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1.

Introdu~o

Em primeiro lugar quero agrad cer ao INA e a Uni versidade Abella
convite para partic ipar nesle semimirio sobre como pensar a Admi n istra~ao
local. A ffiinha exposj~iio obedeccra a seguinte estrulura:
•
•
•
•
•
•

lntrod u~ ao :

uma visao que e articula com a necessidad de refonna
da Adm i nis lra~ ao central;
A ref nnas das Admini'lrac;:6es exigem uma ac;:ao c ncertada em
pontos comuns;
As plalafonnas de conse 0;
Os pontos ill discussao da Admin istra9ao local;
A minba vi ao de refonna para urn melhor serv i ~o ;
Conclusao.

Antes de entrar no lema algumas abordagens previas :
Em situac;:ao d grave crise c mo a que tcmos vivido a necessidade de
refonna do E tado esta apoiada em dois faclo : por urn lado n emergencia
( *) ComunicarQo apresenllld.a no col6quio promovido pelo INA - DirecrQo Ceral do Qua
lificar;:lio dos Trabalhadores em Funr;:6es Pliblicas e pe/a Universidade Aberta, em Lisboa, em
22 -5-2014 .
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financeira que se tem vivido e motivou 0 resgate, por outro, na questao de
mogrllfica- como pressao sobre a despesa e necessidade crescente de serviyos
(saude e seguran~a social ) - num quadro de recursos cada vez mais escassos.
Estes constrangimentos condicionam quaJquer processo de reforma, seja
quaJ for 0 nlvel de Administrac;ao.
Por outro lado pensar a Administrac;ao local nao pode nem deve ser
desarticulado dos processos mais vastos da rnudanc;a que se conduz - tem
de conduzir - nas AdministraC;Oes Pubiicas, central. regionaJ locaJ e setor
empresarial pUblico.
Uma segunda prevenyao articula-se com a anterior: as quest6es basicas,
de vaJores, sistema e regime de func;ao publica sao transversais as diferente
administrac;ocs, por isso tem de ser equacionadas quando se pensa 0 futuro.
Urn terceiro ponto relaciona-se com a perspetiva de reform a que defell
do. a qual deve ser consistente e graduaJ. TaJ corresponde a pensamento
onsolidado ~obre reforma administrativa, quer da teoria de gestao publica
quer das organizayoes intemacionais; ha muito boac;; tradic;oes europeias de
polfticas modemizadoras da gestao publica, no essencial dos denominados
estados continentais europeus, grupo onde se encontram quase todos os pafses
do norte/centro da Europa, em que a ar;ao modernizadora concilia vaJores
mais radicais da nova gestao publica, com praticas tambem denominadas
nco-weberianas de servir;o publico, pautadas pelos princfpios tradicionais
da competencia, Jegalidade e imparciaJ idade associadas a preocupar;6es de
eficiencia.
Acresce que a visao graduaJ da reforma, nao enjeita, antes encoraja, lodas
as medidas que se possanl tamar no imediato, ditadas por visao estrategica,
nao adiando pon!m a execur;ao da rcforma. A pcrspetiva de uma refonna que
nao se concretiza foi no passado satirizada por Er;a de Queiroz e tambem
motivo de dcsarumo de aJguns intelectuais portugueses. como Jose Rodrigues
Migueis, homem de esquerda, paradoxalmente emjgrado nos EUA. que, ao
partir, se decIarava cansado dum pars que pretendia reformas imposs(veis e
que tinha por Her6i 11m poeta suicida ....
Pensar 0 futuro. nao deve, do meu ponto de vista, paralisar a ac;iio.

Diria assim - e em resumo - que 0 que vou dizer parte do seguinte
pressuposto: peosar a Administra~o locaJ do futuro parte tambem da
necessidade de mudan~a oa administra~ao Central.
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2. Reformar as Adminjstra~oes exige urna a~o concertada em pontos
comuns. Hli pontos comuns a refletir sobre a Administra~lio central
e autarquica?

o que distingue a Administra~o PUblica das restantes organiza~oes
que produzem bens e servi~o do sector privado?
E essas distin~es valem para a Ildministra~ao central e local?
A mioha resposta e afirmativa. Defendo que os sistemas de fun~iio
publica, institucionais e horizontais as administra~Oes, pautados pOl'
principios de universalidade, porque ao servi~o do cidadaos, tern de
tel' conta as realidades que diferenciam 0 servit;o pUblico do privado.
A primeira caracteristica diferenciadora tem a ver com a natureza
dos servi<;os prestados. A Administrac;iio e servi<;o ao cidadao e sociedade.
devendo garantir na presta<;iio de servi<;o. a aplica<;iio de criterios de
isen~o, independencia e equidade, que siio proprios da Administra~o

Publica e que nao sao garantidos pelo mercados. Estes principios sao
apanagio do sector publico e sao relevantes para 0 exercicio quotidiano
dos direitos. liberdades e garantias dos cidadaos.
Em segundo lugar destacaria a propria narureza da organiza9iio admi
nistrativa: as administra~oes tern pOI' missao prestaI' ervi~os e resolver
problemas, que nao podem ser resolvidos pOI' individuos ou organiza~Oes
isoladamente, exigindo estruturas em rede e constela~oes de organiza
~oes que trabalhern articnladamente para objetivos e resultados.

