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Fundamentação das
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Na maioria das decisões de planeamento
em Portugal, ressalta à «nebulosidade» dos
objectivos a atingir, a qual é agravada pela
fluidez que tem existido na distinção entre
as intervenções de carácter político e as de
carácter técnico. Salientando a necessidade de
definir claramente os objectivos, em termos
de plano, isto é, traduzidos em metas opera-
cionais, o Autor preconiza várias orientações
de carácter metodológico, tais como: a cir-
cularidade do processo de planeamento, a
organização de equipas inter-disciplinares, a
preocupação de espírito científico nos traba-
lhos e a comunicação fácil entre os técnicos,
os decisores e as populações interessadas.

1. Introdução

O que vou expor é colhido directamente na observação do que
se passa no sector público, ou através dele, mas não será difícil
fazer analogias ou identificar situações afins, no domínio das em-
presas privadas. Os defeitos e as virtudes que se manifestam numa
e noutra esfera da nossa economia não estarão de tal maneira afas-
tados que as conclusões essenciais a tirar não possam ser trans-
postas, depois de um esforço de «tradução». Neste, como em
muitos outros aspectos, o andamento da vida pública e o desen-
rolar da actividade empresarial estão interrelacionados, são faces
da mesma moeda.

Trabalhando há alguns anos em planeamento industrial, o
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Lisboa, de 10 a 13 de Dezembro de 1969.



contacto com entidades do sector privado levou-me a pensar que
as reflexões adiante expostas, embora centradas sobre o sector
publico, têm também a sua contrapartida na gestão das empre-
sas, ressalvadas diferenças, que não me parecem fundamentais,
do contexto em que os problemas surgem e os roles sociais se
desempenham. A terminologia e o enquadramento que envolvem
as questões sobre as quais a decisão recai alterar-se-ão segundo
o contexto1, mas já será muito menos verdadeiro dizer o mesmo
do processo intelectual, da tecnologia, em que se apoiam os res-
ponsáveis dum e doutro sector, quando se trata de sondar o
futuro para chegar a escolhas básicas. Parto desta premiss^
esperando que ela seja suficientemente válida. Mas como pre-
missa que é, mereceria a pena submetê-la a discussão, pois que
por essa via pode-se ir ao encontro de algumas raízes dos nossos
problemas.

2. Principais progressos recentes

Não haverá conveniência em relembrar, por agora, a estru-
tura metodológica da preparação das decisões. O que me parece
essencial é focar aqueles aspectos básicos em que é mais pre-
mente a realização de progressos muito substanciais, atenta a
maneira como vêm decorrendo em Portugal as tarefas de prepa-
ração e de tomada de decisões. Diga-se desde já que darei relevo
a um desses aspectos, o da clarificação dos objectivos.

Dentro da orientação definida, é oportuno situar em primeiro
lugar os progressos recentes para que se ganhe perspectiva ao
abordar as deficiências actualmente sentidas. Referirei três áreas
onde, desde há cerca de seis anos, se verificaram progressos dig-
nos de nota: as análises descritivas e interpretativas, o interesse
pelo aperfeiçoamento dos processos de decisão e a criação de
capacidades técnicas.

2.1. Análise de problemas económicos e sociais

Julgo que haverá acordo gerai na verificação de progressos
muito importantes no que toca ao estudo descritivo de numerosas
áreas concretas da nossa problemática económica e social.

Conhece-se hoje muito melhor a face imediata, se assim se
pode dizer, das nossas dificuldades. A preparação dos Planos de
Fomento suscitou soma muito considerável de trabalhos de tal
índole. Também os gabinetes de estudo criados nos últimos anos

i Por contexto entendo aqui o que na literatura anglo-saxónica se
designa habitualmente por environment.
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em organismos públicos e empresas, na maior parte dos casos
para respondiar a necessidades reais, noutros, em menor número,
para ajudar à formação de certa imagem pública, têm produzido
muito material de tipo descritivo. Há ainda a considerar as con-
tribuições de estudiosos isolados que nos chegam através da
Imprensa.

Também se têm reunido elementos de interesse em análises
interpretativas de fenómenos económicos e sociais. Mas nesta
área os progressos, embora também importantes, são simultanea-
mente menos extensos e menos profundos. Menos extensos, porque
muitas das áreas para as quais existem já razoáveis análises
descritivas continuam aguardando que a preocupação interpre-
tativa se manifeste. Menos profundos, porque as análises inter-
pretativas ensaiadas em alguns casos carecem de suficiente fun-
damentação, por razões várias. Destacarei as que me parecem ter
maior generalidade. Hipóteses importantes ficam muitas vezes
implícitas, sem que o analista se aperceba completamente dos
condicionamentos que elas introduzem nos diversos passos dò
estudo, o que, além de diminuir a possibilidade de vigilância crí-
tica, com vista à reformulação dos problemas noutras bases,
porventura mais correctas, afecta a validade das conclusões. Tam-
bém têm sido propostas construções teóricas sumárias, de ele-
mentos frouxamente interligados, ditadas pela preocupação de
«aproveitar» dados imediatamente disponíveis. Não é mesmo raro
que a própria teoria em grande parte se encontre implícita, tal
como já se referiu para as hipóteses, apenas se depreendendo o
seu contorno da lógica que possa estar subjacente às aplicações
empíricas.

Apesar destas limitações, a linha de progresso nesta área é
manifestamente ascensional, como se comprova pela crescente
qualidade dos estudos que vêm sendo feitos.

2.2. Interesse pelo aperfeiçoamento do processo de decisão

Quanto ao interesse pelo aperfeiçoamento dos processos de
decisão, julgo que também houve progresso digno de nota.

Ê muito maior o número de pessoas que se interessam por
problemas desta natureza. E, sobretudo, desde há algum tempo,
essas pessoas estão colocadas em escalões mais elevados da hie-
rarquia de comando. Todavia, cumpre reconhecer que esse inte-
resse acrescido só timidamente se traduziu já em prática.
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2.3. Criação de capacidades técnicas

Um último ponto em que me parece ter havido progresso — e
nesse estou bastante mais optimista — é o da criação de capaci-
dades técnicas.

Por um lado, é inegável que existem hoje em Portugal capa-
cidades técnicas que não são sequer aproveitadas. Por outro lado
— e isto é muito importante com vista ao futuro—, creio que
ascendemos já a um nível de recursos humanos que nos permitiria
rapidamente, quase que em ritmo explosivo, criar novas capaci-
dades técnicas difundidas apropriadamente na generalidade da
população. Por outras palavras: está nas nossas mãos — porque
temos os meios de o fazer — eliminar um velho vício da menta-
lidade portuguesa: não sabemos! Não há gente! A capacidade
técnica também se «faz». Em Portugal, aproveitando muito me-
lhor os recursos humanos existentes, quer no sector privado, quer
no sector público, seria possível, em relativamente pouco tempo,
demonstrar a falsidade desse problema, nos moldes em que a ele
frequentemente se alude.

Note-se bem: não quero dizer que não virão a existir dificul-
dades relevantes. Longe de mim pensar que estaremos, enfim, no
limiar da abundância dos técnicos. Não é esse o meu ponto de
vista. O que digo é que, por mais acelerado que venha a ser o
nosso desenvolvimento, estamos certamente com a possibilidade
de eliminar a falta de capacidade técnica de entre os factores que,
na grande maioria dos casos, podem levar à tomada de más deci-
sões, servir de justificação ao protelamento de escolhas funda-
mentais ou impedir a execução dos empreendimentos de que o
País carece. Mas não basta contentarmo-nos com a possibilidade.
Será ainda preciso que se actue em conformidade.

3. Ãreas prioritárias de aprofundamento

Estes parecem-me ser os traços gerais dos progressos regis-
tados na segunda metade da década de 60. Num balanço sereno,
temos de concordar que esses progressos, não sendo pequenos,
ficam aquém do que poderíamos já ter conseguido e, sobretudo,
continuam distantes do que teremos de alcançar a breve prazo.
O que está em jogo é a possibilidade de mantermos a identidade
nacional. E para isso, o que já se fez não pode deixar-nos tran-
quilos. Não vale a pena iludir ou atenuar esta realidade. Julgo
que ela surge com toda a clareza aos olhos daqueles que vêm
estudando atentamente a nossa evolução económica e social.

