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9º Fórum da Arrábida

Um Estado novo para novos paradig-
mas da Sociedade?

Num cenário macro-económico particular-
mente difícil, onde o peso do Estado tem 

um papel preponderante para a exigida redução 
do défice que está a causar preocupação a nível 
nacional e internacional, o tema escolhido pela 
APDSI – Associação para a Promoção e Desen-
volvimento da Sociedade da Informação para o 9º 
Fórum da Arrábida não poderia ser mais actual. 

Propondo-se debater “O Papel do Estado”, a 
Associação pretendia nesta análise abarcar as 
múltiplas valências, desde a função regulado-
ra às novas responsabilidades e desafios que se 
colocam aos actores políticos e ao Estado como 
agente da promoção social, traçando ainda cená-
rios de evolução do conceito de Estado, modelos 
e perspectivas futuras.  

Num mundo caracterizado pela liberalização 
do comércio, do mercado de capitais globais e 
por um sistema económico cada vez mais basea-
do no conhecimento e na capacidade de inovar, o 
papel dos Estados nacionais perde a maior parte 
das suas funções tradicionais, ganhando um con-
junto de novas responsabilidades, que vão desde 
a promoção da competitividade nacional, da pro-
tecção da segurança económica e cultural, até à 
manutenção das condições de equilíbrio entre os 
interesses industriais e a defesa dos direitos dos 
cidadãos/consumidores.

A atractividade dos territórios, o bem-estar ur-
bano, a segurança sanitária, física e judiciária, as-
sim como a ligação ao mundo através de redes de 
comunicação, o acesso à informação e a disponi-

bilidade de oferta da mão-de-obra qualificada são 
novas exigências que se fazem ao Estado. Pres-
sionado por um grupo de cidadãos cada vez mais 
informado e participante, que pede rigor e efici-
ência, o Estado vê-se confrontado com a necessi-
dade de fazer mais e melhor com menos recursos, 
elementos tantas vezes difíceis de equilibrar.

Para estas questões, que hoje preocupam dife-
rentes áreas da Sociedade, foi mais uma vez esco-
lhido o cenário calmo do Convento da Arrábida, 
que oferece o acolhimento necessário ao intenso 
debate e troca de ideias, materializadas de forma 
resumida neste documento, onde se resumem os 
contributos valiosos de todos os que mais uma 
vez colaboraram no desfio lançado pela APDSI.

Seguindo as linhas de orientação definidas 
desde 2002, quando a associação se propôs pela 
primeira vez reunir um conjunto de personali-
dades com um papel relevante na Sociedade da 
Informação em Portugal, o encontro contou com 
o patrocínio exclusivo da Anacom, que garante a 
continuidade de um processo de análise e refle-
xão sobre o que se considera ser o caminho para 
desenvolver uma Sociedade baseada na Informa-
ção e no Conhecimento.

Diogo Lucena, João Confraria e Artur Castro 
Neves deram o primeiro impulso para o debate 
com as suas intervenções iniciais centradas em 
três área de especialização, que se conjugaram 
com os desafios lançados aos grupos de trabalho 
em que se dividiram os participantes. 

Diogo Lucena falou sobre regulação, com o 
tema “Regular: quem e para quê?”, seguindo-se, 
ainda na parte da manhã, João Confraria, com 
uma intervenção centrada na “Sociedade da In-
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formação, a Globalização e Estados Nacionais” 
e Artur Castro Neves, que abordou o tópico do 
“Estado e o Efeito-Fronteira: a Competitividade 
Territorial e a Competitividade Global”.

Regular como e o quê? 
Diogo Lucena iniciou a ronda de keynote spe-

akers do Fórum procurando responder à questão 
“Regular Quem e o Quê?” que deu tema à sua 
apresentação. Definindo a regulação como a “ac-
tividade intencional de uma entidade adminis-
trativa como forma de condicionar a economia”, 
o administrador da Fundação Calouste Gul-
benkian partiu de uma constatação: ao longo dos 
últimos vinte anos a tendência de fundo tem sido 
a de aumentar o nível de regulação. A principal 
diferença entre os dois extremos da comparação 
está no facto de hoje este papel regulatório não 
ser directamente desempenhado pelo Governo. 
É garantido por agências, numa proliferação de 

reguladores que, mais à frente na intervenção, 
haveria de considerar necessária e a manter, 
tendo em conta as diferentes matérias que cada 
um destes organismos visa.

Antes de entrar naquilo que considera serem 
hoje os principais desafios da regulação, Diogo 
Lucena recordou que são diversas as perspecti-
vas e teses relativamente ao modelo de regula-
ção mais eficaz e mais conveniente e que assim 
tem sido ao longo dos tempos, com os diferentes 
actores a alterarem posições em função da en-
volvente. É forte a corrente que defende a auto-
-regulação dos mercados, mas a história recente 
também mostra empresas monopolistas a acei-
tarem a regulação como um mal menor face à 
concorrência, lembra, recuando alguns anos no 
trajecto da norte-americana AT&T. 

De volta ao presente, o professor defende 
que o grande desafio do poder político ao nível 
regulatório começa no desenho dos modelos 
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de regulação a colocar em prática, garantindo 
a independência e adequabilidade da estrutura. 
Avalizar a eficácia da regulação será outro dos 
grandes desafios. 

Adaptar a regulação à constante mudança de 
regras nos mercados e às dinâmicas de actua-
ção dos agentes económicos é tarefa complexa,      
admite. Consciente de que não é possível aos re-
guladores controlarem todos os pormenores da 
actividade das empresas e todos os elementos 
que possam ser relevantes em termos de regu-
lação, defende assim que o caminho deve passar 
por um esforço para “capturar as forças inerentes 
de mercado para conseguir regular”.

Como haveria de defender na interacção com 
a audiência do Fórum, embora a regulação pos-
sa usar modelos para aumentar a previsibilidade 
dos eventos a que tem de dar resposta, estes terão 
sempre a função de “ajudar a pensar”. Na ade-
quação dos modelos à realidade e às dinâmicas 
de cada mercado é preciso juntar a intuição e a 
sensibilidade dos reguladores. Estes elementos, 
directamente ligados ao esforço de conhecer e 
perceber as dinâmicas de cada mercado, também 
fazem escola, revelando-se peças importantes 
em políticas de regulação bem-sucedidas que 
acabaram estudadas como modelos para replicar.    

Regular para promover a concorrência
A questão da concorrência e a forma de lidar 

dos reguladores com o conceito também ocupa 
espaço central na exposição de Diogo Lucena, 
que vê como relativamente recente - e relevante 
nas próximas décadas - a ideia de que criar con-
corrência deve ser uma forma de regular. Nes-
te contexto, mostra-se favorável a sistemas de 
incentivos que levem os agentes económicos a 
procurar cumprir as regras regulatórias. Advoga 
mecanismos como os leilões 3G, que em muitos 
países foram a forma escolhida pelos governos 
para atribuir espectro para a terceira geração mó-
vel ou a lógica dos mercados de carbono. 

Seja por via de incentivo ao cumprimento de 
regras, pela sua simples imposição ou usando 
uma combinação de estratégias, Diogo Luce-
na - para quem “a melhor forma do regulador 
regular é tornar-se inútil” - discute qual será 
o equilíbrio ideal para fazer funcionar o mer-
cado da forma que se pretende. Coloca num 
extremo os monopólios e no extremo oposto a 
concorrência perfeita. A si próprio, posiciona 
a meio caminho entre os dois pontos e dá um 
exemplo da complexidade da questão.

Na sua perspectiva, a mensagem que a Micro-
soft tem passado aos reguladores é a de mostrar 
que “se o objectivo é o bem-estar dos consumi-
dores mais vale um monopólio que faz I&D do 
que uma estrutura de mercado que retarda o de-
senvolvimento” e quando o faz, defende, chama 
a atenção para um aspecto relevante e que tem 
a ver com a forma como podem os reguladores 
melhor assegurar os interesses do consumidor, 
mantendo a inovação na concorrência.

Na sua visão é verdadeiro que a extrema con-
corrência pode desincentivar a investigação e de-
senvolvimento de novos produtos. “Acho verda-
deiro que a imediata concorrência aos resultados 
de I&D a prazo se converta num desincentivo”. 
Por outro lado, os monopólios também já deram 
provas (exemplifica com o caso da IBM e de 

         Página 5 de 45

«Se o objectivo é o bem-estar           
dos consumidores mais vale um mo-
nopólio que faz I&D do que  uma          
estrutura de mercado que retarda  o 
desenvolvimento»

Diogo Lucena



9º Fórum da Arrábida

8 e 9 de Outubro de 2010www.apdsi.pt

como a empresa conseguiu usar a sua liderança 
no mercado de TI para travar a concorrência) de 
não ter condições para satisfazer os interesses dos 
consumidores e, consequentemente, dos regula-
dores. Assim, defende a solução intermédia. 

“Está provado que o total monopólio não favo-
rece e a total concorrência pode ser um desincen-
tivo”, defende, ilustrando com mais exemplos. 
Comparando a evolução do mercado de PCs e 
telemóveis nos últimos 20 anos, Diogo Lucena 
reconhece menos concorrência no segundo, mas 
também é aí que vê um maior nível de desenvol-
vimento e inovação, na última década. Mesmo 
que na sua base estejam oligopólios, estruturas de 
mercado longe de uma concorrência perfeita. 

Não sendo uma questão nova para a regula-
ção, os oligopólios permanecem um tema actu-
al e ocupam por isso também algum espaço na 
reflexão do keynote speaker, que antecipa a sua 
persistência, ou não fossem muitas vezes o resul-
tado dos esforços regulatórios para imprimir mais 
concorrência a mercados monopolistas. 

O ponto de equilíbrio 
Os oligopólios revelam-se em mercados com 

concorrência e revelam-se também mais um de-
safio à regulação. “Regular um oligopólio é bru-
talmente mais complicado que um monopólio”, 
defende Diogo Lucena. “Conseguimos colocar 
concorrência em muitos mercados mas isso não 
conduziu a sistemas de concorrência perfeita”. A 
distância para um cenário de concorrência per-
feita faz-se nestes casos sobretudo de questões 
subtis e difíceis de perceber - ou provar - pelos 
reguladores.   

Um exemplo que aponta, e que considera fre-
quente, vai para os esforços de um agente de mer-
cado no sentido de tentar condicionar a estratégia 
do concorrente. Em concreto, recorda o caso da 
AirBus. A empresa ganhou espaço no mercado da 
aviação sem apoio directo dos governos europeus 

mas com a garantia de algum suporte, caso a sua 
estratégia ofensiva à concorrente Boeing não 
fosse bem sucedida. O apoio nunca chegou a ser 
concedido, mas a garantia tornou a concorrente 
mais comedida na estratégia e menos reactiva.  
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Diogo Lucena terminou a sua exposição subli-
nhando mais um conjunto de aspectos que encara 
como mudanças determinantes, já hoje ou a bre-
ve prazo, no panorama da regulação. O facto de 
hoje os Estados europeus, Portugal incluído, te-
rem deixado de ser apenas “fazedores de regras” 
para se tornarem também “tomadores de regras”, 
é um dos factores apontados. No contexto da 
União Europeia estão por descobrir os reais im-
pactos da diferença que representa um conjunto 
de reguladores nacionais reunidos em Bruxelas 
e um regulador europeu em Bruxelas a interagir 
com os vários reguladores nacionais. A mudança 
vai-se fazendo mas “a compreensão perfeita das 
vantagens” ainda vai demorar, defende. Para já, 
fica claro que a globalização da regulação é uma 
questão muito importante para o poder dos Es-
tados. 

A Economia do Comportamento (do inglês 
behavioral economics) e o impacto que o concei-
to pode assumir na regulação, mantendo a defesa 
dos direitos do consumidor também teve espaço 
na reflexão. Se os modelos económicos iniciais 
previram concorrência perfeita, informação per-
feita e racionalidade perfeita -  e estes três prin-
cípios hoje já são discutidos, com especial relevo 
para os dois primeiros, no mesmo trajecto de re-
avaliação de premissas - cabe perguntar se não 
poderá a regulação contemplar mais característi-
cas do comportamento. Até que ponto pode (ou 
deve) a regulação usar o seu poder para induzir 
comportamentos no consumidor. 

A questão fica no ar, com mais um exemplo. 
Neste caso a referência aos sistemas de opt in e 
opt out, que aproveitando alguma inércia do con-
sumidor podem ajudar a garantir as práticas que, 
do ponto de vista da regulação, se considerem 
mais adequadas para determinadas situações.
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Sociedade da Informação, Globalização e 
Estados Nacionais

Pelo menos, desde a revolução comercial na 
Idade Média que o mundo se globaliza, mas a 
Globalização actual é diferente, já que se carac-
teriza pela desagregação da actividade de uma 
empresa. Já não estamos a falar de deslocaliza-
ções globais de actividades industriais, mas de 
deslocalizar pequenas partes para onde for mais 
barato. Tal só é possível porque se registou uma 
queda enorme dos custos de transportes e, sobre-
tudo, devido à existência de redes globais de co-
municações, defendeu João Confraria durante a 
sua intervenção como keynote speaker.

 “Na globalização actual o que está em cau-
sa é a descida dos custos das comunicações, que 
acabam por permitir o comércio internacional a 
uma escala nunca antes imaginada. Tudo pode 
ser deslocalizado e isto é inteiramente novo”, 
sublinha o Professor da Universidade Católi-
ca Portuguesa e Director do Centro de Estudos 
Aplicados da mesma organização. 