o
e

Niio se trata de fomecer. como no setor privado, um produto ou servic;o.
Trala-se de trabaU1ar conjugadamenle para propor a definic;ao de politicas
publ icas mas, mais do que i 0, aplica-las e pO-las em pratica, num exercfcio
de govema~ao integrada. Artigo muilo recent\! , de Alejandro Quiroz Flores,
sob 0 titulo «The state is here to stay» assinala a vantagem competitiva do
Estado na direftlO de sociedades vastas e comp/exas. Oaf a ua conclusao:
o Estado esti ai para ficar.(I)
A terceira caracteristica que importa sublinhar tern a ver com os ci
dadaos e 0 papel que Ihe esta reservado relativamente as Administra~6e s
Publica.,.. Sao utentes, destinat:irios (dirao alguns, clientcs) dos serv i ~os
publicos. Adicionalmente. para alem de serem utentes, sao, alraves da sua
qualidade de contribuintes. finaociadores das presta~oes ptiblicas. E-lhes
(1) «The stab! Is here to stay" de Alejandro Quiroz Flores; Alejandro Quiroz Fl ores for ISN.
International relat ions an security network . Zurich. 6. January Ol4.
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assim essencial uma presta~ao de qualidade a urn pre~o justo. Mas, para
alem disso. os cidadaos sao, em regime democratico, os coautores das
escolhas public as atraves do votO.(2l
Em s(ntese, aos cidadaos, em Democracia, e-lhes reservado urn triplo
papel: i) beneficilirios de servi~os; ii) coautores das escolhas publicas
atraves do voto; iii) financiadores dos servi~os pUblicos.
A Ultima e quarta caracterlstica diferenciadora respeila a necessi
dade de estabilidade e continuidade na a~ao administrativa. As empresas
extinguem-se quando continuadamente nao dao lucro. 0 Estado, - nas suas
diferentes fonnas de poder democratico organizado, e das suas organiza~6es
publicas, - nao e ejemero. Em Democracia espera-se da govema~ao e das
Administra~6es a preserva~iio da memoria instilucional da Administracrao,
a estabilidade e a continu idade da a~iio, cuja necessidade existe sempre - e
e por alguma forma d iscreta c subliminar - mas que efetivamente explode
quando M crises e falhas de mercado.
E estas quatro caracteri'sticas influem no modelo de Administra~ao
e fun~ao publica a construir no futuro.
Se merecerem consensos, podem inspirar uma platafonna reformadora.
Para tal, tenbo para mim que e essencial recriar carreiras de servi~o
publico e voltar a ler uma alta fun~ao publica preparada para lidar com
novidades radicais: carreiras fundadas na lei e no merito. Dar aten~ao e
refor~ar mecanismos de prestacrao de contas e outra exigencia E decis6es
nesse sentido previnem corrupyao e abuso de poder.(J)
o que se tern vindo a passar e- ao contrano do preconizado - uma a~ao de
desvalorizar;ao da AP com impacto neg at ivo no prestfgio e moral do servi~o
publico, sem que se saiba para oude se caminha
Em sintese, ba que por de pe urna fun~o publica e uma alta fun~ao
publica ao servi~o dos valores essenciais de servi~o publico atras expli
citados. E isto verdade para administra~o central como para local.
Acresce que todas as administra~oes europeias e da OCDE que tem
ultrapassado crises tern sido capazes de por em pratic.a urn modelo de
Administra~ao ao servi~o destes vaJores.

e

Cidadiio, A d m i nisl ra~ao e Poder, Isabel Corte-Rea l, 1991, EdilOrial do M inis l~rio da
Lisboa.
[!1 E mbora Fosse nece'sario trata-lo~ . Portugal lem vindo a pc rder pontos no ranking de
COlTUp~aO claborado pcJa Transpare ncia Inlemacional. (posi\=ao 25' em 2003 e 33' em 20 13).
(2)

E d nca ~ao,
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3. As plataformas de consen

0

Olhemo agora de urn modo mais focado. 0 poder local.
Quando pensamo o futuro importa identificar aquilo que pode on tituir
uma plataforma de con en 0 sobre a qual e po sa coostruir a ambi~ao de ir
mais longe: refletir no que nos une 0 pensamento e nao 0 que divide. E isso
que procurarei reaJizar neste ponto.
Valor democratico do Poder local
Temos uma Con tilui~ao que renete /llIIa gemdna aspirariio a vil'encia
democrarica do poder local. na palavras de LUIs Braga de Cruz.(.Il consa
grando que 0 estado democratico se baseia na separa~ao e interdependencia
de poderes e consagrando ainda que 0 Estado eunitario. c que respeilo no sua
orgaflizariio ejllncionamenlo 0 regime alllonomico insular e os princfpios da
slibsidiariedade. da autonomia das lllltarquias locais e da de.l"cenlrali:.arlio
democratica da {U/ministrariio pliblie-a.
o poder [0 al nao e uma mera aspira~ao. E uma realidadc que teve
cnormc peso na consohda9ao do processo democnitico portugues e que se
apr funda e concretiza de forma bern proxima das popula-roes e dos elei
tos. Em cada ato ele itoral para as autarquias sao eleilOs 60821 candidalos.
Movimentam-se mais de 180000 cantlidatos das diferente for9a5 poHlicas
e isto traduz bern a vivencia, a partici pa9ao e a proximidade das popula90es
avida e govema9aO autarquica.
e haconscn 0 em relac;ao a conqwstas da revoluc;ao. penso que nao ando
longe se disser que 0 poder local edas mais con, nsuai. para 0 portuguese .
A segunda plataforma do coosenso respeita Ii cultura de servi~o ao
cidadao de qu e tao particularmente irnbuldas as autarquias locais .
Quando olhamos para a admin islrac;ao central, e sem entrar em ex pla
na<;6e te6ricas, nem sempre sao claramente identificaveis os processos, os
produto , os servic;os, 0 resultados. Tal nao acontece com Administra-rao
local. Trabalha para resultados e ervic;os muilo facilmenle percecionados
pelos cidadaos. Quando na introdw;ao de ta conferencia falei em govema
c;ao integrada e govema-rao complexa, dei conta daquilo que e hoje urn do
desafios de reforma administrativa: integrar poiftka e sua aplica-rao para
re olver problema omplexos. Pela natureza da atividade autarquica a inte
gra<;ao de resu ltados e mai' facit, mai patente. pois loda a atividadcfioresce
iJ \ Governa.. ao c territorialidadcs, prig. 8 sc rni mirio reallzado pcl a Universidade do Minho
em Deze rnbm de 20 10.
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no servi<;\l prCSladu apopula~ao local que e0 vcn.laJelro valor e missao da
autarquia. Vejo a~l>im na Administrac,ao Local um imponante suporte para
uma govema~ao coordenada, em beneflcio dm; popula~6es, que eafina.l uma
das ambi~6cs l1lai~ complexa<; de qualqucr rdorma admirustrativa

A terccira plataforma de consenso tem a ver com a dimensao hu
mana do poder local, quer sejam municfpios, quer freguesl1ls Enquanto
fui responsavel rela polilica de modemiza~iio administrativa, di"ia com
frequencia que quando um problema era gigante, de forma a war-nos a res
pira~ao, IlTIportava pani-Io. Caler mais peq/leno. descentralizar competencias,
aproxlma-lo da realidade. Em lodas as politicas de gestao de quahdade que
impulsionei foi esse 0 meu lema. As autarquias sao um habitat natural para
adminislrar proximo do cidadao, a uma escala humana e rca.lwivel. Somente
alguns cxemplos: sc a habita~iio degntdada pareee urn problema insoluvel
quando se olha 0 pais au as grandes cldades, jci permite um diagn6stlco
mals construllvo. quando () toco e local. se a questiio tla assistcllc13 a idosos
"isolados e para.llsante. pelos numerus envolvidos -. sera certamente mais
suscetfvel de ~olu\fto na freguesia ...
A proximidade das populalioes e a dimensiio das diferentes aUlarquias
ajuda na eficiencia e no controlo: administra~ao mais pcquena. pr6xima e
cheaL

