históricas de hegemonia; 

5. Um país com uma posição geostratcgica privilegiada, cm cuja zo- 
na de interesse directo se cruzam linhas de comunicação funda- 
mentais, quer comerciais quer militares, indispensáveis ao abas- 
tecimento e à defesa da Europa e à intervenção no Médio Orien- 
te; 

6. Ura país situado na Europa, mas com vocação histórica universal, 
atlântica e africana; 

7. Um país com uma população espalhada pelo mundo c uma cul- 
tura universalista e aberta; 

8. Um país dotado de uma sociedade democrática e livre, mas insu- 
ficientemente desenvolvido. 

6. Programa político 

6.1. Um programa político de defesa poderá ser elaborado com base 
nas considerações precedentes c deverá conter como linhas-mcstras: 

a) A definição clara c inequívoca dos objectivos estratégicos essen- 
ciais, para que se saiba exactamente o que se quer e a Política de Defesa 
não esteja ao sabor do improviso ou da rotina mal informada, que preju- 
dicam ou anulam a coesão interna c a capacidade negocial perante o es- 
trangeiro; 

b) A preocupação permanente de informação c diálogo com a opi- 
nião pública, bem como o esclarecimento dos cidadãos, c cm especial dos 
jovens, sobre os problemas de segurança c defesa nacional, tendo cm con- 
ta a importância primordial do factor humano para a preservação da iden- 
tidade da Nação; 
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c) O cquacionamcnto da relação entre o desenvolvimento económi- 
co c social c a dcfsa nacional num mundo aberto, interdependente c soli- 
dário, em termos de obter o máximo desenvolvimento, mas garantindo 
sempre no mínimo a viabilidade c a dignidade da Pátria portuguesa no 
conjunto das nações (não ultrapassando um «nível de risco tolerável»); 

d) A construção de um esquema de defesa credível e eficiente, que 
seja capaz de, com o mínimo de custos sociais, dissuadir eventuais ata- 
ques c de fazer respeitar os nossos valores e interesses, mesmo entre ami- 
gos e aliados. 

6.2. De todas estas directrizes programáticas, destaca-sc como prin- 
cipal e prioritária a definição de objectivos estratégicos essenciais, que po- 
derão ser assim enunciados; 

1. A obtenção de um nível de defesa militar, em homens e meios 
materiais, suficiente para a dissuasão e para fazer face a um ata- 
que limitado até à obtenção de ajuda aliada; 

2. Uma organização da defesa única para todo o território, quer no 
que respeita à defesa autónoma quer no que toca à defesa colecti- 
va na NATO, de modo a permitir uma ocupação adequada do es- 
paço português (terrestre, marítimo e aéreo) cm termos de sobe- 
rania; 

3. Uma capacidade de presença e vigilância que possibilite o contro- 
le efectivo da nossa Zona Económica Exclusiva; 

4. Uma diplomacia firme que sustente uma força negocial com os 
países amigos, designadamente no quadro da Aliança Atlântica, 
baseada na importância da nossa posição geográfica e das relações 
com os países de expressão portuguesa; 

5. A consecução de uma estratégia euro-atlântica, que contrabalance 
a nossa integração na Europa com a ligação aos Estados Unidos, à 
África e ao Brasil, evitando designadamente a absorção dos nossos 
interesses c potencialidades pela nossa vizinha Espanha. 

7. Áreas de Intervenção 

A concretização política dos objectivos permanentes e actuais da de- 
fesa nacional estende-sc, como vimos, às diversas áreas da governação. 
Assim: 
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a) No plano político geral, privilegiando a existência de uma vonta- 
de c de uma determinação política fortes, decorrente de uma sólida von- 
tade nacional de defesa, devem ser desenvolvidos c fortalecidos: 

1. A consciência de identidade nacional e a consciência cívica de to- 
da a população c em especial da juventude, bem como uma opi- 
nião pública nacional esclarecida e motivada em matéria de segu- 
rança c defesa; 