Também é por isso que esta Globalização tem 
mais consequências do que aquelas que caracte-

«Na globalização actual o que 
está em causa é a descida dos custos      
das comunicações, que  acabam por 
permitir o comércio internacional     
a uma escala nunca antes imaginada. 
Tudo pode ser deslocalizado e isto é 
inteiramente novo»

 
João Confraria
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rizaram o início do século XX. Um primeiro pon-
to é o crescimento económico mundial. “O mun-
do ficou realmente mais rico. Os últimos anos 
mostram uma das maiores taxas de crescimento 
económico global de toda a história”. O mundo 
até pode ficar mais rico, mas o problema é que 
essa riqueza não se distribui de igual forma entre 
as várias regiões geográficas.

Na opinião de João Confraria, para um país 
como Portugal isso traz dificuldades acrescidas. 
“O que é dramático é que há 20 anos que se sa-
bia que isto ia acontecer. Mas quer os políticos 
quer os economistas meteram a cabeça na areia 
e ignoraram o assunto”.

A solução podia ter estado na análise e de-
finição de uma resposta económica adequada 
ao desafio da Globalização, “para garantir que 
dentro da nossa área geográfica as pessoas que 
partilham a nossa língua e cultura conseguis-
sem reter uma parcela significativa de riqueza 
para garantir a sua viabilidade”.

Redistribuição de rendimentos
Hoje a situação está ainda mais complicada 

porque este crescimento global é acompanhado 

de uma alteração histórica do peso económico da 
Europa Ocidental e dos EUA. Estamos a assis-
tir a uma alteração do conceito de euro-mundo, 
defende João Confraria, e ao início de uma situ-
ação em que a Ásia e a América do Sul ganham 
um peso maior.

Uma das grandes fontes de riqueza do Oci-
dente neste século “secou”, avisou o orador. “Os 
ocidentais sempre usaram a sua expansão para 
manipularem os mercados, criando regras insti-
tucionais que lhes permitiam garantir o controlo 
e reter a maior parte do dinheiro”. 

Entretanto, o peso do trabalho no rendimento 
nacional cai, enquanto o capital do rendimento 
nacional aumenta. “Isto combinado com a estag-
nação ou queda dos salários reais desencadeia 
alterações sociais significativas”.

João Confraria não tem dúvidas em afirmar 
que quem ganhou, em primeiro lugar, com a 
globalização foram os accionistas das empre-
sas, que de um momento para o outro passaram 
a ter acesso a mão-de-obra barata e aumenta-
ram brutalmente o lucro. “No nosso caso é um 
problema porque o capitalismo português foi 
sempre muito incipiente”, refere, acrescentan-
do que no momento em que se deu a Globa-
-lização Portugal estaria na pior condição para 
aproveitá-la, já que tinha poucas empresas 
com capacidade para se globalizarem.

A entrada na UE
Relativamente à entrada de Portugal na 

União Europeia, João Confraria apontou vários 
aspectos, nomeadamente o facto de podermos 
ter sido prejudicados porque ao mesmo tempo 
que aderíamos à CEE caía o Muro de Berlim e 
a China começava a abrir o seu mercado à eco-
nomia internacional.

Coloca-se também um problema de parti-
cipação no processo de decisão europeu, “um 
aspecto no qual Portugal não estava (nem está) 
em condições de participar”, considera o profes-

«O que se espera actualmente   de 
um Estado na UE é que participe de 
forma inteligente no processo de deci-
são europeu, agregando forças inter-
nas para tentar que  a economia obte-
nha o maior ganho possível»

 
João Confraria
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sor da Universidade Católica. “O que se espera      
actualmente de um Estado na UE é que participe 
de forma inteligente no processo de decisão eu-
ropeu, agregando forças internas para tentar que 
a economia obtenha o maior ganho possível”.

Em cima disto, coloca-se uma outra questão, 
a da burocracia europeia, que como todas as 

burocracias, começou com algum idealismo, 
mas também tem uma dinâmica própria em 
que o objectivo passa por reforçar o seu poder. 
Esse poder surge cada vez mais de forma in-
formal e vai muito além do que vem nos regu-
lamentos e nas directivas, limitando a margem 
de actuação dos organismos nacionais. “Portu-
gal não está preparado para isso e também não 
preparou as empresas nem a Sociedade Civil e 
isso dificulta bastante mais a nossa participa-
ção na União Europeia”, avisa.

Enquadrar internacionalmente o Estado
Apesar de tudo, os Estados nacionais con-ti-

nuam a ser pilares da organização internacional 
e, por isso, quando pensamos no Estado portu-
guês devemos pensá-lo num quadro internacio-
nal, sugere João Confraria. “O problema é que 
o Estado português é incapaz de definir políticas 
económicas sensatas”.

A sociedade e a economia portuguesas estão 
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«Portugal não está preparado para 
isso [a burocracia europeia] e tam-
bém não preparou as empresas nem 
a Sociedade Civil e isso dificulta bas-
tante mais a nossa participação na 
União Europeia»

 
João Confraria
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desagregadas entre si e isso leva a uma guerra 
permanente pelo poder e não pela criação de 
riqueza, defende. “É uma guerra pela ‘redis-
tribuição’ – aquele já ganhou muito, agora é a 
minha vez...”

Isto resulta da desagregação económica e 
social da nossa sociedade. O Estado ou supera 
esse desafio ou acaba por “desaparecer” a nível 
participativo.

Um outro aspecto relacionado com a circuns-
tância portuguesa é o facto de quando entrámos 
para a União Europeia haver alguma condes-
cendência e agora o ambiente externo ser cada 
vez mais hostil, sendo cada vez mais difícil a 
intervenção externa devido ao poder burocrá-
tico da UE.

Num cenário cada vez mais comprimido pelo 
poder crescente da UE, dos poderes locais nacio-
nais e no contexto da Sociedade da Informação, 
o que esperar? 

Para João Confraria, o Estado está essencial-
mente focado em proteger-se de determinados ris-
cos futuros, entre o quais o desemprego, a doença, 
a invalidez e a incapacidade na velhice. 

O objectivo do Estado Social é a protecção con-
tra os riscos. “É uma companhia de seguros”. Já 
os objectivos distributivos referem-se a que quem 
ganha mais deve pagar pelos que têm menos re-
cursos, descontando mais para a reforma. Há ain-
da uma outra dimensão que é a da cidadania, onde 
se coloca o problema da idade da reforma.  “O Es-
tado Social é um problema de eficiência. Se não 
fortalecer esta segurança fica mais pobre”, admite 
o economista.

Maximizar benefícios e regular
Na sociedade portuguesa o Capitalismo de Es-

tado é indispensável e nesta matéria o raciocínio 
não pode ser feito do ponto de vista ideológico, 
tem de ser feito de um ponto de vista mais prag-
mático: qual a forma mais rápida e eficaz para se 

obterem ganhos? “Repensar o Estado parte sem-
pre de uma realidade política que existe e que é 
de continuidade”, aconselha João Confraria.

O risco e incerteza na actividade económi-
ca global, as mudanças tecnológicas, as mu-
danças nos centros de poder económico e a 
escassez de matérias-primas são alguns dos 
desafios enfrentados se falarmos de um novo 
paradigma regulativo.

Também se devem ter em conta três ou-tros 
aspectos: a experimentação e avaliação, a ges-
tão do risco e a articulação com o sector pri-
vado. No primeiro ponto abrange-se a análise 
do custo/benefício, a criação de regulação e 
a realização de avaliações periódicas sobre a 
mesma, mantendo ou alargando a re-gulação 
bem-sucedida e eliminando regras com efeitos 
negativos no bem-estar social.

Relativamente à gestão do risco, é necessá-
rio definir políticas que identifiquem e evitem 
riscos, sugere João Confraria. “A função prin-
cipal do Estado é a de ser capaz de identificar 
riscos extremos e ter iniciativa para proteger 
os cidadãos”.

Ao Estado não interessa nenhuma das “ver-
sões” anteriores do capitalismo. “Precisamos 
de um Estado que articule com o sector priva-
do, para participar no mercado global”. O eco-
nomista considera ainda que Portugal tem, no 
momento, uma janela de oportunidade, porque 
uma boa parte das pessoas que estão no apare-
lho de Estado estão prestes a reformar-se. “Se 
escolhermos bem as próximas, daqui a uns anos 
poderemos ter um Estado ‘jeitoso’…”, adianta 
João Confraria.
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O Estado e o Efeito-fronteira: 
a Competitividade Territorial
e a Competitividade Global

Em jeito de introdução, Artur Castro Neves 
começou por associar o tema que iria abordar 
ao “clássico conflito entre ‘Estado de Direito’ e 
‘soberania popular’, que o actual sistema de ‘de-
mocracia representativa’ parece cada vez mais 
longe de poder resolver”. E anunciou que a sua 
intervenção iria afastar-se voluntariamente da 
problemática da “governabilidade”, para se con-
centrar num tema de antropologia económica – a 
estrutura da actividade económica na sociedade 
contemporânea. Em suma, anunciou que a sua 
intervenção seria uma tentativa para encontrar 
um novo modelo de políticas públicas para o 
sector económico na sociedade contemporânea.

Para Castro Neves, o que está em causa nesta 
discussão é a unidade conceptual entre poder de 
mercado e níveis de emprego, tendo em conta 
a realidade das novas formas de concorrência 
em mercados de natureza transnacional e onde 
o peso das indústrias capital e conhecimento in-
tensivos é muito grande. Desta forma, considera 
que as políticas económicas adequadas às novas 
realidades da actividade económica contemporâ-
nea têm que ter em conta uma separação entre as 
intervenções públicas, visando a competitivida-
de global de alguns sectores críticos das indús-
trias de serviços, por um lado, e o conjunto das 
actividades económicas destinadas a assegurar o 
emprego e restantes serviços geradores de bem-
-estar social, por outro.

O sincretismo liberal
Seguiu-se uma breve explicação sobre a ori-

gem e principais pilares do liberalismo enquanto 
corrente de pensamento – genericamente, a ideia 
de que ao óptimo económico correspondia um 
óptimo social dele derivado, de que o preço de 
equilíbrio era o mecanismo fundador.

Na base deste consenso “liberal”, têm-se de-
senvolvido as mais diversas teorias sobre cresci-
mento e desenvolvimento económicos, as quais, 
explicou, partem da constatação da diferença en-
tre as diversas economias e da crença que esta 

«A Globalização não está a 
produzir uma mundialização social»

Artur Castro Neves
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diferença significa desnivelamento de crescimen-
to e de desenvolvimento entre as mesmas. Deste 
modo, “as teorias justificam logo políticas para 
ajudar as economias menos avançadas a atingir 
os níveis das economias mais avançadas, supos-
tamente com melhores níveis de bem-estar”.

Estas teorias do crescimento e desenvolvimen-
to bebem alguns dos seus principais paradigmas 
no modelo do capitalismo industrial e financeiro 
dos séculos XIX e XX (Estado nacional, insti-
tuições económicas nacionais e mercados nacio-
-nais). Segundo o orador, “é precisamente este 
tipo de enquadramento que parece perder valor 
funcional e regulatório na sociedade da informa-
ção e na economia digital globalizada”.

A Globalização e a economia mundial
De seguida, a Globalização. O mercado trans-

nacional passou a ser visto como o mercado inter-

no, enquanto os Estados nacionais deixaram de 
ser guardiões fronteiriços das actividades econó-
micas. E o ponto de partida: a Globalização (ou 
mundialização, como referiu) “não está a produ-
zir uma mundialização social”. Para explicar em 
que consiste o fenómeno, Artur Castro Neves re-
correu a dois exemplos de mercado.

O primeiro, um mercado em que, para nele en-
trar, os custos são de tal ordem altos que, para 
assegurar o breakeven, “torna-se necessário vi-
sar, à partida, uma percentagem significativa 
da produção mundial”. Neste tipo de mercado 
incluem-se, sobretudo, os mercados de indús-
trias de alta tecnologia e capital intensivos, onde 
a escala e a oferta de investimento são críticos. 
Envolvem uma organização específica, baseada 
numa grande capacidade empresarial, sentido de 
oportunidade, amplo acesso a mercados de capi-
tais e negócios muito bem integrados. Segundo o 
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especialista, aqui “a competitividade dos actores 
decide-se no desenho operacional no que res-
-peita às economias de escala, o que implica um 
know how especializado na arbitragem entres os 
diversos mercados de recursos e os condiciona-
mentos institucionais e regulatórios” – ao que 
designa como o limite da fronteira que separa a 
internacionalização da Globalização.

O segundo exemplo de mercado, numa eco-
nomia já globalizada, reflecte-se na própria 
emancipação das empresas do quadro nacional 
e, em contrapartida, na sua dupla dependência 
de localizações adaptadas e de mercados trans-
nacionais. O território é o elemento crítico do 
arranque de um negócio e o ecossistema terri-
torial, apontou, tem de compreender uma outra 
especificidade sob a forma da oferta de condi-
ções de “desterritorialização” dos negócios – e 
estes, ainda que possam “ser incubados numa 
‘garagem’ ou num ‘vão de escada’, em poucos 
meses precisam de dar a volta ao mundo e, em 
poucos anos, dispersar-se e instalar-se estavel-
mente em vários territórios à volta do planeta”. 
Deste modo, defende que “a ideia de incubar 
uma inovação tem que ser concomitante com a 
vontade de dar o salto”.