Quarto ponto a considerar respeita it regula~ao que e inerente a
natureza da aotarquia, com decisOes mnito escrutinadas pelos orgao
3utar<luicos e pelas popula~Oes 0 que torna a regula~ao mais eficaz.
Esta quarta plataforma de eonsenso advem dos pontos anlcnores. Urna

dae;; qucstoes mais difjceis no processo de reform a adminislrativa tem aver
com a regula<;ao. Sc no mercado a regular;aoe mai!-. faeil, pOlS os mecarusmos
economjws da oferta e da procura. compeLitividade e lucro introduzem por
'ii ra<:iona.lidadc nu atividade empresarial, C!>SC'i mecanismos ~stao ausentes
da atlvldade admirustrativa. que prossegue valores imatenais como equidade,
JuslIr;a. imparcialJdade. essenciats a Democracia e caras aos cidadaos, mas
mUlto dlficels de mediI". Aregula~alJ possivel obtem-se pela lei. pelo respeit
do estado de direilo, pela regularyao do!> Parlamenlos, pelo diaIogo com as
for~as sociais. por aJgumas formas de participa~ao dos cidadaos na vida
publica, quando eXlstem. e pela preslar;ao de contas a enlidades reguladoras.
Tudo lStO e tatnbem vcrdade para 0 poder local , S6 que a regula~iio que
e inerente analurela da autarquia. com executivos c assembleias mun icipais
partJcipados eque sao chamados ao processo de dccisao, multo escrutinadas
pelo~ ()Tgao~ auta.rquico~ e pelas popula~5es para alcm da gestao de proxi-
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midade que todos os dias desafia 0 alltarca, tomam a regllliu;ao mais ~ficaz.
Esta e. sem dLlvida. lima vanlagem competiliva do Poder local.
Excessiva ceDtraliza~ao da administra~ao centra).
A quinta ultima plataforma de consen 0, respcita a uma constata~ao
apoiada no indicadores de atividade da Adrninistrarrao PUblica central e
Local. Seja qual for a posirriio em nos coloquemos ha uma enorme centra
lizarrao de poder e recursos na adminislra~iio central do stado. No caso da
Adrninistra9ao Publica portuguesa. 56 a Grecia tem indicadores de malOr
centraJi7.a~ao que Portugal. A Administra~iio local portuguesa absorvt:
14,7% da despesa publica contra por exemplo 53% em Espanha e 270/( no
Reino Unido.
Hoi certameme espa~o para urn aprofundamento da d~sccntra1iza9ao. Alias
os grandes desafios de reform a da Administra9iio entralel1l- do meu ponlo
de vista - a ver com necessanas poiflicas de de cenlraliza9ao runcional e
geognmca. E urn fato que a centralizarrao proverbial, tradi iona! e cominua
da Administra9ao POl1uguesa nao evilOu a enorme crise que vivemos, l1ao
podendo apresentar-se como uma polftica publica associada a eficiencia,
antes pelo contrano.
Enunciamos einco plataformas de consenso que sao em simultiineo cinco
vantagens competitivas para a reforma das Admini tra~Oes - 1) valor de
mocratico cODsolidado do poder local, 2) cultura de servi~o ao cidadao,
3) administra~ao mais pequena, mais humana e eficaz, 4) regula~ao e
escrutinio pr6ximos dos eleitores, 5) tempo e espa~o propfdo it descen
traliza~ao de competencias e de recursos.
E born que as tenhamos presentes ao pensar fUlUro. Voltarei a alguns
destes aspetos quando apresentar a minha isao e contributos pessoais.
4. Os pontos em aberto oa Administra~ao local
Foi aprovado entre 2012 e 2013 urn volumoso pacote de legisla~ao sobre
o Poder local, que vai das atribui<;6e e competencias das autarquias, a redu
rrao do nLlmero de freguesias. as comunidades intermunicipais e associarr6es
municipais, as finan~as locais, ao setor empre aria! autarquico.
Nao tenho por lema ou por habilO reabrir dossier ja fechado . 0 trabalho
e ta feito. Pes oalrnente, posso discordar de algumas solu~6es encontradas.
mas todas a politicas publicas precisam d um horizonte de estabilidade para
se aplicarem, avaliarcm e cvenlualmente corrigirem.
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S6 laleralmenle irei referir alguns aspetos ja contemplados na J egisLa~ao
aprovada.
Regislo. scm que disso fa~a qualquer avalia9fio, que 0 Documento de
ESlrategia Or~amenta1, mais conhecido por DEO, uao contem referencias
a politicas no setor autarquico.
Porem continuam na Agenda de discussao pontos relacionados com 0
poder local. alguns anunciados no Guiao de re[orma do Estado.
Sao esles pontos que passarei a apontar, para. de seguida, dar a minba
visao e contributo para 0 futuro.

o que deve ser alterado para se melhorar a gestiio das autarquias
em Portugal'!
Rui Riof 51 ao refletir sobre a administra~ao autirquiea faz a seguinte
interroga~ao «0 que deve ser alterado para se melborar a gestiio das
autarquias em Portugal'! Esta e que deve ser a questao)), para mais a
frente afim1ar a diversidade da realidade aUL3rquica «Miranda do Douro
e Li,vboa sao dua,l' autarqllias distintas» c dizer tambem que elas sao urn
pequena parte do problema nacional pois 0 total da dfvida das autarquias
represenla poueo mais « ... de 4% do Produto Inferno Bmto.. ,» .
Importa ter porem presente que tal constata~ao e de natureza macro,
aplica-se ao conjunto dos munidpios, nao gradua, nem diferencia. havendo
de facto autarquias em grave situa~ao financeira.
Ainda que tendo em conta esle valor «macro», na preseote situa~ao de
gestao de p6s-troika, a questiio da eficiencia financeira e da maior eficiencia
das polftica~ publicas locais nao pode deixar de se inscrever como urn ponto
n,o 1 da Agenda ao pcnsar 0 futuro .
Outro ponto que tern sido objeto de discussao 0 da redu~o das
estruturas dos rnuniciplos e dos cargos dirigentes, objetivo que 0 Relat6rio
do OE 2014 e as estatfsticas conhecidas indicam eSlara a ser cumprido.((,)
Terceiro ponto respeita it redu~ao do n. 0 de freguesias e municipios.
o pacote autarquico reduziu efetivamente cerca de 1110 freguesias .
Sc a redu~ao oem scmprc foi polemica nas grandes cidades. ja nilo foi
consensual em rela~ao as freguesias das diferenles regiocs do pals. Pes