Desenhadas as linhas da experiência recente que se apresen-
tam mais favoráveis, vejamos agora as áreas fundamentais a
que importa dar atenção, no que toca à evolução futura.



Em primeiro lugar, é necessário dar moáor rigor e isenção ao
provem de ddfinição das riecesMades rwmomis, em termos de
desenvolvimento económico e soaM, e ao controle dos resultados
conseguidos. Este problema é referido, não só ao nível técnico,
mas ao nível político, ao nível da participação dos cidadãos na
vida da comunidade. Creio que se não houver maior rigor e
isenção no processo de definição das necessidades nacionais, e se
não se manifestar igual preocupação no que diz respeito ao pró-
prio controle da execução, não haverá planeamento que possa
valer ao país.

Em segundo lugar, importa libertar a capacidade criadora
dos agentes económicos e sodads, para que se possa organizar
amplamente a escolha das soluções susceptíveis de satisfazer os
objectivos, É essencial compreender que urge libertar essa capa-
cidade criadora para a própria definição dos objectivos. Estes não
estão dados à «priori», não nascem espontaneamente. A sua for-
mulação necessita de um trabalho, que pode ser longo, pondo em
jogo ais faculdades inovadoras das entidades que intervêm na
tomada das decisões e dos técnicos encarregados de esclarecer a
viabilidade e consequências das alternativas. E necessita também
de sistemas de comunicação com a população, em moldes que
permitam a recolha oportuna- de sugestões, ideias e reacções vá-
lidas, nascidas para além dos gabinetes que virão dar forma final
aos planos.

Em terceiro lugar, vem a necessidade de dar maior priori-
dade à definição sem ambiguidades, em condições de relevância
operacional, dos objectivos a alcançar, para que se possa ir ao
encontro das necessidades definidas pelo processo político. Abor-
darei ulteriormente este tema, procurando ilustrá4o com alguns
exemplos retirados da vida nacional.

Em quarto lugar, é importante, do próprio ponto de vista
técnico, integrar no processo de plamamento o acompanhamento
e controle da execução. Quer dizer, não há conveniência em isolar
hermeticamente o Plano da sua própria execução, separando por
uma cortina rígida, que seria a tomada de decisão, a solução
conjecturada das evoluções sofridas durante o periodo de exe-
cução. Esta separação, que é cómoda, pode ter um preço dema-
siado caro.

Estas áreas de progresso urgente, propostas com tal gene-
ralidade, poderão concitar unanimidade que pressinto fictMa.
Há aqui escolhas importantes a fazer. Como é óbvio, poderemos
não estar todos do mesmo lado das opções em catlsa. Pormenori-
zados os problemas e discutidas francamente as soluções que se
possam propor, se houver conciliação dos diferentes pontos de
vista, tanto melhor; mas se tal não suceder, isso parecer-me-á
perfeitamente natural.

Quanto a Míá, ^oeurarei concretizar um pouco mais o que



penso, servindo-me de alguns exemplos. Como já disse, referir-
-me-ei sobretudo a um dos tópicos levantados, a clarificação dos
objectivos.

4. A falta de clarificação dos objectivos. Alguns exemplos

Se tivesse de apontar o aspecto técnico mais preocupante da
grande maioria das decisões de planeamento em Portugal, ao
nível nacional, ao nível sectorial e até, por estranho que pareça,
ao nível da empresa, talvez me inclinasse para a nebulosidade
que muito frequentemente envolve a definição dos objectivos em
vista.

A deficiência é mais grave no sector público, admito-o facil-
mente. A maneira difusa como se apresentam certos problemas,
a sua complexidade, o emaranhado das intervenções que sobre
eles o tempo acumulou, agravado pela fluidez que se tem estabe-
lecido na distinção entre as intervenções de carácter político e
as de carácter técnico, a crescente desadaptação funcional de
numerosos Serviços Públicos, não facilitam a percepção clara do
que se pretende atingir2.

A clarificação dos objectivos constitui aspecto crucial dentro
da metodologia e prática do planeamento. As possibilidades de
erro associadas à sua defiíciente definição são vastíssimas, como
se pode calcular, e as consequências que tais erros projectam
sobre a eficácia das decisões, uma vez executadas, também não
necessitam de ser realçadas. Com base na experiência nacional,
vejamos alguns casos colhidos sem preocupação de construir
amostra suficientemente representativa, mas podendo dar ideia da
gravidade de que o problema se tem revestido.

4.1. A melhoria da repartição do rendimento nos planos de
fomento

O primeiro exemplo diz respeito a um dos objectivos dos nos-
sos Planos de Fomento, a melhoria da repartição de rendimento.
O Plano Intercalar, e antes dele, outros Planos e documentos ofi-

2 Poderá parecer que o instrumento motor da iniciativa privada,
a procura do lucro, será suficiente para evitar problemas ao sector privado
no que diz respeito aos objectivas que deve prosseguir. Todavia, a falta
de clarificação dos objectivos também é frequentemente encontrada no
sector privado, nomeadamente em projectos de investimento, conforme se
demonstrou nas sessões sobre planeamento empresarial do «Colóquio sobre
Planeamento a Médio e Longo Prazo» em que esta comunicação foi apre-
sentada.
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ciais referem-no como objectivo a atingir mas não lhe dão trata-^
mento próprio.

O III Plano de Fomento avançou mais. Pela primeira vez
incluiu-se um esboço da análise da repartição do rendimento,
confessadamente deficiente por falta de elementos estatísticos8.
Apesar disso, documentou-se a necessidade de uma política de
rendimento e ventilaram-se medidas de natureza vária. Deixando
de lado a escolha das medidas, cabe perguntar, em primeiro lugar,
se os objectivos estão definidos em termos concretos, em termos
que permitam dar significado operacional às diversas acções pos-
síveis.

O objectivo proposto é, em síntese, mais rendimento melhor
repartido. Será isto um objectivo bem definido do ponto de vista
de Plano? Creio que não. No III Plano avançou-se, já se disse,
mas o problema ainda não foi equacionado em termos de Plano.
Reconhece-se expressamente a necessidade, documentando-a me-
lhor. Aí está um avanço importante que, porém, não poderá re-
mediar a ausência de tradução dessa necessidade em meta ope-
racional.

Tal tradução não é tecnicamente difícil, tendo os governantes
a escolha entre várias soluções. Pode ser feita, por exemplo, espe-
cificando a configuração da distribuição do rendimento a atingir
no período do Plano ou o seu perfil evolutivo desejável. Em
alternativa, a especificação pode incidir sobre determinados sub-
conjuntos populacionais, classificados segundo atributos do ren-
dimento (fontes, montantes, etc).

Sabe-se que o problema tem vasto alcance social e profundas
implicações, da mais variada natureza; mas nada disso pode jus-
tificar a imprecisão do objectivo. Um Plano não pode ficar pelo
registo de aspirações tão vagas como as que informam o capítulo
da repartição de rendimentos. Nem sequer se poderá invocar em
defesa do ponto de vista adoptado o benefício do jogo, mais ou
menos automático, das forças económicas e sociais. O problema
da repartição do rendimento está no centro dos modelos de desen-
volvimento que em alternativa se oferecem ao País. Enfrentar
esta escolha básica, omitindo ao mesmo tempo a definição pre-
cisa, operacional, e imediatamente perceptível para a generalidade
da população, da repartição desejada pelos proponentes do Plano,
eis o que me parece estar fora das realidades que moldam esta
fase do nosso desenvolvimento económico.

3 Há tantos anos que a repartição vde rendimento vem mencionada
nos Planos de Fomento que se pode dizer que aqui está uma coisa muito
significativa: a própria falta de elementos estatísticos.



4.2. As decisões sobre algumas infra-estruturas de grande
porte

Também já se tem verificado a realização de obras de grande
projecção na base de objectivos vagos ou mal definidos. Trata-se,
geralmente, de infra-estruturas de grande porte, de carácter ins-
trumental em relação a certas finalidades que, pela sua comple-
xidade, só podem ser alcançadas mediante um conjunto de acções
interdependentes, a lançar coordenadamente, Todavia, a preo-
cupação com a realização das infra-estruturas pode avultar de tal
modo que, em consequência, a breve trecho se relegue para futu-
ras fases a consideração das finalidades específicas, dos objecti-
vos a atingir, prejudicando-se, do mesmo passo, o planeamento
sistemático do conjunto de acções que lhes deveriam corres-
ponder.