Por outro lado, definiu aquele que lhe pare-
ce ser o modo de organização social mais ade-
-quado ao desenvolvimento de uma actividade 
económica globalizada: o território-berço deve 
possuir características de abertura e de acesso 
às bases de dados, redes e centros de produção 
de conhecimentos a nível global, serviços de 
integração de recursos, bem como mercados e 
agentes de financiamento de projectos de ris-
co – e “deve ser um território agradável para 
viver e trabalhar”. Nesta abordagem, lembrou 
que ambos os exemplos de mercado “enfren-
tam problemas comuns e suscitam problemas 
relacionados com a definição de políticas eco-
nómicas e de políticas públicas diferenciadas e 
polifacetadas”.
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Os 3 pilares da economia global
Para Castro Neves, a Globalização eco-

nómica assenta em três pilares distintos: a 
mundialização dos mercados de capitais, a li-
beralização do comércio internacional e a des-
materialização e indústrias de serviços basea-
dos na propriedade intelectual. 

No caso da mundialização dos mercados de 
capitais, o sector financeiro, que iniciou o pro-
cesso de internacionalização, evoluiu e insti-
tucionalizou-se em mercados de capitais mun-
diais, que trouxeram um dado novo: a perda do 
controlo da poupança nacional pelos Estados. 
O sector financeiro acabou por tornar os pró-
prios Estados em seus clientes   permanentes, 
ganhando como novos clientes todos os opera-
dores privados que até então recorriam à pou-
pança nacional para financiar os seus investi-
mentos. Hoje os Estados não procuram apenas 
financiamento externo, mas também para o seu 
funcionamento e para os seus défices operacio-
nais – “Deixaram de ser fabricantes de dinhei-
ro correspondente à poupança recolhida, para 
passarem a compradores de dinheiro hipoteca-
do sobre o trabalho das gerações futuras”, aler-
tou, considerando ser este o elemento central da 
economia mundial contemporânea.

A Liberalização do comércio internacional é 
um processo voluntário, conduzido por todos 
os Estados e que completa institucionalmente 
o primeiro pilar da mundialização. De acordo 

Artur Castro Neves analisou 
o novo modelo de efeito-fronteira 
induzido pela globalização, a que 
designa por “glocalização”.
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Efeito-fronteira
O conceito foi definido como sendo o conjun-

to de proibições, controlos e resistências à circu-
lação transfronteiriça das actividades económi-
cas, sociais e culturais entre Estados soberanos. 
Tem, na sua origem, “uma vontade expressa ou 
uma inércia enraizada na tradição e nos com-
portamentos dos agentes, ou seja, uma acção 
propositada ou uma sobrevivência”, sendo que 
existe hoje uma nova manifestação deste efeito 
originado no próprio processo de globalização. 
Nesta análise sobre o efeito-fronteira, Artur Cas-
tro Neves especificou a abordagem do tema no 
ponto de vista do efeito-sobrevivência e do novo 
modelo de efeito-fronteira induzido pela globali-
zação – designado por “glocalização”.

Começando por referir-se ao efeito-fronteira 
como sobrevivência, esclareceu que este tem 
sido observado nas regiões fronteiriças em que 
foram levantadas as barreiras políticas à circula-
ção de pessoas, bens e capitais pelas respectivas 
autoridades nacionais, mas “onde ainda se nota a 
persistência de disparidades que a livre circula-
ção era suposta remover ou atenuar”. Ainda as-
sim, compreende que a acção do Estado possa 
servir para instrumentalizar algumas sobrevivên-
cias históricas ao serviço da sua relação concor-
rencial com os seus países vizinhos – “isto para 
não referir preconceitos mais interessados sobre 
efeitos eleitorais e políticos em geral, como a de-
magogia soberanista”.

Neste contexto, defendeu que este tipo de 
intervenção “pode ser importante no caso da 
Península Ibérica, tanto pela importância que o 
mercado espanhol representa para a economia 
portuguesa, como pela importância que o con-
trolo da economia ibérica tem para a Espanha”, 
numa perspectiva do seu relacionamento com 
a América Latina e os PALOP. Paralelamente, 
também o efeito-fronteira é um factor sobre-
tudo negativo na construção do Mercado Úni-
co Europeu. Contudo, Castro Neves considera 
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com o orador, “este complexo processo também 
beneficiou os Estados”. Por um lado, as eco-
nomias mais desenvolvidas precisavam de ter 
acesso a mercados de serviços insuficientemen-
te explorados nas economias mais pequenas – 
em especial telecomunicações, outras utilities 
e os serviços de entretenimento e culturais. Por 
outro lado, as economias menos desenvolvidas 
necessitavam de entrar nos mercados das gran-
des economias com os seus produtos em con-
trapartida de investimento directo estrangeiro 
(IDE).

Resta a desmaterialização e indústrias de ser-
viços baseados na propriedade intelectual, no-
vas configurações da actividade económica que 
tiveram um papel acelerador da mundialização. 
Castro Neves explicou que a rápida difusão das 
indústrias em todo o mundo (sobretudo as de 
serviços) – que originou o surgimento e desen-
volvimento de um “mercado interno global” 
– foi alavancada por um conjunto de factores, 
tais como: a desmaterialização dos processos 
industriais, a multiplicação de serviços criados 
em torno dos produtos físicos, a proeminência 
das componentes de conhecimento e de diver-
sos formatos de propriedade intelectual, o de-
senvolvimento de arquitecturas que asseguram 
os incrementos de produtividade, a rapidez de 
aprendizagem e a eficiência dos circuitos de 
formação da vontade e de decisão.

«O futuro das nossas sociedades 
joga-se no universo dos territórios 
criativos»

Artur Castro Neves
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que o comportamento estratégico dos Estados 
na manipulação do efeito-fronteira pode assu-
mir uma dimensão muito mais importante no 
quadro da economia global, como ferramenta 
condicionante das geopolíticas de localização 
das actividades económicas.

Já na perspectiva de efeito-fronteira como 
acção voluntária de um processo territorial, o 
seu factor mais importante reside hoje na pró-
pria globalização e, sobretudo, numa das duas 
características inesperadas que é “o de reforçar 
o papel dos territórios no processo económi-
co”.

A competitividade territorial
Foi sobre a competitividade dos territórios 

criativos que Artur Castro Neves reflectiu no final 
da sua intervenção. Considera-a, indirectamente, 
“um factor escoador (nacional e internacional) 
dos produtos do universo económico que visa a 

        Página 15 de 45

competitividade à escala da economia global”, 
contribuindo para o bem-estar social. Para além 
disso, sublinhou que as indústrias culturais são 
factores de emprego e riqueza económica na-
cionais, que beneficiam os territórios criativos, 
criando vantagens de escala enquanto factores de 
criação e atracção. Acrescentou ainda que o con-
junto dos processos de inovação originados nas 
empresas de base tecnológica “é outra contribui-
ção dos territórios criativos ao sector industrial”, 
que é essencial para promover a modernização e/
ou reconversão industrial e a abertura do tecido 
empresarial aos mercados exteriores.

Por outro lado, são os territórios nacionais 
que criam massa crítica para promover a com-
petitividade e a inovação. “O futuro das nossas 
sociedades joga-se, neste momento, no universo 
dos territórios criativos. O problema é que elas 
podem morrer no caminho por falta de bem-
-estar. Morrer no caminho é perder a soberania 
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político-económica e a independência económi-
co-industrial”, avançou.

Em conclusão, Castro Neves defende que o 
papel do Estado “tem o futuro garantido, só que 
as suas funções têm que se alterar radicalmen-
te”. E sintetizou: “Não compreender que é pre-
ciso substituir o Estado tradicional por um novo 
Estado – talvez ainda mais presente e mais so-
berano, mas exercendo o seu poder através de 
uma influência superior à sua anterior capacida-
de majestática de apropriação e de operação –, é 
não compreender as forças em jogo na história 
social contemporânea”.

Estado e Competitividade
Um primeiro debate sobre as questões levan-

tadas nas apresentações dos Keynote Speakers 
deu azo a um melhor definição dos grupos de 
trabalho por onde os participantes do Fórum da 
Arrábida se haveriam de dividir para uma tarde 
de troca de ideias e experiências. Os pontos de 
partida definidos para os três grupos estavam 
pré-definidos centrando-se n’ “A função Regu-
ladora do Estado”, que contou com a modera-
ção de Paulo Cardoso Amaral, “Novas Respon-
sabilidades e Novos Desafios”, tema moderado 
por Arminda Neves, e “Evolução do Conceito 
de Estado, Modelos e Perspectivas Futuras”, 
onde a coordenação dos trabalhos foi assegura-
da por José Amaral Gomes.

Como habitualmente, os grupos reuniram 
em salas separadas, mas abertas ao intercâm-
bio de ideias, que haveria de se fazer também 
em sessão plenária ao final do dia. Nesta sessão 
cada um dos moderadores teve a incumbência 
de apresentar as primeiras ideias alinhavadas 
durante a tarde de debate, com José Gomes de 
Almeida a conduzir os trabalhos. 

Desta vez, ainda antes do debate plenário, o 
grupo contou também com mais um espaço de 
discussão adicional, proporcionado pela apre-
sentação de Francisco Jaime Quesado dedicada 

ao tema Competitividade e Estado. 
Se quisermos repensar aquilo que é a rela-

ção entre o Estado e a Competitividade temos 
de apostar num conceito de Nova Competitivi-

«O discurso de inclusão de tudo       
e todos tem de mudar. Numa situa-
ção de escassez, quando apoiamos, 
quando financiamos, temos de passar                 
a valorizar a excelência, valorizar 
quem tem mérito para tal »

 
Jaime Quesado
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dade, defendeu, garantindo existir um sentido 
de urgência numa nova agenda competitiva em 
Portugal, que irá centrar-se em novos factores, 
nomeadamente num Novo Contexto, Capital 
Operacional, Redes Globais, Excelência e Éti-
ca Social.

Relativamente ao Novo Contexto, Jaime Que-
sado considera que nos últimos anos tem sido fei-
to um trabalho relevante em termos de eGov em 
Portugal, que está “mais moderno, mais capaz”, 
mas que necessita ainda de rever três aspectos: 
“primeiro assegurar verdadeiramente a intero-
perabilidade, já que temos situações em que os 
ministérios não comunicam”. Em segundo lugar, 
é importante validar a qualidade de um serviço. 
“Têm sido dados alguns passos nesse sentido, 
mas não está instituída uma cultura de certifica-
ção de qualidade do Estado”. Um terceiro ponto 
está relacionado com a política de financiamen-
to público, e com a monitorização dos projectos, 
não só ao nível financeiro, como é habitual, mas 
também ao nível operacional e dos impactos.

O Capital Operacional surge como factor 
crítico no estabelecimento de uma nova com-
petitividade quando falamos, por exemplo, do 
risco latente de acontecer com os parques de 
Ciência e Tecnologia (C&T) o mesmo que se 
verificou com os parques empresariais, criados 
demasiado perto uns dos outros, com Jaime 
Quesado a chamar a atenção para a necessida-
de de regulação dessa matéria.

As Redes Globais estão relacionadas com a 
atitude empresarial perante as novas redes, “sen-
do fundamental que esta estratégia de partici-
pação das redes e gestão das redes seja toda ela 
própria uma atitude entre Estado e as empresas”.

Quanto à Excelência, Jaime Quesado consi-
dera que Portugal continua a ter uma “atitu-
de pela média”, que terá obrigatoriamente de 
mudar. “O discurso de inclusão de tudo e to-
dos tem de mudar. Numa situação de escassez, 
quando apoiamos, quando financiamos, temos 

de passar a valorizar a excelência, valorizar 
quem tem mérito para tal”.

A nova competitividade necessita também 
de Ética Social, relacionada com o conceito de 
cidadania do ponto de vista do comportamento 
das empresas em Sociedade. “O cidadão em 
primeiro lugar e as empresas em segundo têm 
de perceber que é fundamental ter padrões de 
comportamento social e aquilo que é o exercí-
cio da liberdade individual tem de ser comple-
mentado com o exercício de inclusão”.

A nova competitividade resultará, acima de 
tudo, num compromisso entre aquilo que é a 
cidadania individual e o foco orientado para a 
inovação e valor, “verdadeiros instrumentos de 
criação de riqueza de um país”.

O novo Estado
Perante uma nova competitividade, o novo 

Estado será sobretudo uma democracia aberta 
que valoriza a participação dos cidadãos. “Mas 
como sociedade aberta também terá os seus ‘ini-
migos’”, que terão um pouco a ver com aquilo 
que são as dinâmicas sociais

«A nova competitividade deve ser 
capaz de criar o contexto adequado 
para este novo contrato de confiança. 
No novo Estado que precisamos para 
Portugal, o exercício da liberdade de 
intervenção deve ser a base de uma 
sociedade aberta participativa»

 
Jaime Quesado
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O Estado tem de ser sobretudo um operador 
activo de modernidade estratégica, tem de dar o 
exemplo, de novas iniciativas, de introduzir nas 
pessoas, empresas e nos restantes factores sociais 
e económicos dinâmicas que levem a uma atitude 
de confiança no futuro, o que na opinião de Jaime 
Quesado não está a acontecer neste momento.

O economista considera igualmente que o Es-
tado tem de induzir na sociedade uma “cultura 
de insatisfação”, conceito que suscitou algum 
burburinho entre os presentes e que o respon-
sável fez questão de explicitar. “Não tem a ver 
com as pessoas não serem felizes ou sentirem-se 
insatisfeitas com o seu ecossistema, mas antes 
com o facto das pessoas procurarem aquilo que 
é melhor para elas, através da insatisfação”. Afi-
nal, “numa economia global só sobrevive quem 
é excelente”, rematou.

O novo estado tem de ser, por isso, o centro 
estrutural de uma sociedade multicultural global 
e induzir a inovação, rigor e criatividade como os 
drivers de uma nova cidadania do século XXI.

Estabelecer um contrato 
de confiança e mudar agenda
Assumido um quadro de nova competitividade 
e novo Estado, impõe-se um novo conceito de 
“contrato” de confiança com a sociedade, algo 
que na opinião de Jaime Quesado não acontece 
actualmente. Esse contrato deve promover uma 
cultura de modernidade e ambição. 