e

esta confi
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ordenam
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as
Como meLhorar a gestao autarquica em Portugal, Rui Rio 20 12, em «Polilicas pl1blicas
em Ponugah , 1SC11!. pp 259-2<i6. cooroemu,;ao de Maria d~ Lourdes Rodrlgues .
.. EnII~ M~o de 2014 e Dezembro (k 20 11 aAdm inistra~ao Local reduziu os sc us cfelivos
~m 7,*, ou ~ejR. rnCI1O\ 10771 cfel ivo' (BOEP Anri! 201 4).
!l l
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soalmentt! sempre me pareceu que a extin<;ao se fazia an arrepio do que
seria desejavel numa polftica de presta~ao de servi~os de proximidade e
de preven~ao de desertificar,:iio do interior. Os ganhos de eXlinc;iio sempre
me pareceram diminuto , face as vantagens de se dispor de urn pequena
unidade, de custos conlrolados, 'om vocac;:ao de 'ervic;o publico, em zonas
onde 0 servi~o aos cidadaos era 10ngfnquo e escasso. Mesmo naqueles casos,
que no imediato. se traduziram em alguns pequenos ganhos, a destrui~ao,
a prazo de uma rede de proxlInidade pode ler mais inconvementes que
vantagens, sobreludo para apLica~ao de polfticas socia is.
Mas 0 que esta feito, e ta feito e nao se ganhani em reabrir do siers
fechados.
N; poJiticas carecem de estabilidade e ha agora que maximizar 0 m~)delo
atual.
que no respeita redu~ao do n. u de municfpios - enunciado no
guiao de reforma do Estado - h:i que ler em conta 0 seu pape! hist6rico na
sociedade portuguesa. Eassunto que retomarei no capitulo .eguinte.

Ja

a

Qutro ponto de Agenda em aberto

e0 da regionaliza~o.

Embora 0 Estado portugues tenha apurado em referendum que 0 povo
portugues a nil deseja.o princfpio continua na Constituic;:ao.\i\ Nao se pode
ignorar peso da ' nomlas constitucionai" peio menos para debater - Oll
fechar 0 debate -, alterar ou pralicar 0 texto constilucional.
Voltarei tambem a esse tema mais frente .
A articuJa~iio e coordeDa~lio da Adminislrac;ao desconcentrada e 0

a

papel das CCDRs, areas metropolitanas e comunidade intermunicipais
sao outro ponto a carecer amilise.
Embora todas tcnbam atribuiy6es dellnjdas na lei. e Licito perguntar: a quem
esta confiada, a nivel desconcentrado, a coordena~ao da aplicayao das poLiticas
publicas da administrac;ao central. que nao sejam exclusivamente de ambienle,
ordenamento e planeamento do territorio? E sobretudo, como se processa 0
apoio autarquias locais e suas associa~Oes quando necess8rlo?
Independentemente da quesliio da reg ion ali zac;:ao esta, do meu ponto de
vista ainda em aberto uma articulada desconcentrac;ao territorial de func;:6es
da adntinistrac;:ao PUblica central. 0 guiao de reforma Jo Estado refere- e
a esta questao de forma muito abrangente apontando 0 problema, mas nao
as solu~6es.

as

l7J Desde ] 976. artigo 238' da co nsti(uj~ii de en lao. As regii5es esliio previstas desde essa
data. com tres \1rgiios : assembleia regional, junta regional (executivo) e con,elho regional.
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o Ultimo ponto de agenda respeita as PPPs, e empresas municipais.
o guiao de refonna do Estado enuncia duas das mcdidas pelas quais
bate: nao mais PPPs, nao mais empresas publicas, 0 que no caso do setor
aUI:irquico. me parece traduzir-se em limilay6es futuras criayao de empresas
municipais. :E: uma intenr;:ao equacionada para 0 futuro.
No caso das autarquias, 0 regjme jurfdico sobre a atividade empresarial
local ja foi publicado.(S) E teve resultados.
Vollarel larl1bCm a cste assunlO no ultimo capItulo.

SI!

a

Em sintese. nestes primeiros pontos, abordamos a necessidade de
construir uma visao futura de serviyo publico, que importa administra~iio
central e local .
Vimos 5 pontos que identificamos como plalaformas de consenso, sobre
as quai" se poder:i apoiar pensamento futuro .
Vlmos 6 pontos que se identificarn como pontos de agenda para a mo
tlemizayao da administrac;ao local e que estiio em discussao, ninda ern aberto.
Na secyao seguinte iriei abordar 0 meu contributo sobre estas e outras
i nterrogayoes.

a

5. A minha visao
Ao contribuir com a minha visao como pensar a Administrayao local
quero focar 10 pontos que me parecem merecer pensamenlo e ayao futura.

1. 0 primeiro tern a ver com a descentraliza~ao como reforma.
Estou convicta que a excessiva centralizar;:ao da administrar;:ao portu
guesa jc1 iJustrada peJos indicadores apresenlados (a AL absorve somente
14.7% dos recursos financeiros e 20% dos recursos humanos) nao protegeu
a govcrna~ao portuguesa da grave crise que vivemos.
A centraliza<;ao e um leilmol'il' da nossa vida publica, de que nao nos
conseguimos libertar e que influencia ate 0 pensamento politico mais liberal
em Portugal.
Tenbo-me interrogado das raz6es para tim tal apego. Talvez algum
sucesso dos periodos da nossa hist6ria em que 0 poder central se reforr;:ou
como na epoca de D. Joao n. seguido de perto por D. Manuel ou 0 perfodo
dommado pelo Marques de Pombal. visto como urn reconstrutor do reino.
", Lei 50120 J2 de 31 de Agosto.
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Certo que cemralizar;iio miD fez 0 pals resls tlI a cnsc, Nem em Portugal
nem noulro. pafses centTaIizudores. como a Grecia PreocupayOes com exer
dcio financeiro e on;:amenlallevaram-me. Ja em 2()02, a cscr"ver n seguin 
te:(Q) ((, ,cabera pois inrermgarmu-I/os ,l'Ohre Sf' lI.I' ,m/Ilrrie.l' n!f1Trali;:(/do/'a,\'
adotadas nov cOlldu;:iram Ii l'ituarilO awal. E(('{il'aml'1ltc (/0 cCllfra/l:".ar-51.'
torllam-se os mil1lstros catil'Os dejorrus qlle clura e jacillll(!llte os demarcam
pression.am poi,\' a sua decisiio (/II/Ia IIfl1Ca deC! WJo) mle para (l conjllllto
dos ~'istemaJ: que .l'IIperinfendelll,
Aos silldicatos d~l Edllcariio ('(/111 'ira 11m millistro da t'du{'{Ifiio ('{m, IOdv,~
os poderes. porque a Sltil jorra reil'ilZClh'l1f/1'O ql/eda-,\'t~ fllln/ ponto IllIico.
Aos dilerel7les grllpos de illleresses da smide uueresso 11m lIlimsrro da smilie
rom todos 0.1' podere,l, pois IUlUI so liecisll() qteta IOdo (J I'islema » •
(!
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As decis6es que no passado tiveram Impacto un.amenlal (PPPs, COI1
cessao de estatutos especiai!'. de t:rnprcsa.. publicas. fundat,:6es ou inslitulos
chamados do terceiro genera) resultaram de decis6es politica~ tomadas
cemralizadamente, Sera que lal melhorou a eficlencla d<l nciquma ad
ministTativa? Preveniu 0 crcsclmcnlo excesslvo da dcspe~a'! Valera a pena
interrogarmo-nos .. ,
Tenho - continuo a teT - para mim. que a JescentraliLa~ao fundonal e
geognHica e um refon;:o consistente e coerente de compelenci<ls pam as
municfpios sera urn caminho de mlldan~a a pen:orrer,
Este argumento reforr;ado por outra constatmriio de ordem politlca,
Argllmenta-, e hoje, vigorosamt:nte. que o. cldadiios s~ atastam da vida
polfrica e nao se revern nos partidos polltlco.' e seus dingentcs Estc afa~ta 
menta traduz-:e em elevlldas taxas de abstcnc,;ii(l e fruca parti ipar;ilo na vida
publica , A reforma do sistema PO/ltICO e hojc urn serio desaliu. No enl<mto.
sera que na nossa caixa de ferramentas. utilizamos ja lodas a~ ferramentas
de que dispomos?
Uma abordagem graduallsta nao recornendani tambem com oobjetivo
de refon;:o do interesse dos .:idadao pela "jda polilica. um<i mnis Llecidida
descentraliza~ao de competencias nas alltarquias localS, bern dotadas de
mecanismos de proximidade e escrutioio democra!ico')
A descentralizar;iio. associada a uma verdudeira revolu~50 na govl!man'fu
(com maiar releva dado as inkiativas dos cidadaos e empreendedores e a
participa~ao dos cidadaos nas escolhas pub\ica~) e na geslal' publica. parcce
ser urn carninho a explorar, com provas daduli em oulros palses