Deste estado de coisas resultam, naturalmente, perdas so-
ciais que, nalguns casos, têm atingido expressões elevadas. Não
««tá agora em causa a utilidade das infra-estruturas assim cons-
tituídas. Mas é evidente que delas não se tirará o partido dese-
jável, se a sua realização não for correctamente enquadrada por
um planeamento que tenha em conta, não só a definição explícita
do® objectivos a atingir, mas também a preparação e execução de
uma série de medidas que irão para além do domínio da obra
pública — e que a esta última não se subordinam, bem pelo con-
trário. Mesmo depois de realizada a infra-estrutura, a obra pú-
blica, continuam por tomar, senão mesmo por pensar, outras ini-
ciativas que a lógica recomendaria terem sido planeadas e
executadas debaixo de uma perspectiva integrada visando a satis-
fação de necessidades bem definidas. Por sua vez, a própria hie-
rarquização dessas necessidades e respectiva tradução em metas
operacionais também deveriam ser objecto de aprofundado estudo
prévio — e não apenas de alusões introdutórias, a traço muito
largo, ou de estudo geral que, precisamente pela sua generali-
dade, não pode fundamentar decisões irreversíveis importantes.

Uma certa complacência perante o alegado interesse indis-
cutível, em qualquer circunstância, de tais infra-estruturas, o
fascínio que, em todos os tempos e em todas as latitudes, as
grandes obras públicas exercem sobre os escalões superiores da
Administração e sobre os círculos políticos, conjugam-se para
tornar difícil a posição daqueles que pensam que decisões irre-
versíveis de grande vulto só deveriam ser tomadas depois de
exaustiva ponderação das necessidades em causa e dos sistemas
que as poderão satisfazer.



a) O exemplo da ponte sobre o Tejo em Lisboa

As circunstâncias que rodearam a decisão da construção da
ponte sobre o Tejo em Lisboa exemplificam o que se acaba de
escrever.

Trata-se de projecto de longa tradição, que vem já do sé-
culo XIX, paixão de alguns dos melhores engenheiros que o País
conheceu, longamente amadurecida nos seus aspectos de arrojada
obra pública, mas muito escassamente estruturada no seu signi-
ficado económico. Ainda hoje, decorrida mais de uma dezena de
anos sobre a decisão da sua construção, julgo poder dizer sem
injustiça que continua mal compreendida a inter-relação entre
este projecto e o padrão de localização dás actividades econó-
micas do País que logicamente ele pressupõe. E, todavia, foram
razões de «equilíbrio» espacial, de certo modo, que lhe serviram
de justificação. Paradoxo aparente, que a análise de algumas
declarações oficiais pode esclarecer.

No relatório4 presente, em 1957, ao Conselho de Ministros
que concluiu pela abertura do concurso para a ponte, alinharam-
-se alguns considerandos sobre os objectivos em vista. As con-
tradições que neles se colhem, se outros motivos não houvesse,
fazem-me descrer da possibilidade de o projecto ter tido origem
em sólido estudo das perspectivas de desenvolvimento da região
Lisboa-Setúbal, de acordo com a função atribuída à referida zona
em modelo de crescimento desejável para a economia nacional.

Nesse relatório, por um lado, nota-se «o surto de crescimento
populacional das povoações fronteiras à capital», encorajado,
entre outros factores, «pela melhoria crescente das comunicações
ferroviárias e rodoviárias com o centro urbano», e revela-se a
intenção de «contrariar a tendência que as características reve-
lam, como se disse, para o movimento centrífugo da população no
interior da grande Lisboa, ocasionando o desenvolvimento exces-
sivo de núcleos urbanos periféricos, convertidos em verdadeiros
dormitórios, que despejam decisivamente a sua população na
capital, criando-se, assim, problemas cada vez mais agudos de
saturação das vias de comunicação e dos meios de transporte»;
para se concluir que «a orientação recomendável é (...) regular
o crescimento daqueles núcleos populacionais, por forma a ser
possível assegurar-lhes vida própria à eusta de actividades locais
que absorvam a capacidade de trabalho das respectivas popu-
lações».

Mas, por outro lado, considera-se que «ao mesmo tempo estas
mesmas circunstâncias de intenso crescimento da torrente de
tráfego (suburbano) entre as duas margens fez aumentar corres-

4 Ministério das Obras Públicas 1967 «Ponte Salazar: discursos, rela-
tórios e notas do Ministro».
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potentemente a viabilidade económica da obra necessária, em
termos que (...) podem simplificar muito a resolução do problema
financeiro inerente a um empreendimento deste vulto», admi-
tindo-se também que só a longo prazo será possível fixar local-
mente as populações em crescimento dos núcleos da margem es-
querda, por meio de desenvolvimento de actividades industriais
e outras; actividades cujo lançamento, de resto, não foi objecto de
consideração apropriada nesse, ou noutro, relatório oficial.

A partir dos considerandos oferecidos em Conselho de Minis-
tros, não se vislumbra que tivesse ficado demonstrado que a ponte
em projecto fosse a medida mais oportuna para atingir o objec-
tivo de assegurar vida própria aos núcleos suburbanos fronteiros
a Lisboa à custa da instalação de actividades locais que absorves-
sem a capacidade de trabalho das respectivas populações, de
modo a evitar dificuldades que pudessem nascer dos «caudais de
uma população forçada a deslocar-se diariamente à margem di-
reita do rio para atingir os seus locais de trabalho».

Acresce que esta temática abrange apenas alguns dos aspec-
tos das finalidades visadas. A problemática em que o projecto se
insere é de natureza muito mais larga. Na realidade, como muito
bem pressentiam os seus proponentes, o projecto interrelaciona-
-se inequivocamente com a promoção à volta dos estuários do
Tejo e do Sado de uma grande concentração industrial, facto não
ignorado nos considerandos que, a propósito, se escreveram:
«deve ainda ser assinalado que a região entre o Tejo e o Sado
oferece condições excelentes que certamente serão aproveitadas
para nela se instalarem indústrias de todas as naturezas!, as quais,
além do seu interesse para a economia geral da Nação, contribui-
rão vantajosamente para o equilíbrio económico-social de uma
vasta região e para a absorção dos excedentes populacionais do
sudoeste do País». Resta acrescentar que a concentração indus-
trial antevista, que continua a ter a maior actualidade, se fosse
tomada como objectivo, teria forçosamente de constituir uma das
peças centrais do padrão de desenvolvimento desejável para o
País. E não secria ingenuidade esperar a sua materialização como
simples efeito induzido pela construção da ponte?

Nestas condições, uma infra-estrutura de transportes, não
necessariamente a que foi construída, poderia ter sido uma me-
dida, entre muitas outras, destinada a promover o crescimento
acelerado de um grande polo industrial na região centrada eco-
nomicamente em Lisboa, objectivo que, devo confessar, me pa-
rece correspoder, cada vez mais, a necessidade verdadeiramente
prioritária no plano nacional.

Porém, e para além da insuficiência do projecto, tomado iso~
laãamente, face a tal objectivo, é fundamental ter também em
atenção a incoerência dos termos em que se debateu o problema.
Na época, era já forte o movimento de opinião tendente a fazer
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acreditar a ideia de que o País sofre de excessiva concentração
de actividades económicas na região de Lisboa, dai se retirando
a noção de que não conviria estimular a implantação de novas
unidades na referida zona, antes se deveria encaminhá-las para
áreas desguarnecidas. Neste momento não cabe discutir o enqua-
dramento da problemática do desenvolvimento regional, atentos
os condicionalismos a que a evolução do País se encontra sujeita,
mas apenas mencionar que aquele movimento de opinião encon-
trava, e encontra ainda, ecos muito favoráveis em instâncias ofi-
ciais. Esta circunstância reflecte-se no próprio relatório, já ci-
tado, lançando uma sombra ambígua sobre o objectivo, eventual,
da localização intensiva de indústrias entre Tejo e Sado. Com
efeito, por um lado, apontava-se a referida potencialidade loca-
cional, no dizer do relatório, recheada de excelentes condições
para a instalação de numerosas indústrias, tomando-se como
certo o seu aproveitamento, e, por outro lado, perfilhava-se a
doutrina da contenção do crescimento populacional da região de
Lisboa, doutrina ainda hoje com numerosos adeptos, considerando
o projecto uma disposição de simples âmbito regional5.