Pressupõe-se também um compromisso entre o 
Estado e os actores sociais e económicos. “Deve 
ser capaz de criar o contexto adequado para este 
novo contrato de confiança. No novo Estado que 
precisamos para Portugal, o exercício da liberda-
de de intervenção deve ser a base de uma socieda-
de aberta participativa”.

Jaime Quesado não tem por isso dúvidas ao 
afirmar que o novo Estado e a nova competi-
tividade são elementos-chave de uma agenda 
de mudança. Uma agenda de mudança faz-se a 
partir de um compromisso activo entre todos os 

actores sociais: Estado, nas suas várias vertentes - 
administração central, autarquias que são cada vez 
mais importantes do ponto de vista para o cidadão 
-, centros de conhecimento, empresas e cidadãos. 

Numa nota relativamente às empresas, o orador 
considera que um país faz-se muito das empresas 
que tem, “e em Portugal, infelizmente, estamos a 
ter cada vez menos empresas e cada vez menos boas 
empresas”.

O desafio do futuro nesta ligação entre o novo 
Estado e nova competitividade está claramente 
ligado às respostas que o presente conseguir dar. 
“Precisamos em Portugal, muito rapidamente, de 
duas coisas: precisamos de novas ideias, e elas 
existem, embora não sejam muitas vezes aprovei-
tadas. Precisamos também de novas soluções”.

A oligarquia que se faz sentir há demasiado tem-
po, e de forma incólume, impede que novos prota-
gonistas tenham a capacidade de apresentar as suas 
ideias e as suas soluções, referiu. “Estamos a assistir 
em Portugal a um fosso cada vez maior entre esta 
oligarquia de bases culturais muito fortes e aquilo 
que é o país real. Estamos a ver a classe média a 
ficar cada vez mais defraudada, a atingir níveis de 
pobreza do ponto de vista económico e social que 
não tínhamos há 20 anos e de facto a assistir a um 
fosso muito grande entre aquilo que é uma elite oli-
gárquica e   aquilo que é uma massa global”.

Na opinião de Jaime Quesado, espera-se do Esta-
do que consiga contornar a situação, “com interven-
ção e com coragem de mudança”.



8 e 9 de Outubro de 2010 www.apdsi.pt

9º Fórum da Arrábida

        Página 19 de 45

Grupo de Trabalho I

A Função Reguladora do Estado

Moderador 
Paulo Cardoso Amaral

Participantes
António Maio 
António Vassalo
António Vasconcelos Cunha
Arnaldo Andrade Ramos 
Filipe Montargil  
João Álvaro Carvalho 
José Dias Coelho 
José Gomes Almeida 
José Lopes Costa 
José Pina Miranda 
Manuel Barros 

Pontos de Partida

Regular – Porquê?
Regular – O Quê?
Regular – Como?

Ao grupo I coube discutir o papel regulador 
do Estado, no contexto da Sociedade da In-

formação. Depressa o grupo alinhou o âmbito da 
discussão, percebendo que fazia sentido encarar 
o tema da regulação em sentido lato e propondo 
medidas que extravasam o sentido mais tradicio-
nal do termo, para entrar também no domínio da 
regulamentação. 

Paulo Cardoso Amaral, no papel de moderador 
do painel, lançou as bases da discussão partindo 
de uma constatação: a economia está cada vez 
mais dependente das Tecnologias da Informação 
e a segurança dessas tecnologias não acompanha 
a evolução ao mesmo ritmo, deixando a socie-
dade exposta. Estava encontrado um dos pri-
meiros pontos de debate e reflexão. 

Tem alimentado a imprensa a nível mundial, 
o vírus Stuxnet. Como tal, o seu surgimento e o 
que representa em termos de mudança do para-
digma dos ataques online e da concretização dos 
receios associados à ciberguerra foram trazidos à 
discussão e enquadrados como ponto de partida. 

A ameaça é dirigida às redes SCADA (Super-
visory Control And Data Acquisition), que asse-
guram o comando e controlo de infra-estruturas 
industriais como centrais eléctricas, barragens, 
redes de tratamento de água, entre outros siste-
mas críticos para qualquer país. Deveriam estar 
desconectados do resto da rede, mas muitas vezes 
não estão e a existência de um problema de segu-
rança criado para os atingir torna evidente como 
pode ser fácil lá chegar e que são necessárias me-
didas para garantir que isso não acontecerá. 

O caso mais recente do Stuxnet em acção 
explora fragilidades de segurança nos sistemas 
Siemens, mas este não é o primeiro episódio. Já 
passaram alguns meses desde que o problema foi 

originalmente detectado, na forma de um cavalo 
de tróia que se propagava com a ajuda de dis-
positivos USB para armazenamento de dados, 
passando despercebido aos sistemas de segu-
rança por fazer uso de uma assinatura digital da 
fabricante Realtek. A técnica valia-lhe um selo 
de software confiável por parte dos sistemas de 
segurança instalados nas máquinas visadas pelo 
problema. Nesta altura o Stuxnet tirava partido 
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de fragilidades em software Windows. 
Num e noutro caso as consequências não foram 

tão graves como poderiam ter sido, mas fizeram 
despertar para um problema que pode atingir pro-
porções alarmantes, se o potencial das ameaças 
dirigidas a infra-estruturas básicas de um país for 
explorado com sucesso.

O exemplo do Stuxnet e as questões que deve 
colocar a quem define a segurança de um país, no 
mundo digital, atravessaria a discussão e ajudava 
a colocar as primeiras questões da tarde. Como 
nos protegemos – das ameaças de uma sociedade 
cada vez mais apoiada na tecnologia – e que papel 
tem o Estado nesta matéria? Que Sociedade da 
Informação queremos e como pode o Estado ga-
rantir esse caminho, tendo sempre presente uma 
máxima de criação de valor? Que papel poderá o 
Estado ter no desafio de fazer com que Portugal 
valha a pena? E que papel pode ter a própria So-

ciedade da Informação na melhoria da eficiência 
do Estado?

Transparência e regras uniformizadas
Uma primeira certeza: a inteligência, a infor-

mação (intelligence) é crítica e estar na Socie-
dade da Informação torna esta premissa não só 
mais fácil de concretizar, como também mais re-
levante. A troca de informação e a coordenação 
entre várias entidades é um primeiro passo óbvio 
e essencial para potenciar os efeitos de uma So-
ciedade cada vez mais dominada pela tecnologia 
e a quer tirar partido dessa evolução com riscos 
controlados e potencial maximizado.

Essa fluidez de informação trará vantagem 
na relação do Estado com os agentes económi-
cos e no funcionamento do próprio Estado, que 
também precisa de rever o seu próprio uso das 
TIC, se quer ganhar eficiência. Como defende 
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José Gomes de Almeida, não existe hoje na Ad-
ministração Pública um organismo central que 
faça regras, defina e monitorize o cumprimento 
de modelos de actuação ao nível da segurança, 
eficiência ou mesmo metodologias comuns de 
trabalho, no que se refere às TIC. 

A necessidade gerou consensos entre os par-
ticipantes, ao contrário da convicção de que esta 
é uma evolução com espaço no chapéu da regu-
lação, e não apenas uma questão de gestão e or-
ganização (que em países como Reino Unido deu 
origem a uma norma hoje extrapolada para um 
âmbito mais vasto, o ITIL). 

O âmbito da questão também levantou dúvi-
das, no que se refere à capacidade existente já 
hoje para, pelo menos em certa medida, assegu-
rar a auto-regulação do estado no uso das TIC, 
tendo em conta as competências do Tribunal de 
Contas. Concluiu-se que, mesmo que este orga-
nismo não encerre todas as competências dese-
jáveis a esse nível, seria proveitoso que as suas 
recomendações emitidas nestas matérias – que já 
hoje existem - tivessem mais eco por parte dos 
destinatários. 

Mais transparência da informação, maior 
previsibilidade e consequências efectivas para 
quem não cumpre as regras também figuram en-
tre as recomendações do grupo dirigidas ao Es-
tado, quer enquanto utiliza as TIC internamente, 
quer tirando partido das ferramentas que estas 
colocam à disposição e que são, em si mesmas, 
formas de aumentar a transparência e induzir o 
cumprimento de regras, temas que voltariam a 
ter espaço na discussão. 

Nesta fase do debate evidenciou-se como ex-
emplo de uma boa prática para a transparência 
o Base, portal dos contratos públicos, lamenta-
ndo-se contudo que a implementação da plata-
forma (sem pesquisa numa fase inicial e ainda 
sem grandes mecanismos de verificação da in-
formação introduzida) não tivesse tido o mesmo 
sucesso que a ideia de dar mais transparência aos 

contratos fechados por organismos públicos em 
ajuste directo. 

De volta ao tem central da discussão João 
Álvaro Carvalho levanta as questões que iriam 
focar o resto da reflexão. Afinal, o que deve ser 
regulado? Terão os reguladores os modelos cer-
tos para levar o mercado onde se pretende? No 
final do primeiro dia de discussão estavam en-
contradas algumas respostas às perguntas mais 
relevantes.  

Ideias chave 
no fim do primeiro dia de discussão 

O que faz sentido regular 
para criar valor? 
• Segurança
• Eficiência
• Educação/Formação
• Criação de valor/riqueza

Como Regular?
• Através de modelos?

Heterogeneidade da regulação 
 (A transposição de directivas iguais para 
toda a UE resulta em normas diferentes para 
cada país, pelo efeito de cada legislação na-
cional. O aspecto tem um impacto relevante 
para os agentes económicos) 
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A segurança e a intervenção que a regulação 
deve ter a este nível, como garante de uma So-
ciedade da Informação segura e que não se torna 
vulnerável pelo facto de alargar as tecnologias 
a um âmbito cada vez mais diversificado, levou 
o grupo a uma posição comum. Dar resposta a 
desafios como o que coloca o Stuxnet mostra a 
necessidade de partir do Estado, através do poder 
da regulação, a imposição das regras necessárias 
para tentar controlar ataques ou problemas de se-
gurança que afectariam todo o país, com um im-
pacto que vai muito para além do universo das 
empresas que gerem as infra-estruturas críticas 
potencialmente visadas. 

Da mesma forma que há um conjunto de nor-
mas hoje em pleno funcionamento para proteger 
informação nos documentos físicos, devem exis-
tir normas certificadas para proteger informação 
crítica de segurança digital. Sugere-se mesmo a 
criação de uma entidade capaz de auditar a apli-
cação no terreno das normas de segurança que se 
considerem adequadas para proteger os sistemas 
digitais de infra-estruturas críticas e de fazer uma 
coordenação operacional e estratégica que asse-
gure planos de resposta, a nível nacional, perante 
uma ameaça de ciberguerra.

Manuel Barros junta ao cenário de crise que 
os participantes debatem a convicção de que são 
também precisas mudanças profundas na forma 
como os problemas de segurança são comunica-
dos ao cidadão. “Que atitude se deve ter perante 
um evento deste tipo a nível social, dos media, 
etc?”, pergunta.

Na sua opinião, responder com novas estraté-
gias a esta questão, nomeadamente fomentando o 
papel catalisador dos media, para garantir mais e 
melhor informação para o cidadão é fundamental. 
Vê nos media o elemento de ligação entre os peri-
tos de segurança e a sociedade. É, como refere, 
“uma ligação que falta explorar e que pode ajudar 
muito a fazer com que as pessoas se interessem 
por este tipo de questões”. 

Na lógica participativa em que começa a as-
sentar o funcionamento do mercado e a interac-
ção entre os seus diversos actores, quando há um 
evento de segurança já não é apenas o problema 
da infra-estrutura que é preciso resolver, defen-
de-se. “Enquanto o paradigma anterior estava ex-
clusivamente assente numa lógica de protecção 
e redução do impacto, numa lógica participativa, 
como a que se afirma, a segurança e análise de 
risco deslocam-se para uma situação em que a 
protecção da informação tem de estar coordenada 
com a libertação de informação”. Um posiciona-
mento, que como já se referiu anteriormente exi-
ge transparência, disponibilidade e integridade 
da informação.    
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Em última análise, uma política de informação 
ajustada a uma Sociedade da Informação, onde 
a informação a proteger é também a informação 
a libertar, pode inclusive contribuir de forma 
relevante para tirar o cidadão do papel de quem 
reclama para lhe oferecer uma postura mais par-
ticipativa e eventualmente mais responsável. 
“Hoje o papel do cidadão está muito na base da 
reclamação, mas está no momento de sairmos de 
uma lógica reivindicativa para uma lógica par-
ticipativa”. A banalização das TIC permite essa 
participação como nunca, defende-se.   

Aprender as dinâmicas do mercado 
para regular melhor

O grupo converge ainda na convicção de que 
a imposição de normas não pode ser a chave 
da regulação. Muito pelo contrário. Mantendo 
a análise ao nível da segurança, e como subli-
nhou Paulo Amaral, “os ataques são feitos em 
processo de aprendizagem e em escalada. Ganha 
quem consegue aprender mais rapidamente”. Se 
os reguladores, se o Estado, quer responder de 
forma eficaz a este tipo de ameaças tem de procu-
rar aprender as dinâmicas do mercado e fazer-se 
conhecedor dos mecanismos que lhe permitirão 
reagir da forma mais adequada em cada situação 
e em tempo real. Como fazer isso? Conjugando 
esforços, procurando estar próximo do mercado, 
desenvolvendo modelos que aumentem a previ-
sibilidade dos fenómenos que tem de regular. 