e

)9)

Descentrah:za~ii(l

e RefolTlUiAdmimstrntiva. I'abel Corte-Real. 200l Cdta Eilirnra. Oeira.'.

-275

REVISTA DE ADMINISTRA<;':AO LOCAL

2. Trabalbo continuado e persistente
Em segundo Jugar reporto-me a uma convicr;:ao adquirida ao longo de
muitos anos: trabalho continuado e persistente e necessario; as mudan9a
e os progressos Duoea sao instantaneos, miJagrosos; mio se executam com
um estalar de dedos e por exclusiva mudanr;:a da lei. Nao ha milagres. San
gue, suor e higrimas sao necessarios sempre que se desejam mudan~as e
melhorias duradouras.
Ao preparar a intervem;ao de hoje Ii textos recentes sobre 0 poder au
tarquico. Foi interessante ler Antonio Costa,<10) ao deserever 0 seu laborioso
trabalho de agrega9ao de freguesias e tambem a sua conviq:ao de que na
re\"orma importa ir navegando a bolina: quer isto dizer, contra 0 vento.
com rumo. sempre corrigindo a dire9ao. Nao procurou solU9aO instantanea.
Trabalho continuado, persistente, usando a autonomia que 0 poder local
oferece e caminho inelutavel a trilhar com futuro. Todos os gestores
SHbem - sem necessidade de grandes leoria... - 0 que esta bem e mal no
sentido do melhor servi~o ao cidadao e da eficicncia. 0 seu trabalho
obstinado nesse sentido esO por si uma reforma.
3. Em terceiro lugar gostaria de refor~ar 0 que tcnho dito ao longo deste
texto: 0 poder local en cerra em si vaJores democrliticos de proximi
dade, regula~o e escfutinio pel os eleitores que sao em si mesmo uma
constanle for~ reformista. A cultura de servi~o publico. que e a razao de
ser de qualquer administra9ao, nao precisa de ser explicada a nfvel local:
e reguJada e escrutinada pelos vizinhos, pelos orgaos autarquicos, pelas
eJeilj:oes reguiares no munidpio.
4. Em quarto lugar recordo que os grandes temas das politicas publi
cas dos nossos dias exigem urn concurso decisivo da administra~ao local
para a sua soiu~ao: demografia, desertificalj:ao de zonas interiores, desempre
go, assistencia aos mais velhos. quesroes sociais nao se podem resolver - na
pratica - sem urn envolvimento pelas diferentes formas e niveis possfveis,
uns rnais institucionais, outros em rede, do poder local. A Admjnistra9ao
local tern uma cultura de servicyo que favorece uma govema~ao integrada
dos processos com urn resultado visfvel para 0 cidadao.

"'" Texto publicado no li vro polflico publico q ue ja citei: Polfrir as publirQS em Portugal,
lSCTE. IUL 2013. Ant6nio Costa pp 267-277.
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Em 5° Ingar reporto-me a regioDaliza~ao. Goste-se ou nao, a cria~ao
das regiOes administrativas estll - continua prevlsta - no texto constitucional
com uma dupla missao de dire~ao de serviyos publicos e coordenayao e
apoi a a~a dos municfpios . refor~ando a sua autonomia e nao limitando
os seus poderes. Embora E tado portugues tenha apw'ado em referendum
que 0 povo portugues a nao deseja, 0 princfpio continua na Constitui<;ao e e
suscetfvel de ser posto em pnitica. sujeitando-o a consulta publica. Nao se
po de ignorar 0 peso das nonnas constitucionais. pelo menos para debaler
- au fechar 0 debate- so re 0 assunto. Rui Rio. no texlo que eitei, eonfessa
que tendo votado contra , tem hoje uma pOsi9ao mais favoravel em relayao
a regionalizas;ao.
Penenyo tambem ao grupo dos que votaram contra.
Como se sabe a questi'io dividiu horizontal mente a classe polftica por
tugue. a. havendo defensore e detratores- a favor e contra - de t do. s
partidos e tendencias politicas. Os argumentos foram sempre mais polfticos
que tecnicos.
tema evoluiu. Hoi hoje uma multiplicidade de orgaos que emergem
dos municfpios- area metropolitan as , comunidades intemlllnicipais, as
socia~6es de municfpios. Ha que, eguir e avaliar a experiencia. Espera-se
que por vontade dos muoicfpios delas nas~am uma articulada poHtica. e sua
execu~ao, quando ·tejam em causa interesses comuns a varios municfpios
como a promoyao lUristica, a redc de transportcs Oll a gestao de resfduos.
Par pane da adminislra~ao central h& ainda que resolver eficazmente
a questao da coordena~ao dos crvi~os publicos desconcentrados a nfvel
territorial e a questao do apoio as autarquias confiada pela legisla~o

o

asCCDRs.
Creio que no dominic da desconcenlra~ao. digni licar as figuras que esti'io

a frente das CCDRs poderia contribuir para dar visibilidade as realidades e

em Portugal.

iniciativas locais. Paralelamente afunyao de representa9ao da admini stra~ao
central nas materias que Ihes estao confiadas, associar-se-ia uma dupla la
refa de promo~ao das regi6e geograficas onde estao inseridas. Utilizam-se
lugares em con elhos de dires;ao de institutos ou empresas publicas para
dar lugar a desempregados poHticos. a quem 0 pals sente ter uma dfvida
de reconhecimcnto. Porque nao analizar e. as fors;as e capacidades para
iniciativa publicas de escopo desconcentrado no territ6rio, criando inergias
para 0 desenvolvimento local a semelhanya do que se passa par exemplo
na Suecia, Dinamarca a Holanda, onde os Govemadores de condado ou
provfncia sao figuras de grande prestigio nacional-antigos ministros ou par
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lamentares. Ja foi assim em Portugal. Basta lembrar nomes como Fernando
Nogueira. Valente de Oliveira e Luf~ Braga da Cruz, todos muito ligado
no passado as diferentes CCRs.