Por todas estas razões, parece-me claro que não se partiu
de um estudo de necessidades, traduzido em metas operacionais,
para o projecto da ponte. Mais provavelmente, ter-se-á percor-
rido o caminho contrário, do projecto para algumas das suas con-
sequências. E isto sem que tivesse sido sentida a conveniência
de integrar a análise das consequências detectadas num esquema
coerente cujo aprofundamento permitisse revelar,, inflectir, cor-
rigir eventuais deficiências do enquadramento e concepção ini-
ciais. Dada a circularidade, Mo é, a característica sequencial
típica do processo de planeamento, pesou muito na resolução dos
problemas ventilados a inexistência de mecanismos de planea-
mento dotados de certa capacidade auto-correctiva, capacidade
essa baseada no jogo de feed-back entre objectivos que se vão
clarificando e propostas de solução sucessivamente aperfeiçoa-
das ao longo de um processo de contraste iterativo sistemático.

Estou seguro de que considerações de ordem económica, de
equilíbrio espacial, de criação de condições favoráveis ao desen-
volvimento do País não foram esquecida® na apreciação do pro-
jecto. Mas, para que certos erros metodológicos não se repitam
invariavelmente, não se poderá deixar de assinalar que a óptica
de apreciação não se pautou, como seria desejável, pelo estudo:

5 Como se deduz do seguinte trecho introdutório: «Independentemente
das medidas de âmbito nacional que haverá que reforçar cada vez mais
para entravar quanto possível a corrente imigratória das populações rurais
para a região díe Lisboa, a estruturação correcta desta região em si própria
implica a adopção de disposição de âmbito regional a que interessa
fazer referência». É fácil demonstrar que uma decisão estruturante como
a ponte não se pode pôr nestes termos.
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nem dos objectivos suscitados por uma opção clara quanto ao
papel da região polarizada por Lisboa no processo de desenvolvi-
mento do País, nem dos sistemas de acções que poderiam oferecer
.soluções alternativas para o alcance dos objectivos desejados.

b) A experiência dos planos de rega do Alentejo

As grandes obras de hidráulica agrícola são férteis em exem-
plos de decisões irreversíveis, estruturantes de programas de in-
vestimento no valor de centenas de milhares de contos, tomadas
numa fase de planeamento em que os objectivos económicos visa-
dos se encontravam aásndia em fase d)e estudo pouco adiantado.
Ê o que se passou, ou passa ainda, com o chamado Plano de Rega
do Alentejo, por exemplo. Esta afirmação, por si só, não implica
um juízo sobre a utilidade das obras realizadas ou em projecto,
tema que não abordo. O que quero dizer é que só depois de deci-
dida a construção das barragens é que se estudam em profundi-
dade as utilizações concreta® a dar à água a armazenar ou já
armazenada, bem como certas transformações que nos planos
institucional e técnico devem condicionar essas utilizações para
que elas possam ser económica e socialmente aceitáveis.

Uma das características que mais interessa destacar rela-
tivamente ao planeamento de complexos produtivos com base no
regadio em grande escala é a multiplicidade de serviços públicos
e de utentes que nele intervêm. A esta multiplicidade de inter-
ventores privados e públicos corresponde, como é natural, desdo-
bramento ainda maior de motivações, de interesses em jogo e,
consequentemente, de ópticas de encarar o planeamento dos di-
versos componentes do sistema, de objectivos parciais visados.
Daqui resulta facilmente a tendência para a fragmentação do
problema-plano em fatias talhadas ao sabor das ideias dos servi-
<ços ou instituições dominantes. A compartimentação do trabalho
não tem obedecido necessariamente a critérios funcionais que
defendam a descentralização, sem ofender a unidade de concepção
e controle e sem prejudicar a eficácia do próprio processo de pla-
neamento. Acresce ainda que a máquina existente, para além
destes reparos, muito pouco se tem feito sentir na planificação
dos estádios finais, ou seja, as transformações de estrutura fun-
diária exigidas pela passagem do sequeiro extensivo ao regadio,
a introdução de novas culturas, muito em especial as culturas
para fins industriais, a instalação de complexos industriais e o
lançamento de infra-estruturas, tanto de comercialização como as
de ordem social necessárias à promoção de verdadeiros focos de
desenvolvimento regional.

Reter a água e trazê-la às explorações agrícolas existentes
mão é tudo quanto necessita de ser planeado. Os problemas não se



esgotam assim. Se alguns deles aí vêm morrer, outros não menos
importantes têm o seu ponto de partida onde os primeiros aca-
bam, havendo que planear a sua resolução sob pena de não se
justificarem devidamente investimentos que já entraram na casa
dos milhões de contos e que alguns mais virão a exigir. A água
é, tão-somente, um dos factores de produção. Assegurar a sua
disponibilidade «corresponde a uma etapa intermédia e, portanto,
a objectivo também intermédio. Assegurar-se-á simultaneamente
a oferta de outros factores? Planear-se-á em tempo oportuno a
sua utilização? Em que se inter-relacionam as opções sobre o®
objectivos com as que dizem respeito à oferta e utilização dos
vários factores?

A obra de hidráulica agrícola tem sido tema dos mais con-
troversos, ao longo de um historial de várias dezenas de anos.
Todavia a qualidade do seu planeamento em Portugal poucos
progressos registou em quase quatro décadas vivamente pontua-
das por profundas alterações das técnicas de planeamento de
sistemas complexos deste tipo. Nos últimos anos, com as imensas
possibilidades criadas pela análise e cálculo em computador, mais
se tem acentuado o atraso dos métodos usados em Portugal.
A realidade portuguesa tem-se revelado refractária à experimen-
tação de novas concepções de planeamento que, em vez de acções
ou projectos singulares, tomam por base sistemas formados por
numerosos projectos estruturalmente interdependentes, relativa-
mente aos objectivos, aos recursos que utilizam ou ao tempo de
execução e entrada em funcionamento. As causas desta situação
terão de ser procuradas em vários lados, incluindo os da chamada
Reforma Agrária. No plano de outra reforma, a da Administra-
ção, tem de ser salientada a deficiente concepção da rede de
intervenções dos serviços públicos.

A legislação que regulamenta a preparação de decisões em
matéria de Planos de Rega não parece a mais adequada. O seu
desajustamento contribui —e não pouco— para os resultados a
que se tem chegado. Os Planos Gerais são da responsabilidade da
Direcção-Geral dos Serviços Hidráulicos que, para o desempenho
dessa responsabilidade, recebe a colaboração dos serviços com-
petentes da Secretaria de Estado da Agricultura: Serviço de
Ordenamento Agrário, Fundo de Fomento Florestal e Aquícola,
Direcção-Geral dos Serviços Agrícolas, Direcção-Geral dos Servi-
ços Florestais e Aquícolas, Direcção-Geral dos Serviços Pecuários
e Junta de Colonização Interna. A aprovação dos Planos Gerais
é da competência do Conselho de Ministros, ouvida a Câmara
Corporativa e o Conselho Superior de Agricultura. Os projectos
dos empreendimentos são da responsabilidade da Direcção-Geral
dos Serviços Hidráulicos, que recebe a colaboração da Secretaria
de Estado da Agricultura, sendo a sua aprovação da competência
do Ministro das Obras Públicas, obtido o parecer do Conselho Su-



perior de Obras Públicas. As obras de adaptação ao regadio, da
responsabilidade da Direcção-Geral dos Serviços Agrícolas, são
aprovadas pelo Secretário de Estado da Agricultura. Os projectos
definitivos de exploração são elaborados pela Junta de Hidráulica
Agrícola e aprovados pelo Conselho de Ministro® para os Assuntos
Económicos. Ê o caos sob a aparência de complexa organização.