Como haviam de concordar os presentes “o 
capitalismo económico passa obrigatoriamente 
por ter ligações e fazer alianças internacionais”. 
Pressupõe uma deslocação do papel tradicional 
do Estado (enquanto regulador) para uma posição 
de dinamizador. Daquele que tenta captar as di-
versas forças de mercado para conseguir dar as 
melhores respostas ao nível da regulação. O pa-
pel de liderança mantém-se, mas a perspectiva 
alterou-se. Como diz António Maio, “uma abor-
dagem que funcionava bem há uns anos atrás, 

assente essencialmente em normas, não é com-
patível nos dias de hoje”. O papel de liderança 
e de condução dos agentes económicos é uma 
consequência da assunção de que é impossível 
para qualquer regulador controlar todos os facto-
res relevantes para a sua acção (numa alusão ao 
que já tinha defendido Diogo Lucena).

O caminho passa também, defende-se, por 
fomentar parcerias, relações e redes com outras 
regiões para encontrar estratégias ou, oportunis-
ticamente, ligações mais convenientes. A propó-
sito é referido o conceito de guerra económica 
explorado por vários Estados e já assumido cla-
ramente por alguns deles, como França. 

O ponto de equilíbrio da regulação, já abor-
dado também por Diogo Lucena, volta à mesa 
de discussão do Grupo I e a mesma convicção 
domina. Uma regulação demasiado pesada pode 
comprometer o desenvolvimento dos mercados. 
O exemplo discutido é o desenvolvimento da In-
ternet ao longo dos últimos 15 anos. A falta de 
regulação em muitas áreas acompanhou o boom 
da World Wide Web e questiona-se se o percurso 
que faz a história da rede seria o mesmo com 
mais regulação. 

Ainda sobre os perigos de uma regulação de-
masiado severa é apontado o risco de compro-
meter aquele que deve ser um dos objectivos de 
regulação: a criação de valor económico. Per-

Sobre os perigos de uma regulação 
demasiado severa o grupo aponta o 
risco de comprometer aquele que deve 
ser um dos objectivos de regulação: a 
criação de valor económico.
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gunta António Pina de Miranda, “se o regulador 
for demasiado ambicioso não se corre o risco dos 
agentes económicos irem para mercados mais fa-
voráveis?”      

A experiência de Arnaldo Andrade Ramos, 
embaixador de Cabo Verde em Portugal mostra 
que sim. O responsável participou no 9º Fórum 
da Arrábida à procura de ideias para ajudar o seu 
país a potenciar o uso das TIC, como forma de 
criar valor económico. 

Como teve oportunidade de referir “as novas 
tecnologias criam-nos oportunidades que numa 
história de 500 anos nunca tivemos”, razão pela 
qual “estamos interessados em perceber o que 
interessa criar para fomentar o desenvolvimento 
desta nova economia”.

Arnaldo Ramos posiciona Cabo Verde como 
um dos países africanos mais desenvolvidos de 
África, no que se refere ao uso das TIC mas ad-
mite que, a partir de determinada altura, o valor 
económico que o desenvol-
vimento do sector podia ge-
rar deixou de assumir todo 
o potencial em consequên-
cia de uma regulação que 
pode estar a ser demasiado 
restritiva.

Reduzir o risco e indu-
zir comportamentos 

No espírito de uma maior 
abertura às dinâmicas de 
mercado faz por isso sen-
tido, na perspectiva dos 
participantes, que, mais do 
que impor, os reguladores 
procurem agir numa per-
spectiva de incentivo os 
agentes económicos para 
que cumpram as suas di-
rectrizes. Tentando induzir 
comportamentos.     

António Vassalo concorda e partilha expe-
riências que evidenciam este tipo de prática na 
Anacom, regulador das comunicações electró-
nicas. Até 2012 o país acolhe um investimento 
estimado em 2,5 mil milhões de euros para o 
desenvolvimento das redes de nova geração, na 
sua maioria protagonizado pelos agentes do mer-
cado. Como explica, a Anacom procurou adop-
tar uma postura de facilitador da implementação 
desta nova oportunidade de mercado, incentivan-
do um conjunto de práticas. O organismo lançou 
dois manuais que definem um conjunto de regu-
lamentação técnica para a instalação deste tipo 
de infra-estruturas, procurando diminuir níveis 
de incerteza e o risco de cada operador avançar 
no mercado à sua maneira. A mesma regulamen-
tação também prevê um forte incentivo à partilha 
de infra-estruturas, sublinha. 

É quando adopta medidas que visam a redução 
dos níveis de incerteza e do risco, facilitando a 
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criação de riqueza por parte dos agentes económi-
cos, que, na perspectiva dos participantes o regu-
lador pode ter um papel activo na orientação dos 
agentes económicos para as suas prioridades 
estratégicas. Quando incentiva o investimento e 
assegura condições de concorrência, o regulador 
está a dar o seu contributo para que os agentes 
económicos concentrem esforços no desenvolvi-
mento de estratégias, deixem de competir entre 
si e olhem, por exemplo, para os mercados inter-
nacionais, eventualmente, mais numa lógica de 
coopetição e menos de competição entre si. 

Durante a reflexão António Vassalo contribui-
ria com outros exemplos reveladores de como 
pode um regulador agir de forma indirecta para 
induzir boas práticas no mercado e fazer cum-
prir as regras que veicula mostrando ainda que, 
nessa estratégia, Portugal tem-se destacado pelo 
pioneirismo, ao nível da União Europeia. A pu-
blicação de estatísticas de reclamações por ope-
radores, os comparadores de tarifários, ou o es-
tudo sobre a qualidade de serviço na banda larga 
promovido pelo regulador das comunicações en-
caixam nesse esforço. Este último é, aliás, uma 
iniciativa pioneira ao nível da União Europeia e 
uma referência que servirá de modelo a um es-
tudo que a Comissão Europeia se prepara para 
lançar, revelou.  

O grupo sublinhou ainda a importância da 
regulação nos dois momentos que hoje já fazem 
a regra: ex-ante e ex-post. Quando antecipa me-
didas, o regulador deve agir para reduzir o risco 
e fomentar o investimento dos agentes económi-
cos. Quando determina remédios, o regulador 
corrige o que as medidas ex-ante não conse-
guiram antecipar.  

 As directivas comunitárias hoje aprovadas 
para toda a União Europeia a partir de uma mes-
ma base de princípios mas que, na prática, re-
sultam em normas diferentes de país para país 
foram assunto que também mereceu discussão 
e uma chamada de atenção para os reguladores. 

António Maio deu o exemplo das patentes. Pina 
Miranda sublinhou que esta uniformidade que na 
prática resulta em normas diferentes, na área das 
TI se manifesta a vários níveis e sublinhou que 
essas diferenças têm um custo para as empresas 
e o impacto negativo no contexto internacional. 
O grupo recuperou o tema nas conclusões para 
chamar a atenção para as diferenças que a legis-
lação genérica e global não conseguiu eliminar 
no espaço europeu, mas também para recomen-
dar que se encontrem formas de tornar essa he-
terogeneidade numa vantagem para as empresas 
nacionais.    

O grupo aflorou ainda mais algumas áreas du-
rante a discussão, que acabaram por não ter de-
senvolvimento, mas às quais não quis deixar de 
conceder espaço, enquanto temas críticos para a 
regulação. A formação cabe nesse espaço e a ca-
pacidade que os reguladores devem ter para sen-
sibilizar e ensinar a aprender também. No mes-
mo campo foi ainda abordado o papel do Estado 
regulador na reciclagem de competências, dos 
recursos humanos sem preparação para acompa-
nhar ou responder a uma evolução (ou extinção) 
do seu posto de trabalho. António Vasconcelos 
da Cunha levantou a questão: Terá a regulação 
um papel nesta matéria? 

Nos diversos temas percorridos com o objec-
tivo de encontrar respostas para os pontos de 
partida da discussão, o grupo considerou sempre 
que o papel regulador do Estado deve desenvol-
ver-se atendendo a um objectivo de promoção da 
riqueza. 

Em concreto na área das TIC, actuar ao nível 
da regulação observando esse princípio pode ser 
a chave para “encontrar formas de manter uma 
trajectória ascendente de criação de valor na So-
ciedade da Informação”, como sublinhou Dias 
Coelho.
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Grupo de Trabalho I - Conclusões
Regulação e sociedade de informação

Numa perspectiva de criação 
de valor, o que faz sentido regular 
e como: 

* Hipótese 1
 » utilizar modelos de Dinâmica do mer-

cado a regular para a adaptabilidade
 » ou seja, como capturar os mecanismos 

de mercado para uma regulação efici-
ente?
 » actuação do regulador em aprendiza-

gem permanente, de forma iterativa com 
intervenções ex-ante e ex-post

* Hipótese 2:
 » passar de uma abordagem reivindica-

tiva para uma participativa na relação 
cidadão-regulador
 » porque a sociedade da informação é 

uma oportunidade a essa participação
 » implica uma abertura eventualmente 

dramática do regulador 

Criação de Riqueza
* Activar o processo económico

 » Em que mercados apostar para criar 
valor económico?
 » Melhorar a capacidade competitiva 

das empresas
* Mais do que uma regulação norma-
tiva, catalisar a aprendizagem conjunta

 » Liderança no contexto de um “capital-
ismo  de estado”

 -  “guerra económica”?
 -  aproveitar a heterogeneidade da 

regulação no espaço económico euro-
peu

 » Induzir comportamentos
 -  “o regulador deve tornar-se trans-

parente”
 -  e incrementar a transparência

 » Novas iniciativas económicas
 » Promover associações de empresas 

* Proteger a sociedade do risco
 » Redução de incerteza e risco e 

condições de partilha de economias de 
escala em aliança e assim permitir o 
investimento e aprendizagem das empre-
sas, criando condições para o seu forta-
lecimento e internacionalização
 » Proactividade na detecção de risco 

Segurança
* “Security awareness” para todos

 » Importância da participação (Hip. 2)
* Normativo para a ciber-segurança das 
infra-estruturas críticas

 » Seguido de capacidade de auditoria 
para forçar as políticas
 » Accountability (utilizando as TIC)

* Fomentar a aprendizagem em tempo 
real das entidades envolvidas activa-
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mente na ciber-defesa
 » Fomentar o papel catalisador dos 

media
 » Transparência, divulgação

Eficiência
* Regular as TIC na administração 
pública
* Utilização da TIC na regulação 

Grupo de Trabalho I - Conclusões (continuação)
Regulação e sociedade de informação

Educação / Formação
* Sensibilização
* Apostar na formação indutora de 
aprendizagem
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Novas Responsabilidades e Novos Desafios
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Novos actores políticos, o papel do Estado 
na dimensão da vida social e a relação en-

tre o Estado e a Economia foram os pontos de 
partida de reflexão para o tema “Novas Respon-
sabilidades e Novos Desafios do Estado”.

Perante um grupo de participantes de origem 
diversificada, em que se reuniam desde funcioná-
rios públicos, antigos e actuais, a académicos ou 
empresários, com formação em sociologia, psi-
cologia e engenharia, etc, Arminda Neves, mo-
deradora, deu o mote para a discussão, colocando 
“na mesa” alguns tópicos genéricos. 

Pensar por que transformações tem passado a 
Sociedade, desde a sociedade baseada na terra, 
à sociedade baseada no capital e à sociedade do 
conhecimento, e o que isso implica ao nível dos 
factores base de funcionamento, nomeadamente 
os desafios que se colocam ao Estado nesta evo-
lução, são pontos-chave.

Mudança em curso
Na linha de pensamento referente à reestrutu-

ração do Estado e do surgimento de novas res-
ponsabilidades e novos actores, António Bran-
dão Moniz, menciona como exemplo o recurso 
crescente a serviços de outsourcing na Admi-
nistração Pública, sobretudo nas actividades de 
interface com o público. “Ou seja, o Estado na 
relação com os cidadãos deixa de assumir uma 
determinada função e passa essa função para o 
privado, numa relação que passa a ser idêntica à 
das instituições privadas”. O facto de o processo 
de decisão ter passado para fora conduziu a uma 
degradação das condições de trabalho, defende. 

António Augusto Fernandes colocou à refle-
xão do grupo o papel do Estado na relação com 

as empresas de menor dimensão. “Partindo da 
questão das responsabilidades e dos desafios, 
qual o papel do Estado no apoio às PME?”, per-
guntou. A resposta passará por dar “músculo” 
a estas empresas quando as mesmas quiserem 
apostar no exterior, considera. “Os Governos 

Moderador 
Arminda Neves

Participantes
António Augusto Fernandes
António Brandão Moniz
Carlos Correia
Conceição Casanova
José Palma Fernandes
Luís Vidigal
Maria Joaquina Barrulas
Mário Rui Gomes
Odete Santos
Pedro Nicolau
Raul Mascarenhas
Rui Baião
Telmo Baptista

Pontos de Partida
* Novos Actores Políticos
* Estado como Agente da Pro-
moção Social?
* Estado fora da Economia?



9º Fórum da Arrábida

8 e 9 de Outubro de 2010www.apdsi.pt     Página 30 de 45

têm tido todos a mesma atitude ou seja o apoio 
que existe às PME é completamente superficial, 
pouco objectivo”. Um desafio que poderá ser 
proposto, nomeadamente na forma de respon-
sabilidade, é exigir ao Estado que crie com as 
PME agrupamentos com diferentes valências, 
com vista a dar resposta a determinados sectores 
ou mercados no exterior.

A “política diplomática” assume também nes-
te contexto papel determinante. “Estamos a falar 
de empresas que não têm força para intervir nos 
mercados externos só por si, não estamos a falar 
de subsidio-dependência”, fez questão de esclare-
cer António Augusto Fernandes mais tarde, quan-
do a questão voltou à discussão.

