
Anteprojecto de proposta de lei que institui e regula o sistema de requalificação dos 
trabalhadores  da administração pública 

 

REFORMA DO ESTADO ou ESTADO DE UMA TENTATIVA FALHADA DE REFORMA  

 

(ponto 4 do artigo 18º do documento em referência sob o título Processo de 

Requalificação) 

4 - A fase de requalificação destina-se a permitir que o trabalhador reinicie funções, 
nos termos da presente lei, bem como reforço das capacidades profissionais do mesmo, 
criando melhores condições de empregabilidade e de reinício de funções e podendo envolver, 
ouvido o interessado, a identificação das suas capacidades, motivações e vocações, 
orientação profissonal, a elaboração e execução de um plano de requalificação, incluindo 
acções de formação profissional e a avaliação dos resultados obtidos. 

 

O simples facto de se admitir a possibiliade de aplicação desta proposta de lei ao 

Ensino Superior é revelador da ausência absoluta de um projecto sério para o país que, de 

facto, resolva os problemas estruturais há muito identificados. Mesmo que o perigo de 

inconstitucionalidade tenha exigido ao governo um recuo, não deixa de ser importante uma 

análise ao documento no seu conteúdo e nas suas intenções. 

 

Reconhecendo a leviandade e amadorismo da proposta, o governo ainda alterou o 

texto, sem contudo deixar de manter a ambiguidade de certas referências. Vejamos um 

exemplo:  

Artigo 4º nº4 - Na aplicação da presente lei às instituições de ensino superior 
públicas são salvaguardadas, quando necessário, as adequadas especificidades em relação 
ao respetivo corpo docente e investigador, nos termos dos respetivos estatutos. 

 

Um dos aspectos em maior evidência neste anteprojecto é a constatação do efeito 

prático do processo de avaliação do desempenho na administração pública. Se a crise 

justificou a ausência de consequências para os avaliados, impedindo a sua remuneração em 

face de classificações positivas, é agora visível e claro que ela, a avaliação, irá ser o suporte da 

dispensa de funcionários.  

Simultaneamente, esta norma vem introduzir mais um factor de mau estar nas 

instituições, provocando necessariamente atritos entre funcionários e chefias, colocando umas 

pesssoas contra as outras. A avaliação de desempenho passa a ser uma arma de chantagem 

dos responsáveis e um elemento de disputa entre colegas. Cada um de nós terá que exigir uma 



clarificação dos processos de avaliação de modo a salvaguardar a utilização futura dos seus 

resultados. 

A introdução desta lei, claramente inconstitucional, permitirá ainda colocar nas mãos 

dos dirigentes incompetentes um instrumento que os liberta da responsabilidade directa em 

situações de imobilismo e indefinição estratégica, muito comuns nas nossas organizações. O 

poder acomodado, que manteve uma atitude expectante e imobilista relativamente aos 

problemas, fica agora numa posição privilegiada para passar por cima das questões sem 

qualquer assunção. 

A primeira pergunta que surge ao ler o texto da proposta é a que se relaciona com o 

seu âmbito de aplicação. No caso extremo dos docentes questiona-se o significado de 

requalificação para quem terminou o doutormanto no ano em curso ou muito recentemente: 

trata-se de um pós-doc o que se pretende introduzir? Mas haverá muitos casos em que os 

profissionais têm ideias e propostas muito concretas para enfrentar o futuro, não recusando a 

necessidade da reforma da administração pública. 

Se, em muitos casos, a avaliação do desempenho tivesse sido desenvolvida de forma 

séria e colaborativa, estaríamos hoje em condições de encontrar soluções individuais que 

satisfizessem ambas as partes, Estado e funcionário. Não seria então necessário contradizer 

aquilo que todos andámos a apregoar durante os últimos anos: a prioridade para as pessoas; o 

respeito pelo factor humano; a preocupação com o cliente/utente; o foco nas partes 

interessadas.  

A hipocrisia domina a política e a relação entre o governo e os cidadãos, tornando-se o 

instrumento preferido dos partidos que têm assumido a governação. Veja-se a sistemática 

atitude provocatória do ministro das Finanças, desvalorizando constantemnte o rigor e a 

seriedade dos números, desprezando permanentemente a opinião dos outros, brincando com 

as dificuldades alheias, bajulando os seus “chefes” europeus, distanciando-se cada vez mais da 

realidade que o rodeia. Isto tudo para teimosamente provar que o seu modelo económico com 

um Estado mínimo, liberto das suas responsabilidades constitucionais, pode ser uma solução 

para Portugal. Não será esse o paradigma que tem que mudar, mas sim o de uma economia 

baseada na dívida e na especulação financeira, tornando os cidadãos reféns dos seus próprios 

vícios consumistas e do dinheiro. 
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