A rede de intervenção das diversas Administrações e do Go-
verno, tal como se encontra estabelecida, não ajuda a encaminhar
da melhor maneira a preparação dos diversos projectos. Sem en-
trar em pormenores, salienta-se apenas que é na fase de plano
geral que o Governo toma a decisão final sobre o interesse dos
empreendimentos, apresentando-se a fase de projecto predomi-
nantemente sob o aspecto de projecto de engenharia civil. Ora, os
Planos Gerais, tais como são feitos, não levam a estudos econó-
micos suficientemente profundos para que se possa decidir, com
segurança, a realização dos aproveitamentos. Esses planos pode-
riam servir para decidir se vale a pena investir no aprofundamento
dos estudos a fim de se chegar a uma conclusão final6. Acresce
que os actuais Planos Gerais apresentam um esquema bastante
incompleto dos projectos e acções que devem integrar o desenvol-
vimento de vastas regiões na base do regadio em grande escala.

c) Exemplo de objectivos não relacionados com as necessi-
dades globais

Merece ainda ser destacada uma outra gama de situações em
que o problema vem sendo formulado inadequadamente. Refiro-
-me àqueles casos em que os objectivos são claramente apontados,
mas carecem de relação válida com as necessidades globais a que
se deseja dar satisfação por intermédio do seu preenchimento. Foi
o que se passou entre nós com as decisões relativas às obras de
fomento em meio rural: caminhos, águas, electrificação, etc. A ne-
cessidade global, no caso a melhoria das condições de vida das
populações rurais em termos que pudessem contribuir para ajudar
à sua fixação, traduziu-se em programas específicos de viação
rural, de abastecimento de águas, de electrificação, etc.

Alguns desses programas foram concebidos de acordo com
um objectivo extremamente claro, mas excessivamente simplista:
servir no menor prazo possível todas as povoações com mais de
100 habitantes. Ê certo que tal objectivo, embora dotado de forte

6 Sobre toda esta matéria existe um estudo de grande interesse, da
autoria do Eng.° João ESPADA, elaborado no Grupo de Estudo e Avaliação
de Projectos do Secretariado Técnico da Presidência do Conselho e intitu-
lado «Planos de Rega — l.o documento de trabalho». A exposição feita
acima beneficiou desse trabalho, que muito interessairia ver divulgado e dis-
cutido. Aqui fica a sugestão.



relevância operacional, não tem relação suficientemente válida
com m necessidades que sç detectaram. Porquê um mínimo, uni'
forme, de 100 habitantes? Sabe-se, com efeito, que em certas al-
deias, de 100 habitantes presentes hoje, amanhã só restarão duas
ou três dezenas de velhos, mulheres e crianças. Por outro lado,
uma população de 100 habitantes à volta de Lisboa poderá crescer
em pouco tempo para algumas centenas.

Se se trata de fixar, de dar condições de vida, em meio rural,
não será o número de habitantes em dado momento num aglome-
rado populacional que poderá, só por si, determinar objectivos com
vista à satisfação de necessidades sentidas em tal matéria. Seria
demais esperar que este ponto já estivesse bem consciencializado
quando se discutiu amplamente a valorização dos meios rurais no
começo da década de 60? Não se julgue ainda que se trata de deci-
sões de pouca monta, no seu conjunto. O custo da execução das
Leis n.os 2103 e 2108, promulgadas em 1960 e 1961, cujas primeiras
Bases fixam o referido objectivo para o abastecimento de água
potável e os acessos rodoviários, foi oficialmente estimado em
cerca de 4,5 milhões de contos, E parte desse dinheiro estaria
destinado a localidades onde as pessoas não querem, porque de
facto não podem, continuar a viver.

A mentalidade que presidiu à elaboração das Leis n.os 2103
e 2108, bem como de outros diplomas anteriores, de orientação seme-
lhante, começa a ceder lugar perante uma outra que põe o pro-
blema de maneira diferente, muito melhor. De facto, o UE Plano
de Fomento aponta, no capítulo respectivo, um esquema coerente
de objectivos tendentes à melhoria das condições de vida ao nível
de cadta aglomerado rural. O ponto fulcral é a inter-relação, dentro
de um sistema, de diversas medidas com relevância para o pro-
blema, desde a racional utilização do solo até à promoção de infra-
-estruturas culturais, passando pelo que se tem habitualmente de-
signado por melhoramentos rurais. O esquema que vem no III Plano
de Fomento constitui um bom ponto de partida. É possível que
haja quem prefira o estilo de trabalho tradicional nesta área,
por rotina ou simplicidade. Quanto à simplicidade, é preciso acen-
tuar que por vezes há soluções demasiado simples para enfrentar
os problemas que se pretendem resolver.

4.3. A lição dos exemplos citados

Resumindo, apontaram-se três das principais deficiências re-
lativas à clarificação dos objectivos:

a) A primeira é a inexistência de tradução de uma aspira-
ção em objectivos operacionais. Ê o caso da repartição
dos rendimentos.



b) A segunda tem por origem um vício de planeamento que
consiste em transformar formalmente, ainda que tempo-
rariamente, os resultados de um projecto intermédio em
objectivos propriamente ditos. Mencionou-se a propósito
a ponte sobre o Tejo e as obras de irrigação construídas
ao abrigo do Plano de Rega do Alentejo.

c) A terceira é a ausência de relação válida entre objectivos
e necessidades, muito embora os objectivos possam ser
perfeitamente claros e operadowaàs, como no caso dos
programas de abastecimento de água ou de acesso rodo-
viário a povoações rurais.

Tudo isto em Portugal é muito mais frequente que o dese-
jável. Sucede até que nalguns sectores existe a consciência do que
importaria fazer, não certamente como ideia acabada, mas como
experiência a tentam.

De uma maneira geral, o que mostram estes exemplos? Mos-
tram que entre nós não se pratica a gestão, a administração pú-
blica por objectivos, conclusão que não surpreenderá ninguém.
Mostram cánda que, em importantes centros de decisão, é dema-
siado precária a consciência da ligação circular entre necessidades,
objectivos, projectos e custos, o que já deveria ser mais surpreen-
dente. Falta a noção de sistema, de conjunto de componentes basi-
camente inter-relacionadas.

É frequente que as decisões sejam tomadas sobre as próprias
aogões cujas consequências são depois individualmente alçadas ao
nível de objectivos, o que determina a subversão de princípios bá-
sicos de planeamento. Noutros casos ainda, parte-se de necessida-
des sentidas de modo difuso para objectivos fixados arbitraria-
mente e aceites em estudos subsequentes sem discussão ou
contra-prova técnica. Poder-se-iam citar outros tipos de deficiên-
cias, como as que se prendem às confusões entre objectivos e con-
dicionantes, dando em resultado a distorsão da apreciação do inte-
resse dos empreendimentos e a deformação de toda a concepção
dos projectos. Não valerá a pena alongar-me em citações exem-
plares. Quem quer que seja poderá estender a lista, recorrendo à
sua experiência. Basta que se tenha consciência de que não fui,
na anterior exposição, de modo algum exaustivo.

5. Sugestões para a melhoria do planeamento

Não quereria furtar-me a expor seguidamente algumas opi-
niões sobre orientações de trabalho e método que nos possam aju-
dar a melhorar este estado de coisas.

Referir-me-ei muito sumariamente aos seguintes pontos:



a) a circularidade do processo de planeamento e o lugar pri-
vilegiado que o estudo dos objectivos nele ocupa;

&) a necessidade de organizar equipas inter-disciplinares e
as dificuldades a vencer para a sua conveniente formação
e direcção;

c) a preocupação de inculcar o espírito científico na orienta-
ção destes trabalhos;

d) a necessidade de assegurar fácil comunicação entre téc-
nicos, decisores e populações interessadas;

e) a conveniência de incorporar em melhorias futuras as con-
clusões de exames da experiência recente;

/) o interesse da anáMse de sistemas para o planeamento.

Grande parte das minhas observações filia-se na convicção
de que métodos de planeamento solidamente apoiados no espírito
e nas técnicas de análise de sistemas representam um grande passo
em frente relativamente ao que se vem fazendo.

5.1. A circularidade do planeamento e a formulação do pro-
blema

Por essência, o planeamento desenvolve-se segundo um pro-
cesso sequencial. A sua marcha não pode ser senão um processo
iterativo em resultado de constante feed-back. Cada etapa serve
para aprofundar as anteriores e, ao mesmo tempo, para submeter
a rigoroso exame crítico os resultados já alcançados, até se darem
por satisfeitos os critérios de convergência a que o Plano deve
obedecer. Neste esquema iteratico, o primeiro ponto a pôr em
causa é o objectivo assinalado inicialmente. A primazia não resulta
de mera ordenação cronológica, mas da importância que se deve
atribuir a esse aspecto, colocando-o na primeira linha das preo-
cupações de quantos se interessam pelo problema e intervêm na
sua resolução.