2. A autoridade do Estado e a solidariedade entre os órgãos de sobe- 
rania em torno dos interesses nacionais e no respeito das institui- 
ções democráticas e das formas constitucionais de exercício do po- 
der político; 

3. A participação equilibrada de todo o espaço português nos gran- 
des objectivos nacionais, designadamente os de defesa, através de 
cooperação intcr-regional; 

4. O prestígio, a estabilidade c a disciplina das Forças Armadas co- 
mo instituição nacional exclusivamente ao serviço do povo portu- 
guês e indispensável à afirmação nacional no seio das nações; 

5. O planeamento civil de emergência articulando a gestão dos re- 
cursos disponíveis por forma a fortalecer a capacidade da Nação 
para enfrentar c para responder satisfatoriamente a situações de 
crise ou emergência grave. 

O fortalecimento dos poderes públicos deverá assegurar as necessida- 
des nacionais de segurança no respeito c através das instituições democrá- 
ticas, com salvaguarda das liberdades individuais, do pluralismo de ex- 
pressão social e das regras e formas constitucionais de exercício do poder 
político. 

é>) No plano económico, social e cultural serão criadas as condições 
sociais de independência por meio de: 

1. Desenvolvimento das forças produtivas c criadoras, nomea- 
damente o desenvolvimento industrial, científico c tecnoló- 
gico nos sectores mais carecidos c mais relevantes cm termos 
estratégicos cm ordem a diminuir, na medida do possível, a 
dependência em relação ao exterior; 

2. Desenvolvimento económico em termos de justiça social c de 
qualidade de vida através de uma distribuição mais equitati- 
va e equilibrada da riqueza, do progresso entre pessoas e en- 
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trc regiões, diminuindo os custos de pobreza, da insularida- 
de c de interioridade c as tensões internas daí resultantes; 

3. Desenvolvimento da Educação e do ensino tendo cm conta 
também a necessidade de contribuir para a consciência colec- 
tiva da importância e do significado dos valores e do patri- 
mónio histórico da Nação, bem como incentivar o floresci- 
mento livre da cultura portuguesa enquanto traço de união e 
sinal de identidade nacional; 

4. Desenvolvimento das comunicações e transportes internos, 
elemento essencial de união c de fortalecimento da identida- 
de nacional num território geograficamente disperso; 

5. Constituição de reservas estratégicas em áreas vitais, em es- 
pecial de alimentação, combustíveis e matérias-primas essen- 
ciais a fim de garantir a sobrevivência e aumentar a capacida- 
de de resistência em caso de conflito. 

c) No plano da política externa geral, as relações internacionais de- 
verão ter em conta a realidade geostratégica do País, como espaço euro- 
-atlântico, c privilegiar as áreas tradicionais de influência. 

Assim: 

1. A adesão às Comunidades Europeias tomará em considera- 
ção os elementos internos c externos da Política de Defesa 
Nacional, nomeadamente no que toca ao desenvolvimento 
económico, científico e tecnológico; 

2. A integração cm organizações ou espaços multinacionais e, 
cm geral, a cooperação internacional será determinada, além 
de razões económicas e técnicas, pela necessidade concreta 
de preservar a soberania nacional contra todas as ameaças; 

3. A cooperação económica, científica, cultural, diplomática e 
militar com os países de expressão portuguesa, com os países 
em que existam comunidades portuguesas e, em geral, com 
todos os países do espaço euro-atlântico e africano, será in- 
tensificada com o objectivo de estabelecer uma área de in- 
fluência em que Portugal possa desempenhar papel de rele- 
vo. 

cí) No plano político-militar externo, procurar-se-á garantir que a 
participação portuguesa na NATO reforce a capacidade de defesa autóno- 
ma e seja compatível com esta. 