Recordo finalmente que entre os argumentos contra a regionaliza
ressaltou a ideia de que Portugal e urn E<;laoo unitario desde a sua

~ao

independencla, com a mesma lingua, sem fronteiras internas. 0 poder local
repousa, desde a sua fundaryfio , no municipio.
Do meu ponlO de vista e neste argumento - ausencia de tradiryao politico
-adrninistrativa das regioes - que parcialmente se pode encontrar a razao de
resistencia a regionalizar;:ao. E isto par duas ordens de raz6es. As soluryoes
de nive! intennedio de governo conhecidas na Europa sao tendencialmente
frulo da tradir;:ao polftico - administrativa dos respetivos paises. Ern grande
parte dos casos, nao foi precis() fon;ar delirnitar;:oes geograficas ou recriar
sentidos de identidade nas popula~6cs. repousando as solwroes desccntralt
zadas em seculos de autonomias administrativas e nalguns casos politicas,
bern identificaveis historicamente. Nao e0 caso portugues: ba a ausencia de
urn elemento afetivo na cria9ao deste nfvel de poder regional. Ao contrario,
esteve presente quando da consagra~ao oas Autonomias da Madeira e dos
Ar;:ores.
Pessoalmente, nao defendo que a cultura e tradiryao administrati va sejam
delerrninistas e impeditivas de rnudan9as. Mas no caso das Regioes adminis
trativas.- cuja criayao lera tanto impacto no pafs. com enorrne repercussao
financeira , e resultados tao desconhecidos e incertos, - dou particular valor
a este aspeto, continuando a duvidar da eficacia de urn tal passo tao decisivo
e de diffcil retorno.
o municfpio C, por exceiencia, a base da for~a do poder local e vejo nele
o carninho de refor~o da descentraliza~ao.

6. Diminuir munici'pios e outro dos pontos em aberto
Do meu ponto de vista. as elementos comparativos entre a realidadc
portuguesa e europeia nao aconselharn medida lao drastica, tao em con
fronto com a tradj<;ao adrninistrativa portuguesa. pois as segu intes raz6es
merecem pondera~ao:f1I)
• As atuais fronteiras dos municfpios foram trayadas ha mais de 150
anos (1836 ).E urn elemento de peso para as popula~6es, para os seus
habitos. para a sua aulonomia e auto-estima.
II

Descentra1iza.~iio e Refonna Administraliva,

babel Cone-Real, 2003, Cella &iitora, Oeiras.
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Antero de QucntaJ , quando nas celebres confen!ncias do Casino se
pronunciou sobre as causas do declinio dos povos da PenInsula. iden
tificou 0 poder local como uma das for9as que prepararam Portugal
para 0 ciclo das navega90e ' e descobertas. Argumenlou que 0 instinto
politico da descentraliza9aO represcntava uma vitoria da energia local
sobre a uniformidade artificial dos remos. Defendeu ainda que a inde
pendencia dos poderes locai, configurava urn espirito La democratico
quanto a cultura de en tao 0 permitia. De fato de acordo com Antero.
na Idade Media nao houve feudalismo em Portugal. Na suas palavras
«.. . 0 e~petro do castelo feudal 11110 assombrava as IWSSOS vales, nao
se inclinava como wna ameara sabre as nossos rios, nao elllrislecia
os horizontes com a seu perfi l duro e sinistro». Existia sim a nobre
za. rna nao urn regime feudal e os municfpios e poder local sempre
tiveram urn pape\ importantc na administra<;ao.
No final do seculo XV, infcios de XVI iniciou-se urn 10ngo proccsso
de centraliza9ao e 0 sistema polftico dos monarca absolutos limitou
os pod r s dos rnunicfpios. Dc acordo com Antero esta foi uma das
raz6es - conjunLamente com a ausencia de reformas religiosa que
ocorreram em toda a Europa, e a inexisU!ncia de uma revolU9aO in 
dustrial que tivesse dado origem a uma cJasse media- uma das causas
do decIfnio de Portugal como na9ao.
• A dimensao media dos municfpios em termo de popula~ao (34 000
habiLanLe ) e territ6rio (301 km2) colo a - os entre as unidades locais
de maior dimensao europeia. depoi da Suecia. Reino Unido c lrlanda,
apesar da pequena dimensao de Portugal.
• A tradi9ao municipal remonta. segundo alguns autores ao periodo
romano e segundo outro a auto-organiza~ao das popula~Oes para se
aUlodefenderem ap6s a reconqu ista crista. E uma trarurrao de seculos.
As allerarrOes mere em ser muito ponderadas. Em srntese: a redUl.ao
dos municfpios nao aparenta.Ler ganhos que justifiquem uma tao grande
perturba9;lo na vida das popula~6es.