Vejamos o que geralmente sucede quando um grupo de téc-
nicos começa a trabalhar a partir de objectivos inconsistentes ou
insuficientemente elaborados. Ã medida que se vai desenhando a
solução, nota-se a tendência para o alargamento do problema ini-
cial, verifica-se a constante introdução de elementos novos, sobre
os quais não se chega a operar uma hierarquização relativamente
aos objectivos, sente-se a falta de um quadro de referência sufi-
cientemente preciso para que as pesquisas não se dispersem nas
mais variadas, direcções.

Certos responsáveis sabem bem que correm riscos sérios desta
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natureza na elaboração dos «seus» planos. E tradicionalmente
enfrentam esses riscos fixando previamente, não só os objectivos,
como o percurso a seguir ao longo dos estudos, sempre em frente,
sem paragens para meditações estéreis, na sua opinião. E surgindo
dúvidas, ou tendências «dispersivas», o que fazem é abafá-las, soli-
citando e recompensando o conformismo cómodo dos seus colabo-
radores e subordinados ou usando os convenientes argumentos de
autoridade. Este método elimina sem dúvida a «dispersão», mesmo
quando esta não é mais do que um grito de alarme contra a insen-
satez, mas introduz a rigidez autoritária, o predomínio das ideias
feitas num proceisso que é, ou deveria ser, essencialmente criativo,
e afasta o concurso dos que se sentem tolhidos por tais práticas
no normal exercício da sua profissão. A possibilidade de criação
confina-se praticamente ao mentor do piano, muito embora este
não possa dominar os problemas complexos, só ao alcance de
equipas interdiseiplinares.

Se se quiser evitar os inconvenientes que este tipo de compor-
tamento acarreta, há que reconhecer que o primeiro trabalho im-
portante a realizar é, precisamente, a definição tão exacta quanto
possível do problema para o qual se deve procurar solução. E só
depois de aprovada, por quem de direito, uma determinada con-
cepção do problema, já muito avançada, é que se deverá dar início
a outros trabalhos, armados com a enorme vantagem de se dispor
de um quadro de referência para a determinação da oportunidade
dos estudos subsequentes. Deste modo, contribui-se para garantir
a qualidade e a eficiência do concurso de diversos especialistas
empenhados numa obra de criação colectiva. E cabe notar que a
condição de aprovação por quem de direito de determinada opção
quanto à definição do problema significa que este problema da
criatividade não diz apenas respeito aos aspectos técnicos ou ao
modo como os técnicos intervêm no planeamento. Vale a pena
reflectir um pouco nesta questão, tanto mais que nela os proble-
mas técnicos estão para a dimensão real do problema na propor-
ção em que nos icebergs se encontram a massa visível e a massa
total: isto é, a massa aflorando à superfície é de longe a menos con-
siderável.

Este assunto inscreve-se, na minha opinião, entre aqueles em
que se torna desejável fazer progressos substanciais. Seja-me per-
mitido deixar aqui um pequeno apontamento. Parece-me urgente,
já o disse, libertar a criatividade dos técnicos portugueses, tanto
para a procura de soluções oportunas, visando certo tipo de objec-
tivos, como pana o esclarecimento do que é necessário e possível
obter, atentos os nossos condicionalismos. Mas não só dos técnicos,
visto que estes são apenas uma fracção reduzida da população
interessada. Não penso que a discussão dos objectivos, depois de
profundo estudo* das necessidades, seja do simples foro da tecno-
logia. E fora desta, por que se há-de deixar aos técnicos, por dele-
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ga^ão tácita ou por usurpação, o poder de fazer escolhas de ampía
repercussão (social? 0 que Me parece rúgòável é fa&er intervir os
técnicos na vida social com todas BS suas capacidades, entre as
quais os aspectos profissionais, embora não únicos, se afiguram
importantes, de tal modo que os outros portugueses possam melhor
exercer os seus direitos segundo a capacidade de intervenção que
lhes é própria. Daí que a urgência de alargamento da criatividade,
no que toca ao® objectivos, se estenda para além das fileiras escas-
sas de corpos profissionais.

Se já se apontou que o planeamento deve obedecer a uma pro-
gressão iterativa, de tipo circular, poder-se-á perguntar por que
razão se insiste em privilegiar o ponto de partida. Talvez desne-
cessariamente, argumentar-se-á, na medida em que a ele se há-de
voltar em iterações futuras que melhor poderão tomar a seu
cargo a clarificação gradual dos objectivos.

A quem avance esta questão cabe responder que, sem deixar
de se contar com o benefício de futuras iterações para aperfeiçoa-
mento final dos objectivos, estes devem ser examinados previa-
mente, em si mesmos, e com a maior profundidade possível, para
que se venha a facilitar a convergência de toda a progressão do
planeamento, diminuindo encargos, centrando criteriosamente as
diversas fases sobre temas relevantes para o desenho de propostas
de acção compatíveis com as finalidades em vista e assegurando-se
simultaneamente o exercício responsável dos poderes cometidos
aos centros de decisão política.

5.2. Os métodos a adoptar

O que acaba de se descrever significa que as decisões de
planeamento devem ser preparadas de acordo com métodos que
se afastam radicalmente dos que são praticados em muitos dos
nossos organismos públicos e privados, cuja actividade, de ênfase
burocrática, é dominada por sistemas de comunicação funcionando
praticamente em sentido único dentro de esquema já descrito.
Mais concretamente, que aspectos positivos devem apresentar os
novos métodos? Enunciarei sumariamente alguns deles, com a in-
tenção de dar alguma ideia do seu perfil característico.

Em primeiro lugar, trata-se de métodos que possam dar proe-
minência ao trabalho interdisciplinar, à mistura de conhecimen-
tos adquiridos ao longo de especializações muito diversas.

Ê oportuno fazer aqui uma observação, que vai ao encontro
de um reparo frequente. Com efeito, sempre que se fala de trabalho
interdisciplinar, entre nós logo se vê aflorar o cepticismo — diga-
-se que, por vezes, com razoável fundamento em experiências
pouco felizes. Para muitos, o trabalho interdisciplinar será um
animal raríssimo entre a fauna que povoa o planeamento, a cuja
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existência todos ouvimos referências mas a que muito pouca gente,
se é que alguém, pôs a vista em cima.

Esta posição explica-se, em grande parte, pela dificuldade de
formação e de direcção de equipas. A compartimentação e o ar-
caísmo de muitas das nossas instituições não têm contribuído para
habituar os especialistas portugueses a integrarem-se em grupos
interdisciplinares com a naturalidade e o á-vontade profissional
correntes em países mais avançados. Reconheço o peso destas cir-
cunstâncias mas, por razões que exporei adiante, não me parece
ser esta a principal fonte de dificuldades.

Mais importante, na minha oipinião, será a falta de flexibili-
dade mental, a estreiteza de horizontes, o culto pelas fronteiras
hierárquicas ou profissionais, a ausência de capacidade de comu-
nicação, o insuficiente poder de síntese, a preocupação pelo jogo
pessoal, ou do «Serviço», que, em doses variadas, concorrem mui-
tas vezes na pessoa a quem se confia a tarefa, de todas a mais
delicada, de recrutar e dirigir a equipa interdisciplinar.

Não quero deixar a impressão de que se trata apenas de pro-
blema de pessoas, de meros acidentes de nomeação de pessoas que
não vieram a corresponder à confiança que nelas se depositou ao
encarregá-las da missão. Embora tal tenha sucedido, a questão, na
realidade, é mais funda. Em particular, há que ligá-da com o actual
estádio das ideias, e dos factos, referentes à modernização dos
Serviços Públicos. Perante um movimento que de dia para dia ganha
força, há quem pretenda reorganizámos segundo moldes «mais mo-
dernos», «mais funcionais», mas sem pôr em causa hábitos velhos e
posições adquiridas, cujo repúdio aberto, franco, repugna ainda à
mentalidade vigente, Trata-se de mais uma manifestação do que
tem sido designado por «modernismo tradicionalista», agora no
âmbito da Administração e, também, dizem-me, das empresas.