Assim: 

242 



1. A participação militar portuguesa na defesa colectiva da NA- 
TO deve ser articulada com as necessidades de defesa autó- 
noma em termos que permitam, quanto possível, a utiliza- 
ção dos mesmos meios e capacidades para a realização desse 
duplo objectivo; 

2. A participação militar portuguesa na defesa colectiva deve 
ser desenvolvida cm todas as circunstâncias, e cm particular 
no quadro actual da Aliança, de forma a não pôr cm perigo 
a unidade, nem enfraquecer a soberania nacional, assumin- 
do Portugal responsabilidades especiais de comando nas ta- 
refas cm que estejam cm causa interesses vitais próprios c 
deve ser orientada essencialmente cm relação com a sua ca- 
racterização geostratégica ou, quando conveniente, com a 
defesa à distância, adequada ao interesse nacional; 

3. A cedência de facilidades cm território nacional a outros paí- 
ses da Aliança, sendo origem de riscos acrescidos, deve ser 
compensada por ajuda militar c de outras naturezas que 
contribuam para o desenvolvimento das capacidades milita- 
res nacionais ou para o fortalecimento da comunidade nacio- 
nal, designadamente no aspecto tecnológico; 

4. A política militar externa de defesa deverá sempre ter em 
consideração especial o carácter periférico c descontínuo do 
território c a importância estratégica essencial das fronteiras 
marítimas c do mar interterritorial quer para a defesa do 
Ocidente quer para a garantia da sobrevivência e a viabilida- 
de da Nação portuguesa como Estado independente. 

e) No plano político-militar interno será acentuada a componente 
de defesa autónoma eficaz, com capacidade de sobrevivência e dissuasão 
das ameaças à integridade nacional, tendo em vista; 

1. Organizar a indispensável capacidade dissuasora de modo a 
permitir a defesa conjugada de todas as parcelas do território 
nacional, procurando ainda, em face da dispersão geográfica 
do País, exercer presença e vigilância aérea c marítima no es- 
paço interterritorial; 

2. Reestruturar as Forças Armadas, designadamente no que 
respeita ao sistema de forças, equipamentos c formação de 
pessoal, a fim de as adaptar às novas missões c de garantir a 
flexibilidade de emprego, a complementaridade e a mobili- 
dade necessárias a uma intervenção pronta c eficaz; 
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3. Estruturar o serviço militar obrigatório enquanto modo de 
participação directa dos cidadãos na actividade de defesa, de 
forma que, contribuindo para a valorização c sensibilidade 
dos jovens, seja adequada às necessidades actuais e efectivas 
de defesa da Nação; 

4. Incentivar a indústria de defesa como factor essencial à capa- 
cidade de defesa autónoma. 

José Carlos Vieira de Andrade 
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CONCLUSÕES 

1. A Política de Defesa deve garantir a preservação da soberania e 
do território do Estado, assim como da sociedade portuguesa c do 
seu modo de vida em liberdade, tomando em conta os interesses 
c objectivos nacionais permanentes. 

2. A defesa nacional deve assentar numa vontade e determinação 
claras c firmes, desenvolver uma forte consciência cívica das suas 
implicações e necessidades, ser objecto de uma atenta investiga- 
ção c formação teórica c prática cm centros especializados e 
organizar-sc de maneira mais económica, eficiente e rentável. 

3. O potencial de defesa autónoma do País deve ser entendido 
como veículo prioritário de participação militar portuguesa na de- 
fesa colectiva da NATO e garantir a sobrevivência c o mínimo de 
dissuasão das ameaças à integridade nacional. A utilização de 
Portugal como zona de apoio logístico no âmbito da Aliança 
Atlântica e a eventual cedência de facilidades no espaço nacional 
deverá contribuir para a valorização da posição estratégica e salva- 
guarda do reforço da soberania. 