Para Telmo Baptista, a concepção de responsa-
bilidades no tema proposto para reflexão tem de 
partir da definição do que queremos como objec-
tivo. “As responsabilidades são definidas a partir 
daí, e os desafios, eventualmente. Não é possível 
assumirmos responsabilidades se não soubermos 
para que servem”.

Relativamente às novas responsabilidades Má-
rio Rui Gomes acrescenta a eficácia do Estado, 
mencionando a falta de colaboração efectiva en-
tre a AP central e os governos locais, patente, por 
exemplo, nas questões relativas à gestão do ter-
ritório geográfico, o que prejudica gravemente o 
país. “Portugal tem, durante os próximos anos, 
um desafio muito claro pela frente usando as TIC: 
conseguir que a AP central e a AP local trabalhem 
em conjunto”.

Responsabilidades acrescidas na SI
Particularmente na área da Sociedade da In-

formação, há responsabilidades acrescidas, con-
sidera Luís Vidigal. A base de intervenção do 
“Estado-garante” foi alargada, já que as pessoas 
passaram a preocupar-se com coisas que não se 
preocupavam até ai. “Como o ‘cobertor’ é curto, 
temos que restringir as competências, ou melhor, 
temos de repensar claramente as competências.
Para Luís Vidigal, o Estado que antes era execu-
tor tem de passar a ser mais um Estado- garante 
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do Serviço Universal.
Uma das vantagens que a Sociedade da Infor-

mação nos traz é reduzir a incerteza e obviamente 
encurtar tempos de decisão, referiu Luís Vidigal 
apontando como exemplo o moroso processo de 
licenciamento de um hotel. “Com a tecnologia 
sabemos que é possível fazer as coisas de outra 
forma, é possível ‘reinventar’ o Estado.  Não é 
reagir: é pro-agir. É reinventar e adaptar”.

Nota-se também que ainda não conseguimos 
entrar na maturidade das relações entre o público 
e o privado. “E depois criamos um paraíso fiscal, 
o melhor dos mundos: com dinheiro público fa-
zer empresas e não correr riscos. Infelizmente é 
uma doença que se está a propagar e não pára”.
Já Odete Santos sugere que o novo Estado deva, 
por ventura, ter menos responsabilidades. “Ad-
mito que aqui se esteja a retirar do Estado-base 
responsabilidades: será para as substituir por 
outras, entrando nas novas tecnologias? Outras 
quais? Então vamos redefini-las”.

Por outro lado, há novos desafios que advêm 
das tais responsabilidades e, para Odete San-
tos, os Estados têm sido “Estados-chapéu” que 
ao longo dos anos têm sido sempre criticados. 
“Agora vamos provavelmente fazer uma lista-
gem de outros ‘chapéus’ que dentro de alguns 
anos poderá também vir a ser criticados”.

Para Rui Baião, um dos principais desafios 
colocados hoje em dia é a reorganização, admi-
tindo que têm vindo a ser tomadas decisões de 
mudança, mas que necessitam de reestruturação 
ao nível do back office. Um exemplo pode ser 
a criação das Lojas do Cidadão, “um interface 
privilegiado do cidadão com a AP que começou 
a ser canalizado para novos mecanismos, mais 
eficientes, embora grande parte dos mecanismos 
anteriores continuem a existir, obsoletos ou con-
sumindo recursos, quando começa a haver ca-
pacidade para os eliminar, porque já há outros 
meios eficientes que são o veiculo de atendimen-
to preferencial”. Isto mostra que a eliminação de 

redundâncias não está a ser feita. Há por isso que 
repensar o back office.

Por outro lado, quando se fala de novos acto-
res políticos é inevitável pensar nas agências de 
rating, considera Rui Baião. “Vemos que a ac-
ção da gestão financeira do Estado é altamente 
manobrada pelas agências de rating, assim como 
por exemplo, pela União Europeia como orien-
tadora de orçamentos, como orientadora de po-
líticas. Então vamos encarar isso como qualquer 
coisa real e efectiva e vamos adaptá-la de uma 
maneira construtiva”.

António Brandão Moniz voltou a tomar a pa-
lavra para referir que tem dúvidas sempre que se 
fala em o Estado intervir para apoiar as empresas 
em algo que, considera, deverão ser elas próprias 
a gerar. “O grande problema é que as empresas 
portuguesas não têm capacidade de gestão estra-
tégica e não conseguem perceber o que podem 
fazer autonomamente. O Estado não tem neces-
sariamente de substituir-se a esse papel”.

Há aqui um défice, não da parte do Estado, 
mas das empresas que não têm a capacidade 
associativa, considera. “O problema, neste mo-
mento, em Portugal está relacionado com a falta 
de competência”, defende. 

“O Estado pode alertar, mas não tem o dever 
de se substituir às empresas. Elas é que têm de 
criar conhecimento e informação. Em Portugal 
as empresas são ainda demasiado dependen-
tes do Estado. Querem ‘menos Estado, melhor 
Estado’, mas se houver menos Estado é uma 
desgraça”.

O Estado existe para os cidadãos, afirma Raul 
Mascarenhas, enquanto as empresas aparecem 
como uma forma de organização desses cida-
dãos. Mas, ao gerarem emprego, as empresas 
têm um papel, logo “há uma responsabilidade do 
Estado no apoio às empresas na medida em que 
estas promovem o ‘bem social’. Mas até onde 
deve chegar esse apoio?”.

Um outro aspecto importante subjacente à dis-
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cussão é o “espírito de corpo” da Função Públi-
ca. “As pessoas estão muito tempo ligadas à AP 
e acabam por rejeitar tudo o que ‘vem de fora’”. 
Logo a sensação de perda quando se externalizam 
funções é natural.

Por outro lado, fala-se da degradação das con-
dições de trabalho no sector privado. A questão 
leva igualmente Raul Mascarenhas a afirmar 
que, neste momento, Portugal está dividido entre 
quem tem emprego garantido - onde se incluem 
os funcionários públicos - e os que têm emprego 
precário. “Os que têm emprego garantido nos úl-
timos dois anos têm vivido melhor, mesmo que 
não o reconheçam. E qualquer dia temos uma re-
volução social, porque estamos a dividir a clas-
se trabalhadora”. A situação é nova e precisa de 
ser gerida, concordaram os restantes membros do 
grupo.

Para Maria Joaquina Barrulas, um dos sectores 
que terá de crescer face aos novos desafios é o 
terceiro sector e, associado ao mesmo, o volunta-
riado. “O terceiro sector terá um papel cada vez 
mais importante e o voluntariado também, mas 
pelas piores razões”, consi-
dera.

No seu contributo para 
a discussão do tema, Pe-
dro Nicolau referiu que no 
contacto que tem com a AP 
encontra uma desmotivação 
muito clara, a par daquilo 
que denomina como “falta 
de meios”. “Falta aos execu-
tivos ferramentas para con-
seguirem motivar as pessoas 
e fazer avançar os projectos. 
Estamos num ciclo muito 
difícil de ultrapassar”.

José Palma Fernandes 
voltou a trazer à discussão 
a questão da externalização 
de serviços na Administra-

ção Pública para referir que o Estado não se pode 
demitir de analisar a qualidade de um serviço 
prestado. “Não é pelo facto de externalizar servi-
ços que o Estado deixa de ter as suas responsabi-
lidades. É preciso avaliar se determinado serviço 
externalizado serve ou não serve e, muitas vezes, 
isso não sucede”.   

Desafios resumidos
No final da primeira sessão, as ideias resultan-

tes do contributo de cada um dos participantes 
foram várias, umas mais consistentes do que ou-
tras, algumas a exigir maior reflexão.
Relativamente ao conjunto de desafios, ficou na 
opinião de Arminda Neves, a sensação de que 
numa Sociedade em que há tanta informação 
disponível continua a faltar muito conhecimento 
para fundamentar as análises, que por sua vez 
possam acrescentar valor e influenciar a constru-
ção de melhorias ou alternativas.

Entrando nas questões da promoção social, fica 
também a ideia de que em Portugal uma gran-
de parte da pobreza são pessoas que trabalham. 
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“O problema da pobreza já não é como noutros 
países, exclusão ou falta de trabalho. Estas são 
questões que têm de ser vistas com alguma pro-
fundidade”, aconselha Arminda Neves.

Há claramente entre o grupo a consciência 
da escassez relativamente aos recursos naturais, 
que precisam de ser bem usados e preservados. 
O que é que isto significa do ponto de vista do 
papel do Estado? 

A transformação do mercado de trabalho foi 
outra das tendências identificadas durante a pri-
meira tarde de reflexão. Ao contrário do que é 
comum “apregoar” politicamente, essa transfor-
mação não vai resumir-se apenas à questão das 
qualificações, passando também pelo contraste 
entre os que têm emprego seguro e os que têm 
um contrato precário.

A qualidade de vida também coloca desafios, 
e se antes esperávamos um estado que garan-
tisse infra-estruturas básicas, como a electrici-
dade ou saneamento, hoje exigimos outro tipo 
de infra-estruturas, como as tecnologias. Aqui 
o desafio não é ao nível da construção de infra-
-estruturas, mas sim do seu bom uso.

A gestão das relações inter níveis – Poder Cen-
tral, Poder Local, Europa, etc – também coloca 
desafios ao nível do modelo de Governação, exi-
gindo adaptações. Qual o modelo mais adequa-
do? As opiniões divergem no grupo, com dife-
renciais ideológicos que vão desde o liberalismo 
extremo ao intervencionismo.

AP, autarquias, EU, instâncias internacionais, 
empresas, agências de rating, terceiro sector, vo-
luntariado, organizações, Sociedade Civil, indi-
víduos “sem cara” foram apontados como alguns 
dos actores políticos neste processo. 

Na questão relativa ao Estado fora da eco-
nomia, as problemáticas apontadas pelo grupo 
andaram em redor do contributo que o Estado 
deverá dar ou não para fortalecer algumas das 
bases da Sociedade. Nesse sentido, apontaram-
-se algumas fragilidades como no domínio da 

ajuda às empresas para que estas ganhem esca-
la nos objectivos de internacionalização.
 
Construir cenários

Da primeira sessão paralela ficou a certeza 
de que vamos ter uma nova sociedade em que 
questões como conhecimento, sustentabilida-
de e equilíbrio se colocam. Diagnóstico feito, 
interessava na manhã seguinte uma maior fo-
calização nas respostas e em cenários de fun-
cionamento, e não tanto na perspectivação de 
tendências. Foi com esse objectivo que o Gru-
po do tema “Novas Responsabilidades e Novos 
Desafios regressou ao trabalho.

O que falta seriamente à AP é a componen-
te de gestão, começou por dizer-se. “Não há 
a componente estratégia, a orientação, não há 
‘patrão’ na prática”, acusa Rui Baião, nem na 
gestão dos dinheiros, nem na orientação es-
tratégica há uma preocupação de dar contas. 
“Isso faz com que o empenho seja depois des-
garrado, e não orientado”.

A perspectiva de “falta de patrão” pode ser 
justificada, em parte, pelo facto de estarmos 
numa fase de transição de uma perspectiva de 
Administração para uma perspectiva de Gestão 
na AP, sugere Arminda Neves, notando que nos 
últimos anos foram várias as tentativas neste 

Na questão relativa ao Estado fora 
da economia, as problemáticas 
apontadas pelo grupo andaram em 
redor do contributo que o Estado 
deverá dar ou não para fortalecer 
algumas das bases da Sociedade.
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sentido, “mas as várias dimensões em que essa 
perspectiva de gestão se procurou introduzir têm 
grandes problemas, porque se procuraram intro-
duzir na lógica das estruturas, na lógica da gestão 
propriamente dita e na lógica da política de recur-
sos humanos”.

Para Arminda Neves há um problema entre a 
concepção das políticas na mudança e a imple-
mentação e os resultados reais dessas políticas. 
“Como é que conseguimos atingir os objectivos 
estratégicos? Qual o alinhamento desses objecti-
vos estratégicos com as políticas do Governo? E 
como é que o Governo gere no dia-a-dia com os 
seus directores gerais? Como é que as Políticas 
passam de cima para baixo? Aí temos grandes 
handicaps. Há aqui todo um problema de filoso-
fia, de modelo de gestão e que é comportamental, 
de processo, e não propriamente de decisão”.

A relação do Estado como Estado dentro da 
União Europeia é algo que vai marcar o futuro, de-
fende igualmente Arminda Neves, que considera 
que não é possível governar o país sem uma inte-
gração profunda com as políticas europeias.

Isto leva a um novo conceito de soberania. 
“Hoje a afirmação de um Estado faz-se pela sua 
capacidade de influência nessas instâncias. Um 
Estado que não consiga fazer parcerias com 
outros Estados, que não consiga fazer ouvir os 
seus interesses no contexto das políticas mais 
amplas está ultrapassado”.

Outro dos novos aspectos mencionados du-
rante a segunda sessão de discussão foi a ques-
tão da transparência, uma exigência que tem sido 
imposta por pressão social e que os instrumentos 
da SI acabam por “motivar”. “Uma das batalhas 
mais importantes ganhas nos últimos anos é que 
alguns programas já começam a ser monitoriza-
dos, pelo menos do ponto de vista da execução”.

Um dos potenciais protagonistas neste proces-
so de ajuda à transparência, e não só, são as redes 
sociais. Este tipo de media também assume papel 
fundamental na perspectiva da interacção do ci-

dadão com o Estado.
No fundo o grupo pretendeu apontar algumas 

tendências, identificando aspectos críticos, em-
bora alguns sejam claramente contraditórios. 