Porém, os insucessos já verificados não fazem diminuir a
necessidade de enriquecer a preparação das decisões sobre siste-
mas complexos por meio de contribuições interdisciplinares que
possam abarcar os problemas na diversidade das suas facetas.
Também me parece que a tarefa estará dentro das nossas possi-
bilidades em maior número de casos que o admitido correntemente.
Ponto que é que não se deseje misturar conceitos incompatíveis de
funcionamento dos serviços, facilitando a sobrevivência de velhas
estruturas e métodos, sob as aparências de reconversão moderni-
zadora.

Em segundo lugar, tratasse de métodos animados por nítida
adesão a princípios científicos.

Que se deve entender por tal? O que quero dizer é que inte-
ressa pôr em jogo métodos abertos, baseados na racional utilização
do acervo de conhecimentos existentes, explícitos nas suas hipóte-
ses e cujos resultados, fase & fase, possam ser verificados por
outras equipas. Trata-se de introduMr uma maneira sistemática de



trabalhar, uma maneira objectiva em que as diversas peças possam
ser avaliadas pelo seu valor intrínseco, tanto qu&nto possível, e
não por considerações de ordem pessoal, desprovidas de fundamen-
tação explícita.

Trata-se, ainda, de adoptar técnicas que permitam quantificar
os atributos das acções propostas, incluindo os custos sociais ine-
rentes. É evidente que muitos desses atributos não serão susceptí-
veis de quantificação em todos os casos. Sucede ainda frequente-
mente que, sendo possível quantificá-los, pode ser impossível re-
duzi-los à mesma unidade, por exemplo, a escudos. Nestes casos, a
quantificação dos atributos assume a forma vectorial. Quando a
quantificação conduz a uma medida escalar, a interpretação sim-
plifica-se. A medida vectorial exige cautelas interpretativas. Em
qualquer das circunstâncias evocadas, a aplicação de princípios
científicos poderá levar à caracterização das acções em moldes
que forneçam apoios sólidos ao raciocínio de quem participa na
elaboração ou apreciação do Plano.

Os métodos de base científica reduzem os campos em que o
julgador é chamado a pronunciar-se sem poder utilizar os resulta-
dos de um processo explícito de relacionação das hipóteses e factos
pertinentes.

Os modelos são as estruturas, as construções científicas, que
permitem essa relacionação. A formulação do modelo é parte abso-
lutamente fundamental do trabalho. O método vive à volta do
modelo. Este é ainda fundamental para separar arbitragens exóge-
nas, factos e resultados. Com efeito, é importante preocuparmo-
-nos com evitar a introdução de simples opiniões, como se de
factos provados ou de conclusões solidamente deduzidas se tra-
tasse.

Em terceiro lugar, é preciso utilizar métodos que 'permitam
estabelecer comunicação fácil entre os técnicos, os políticos — no
sentido de «decision makers» — e a população interessada.

Também para este efeito é efectivamente útil dispor da estru-
tura de inter-relação dos diferentes conhecimentos pertinentes, isto
é, do modelo. Só apoiado nele se pode organizar a comunicação,
quer das hipóteses, factos e resultados em si mesmos, quer das
reacções geradas à volta do significado que os vários interessados
lhes possam atribuir. O grau de pormenor e o modo de utilização
do modelo, como apoio à comunicação, dependem dos interesses
a defender através do contacto.

Nesta problemática cabem duas grandes famílias de questões.
Uma delas, relativa à descentralização de tarefas de preparação e
execução das decisões e também da avaliação dos seus resultados,
A outra, referente à participação das populações na orientação e
controlo das decisões que as afectam.

Desejaria servir-me de exemplos de aplicação de algumas
técnicas — designadamente Simulação, PERT e PPBS — para tra-
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tar de um problema candente: o da compatibilidade da coordenação
e da descentralização. A seguir gostaria de abordar alguns aspec-
tos organizacionais da comunicação que se pode estabelecer, ao
longo da elaboração dos planos, entre os diferentes autores da
criação colectiva que é um plano ou projecto. Suponho que estes
assuntos têm a maior actualidade.

Com efeito, reconhece-se generalizadamente que, por um lado,
estão demasiado «desafinados» os actuais métodos de coordenação.
Ora a tendência será para alargar o contexto em que os problemas
são estudados e resolvidos, definindo sistemas que contenham as
inter-relações essenciais. Há que ter o cuidado de desmentir os
poucos que contestam esse alargamento alegando que, no fim de
contas, como tudo se relaciona com tudo, o melhor será deixar
as coisas na configuração actual. Mas mesmo que se tenha esse
cuidado essencial, o alargamento do contexto verificar-se-á, au-
mentará o número de entidades interventoras e será acrescida a
variedade de áreas funcionais a guarnecer. Perante esta tendência,
largamente previsível, ou se hipertrofiam os órgãos centrais assen-
tando grandes cabeças em corpos raquíticos, ou se organiza a
descentralização sem prejuízo da unidade e eficácia da concepção,
da execução e do controlo. Inclinando-me decididamente para o
segundo caminho, desejaria propor que o adoptássemos: desde já
até chegarmos à implantação de sistemas que tivessem por objec-
tivo descentralizações dessa índole.

Por outro lado, a complexidade dos problemas cresce verti-
ginosamente, o que apenas mais realça a importância que deve
assumir o diálogo entre governantes e governados, no conhecimento
objectivo da natureza real das necessidades a satisfazer, das metas
operacionais a atingir, dos meios a pôr em jogo, da equidade a
exigir. Por tudo isto, afigura-se-me essencial a organização de sis-
temas de comunicação objectivos e simples, mas não simplistas.

Interessar-me-ia, portanto, dirigir algumas observações limi-
nares aos problemas da descentralização e da comunicação, mas
só uma exposição demasiado longa permitiria abordar esses dois
temas.

Há, porém, um ponto que não queria deixar de referir, exac-
tamente pela possibilidade de o introduzir em poucas palavras.
Esse é o modo como se 'apresentam as soluções a quem tem de
fazer escolhas usando a sua capacidade política. No nosso país,
como em muitos outros, tem-se tendência para apresentar às ins-
tâncias políticas longas explicações técnicas, por vezes de grande
complexidade, no fim das quais surge a solução em termos que apa-
gam a noção das opções em causa, Ona, é preciso também que as
escolhas apareçam aos olhos de quem deve fazê-las, em primeiro
lugar, pela extensão da gama das soluções possíveis e em segundo
lugar, pelo lado das consequências alternativas que elas envolvem.
Ê raro que haja uma solução, e uma só. Isto é verdadeiro, mesmo
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aú nível dos objectivos. Tão verdadeiro que, por exemplo, não
devemos esquecer que nunca os objectivos dos Planos, incluindo o
III Plano de Fomento, foram discutidos e ponderado® em bases que
fizessem ressaltar os trade-offs que existem entre eles, isto é, em
bases cienttíf icaâ. Na generalidade dos casos, terá o maior interesse
que o político, seja ele membro do Governo, representante eleito,
autoridade nomeada, ou simples eleitor, se pronuncie conhecendo
explicitamente o mapa de oportunidades e os custos, ou os benefí-
cios, associados às substituições entre soluções alternativas. Pode
não ser fácil organizar o tal quadro de oportunidades para algumas
escolhas importantes, mas, para quase todas, a dificuldade não
será propriamente técnica.

Aqui está um tema que me parece merecer a reflexão daque-
les especialistas que não têm uma visão tecnocrática do exercício
da sua profissão.

5.3. O exame de experiências nacionais recentes e o aperfei-
çoamento dos métodos de planeamento

Escreveu-se já que é importante integrar no próprio processo
de planeamento o acompanhamento e controlo da execução. Claro
que este desideratum implica a organização, como tarefa normal,
de avaliações ex-post> cujos ensinamentos servem para aferir o
valor das técnicas utilizadas, para testar a adequação de fontes
de informação, para aguçar a sensibilidade crítica e aprofundar a
formação dos especialistas» A recomendação tem sobretudo em
vista o funcionamento normal dbs futuros mecanismos de planea-
mento, mas tem também a finalidade de aproveitar os ensinamen-
tos da experiência recente no aperfeiçoamento de sistemas de
planeamento referentes a áreas onde já se efectuaram projectos
de monta.