4. A defesa nacional deve ter cm conta o carácter descontínuo do 
território português, a amplitude do espaço aéreo c marítimo em 
relação ao espaço terrestre, a valorização do seu posicionamento 
estratégico, nomeadamente em relação ao trânsito através do 
Atlântico c deve garantir a livre circulação no espaço interterrito- 
rial, a constituição de reservas estratégicas em áreas vitais e um 
eficaz sistema de alerta e detecção cm todo o território. 
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5. A definição do novo conceito estratégico de defesa nacional e do 
conceito militar deve implicar e determinar: 

— a revisão das missões das Forças Armadas, assim como dos 
respectivos sistemas de forças e dispositivos, num sentido 
que tenha cm conta a actual dimensão, posição e necessida- 
des de defesa do espaço português; 

— a criação de um comando integrado para as Forças Armadas 
e a consequente revisão das suas estruturas, assim como um 
renovado esforço de modernização, recquipamcnto c prepa- 
ração operacional; 

— a completa reestruturação do serviço militar, de modo a 
adequá-lo às novas necessidades, reduzindo os seus custos e 
motivando a participação dos jovens no esforço de defesa, 
embora preservando o referido serviço, como imperativo de 
soberania c cidadania. 

Ofir, 30 de Setembro de 1984 
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NOTA FINAL 

Devido às dificuldades de abranger num único volume todos os tex- 
tos constantes das Actas do Grupo de Ofir optou-sc por publicar apenas 
os de carácter mais geral. As contribuições mais especializadas foram, 
aliás, muitas vezes, as mais extensas c documentadas, o que agravaria a 
dificuldade de as incluir. Rcspcita-sc, assim, aliás, o carácter de «bases ge- 
rais» que se pretendia preservar, cm relação a um trabalho que se espera- 
va, sobretudo, desenvolver c detalhar no futuro. 

Além dos autores dos trabalhos publicados há ainda que recordar to- 
dos os que participaram, cm parte ou na totalidade, das discussões havi- 
das c, nesse aspecto contribuíram, também, para as «Conclusões» elabora- 
das. São eles: Dr. Abel Gomes de ALMEIDA, Dr. Luís Paes BEIROCO, 
Dr. Jose Luís Nogueira de BRITO, Dr. Jose Manuel Morais CABRAL, 
Eng." José Carvalho CARDOSO, Dr. José Vieira de CARVALHO, Dr. 
Ângelo CÉSAR, Dr. Manuel Amador COELHO, Dr. Narana COISSO- 
RÔ, Eng.0 Miguel Anacoreta CORREIA, Dr. António Faria da COSTA, 
Dr. Manuel do Vale COSTA, Dr. José Augusto GAMA, Dr. José Antó- 
nio Telles GOMES, Dr. José Joaquim Tomaz GOMES, Dr.1 Margarida 
Coutinho GOUVEIA, Dr. Nuno Magalhães GUEDES, Dr. Manuel de 
LANCASTRE, Dr. António Ferreira de LEMOS, Dr. Manuel de LEMOS, 
Dr. João LENCASTRE, Dr.a Maria Manuela MACHADO, Dr. Victor de 
Sá MACHADO, Dr. Alexandre Guedes de MAGALHÃES, Dr. José Ade- 
lino MALTÊS, Dr. José MARIZ, Dr. Fernando Braga de MATOS, Dr. 
Henrique MOTA, Dr. Hernâni MOUTINHO, Eng.0 Clemente Pedro 
NUNES, Dr. Mário Esteves de OLIVEIRA, Dr. José Maria Andrade PE- 
REIRA, Dr. José Girão PEREIRA, Dr. António José Gomes de PINHO, 
Dr. Paulo PORTAS, Prof. Dr. Fausto QUADROS, Eng." Manuel QUEI- 
RÓ, Dr. Adriano Vasco RODRIGUES, Dr.® Regina SALVADOR, Dr. 
Rui SEABRA, Dr. Alfredo de Azevedo SOARES, Eng.0 Carlos Oliveira e 
SOUSA, Dr. Fernando Costa c SOUSA c Dr. António Lobo XAVIER. A 
eles, como aos autores materiais dos vários textos inseridos, se devem não 
só os resultados obtidos, como a possibilidade desta mesma publicação. 

Lisboa, Março de 1988 
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