7. A setima questiio ea do ganhos de eficiencia na gestao.
AJgun ' dado do anuano financeiro do. municfpio portuguese (2012)(12)
dao alertas importantes em materia de saude finance ira do' municfpios.
Recordo:
\12 Anuano tinanceiro dos Municfpios Portugue es. 20 11-2012; Autores: Jose Baptista da
Costa Carvalho e outros, Edi~ao dos T&n ico Oficiais de C ntas. Julho de 2 13.
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• 0 ano econ6mico de 2013 herdou, para or~entar, urn volume
de despesa ja compromissada e por pagar, no valor de 6,6 mil
milhoes de euros.
• A di'vida global das autarquias no final de 2011 era de 8,186 mil
milhoes de euros. Passou para 7, 092 mil milhoes de euros no final
do ano econ6mico de 201 2.(13)
• Para a globalidade dos munidpios, a divida total bancaria de medio
e longo prazo em 2012, foi de 4,090 mil milhoes de euros, tendo
apresentado uma taxa de diminui<rao de 9,3% em relar,:ao a 20J 1.
Por sua vez 0 relat6rio do Or<ramento de ESlado de 201 4 da eonta de
progressos. Inscreve no cap(tuJo da administrar,:ao local:
«A Reforma da Adminisfra(:GO Local promovida pelo Govemo assento/t
n UI1I conjunto de alterafoes legis/arivas ... scndo vislveis as resultados da
implemeflta(:Go ... Ao nlve! do endividamento. assisfiu-se a uma dimillui(:ao
da d{vida bruta em eerca de 13% (aproximadamente 1.000 milhoes de euros);
o endividamento de medio e fongo pra::.o dim inuiu em mais de 26% (0 que
representa cerea de 1.200 milhoes de euros); e os pagamentos em atraso
aosfomecedores diminu(ram consideravelmente (em eerca de 400 mi/hoe:,
de euros entre agosto de 2013 eflllal de 2012) . E mais afrente:
(,Para a Admil7istrariio Local (AL) espera-se, em 2013, um excedente
orramel1fal de 54 milh6es de euros ... No entanto, este comportamento e
quase lIa fotalidade explicado pelo efeito do Plano de Apoio a ECOllomia
Local (PAEL),(1 4 ) ... Sem 0 efeito do PAEL, seria de esperar 11m excedente de
7 J3 milh6es de euros para 2013 ... Em 2014, aAL de vera registar urn saLdo
de 869 milhiies de euros, ;nfluenciado pelo crescimefllo da receitafiscal».
Nao obstante os progressos ha espa<;o pani racionaliza~ao. A questao
<.los pagamentos em atraso continua a ser urgente e sensfvel. Os numeros
mcncionados dao a dimensao dos problemas que as autarquias defrontam.
(Il, Anola-",e qu.·. 190 lfillnicfpios eJII 2011 e 277 munid pio,' ~m 2()12 apre.\ enraram descida
da d(vida bm w (passivo exig(vei) cfr. Anu.mo fin anceiro ci tado .
A d(vida Ifquida global dos 308 munic{pio~ rehltivalllenle ao correspondente volume de
receila a considerar para efeitos do calculo do limite de endividamento, represenrou 113,4%
em 2011 e de 96~% em 2012, pelo que. ficoll nbaixo do maximlJ (125%) permilido pela Lei
das Finanras Locais, em ( ada urn des res doi,~ af/OS. Tadavia, venfirou-se que, em 2012, 103
Municfpios apresenlaram 11m (fldice de endividarnefllo Ifquido sTlperior a 125% e em 201 J
estiveram nessa situaftlO HI munidpios. (efr. Anuano financeiro. ja citado).
,'4 ,Program~1 a que recorreram (eren de 112 'IIImidpios. que rivermn aeena a 660 milhiies
de euros, exc/usivameme para pagamenro de d(vidas de allos anreriores. e ass;m regularizar os
pagamenlOs em atraso (relat6rio do OE 20 14),
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Bru;ta compani-Ios com os cortes da despesa ja realizados e ter preseote
eoormes esfonyos que foram pedidos aos portugucses para diminuirem a
despesa anual, com corles de salarios e pens6es. 11 51 De novo registo a di 
men ao, aulonomia de decisao e a regu lar;ao autarquica como coadjuvanle
nos ganhos de recuperar;ao da situa~ao financeira das aUlarquias.
Assim, 0 que eurn problema gigant nas contas pt.1blicas nacionais, quan
do partido. afcir;oado. area1idade local, ganha propon;oes mais suscetivcis
de e manusearem com maior efic:kia. A (mais) pequena dimensao e um
coadjuvante da eficacia e viab ilidade das politica publicas. Mas ha trabalho
e esfon;os vigorosos e conti nuado a fazer.
Do meu ponco de vista importa continuar a seguir progressos e desvios
da performance autarquica. A ar;ao de racionali7a9aO e eficacia deve estar a
cargo das autarqu ias locai s, no exercfcio dos seus poderes aut6nomos . Alei
geral cabera tra9ar quadros, objetivos e melas. E ao, poden~s publicos avaliar
se sao a1canr;ados resultados, defender e usar os mecanismos de presta9ao de
conta , introduzindo na lei, na gestao, nos processos e nas pniticas adotada
as reformas necessarias.

8. PPPs eSEL
Tambem teoho duvidas se nao havera ainda ganllos de e fi ciencia quant

as PPPs e setor empresariallocal.
Tal como atr'as dito, 0 guiao de reforma do Estado limita-se a dizer que
nao hay ni mais PPPs e empresas publicas. parecendo deixar em repouso 0
passado e tra9ando rumo para 0 futuro.(16)
Mas ha a convic9ao que e nesse passado que se in creve muito do des 
controlo da despesa que deu origem a crise.
Sei que a Lei 50/2012 consubstanciou avan90s, suscetfveis de se apro
fundarem, reforr;ando 0 carater comercial e de mercado das cmpresas muni 
cipai e enquadrando a reuliliza9ao da figura dos servi90s municipaJizados
municipais e intennunicipai" para ganhos de e ficiencia e efidcia.
A admioislra9ao local usou/tem usado formas de admini "traIYao indire
la, servir;os municipalizados e inter-municipalizados ou de administra9ao
empresarial, para preslar;ao de servir;os aos munfcipes. Porem , os seguintes
dado financeiro suscitam atenr;ao;(1 7)

i% e em 2011

a 660 milhries

regrrlarizar os

9000 Milh6es de Euros de corte na despesa em Ires anos .
entanlo , por exemplo, a auditoria do Tribunal de Contas sobre a regul~u das PPPs
no selor das aguas ill! alertas preocupantes com a sua utili23~ao.
(IT, Do an u:irio fin ance iro dos rnu nicipios portugueses (20 12). ja citado .
11 5)

,,OJ
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• A analise do «emiividame"to liquido dos servifos lIlunicipalizados
fo; negativo 110 ano de 2011 ... », LIm poueo superior a 100 milhoes
de ElIros;(I S)
• 0 endividamento liquido do SEL foi de quase mil milhOes de
euros.(lq)
Comparar 0 endividamento negativo dos servi~os municipalizados com
o endividamento do selor empresariallocaJ suscita ref'lexao.
Sera que 0 instrumclllO que eoferecido peia ado~ao da figura dos servi~os
municipalizados e intermunicipalizados, em contraponto ao das cmpresas
municipais, nao oferece maiores ganhos de eficiencia?
Nao sera nesta areas - PPPs e Sector empresarial- aprofundando portas
ja abertas pelo quadro legal recentemente aprovado - que se obterao
ainda ganhos adlcionais de eficiencia?
Estas sao materias a merecer analise dos especiaJistas da area financeira
autarquica, mas que nao podem estill· ausentes numa estrategia destinada a
pensar 0 futuro.