De acordo com esta última finalidade, desejaria sugerir que
se escolhesse algumas dessas áreas, duas ou três para começar, e
se procedesse:

a) à reconstrução rigorosa da metodologia adoptada, compa-
rando-a com metodologias alternativas disponíveis na
época;

b) à análise dos resultados previstos e realizados;

c) à elaboração de recomendações com vMa ao futuro.

Para finalizar este ponto, gostaria que fica$se bem claro que
operações deste tipo são correntes em õi*gani£ações evoluídas. Não
se trata de f á^eí inquéritos, nem de pôf em causa pessoas ou i i



tuições. O que se trata é de recolher eficazmente as lições do pas-
sado, extraindo delas as conclusões positivas ê negativas que mais
devam influir no aperfeiçoamento do planeamento.

5.4. A análise de sistemas e o planeamento em Portugal

Olhando os métodos que vêm sendo propostos pelo lado do
seu «produto», através da sua aplicação, obtém-se:

— a formulação do problema, isto é, o estudo do contexto em
que ele se insere, dos objectivos que devem motivar as
acções a desencadear, dos critérios que devem presidir à
sua análise e das hipóteses que devem ser assumidas;

— a procura de factos, em si mesmos ou combinados de forma
diversa, de soluções alternativas e de encargos associados
às opções em causa, no quadro de um modelo;

— uma ponderação final, explicitamente fundamentada, con-
ducente à decisão;

— a organização de um quadro formal de execução e controlo
de todo o processo anterior.

Métodos com estas características de «produção» não existem
«feitos» e não se prestam docilmente ao desfiar de uma receita.
Alguém disse, com bastante propriedade, que para cada problema
é preciso inventar um método que permitirá enfrentá-lo da ma-
neira mais eficaz.

Estaremos, então, desamparados, sujeitos à improvisação do
momento ? Não há receitas — e ainda bem — mas há uma atitude
mental, uma formação profissional, uma experiência que nos podem
ajudar a encontrar o melhor caminho para cada caso, como o
demonstra a prática da análise de sistemas, sob cuja égide se têm
obtido os mais relevantes progressos das técnicas de planeamento.
Á análise de sistemas tem por objecto a inter-relação dos diversos
factores que podem afectar uma determinada situação ou a sua
evolução, de acordo com um modelo que nos permita chegar racio-
nalmente à ponderação e tomada de decisões.

Socorre-se para esse efeito dos mais diversos ramos de co-
nhecimento, organizando a sua aplicação em moldes já referidos,
sumariamente. As técnicas de que a análise de sistemas se pode
servir admitem toda a gama de concepções clássicas, acrescidas
das aquisições geradas nos últimos anos. Pensando no contributo
que elas ainda poderão trazer a problemas nacionais, como o Plano
de Rega do Alentejo, o ordenamento rural, a estratégia da indus-
trialização, o desenvolvimento da educação, a reconversão das
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estruturas agrícolas, o avanço da rede de saúde pública, desejaria
lembrar três técnicas mais recentes:

te
— a simulação, pela frutuosa facilidade que pode emprestar

à comunicação entre interventores que procuram acautelar
aspectos muito diferentes e, ainda, pela enorme capacidade
que os modelos de simulação revelam para explorar extensa
gama de hipóteses;

— a análise de redes como o PERT e o CPM7, pela possibili-
dade que nos dá de coordenar e controlar a organização e
execução de trabalhos que se processam descentralizada-
mente;

— o PPBS 8, pela transformação que a sua aplicação poderia
trazer ao sector público, substituindo, como base de pla-
neamento, a extrapolação rotineira, ano a ano, dos gastos
anteriores, pela programação plurianual, com vista à satis-
fação de necessidades traduzidas em objectivos bem deter-
minados, isto é, substituindo a extrapolação do passado pela
administração por objectivos.

Estas e outras técnicas podem prestar-nos importantes servi-
ços. Vale a pena, porém, prevenirmo-nos contra a sua aplicação me-
cânica. Não basta que sejam utilizadas. É preciso que o sejam por
equipas que delas saibam tirar judicioso partido.

6. Conclusão

Resta referir uma questão importante: em que medida a aná-
lise de sistemas se presta a uma utilização generalizada em Portu-
gal, vistas as limitações que são as nossas. Trata-se de métodos que
geralmente exigem técnicos altamente qualificados, continuidade e
persistência na acção de certas equipas nucleares, um esforço de
implantação de novos instrumentos de notação estatística ou de re-
visão dos existentes, vasta pesquisa de dados e factos, trata-
mento automático da informação. Contra o seu uso generalizado,
tenho ouvido levantar três objecções. (Omito o que penso sobre a
estratégia da sua introdução, para ir direito a objecções que lhe
são feitas).

A primeira aponta o tempo, meses ou mesmo anos, que leva a
organizar o trabalho preparatório, a afinação do método e do®

* Acrónimos de Programme Eváluation Review Tecnique (PERT)
e de Criticai Pathe Method (CPM).

8 Acrónimo de Planning-Programming-Budgeting System (PPBS).
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seus instrumentos, enquanto que os problemas nacionais se põem
com extrema acuidade, o que contra-indica tudo o que não posiaa
dar uma solução quase que imediata. É facto que o trabalho pre-
paratório pode levar meses, mas o lapso de tempo necessário para
esse efeito depende muito dos recursos que se queira, ou possa,
lançar na tarefa. Admitamos, porém, sem esforço, que no presente
estádio, a preparação poderá levar alguns meses, sendo excepcio-
nais os períodos para além de um ano. Não creio que valha a pena
contrapor exaustivamente as vantagens futuras de tal preparação
prévia. Acaso haverá muitos problemas que, depois de terem sido
sepultados durante anos a fio, não consintam alguns meses de
preparação prévia? Alguns haverá, mas em número reduzido.

A segunda aponta não só o tempo, mas também ias dificuldades
práticas da sua utilização com os recursos humanos existentes.
Fazer funcionar uma equipa «heterogénea», harmonizar serviços
sem experiência de trabalho em comum, senão mesmo com expe-
riências fortemente negativas, ou, em alternativa, lançar serviço»
novos, montar e fazer funcionar um novo sistema de informação,
designadamente no campo estatístico, tudo isto seriam tarefas
proibitivas para os recursos humanos de que dispomos. Não temos
técnicos suficientemente qualificados, os quadros encontram-se
desertos. Só a longo prazo se poderiam remediar os inconvenientes
apontados.

Longe de mim minimizar algumas das dificuldades levantadas,
mas não creio que elas possam justificar a nossa paralisação. Notei
logo de início, ao rever os progressos recentes, que existem recur-
sos humanos, inclusive nos Serviços Públicos, não aproveitados.
É minha convicção que na análise de sistemas muitos desses re-
cursos encontrariam campo de trabalho a seu gosto. Para além
dessias disponibilidades, fica a grande tarefa, grande, mas possível,
de organizar o treino e a formação de novos especialistas. Dir-se-ia
que o problema não está tanto em treinar os novos especialistas,
mas em retê4os ao serviço de uma equipa. O Estado, por exemplo,
tem visto sair para a actividade privada os seus técnicos, no mo-
mento em que o treino e a prática que lhes proporcionou os levam
a dar altos níveis de produtividade. Como a nossa economia fun-
ciona em regime de mercado, não vejo que o Estado possa negar
a racionalidade, a lógica impecável de comportamentos individuais
que se atêm ao jogo do mercado do trabalho. O argumento vale
para todos os campos de actividade e não só para a análise de
sistemas. O problema está em saber quais são as funções do Estado
contemporâneo e como é que a colectividade as organiza, preenche
e financia.

A terceira objecção não se prevalece nem do tempo nem da
falta de gente qualificada; o que avança é que a análise de siste-
mas sai cara. Não serei eu a negar que é preciso fazer dispêndios
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consideráveis em alguns estudos deste tipo, Mas alego que muitos
métodos actuais, além de produzirem outputs de qualidade infe-
rior, não são mais económicos, tanto pelo dispêndio que neles se
tem feito, como pelo elevado custo dos erros resultantes da sua
aplicação.