Relativamente aos sistemas de governação 
pode haver alguma solução com base nas TI, por 
exemplo o apoio ao Orçamento Participativo, a 
utilização das redes sociais como forma de parti-
cipação ou como forma das pessoas trabalharem 
em conjunto.

Em termos de relações de trabalho há uma 
tendência de aumento da precariedade, a par do 
aumento da escolaridade, com os problemas que 
daí poderão advir.

Já perto da conclusão dos trabalhos, uma úl-
tima intervenção por parte de Arminda Neves 
para referir uma questão incontornável que tem 
a ver com a utilização das novas ferramentas, 
particularmente a questão de que a tendência 
relativamente não só ao modelo de governa-
ção, mas ao modelo de prestação de serviços 
ser claramente electrónico. 

Aqui surge um confronto inevitável entre as 
infra-estruturas e serviços disponibilizados e a 
capacidade de uso pela generalidade da popula-
ção dessas novas formas de relacionamento, quer 
ao nível da prestação de serviços públicos, quer 
ao nível da participação.   

Estes foram algumas das tendências e as-
pectos críticos identificados pelo grupo de 
trabalho durante as duas sessões em redor das 
Novas Responsabilidades e Novos Desafios, 
sistematizadas – apesar da dificuldade de tal 
processo – em quadros resumo que se apresen-
tam nestas páginas.
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Grupo de Trabalho II - Conclusões

Novas Responsabilidades e Novos Desafios

Desafios Sociais
* Pano de fundo: Sociedade do Conhe-
cimento -  lições da crise actual

 » Novo modelo económico?
 » Novo modelo de governação?

* Base de qualificação
 » Qualificação de excelência
 » Domínio da tecnologia/TICs

* Escassez/Boa gestão dos recursos
 » ambiente/clima/recursos naturais
 » papel do território e mar

* Novas infra-estruturas (Redes – RGN)
* Alterações no mercado de trabalho

Desafios – Óptica do Estado
* Governação – inter-níveis
* Gestão pública – políticas e serviços 
públicos
* “Alargar o âmbito; reduzir competên-
cias”
* “Gerir perdas”
* Estado existe para a vida em Socie-
dade /Cidadãos

Novos Actores
* Modelo de Governação
* Administração de Proximidade
* Relação com externalização de activi-
dades
* Interfaces na cadeia de valor
* Papel 3º sector; rse e voluntariado
* Redes sociais
* Papel das TIC
* Reforço da transparência, monitor-
ização, avaliação

Estado e Mercado
* Estado continuará a ter um papel relevante
* Ganhar escala  (PMEs)– implica coopera-
ção
* Diplomacia económica – abrir portas; 
agregar na base da região
* Papel da informação e redes: conhecimen-
to mercado e oportunidades

Promoção social
* Padrões e riscos: novos riscos (de ex-
clusão) - capacidades
* Papel do Estado - incentivos
* Responsabilidade social das empresas
* Papel do 3º sector
* Papel das Redes Sociais
* Papel da acção de proximidade – redes 
locais

Novo modelo de Governação
* Coordenação horizontal
* Afirmação externa – UE e CPLP
* Redes e parcerias



Grupo de Trabalho III - Conclusões

O Papel das Novas Gerações
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Grupo de Trabalho III

Evolução do conceito de Estado, Modelos e Perspectivas Futuras

Moderador 
José Amaral Gomes

Participantes
Álvaro Gomes Durão
Anabela Teixeira
Artur Castro Neves
Carlos Lourenço
Fernando Rodrigues
Henrique O’Neill
Jaime Quesado
João Matias
José Anastácio
José Matos Pereira
José Serra
Luís Amaral
Margarida Pires
Sérgio Gomes da Silva
Susana Soares
Vasco Matos Trigo
Zita Correia

Pontos de Partida
* Evolução do conceito de cidada-
nia e dos direitos fundamentais
* A “Globalização” do Estado
* e-Estado: realidade aumentada 
ou pura utopia?

O tema do Grupo 3 do Fórum da Arrábida 
2010 focalizou-se no conceito de Estado 

e foi subdividido em três pontos para discussão: 
evolução do conceito de cidadania e dos direitos 
fundamentais; a “Globalização” do Estado; e e-
-Estado: realidade aumentada ou pura utopia?

De uma forma genérica, o painel discutiu o 
conceito de Estado em torno de uma perspectiva 
de futuro. Em suma, e tal como Vasco Matos Tri-
go sublinhou em várias ocasiões – não só nas ses-
sões paralelas do grupo de reflexão, mas também 
na sessão plenária final –, este tema foi abordado 
não da forma como se possa imaginar o Estado 
no futuro, mas sim como será desejável que seja 
– ou seja, o Estado que se julgue hoje vir a ser 
mais útil, eficaz e benéfico para as pessoas, para 
as organizações, para a sociedade, para a econo-
mia e, em suma, para a Nação.

José Amaral Gomes, o coordenador do grupo 
de trabalho, introduziu o tema em debate e pro-
pôs partir do futuro como ponto de partida para 
o passado. “O que é o cidadão do futuro? O que 
é que ele quer daqui a 20 ou 30 anos?”, lançou 
para cima da mesa. José Matos Pereira começou 
por lembrar que, sobretudo desde há duas dé-
cadas, as nossas fronteiras têm sido esbatidas – 
não só as fronteiras físicas/geográficas, como as 
monetárias, sociais e outras. “As fronteiras estão 
hoje diluídas e as soberanias estão distribuídas 
de forma desigual”, referiu. Nesta evolução, a 
língua ganha um papel relevante para ligar todas 
as culturas e, no caso específico português, as de 
matriz lusófona.

Matos Pereira abordou ainda a capacidade 
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quase nula do Estado para inovar e antecipou que 
“deixaremos de ter fronteiras e soberania”. Para-
lelamente, estando a função reguladora confiada à 
União Europeia, “o Estado praticamente não terá 
funções”. Já no mundo virtual – cujo termo foi 
consensualmente substituído por “digital” ao lon-
go da sessão de reflexão –, o interveniente prevê 
que o Estado “continuará a existir”, mas as com-
petências e práticas referentes à economia, cul-
tura, ambiente, entre outras, serão globalizadas. 
Deste modo, assiste-se a crescentes mutações 
significativas ao nível do Estado e dos cidadãos. 
Para Matos Pereira, a desinformação é uma ame-
aça real que confessou torná-lo pessimista relati-
vamente às questões da segurança de informação. 
“Sou pessimista quanto à actuação e função do 
Estado”, reforçou.

“O Estado terá de ser acção, mas baseado em 
políticas de gestão”, avançou Susana Soares. 
Referindo-se ao ponto de vista do ‘governance’ 
e no que “queremos ver garantidos enquanto ci-

dadãos”, deu o exemplo da protecção de dados.
E sugeriu a possibilidade de o Estado subcon-
tratar os serviços de quem é especializado nas 
áreas tradicionalmente entregues ao Estado 
(educação, saúde, cultura, entre outras). Com 
uma justificação: “Ao deixarmos essas funções 
aos privados, podemos garantir maior compe-
titividade, permitindo transferências dentro do 
próprio sector privado”. Segundo Susana Soa-
res, “temos de ser menos preconceituosos em 
termos de marca de quem faz”.

O Estado do futuro
Foi a vez de Fernando Rodrigues abordar a 

distinção dos conceitos de Estado e Governo. 
“Existe uma grande contradição do que é Esta-
do e o que é Governo”, lamentou. Explicou que 
a função do Governo está decretada, mas ainda 
existe um longo caminho para se perceber qual 
é a real função do Estado. Por outro lado, des-
tacou a existência, hoje, da economia digital – 
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integrada na Sociedade da Informação e do Co-
nhecimento –, a qual trouxe muitos problemas, 
mas também muitas soluções”. Nesta realidade, 
o papel do Estado, para Fernando Rodrigues, 
“deverá partir do facto de sermos pessoas colec-
tivamente organizadas”. E deixou uma questão 
no ar: “Daqui a 20 ou 30 anos, será que Portugal 
será ainda mais pequeno? Ou será mesmo que 
continuaremos a existir?”.

Carlos Lourenço tentou responder. Prevê 
que, dentro de três décadas, “o Estado vai evo-
luir da mesma forma, mas vamos prescindir de 
grande parte da nossa identidade cultural, de 
valores e de Nação, em favor de maior eficácia 
e eficiência”. Nessa altura, os valores funda-
mentais serão a segurança (muito partilhada) e 
o renascimento das ONG, “que nos irão prote-
ger das ameaças e problemas que sozinhos não 
conseguimos resolver”.

Mais centrado na regulação e informação es-
teve José Anastácio, que defendeu um papel do 
Estado que terá de complementar o seu tradicio-
nal papel regulador. E referiu-se à ameaça da de-
sinformação: “Não é pelo risco de aumento de 
desinformação que não deva ser promovida a 
partilha de informação”. E defende, como solu-
ção, a disponibilização e acesso a mais informa-
ção disponível. “A falta de informação, que ainda 
hoje existe em diversos quadrantes da sociedade, 
tem um custo demasiado alto”, avisou.

Artur Castro Neves tentou antecipar o cená-
rio que prevê para o horizonte de 30 anos. “Va-
mos continuar a fazer guerrilha administrativa 
para obter benefícios próprios”, avançou. Nesta 
óptica, os conflitos deverão resolver-se de duas 
formas possíveis: ou por paridade (resolução bi-
lateral), ou por hierarquia (por quem está numa 
posição acima na organização). Não duvida que 
o Estado vai perder algumas das suas funções 
históricas, pela perda de informação face a outras 
entidades ou organizações – deu o exemplo de 
a CIA recorrer à Google para aceder a determi-

nadas informações. É assim que, advertiu, “vão 
desaparecer os serviços de informação políticos, 
ao nível do Estado”. Em consequência, a ques-
tão do terrorismo é premente, mas não lhe tira o 
sono. “Em termos morais, o terrorismo é o que 
menos me incomoda; o importante é saber o que 
é que a segurança das pessoas significa e envol-
ve”. Todos os problemas de violação de privaci-
dade representam, de acordo com Castro Neves, 
“um novo paradigma de segurança”.

Saúde, educação e formação. Estas são as 
três áreas que Álvaro Gomes Durão definiu 
para se manterem e reforçarem no âmbito de 
intervenção do Estado. “A divulgação e infor-
mação sobre saúde continuará a ser essencial 
no futuro próximo e a longo prazo”, garantiu. 
Já Anabela Teixeira defendeu que a função do 
Estado, no futuro, deva ser muito mais pro-
tectora do que é no presente. “Desejavelmente 
mais protectora”, reiterou.

E depois da crise?
Num sistema de ronda de opiniões, Sérgio Go-

mes da Silva foi o participante seguinte a intervir, 
juntando ao debate aquela que considera ser uma 
noção corrente: o Estado está em crise. “Ainda 
não notei qualquer sinal de se inverter essa situ-
ação”, atirou. Definiu Estado como a concretiza-
ção histórica de um conceito de soberania de um 
território e fez a sua leitura para daqui a 5 a 10 
anos: “Não prevejo grandes mudanças, uma vez 
que as “sementes” já foram lançadas”. E colocou 
o cerne da questão num prazo de 40 ou 50 anos, 

Sérgio Gomes da Silva prevê que, 
dentro de meio século, “tudo se 
organizará em comunidades de 
vizinhança”
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quando, antecipa, “tudo se organizará em comu-
nidades de vizinhança”. No seu raciocínio, estas 
comunidades não deixariam de existir em termos 
físicos, mas o próprio conceito de Estado poderá 
acabar. Em termos de segurança ou justiça, por 
exemplo, referiu não podermos deixar de ter uma 
base de vizinhança, embora a própria comunida-
de de vizinhança se possa alargar a uma comuni-
dade de vizinhança à escala global.

Abordando depois a transição da comunidade 
física para a digital, Sérgio Gomes da Silva suge-
re que, a partir de certa altura, a prevalência da 
primeira sobre a segunda possa deixar de existir 
– “a não ser nos casos em que tenha de existir 
obrigatoriamente uma proximidade física”. Con-
sensual foi, de resto, a gradual incorporação do 

mundo digital pelo mundo físico, coabitando em 
simultâneo e de forma integrada. “O evoluir da 
tecnologia e da dimensão virtual/digital dá es-
paço de liberdade aos indivíduos que antes não 
existia”, sustenta.

Mas qual será o timing deste processo? Vas-
co Matos Trigo defendeu que a nova realidade 
não é substituta, mas sim gradual. No que respei-
ta ao Estado, pelo menos como o conhecemos, 
o interveniente acredita que “não vai acabar já”, 
mas tem de se dotar de novas competências. Ain-
da que num cenário de Globalização, “estamos a 
voltar à aldeia, uma vez que voltámos a não ter 
privacidade”, explicou, com a diferença de, ago-
ra, o anonimato ser simultaneamente possível (na 
Internet, põe exemplo).

O Estado vai ser necessário, segundo Vasco 
Matos Trigo, para se ocupar de determinadas áre-
as, nomeadamente a garantia da igualdade dos 
cidadãos, dos direitos fundamentais (educação, 
saúde e outros) e da segurança (contra riscos co-
muns). Por continuar a existir no mundo global, 
considera também muito importante o conceito 
de vizinhança, tal como o de cidadania. Para além 
disso, sublinhou que a Sociedade da Informação 
e as tecnologias “podem e devem ser mais bem 
aproveitadas para melhorar o nosso exercício de 
cidadania” – a vizinhança física em primeira ins-
tância, seguida das comunidades de interesses.