9. Fixar uma Agenda de servi~o e atra~ao dos agentes econ6micos e urn
ponto adicional a considerar no futuro.

No momento em que vivemos e imposslve) deixar de dar uma aten~ii.o
privilegiada as quest6cs do crescimento, emprego e ~ fixa~lio e expetativas
da comunidade empresarial.
Enquanto diretora gera) do ETPA tive acesso a urn tcxto que identHicava
o que uma grande empresa finlandesa do setor da energia esperava do setor
publico para cumprir as suas missOes com competitividadc e lideranya.
Embora tcnham passado alguns anos continuo a achar pertinenles as suas
observayoes e expetativas - porque muilo analfticas e dcsapaixonadas - e
que por isso recordo. Esperava 0 selor empresarial- entre outros aspetos
-a ,,(vel global a ma1lutellftlO de paz; a nevel europeu a estabilidade do
euro e a ImJ mereado "nieo eficiente; a neve/naeional a eficiencia da i l1 
jraestrutura "acional; jillanciamento a in vestigariio, tecnologia e cullum;
contatos ;nlemocionais de alto ,,(vel e orientados para oporllmidades de
I I" « ... I.~11) e, n IOlal da.1 dividas a pagar, no valor de 141 ,1 milh6e.~ de ellros, era inferior d
loma da.1 dividas a recebcr e das dispoll ibilidadcs ni.\lellles, no mOlltante de 244,9 milhoes de
cums... pam n 10101dos 29 servieos lIlul1icipalizado.l onalisados, 0 elldividamento liquido agre
gado foi de ·JOI ,7 millliJe.vde euros» laos municfpios, que rutclam os serv i~os municipalizados.
apresentararn urn divida liquida lOla] de 983,8 milh5cs de Euros( efr 3nu ario financeiro citado).
flO, 941.4 Milh(je~ (Ie cu ros.
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negocio e finalmente ao nlvel locaJ os aspetos que ressaJto: capacidade
de jixaroo da popuiariio, que em geml pretende viver e trabalfzar na sua
cOfflullidade, apoio ifl(raesfrutura edllcariva local; in/raeS(TlIlUraS que
proporcionem ljualidade de vida. no campo da hahitariio. cullum e tempos
livres. task forces para a.Hut/tos {neais que (ftravessem hori-:.ontalmente a
idade e a conumidade e parcerias com leaders de neg6cio.l'. Aditaria a todas
estas materia a redu~ao do custos de contexto e a simplifica~ao legislativa
e regu!amentar, que tao caras sao aos agentes ccon6mkos.
Fixar uma agenda a nfvellocal para responder fl, necessidades de cres
cimento e emprego e a fixac;ao e expetativas da cOlTIunidade empresarial
continua a parecer-mc de bam senso. po slvel e necessario.

a

10. Combater a corrup~o
Sendo este ultimo ponto. diria que aqui se reencontram as observac;Oes
miciais introdut6nas de ta cOlll'erencia. 0 . valores mais importantes das
Admini LIa90es Publicas relacionarn-se com a imparcialidade, integridade,
justi~a, equidade, respeito pel lei. Estes valores imateriais sao 0 que as
Democracias ocidentai . e administra90es que as servem devem ofcrecer.
Nao ao produtos fornecidos pelo setor privado.
o respeito por estes princfpios c as pralicas inerentes sao fonte de
confian<;:a para 0 cidadao e agente econ6micos. A sua inexi . lencia poe em
causa as conquistas sagI'adas da Democracia. Uma reforma da Administra~ao
pautada por estes princfpio , a existencia dt: carreiras publica que sejam
pOl' eles norteadas, previne a corrupc;ao e dao garantia de igualdade de
oportunidades, equidade e justic;a. E cste e um ponto- have em qualquer
reforma cia Administra~ao Central ou local.
Prevenirl ombater a corrupc;ao tem de ser urn ponto de Agenda para 0
fULuro e com futuro.
7. Conclusiio
Nada do que disse e espelacular e suscetivel de operar mudanc;as e mi
lagre '6 por si. Acredito n graduali mo das reform as, no trabalho fimle e
continuado com objetivo · de melhor servic;o, eficacia e eficiencia. A vontade
polftica em sustenta-Ias e envolvimento de todos os nfveis de administrac;ao
e dos profissionais da func;iio publica sao. do meu ponto de vista. condic;oe .
de progresso e de ·ucesso. Ecom e. ta perspetiva - de que tudo 0 que disse e
defendi e fruto este tipo de abordagem, em ruturas, baseada em plataformas
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de consenso -que nao irei repctir toda a argumenla~ao desenvol vida ao longo
desta conferencia, optando por destacar as seguintes quatro conclusOes:
1. A questiio a descentralizac;aa ramada na sua acec;ao mais ampla de
aproximaC;ao do poder a popula~6es continua a ser urn ponto de Agenda
em Portugal.
Efetivanlente a Administracrao PUblica Portuguesa e uma das mais cen
tralizadas da Europa, como 0 demonstra a analise de varios indicadores.
COl1vini ainda mencionar que a<; soluc;6es cenlralizadoras sempre adota
das nao evitaram a emergencia da crise em que temos vindo a viver.
A descentraliza~ao, com maior relevo a iniciativa dos cidadiios e empre
endedores e a participayao dos cidadaos nas escolhas publicas e oa gestao
publica, parece ser um caminho a ex plorar com provas dadas noutros Paises.
2. Reforcrar a mensagem de servicro publico. naquilo que ela tern de mo
bilizador para a sociedade e para a funcrao publica, para que as funcionarios
reencontrem 0 prestfgio perdido e se sintam verdadeiramente mobilizados
para as tarefas essenciais de garantir igualdade de oportunidades. equidade
e justic;a nas relacr6es da administra<;ao com a sociedade portuguesa, e uma
nova/vellia mensagem a ressuscitar. Atente-se que esta e uma missao da
administrac;ao que esta fora do mercado , ja que 0 mercado nao tern me
canismos para a assegurar. Por isso atuar nas carreiras de servicro publico.
inspiradas por valores basicos e essenciais e renovar 0 discurso e atuar no
ceme da administra~ao central e local, nas suas caracterfsticas distintas de
outros setores e subsetores nacionais, sendo essencial numa via reformadora
das Admillistra~6es .
3. Apostar nas vantagens competitivas da adrnini stra~ao local como
coadjuvante das reformas futuras eoutra concIusiio a reforcrar. Enunciamos
cinco plataformas de consenso que sao em simultaneo cinco vantagen
competitivas para a reforma das Administrac;6es - 1) valor democratico

cOllSolidado do poder locaJ, 2) cultura de scrvi~o ao cidadao, 3) admi
nistra~o mais pequena, mais humana e eficaz, 4) regula~o e escrutinio
pr6ximos dos eleitores, 5) tempo e espa~o propi'cio a descentraliza~ao
de competencias e de recursos.

4. A eficiencia financeira e urn ponto de agenda da maior importfulcia e
urn projelo que nao dara descanso. Tal exige um trabalho vigoroso e continuo
por parte do legisladorl reformador - que deve seguir e avaliar os progressos
e reeuos das medidas que aprovou e adotou - e por parte do poder autarquico
com autonom.ia e responsabilidadc para conduzir 0 processo de mudancra.
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