
 

 
 
 

 

 

 

Portugal: Pequenos passos para grandes mudanças 

Ciclo de Debates IPP-SEDES: Julho 2022 a Janeiro de 2023 

 

Neste início de legislatura, com um governo de maioria absoluta, é a altura ideal para se 

encetarem reformas, com uma base social e política de apoio o mais alargada possível 

que, por exemplo, permitam melhorar a eficácia ou eficiência das políticas públicas, a 

variedade e qualidade dos serviços públicos, e/ou que possam criar uma sociedade mais 

próspera, justa e resiliente.      Este é, pois, o momento próprio para um debate público 

que se quer eficaz.  

Neste sentido o Institute of Public Policy- Lisbon (IPP) em parceria com a SEDES – 

Associação para o Desenvolvimento Económico e Social vão realizar uma série de 

debates sobre essas possíveis reformas em várias áreas do sistema político e das 

políticas públicas. No sistema político, vamos discutir  propostas simples de reforma do 

sistema eleitoral e do financiamento de partidos e fundações partidárias. Nas políticas 

públicas haverá propostas sobre demografia, saúde, educação, justiça, a habitação, 

igualdade de género, o ambiente (lei do clima, orçamento verde), finanças públicas e 

crescimento económico.         

Portugal necessita de uma visão – de onde quer estar daqui a dez anos – e de iniciar 

importantes reformas, sempre adiadas, mas com pequenos passos alinhados com essa 

visão estratégica.  

Pequenos passos para grandes mudanças, indica que não pretendemos discutir grandes 

reformas, mas pequenas alterações (de enquadramento institucional ou de políticas 

públicas) que podem ter um impacto relevante e duradouro. 

Apesar de cada caso ser um caso, a probabilidade de uma reforma ser implementada e 

poder ser duradoura está associada a vários fatores, incluindo a elaboração, quer pela 

Assembleia da República quer pelo governo, de estratégias para assegurar apoio político 

de modo a assegurar a resiliência das políticas e das instituições. Isto exige qualidade e 

inclusividade do processo de decisão e de implementação, e uma comunicação eficaz.    



 

 
 
 

 

 

 

Em cada seminário/webinar o objetivo é debater poucas propostas concretas, novas ou 

já formuladas em diferentes fora, que possam ser implementadas nesta legislatura e 

constituir elementos críticos para despoletar essas reformas. Um pequeno texto, a 

elaborar antes de cada debate, procurará explicar o conteúdo e potencial impacto das 

propostas, as suas virtualidades, mas também os obstáculos previstos à sua 

implementação. Não têm faltado debates e propostas em Portugal. O que 

verdadeiramente falta é capacidade de iniciativa, debate público, e a construção de 

coligações alargadas para a sua implementação prática.   

Esperamos, IPP e SEDES, poder dar um contributo relevante da sociedade civil para esse 

desiderato. 

 

 

Este ciclo de debates tem o Alto Patrocínio da Presidência da República. 