O mundo digital e a cidadania
Zita Correia trouxe para discussão a ligação 

entre os conceitos de cidadania e de Estado-Na-
ção. A análise que deve ser feita, vincou, é o que 
um cidadão necessita para funcionar bem na sua 
respectiva sociedade. Na sua opinião, “temos de 
nos organizar colectivamente, de modo a defi-
nirmos ou escolhermos uma entidade a quem é 
delegado um conjunto de responsabilidades e a 
quem prestemos contas, seja ela o Estado ou algo 
diferente que se queira chamar-lhe”.

As opiniões dividiram-se quanto à radicalida-
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de da mudança do conceito de Estado no futu-
ro. Por exemplo, Henrique O’Neill admite que, 
dentro de 30 anos, a noção de Estado possa ser 
completamente diferente da de hoje, mas as ne-
cessidades básicas que deverá satisfazer serão as 
mesmas (sobretudo educação, saúde e seguran-
ça). Na sua opinião, “o Estado poderá ser dife-
rente enquanto território, em termos de dimen-
são, mas, eventualmente, já não desempenhará 
tanto a função de regulador”. Já no que diz res-
peito à dimensão digital, “as diferenças futuras 
estarão no acesso à informação”, exemplificando 
com a visita virtual a um museu.

Que o conceito de Estado se possa vir esba-
tendo ao longo dos próximos tempos, Margarida 
Pires concorda. Mas considera que “terá de exis-
tir sempre uma entidade que defenda a identida-
de das pessoas enquanto cidadãos”. Luís Amaral 
reiterou a perigosidade da designação “virtual” 
quando se contrapõe ao mundo real. No futuro, 
“o tal mundo virtual será o próprio mundo real 
em que vamos viver”, assegurou, sublinhando a 
sua preferência pelo termo “digital”. Contudo, 
concorda que existirá a separação entre o mundo 
global e as necessidades primárias (alimentação, 
educação, etc.).

Seguiu-se a reflexão de João Matias sobre as 
questões de fundo sobre “o bom e o mau” que a 
Globalização encerra. Lembrou a existência, na 
actualidade, de uma difusão e permeabilização 
de informação que era impossível no passado, 
sendo que passamos agora por um momento dis-
ruptivo. Definiu cidadania como um acto cultu-
ral que tem de ser respeitado, defendendo que, 
enquanto cidadão, “tenho muito mais obrigações 
do que direitos”. E concretizou: “Em termos de 
direitos, por exemplo, pensa-se em cidadão mais 
na perspectiva do «eu» do que na perspectiva do 
«nós», e isso tem de ser invertido”. Por outras 
palavras, esmiuçou esta ideia com a tendência 
frequente de se valorizar os direitos e desvalori-
zar os deveres dos cidadãos. A questão que se co-

loca, aponta, é que “os activos têm um conjunto 
de regras e têm de ser geridos por todos.

Artur Castro Neves discordou de João Matias 
quanto à subvalorização das obrigações dos ci-
dadãos e recusou a ideia de que se deva cami-
nhar para uma desvalorização dos seus direitos – 
“Um ladrão também tem direitos”, exemplificou. 
E referiu que o cidadão é o produto do Estado, 
sendo o colectivo que nos determina. Em suma, 
defende que “o Estado vai sempre existir e apli-
car as leis”. Em resposta, João Matias explicou 
que a questão pode ser analisada sob o ponto de 
vista micro (um bairro ou um condomínio, por 
exemplo), em que, em geral, “não existe a noção 
de cumprimento de deveres”. De igual modo, 
aponta, esta realidade pode ser transposta para a 
escala global.

As dimensões do Estado
No segundo dia do Fórum Arrábida da APD-

SI – Associação para a Promoção e Desenvol-
vimento da Sociedade da Informação, os traba-
lhos do Grupo 3 concentraram-se na reunião de 
consensos sobre o respectivo tema em debate e 
na síntese de conclusões. José Amaral Gomes, 
o coordenador, iniciou a sessão paralela voltan-
do à abordagem do mundo físico versus mundo 
digital. E lembrou que as relações interpessoais 
vão continuar a existir e, em muitos casos, serão 
sempre indispensáveis, focando-se nas organi-
zações. “Gerir pessoas significa, muitas vezes, o 

“Podemos chegar a um entendimento 
global que junta as dimensões 
física e digital, com um conjunto de 
plataformas comuns”, sugeriu Vasco 
Matos Trigo
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«face to face»”, frisou.
Vasco Matos Trigo voltou à questão da so-

breposição entre as duas dimensões (real e vir-
tual). Recusa a ideia de um mundo físico de um 
lado e de um mundo digital do outro, na medida 
em que os dois irão sempre coexistir. Por outro 
lado, existem diferentes dimensões de Estado 
– a nível global, mas também ao nível de fre-
guesia. “Se calhar podemos chegar a um enten-
dimento global que junta as duas dimensões, a 
física e a digital, com um conjunto de platafor-
mas comuns”, avançou.

A dicotomia macro/micro foi também anali-
sada por Luís Amaral. A nível macro, focou os 
princípios humanitários com base na Globali-
zação. E não tem dúvidas: “O mundo é um só 
e terá de ser governado globalmente”. A nível 
micro, destacou a evolução do Estado para um 
e-Estado, mais digitalizado (virtual) e envol-
vente. As questões territoriais vão ganhar peso 
e o mundo vai evoluir para as cidades-Estado, 
onde as pessoas vivem e querem desenvolver 
um bem-estar social e ambiental, mas com uma 
existência global. Na 
sua análise, Luís Ama-
ral avançou aquela que 
considera ser a pri-
meira recomendação 
que deve responder ao 
problema vital que se 
coloca desde já: “Não 
deixar ninguém de 
fora”, aludindo à inclu-
são social como neces-
sidade premente.

Seguiu-se um perí-
odo no qual o grupo 
de trabalho discutiu os 
direitos e deveres dos 
cidadãos, concluindo 
que a sua lista é ex-
tensa e não é possível 

discriminá-los de forma abrangente. De resto, são 
previstos e definidos por diversas entidades de so-
berania europeia e mundial. Neste ponto, Zita Cor-
reia avançou que “podemos é ter alargamentos dos 
direitos e deveres fundamentais mas, na sua essên-
cia, estão bem definidos”.

Já na sessão plenária final, Vasco Matos Trigo 
sublinhou a preocupação do grupo na abordagem 
ao tema referente às perspectivas de futuro do con-
ceito de Estado. “Preocupámo-nos mais em ser-
mos actores, em vez de imaginarmos como será o 
Estado a prazo”, resumiu e concluiu: “A ideia foi 
identificar como é que o Estado deverá ser ou como 
queremos que seja no futuro”.
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Grupo de Trabalho III - Conclusões

Evolução do Conceito de Estado, Modelos e Perspectivas Futuras

Conclusões

* Entramos num processo de tomada de 
consciência de algumas questões sugeri-
das por estes temas

* É um processo disruptor dos paradig-
mas de percepção que tínhamos sobre 
muitas das questões respeitantes a estes 
temas e tendente a provocar toda uma 
panóplia de incertezas face aos modelos 
de compreensão, tais como os vamos 
percepcionando

* Parece emergir um certo consenso 
para que existam entidades para gerir 
comunidades de pessoas de proximidade 
física/territorial (condomínio, Estado, 
Estado alargado, etc.), contemplando 
representatividade, delegação e partição 
de soberania

Recomendações

* Vive-se um processo de mudança 
acelerada a todos os níveis, ditada, entre 
outros, pela evolução e disseminação 
tecnológicas, designada por singulari-
dade tecnológica. Este processo envolve 
descontinuidades de toda a ordem. O 
processo de tomada de decisões políticas 
deverá atender explicitamente à nature-
za deste processo

* Este processo envolve quatro ver-
tentes:

 »  Estado
 » Comunidades
 » Direitos de cidadania
 » Constrangimentos

* “Estado” deve ser uma entidade aceite 
pelas comunidades para regular e gerir 
os activos e os interesses comuns, assim 
como para garantir os direitos consi-
derados fundamentais e que possa ser 
responsabilizada pelo seu desempenho

* Na vertente Comunidades, haverá 
sempre comunidades de vizinhança físi-
ca/território. As correspondentes formas 
de organização política devem atender a 
princípios de:

 » Subsidiariedade
 » Inclusão

* Há espaços ou dimensões digitais que 
introduzem um grande número de in-
certezas e haverá que tentar geri-las de 
forma a salvaguardar:

 » Direitos e deveres fundamentais dos 
cidadãos
 » Acessibilidade ao mundo digital
 » Promoção de literacia digital

* Deverão ser considerados aspectos 
custo-benefício, incluindo os aspectos de 
financiamento
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Desafios de futuro
Como habitualmente, a apresentação das 

conclusões dos diferentes grupos, marcada para 
o final da manhã de Sábado, suscitou a troca de 
ideias e experiências de uma forma aberta entre 
todos os participantes. Os temas intercruzaram-
-se, gerando novas ideias e sugestões que enri-
queceram o debate. Luis Vidigal, a quem coube 
o grato papel de gerir a última sessão plenária, 
lembrou que cada vez se exige mais ao Estado, 
mas se quer menos Estado, um paradoxo que na 
verdade reflecte outros com que nos defronta-
mos no dia-a-dia.  

José Dias Coelho constatou também que ao 
longo das últimas nove edições do fórum da 
Arrábida verificou que a entropia gera ideias 
sistematizadas, uma conclusão que parece an-
tagónica mas que tem sido provada, ano após 
ano, pelos resultados aprovados pelos vários 

grupos de trabalho, apesar da diversidade das 
contribuições recolhidas. 

Ainda assim, José Matos Pereira lançou à 
mesa uma sugestão, a aplicar para os próximos 
anos, de fomentar uma discussão de temas pre-
viamente à reunião presencial, de forma a que os 
grupos partam já de premissas mais estruturadas 
para que os resultados das horas de reunião pos-
sam ser ainda mais ricos.

Em plenário “puro e duro”, Francisco Jaime 
Quesado voltou a uma questão que não havia 
sido detalhada na sua apresentação do primeiro 
dia, centrada no papel das elites. “O problema no 
mundo actual é a ausência de elites, um problema 
também de Portugal”, sublinha, defendendo que 
é preciso existirem elites globais e locais, apon-
tando como exemplos o Fórum de Davos e o Fó-
rum de Portalegre. “As elites globais têm grandes 
responsabilidades que são mais visíveis, mas as 

elites locais têm 
de ter uma pre-
sença mais for-
te”, explicou.

O economis-
ta lembrou ain-
da que existe 
um grande dé-
fice de mobili-
dade em Portu-
gal, mobilidade 
mental, estra-
tégica e física 
(geográf ica) , 
contrapondo o 
exemplo dos 
Estados Unidos 
onde é habitu-
al uma pessoa 
mudar muitas 
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vezes de casa, emprego e de Estado. 
Finalizando com a análise dos efeitos (positi-

vos?) do e-Government, ligados à teoria da Ter-
ceira Via do no governo do New Labour, Jaime 
Quesado deixa no ar também uma questão em 
aberto: será que o reposicionamento do papel do 
Estado pelas TI é o modelo mais adequado ou 
temos de repensar novos modelos?

A preocupação da criação de valor, especial-
mente nas PMEs, centrou a intervenção de An-
tónio Fernandes, que lembrou que as pequenas e 
médias empresas não têm músculo para intervir 
no mercado exterior, e que é preciso identificar 
quais os mercados onde devem actuar de for-
ma mais intensa, dirigindo a questão ao Grupo 
1 que tinha dedicado alguma reflexão à questão 
da diplomacia económica. Mas a preocupação do 
médico e gestor de uma PME vai directamente 
para a necessidade de induzir comportamentos, 
criando nas pessoas um espírito de missão que as 
motive para “vestir a camisola” e esforçarem-se 
por um bem comum ligado ao desenvolvimento 
da economia e da Sociedade.

Essa sensibilidade deve também estender-se 
aos líderes das organizações, que ficam muitas 
vezes fora dos esquemas de formação das empre-
sas, por se considerarem acima destas necessida-
des. Arminda Neves lembrou que se trata aqui de 
uma questão de falta de boas lideranças, que se 
sente em muitas áreas da economia e da política, 
e que comprometem a eficácia do Estado e das 
entidades públicas e privadas.

A gestão das descontinuidades, que estão pre-
sentes no mundo actual, e a forma como os Go-
vernos devem aprender a geri-las foi também 
abordada por José Dias Coelho, que nesta linha 
lembrou que “precisamos de um Governo que 
saiba olhar para as descontinuidades e tomar de-
cisões com base nessa informação”.

Este é um dos papéis chave da Sociedade Civil, 
defendeu Luis Vidigal, com Fóruns como os dina-
mizados pela APDSI, que não está comprometida 
com culturas nem com resultados de curto prazo e 
tem por isso obrigação de contrapor ideias e pensar o 
Futuro de uma forma que outras entidades não con-
seguem fazer. O conceito da Governação, com um 
Governo partilhado e uma dialéctica onde o Estado 
e a Sociedade repartem o controle ajusta-se a esta 
visão, sublinha o membro da direcção da APDSI. “O 
Estado não pode refugiar-se nas instituições e igno-
rar o que está a acontecer lá fora […] Esta é uma 
aprendizagem que o Estado terá de fazer”. 

Agradecendo aos participantes o contributo e a 
inteligência dos debates, o presidente da APDSI 
acabou por fazer de forma natural o encerramento 
formal dos trabalhos, transmitindo a confiança de 
que os resultados obtidos serão orientados a vá-
rios sectores da Sociedade, encarregando-se a as-
sociação de fazer chegar o documento final, sob a 
forma de conclusões, aos Grupos Parlamentares, 
Membros do Governo com responsabilidade nes-
tas matérias, empresas e instituições associadas, 
promovendo ainda a sua divulgação na Internet e 
através da comunicação social.
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