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A REVISTA DE ECONOM/A 
E A INTRODU<;AO DO KEYNESIANISMO EM PORTUGAL 

Carlos Bastien 

1. A Revista de Economia inicia a sua publica<;ao em Lisboa, em Janeiro 
de 1948, editando-se uma 1. a serie ate 1960 e uma 2. a serie entre 1962 
e 1964, data em que cessa definitivamente a sua publicac;:ao. Ao todo sao 
16 volumes anuais, que se subdividem em regra por 4 fascfculos anuais e que 
se estendem por quase 4000 paginas. 

A interrupc;:ao da publicac;:ao em 1961 e os frequentes atrasos na edi<;ao 
de diversos fascfculos sao, ja por si, um sinal das condic;:oes de vida desta 
publicac;:ao e estas, no dizer do seu director, decorrem das «dificuldades 
de fazer viver uma publicac;:ao cientffica de simples iniciativa particular» (1), 
e designadamente das «condi<;oes deficientes para o trabalho cientffico em 
que se encontram por via de regra os seus colaboradores, limitados no 
espac;:o e no tempo pela labuta do ganha pao e pelos habitos gerais» (2). 

0 objective fundamental a que se propoe e estar atenta a «alguns dos 
principais problemas da nossa economia e a sua analise em termos 
econ6micOS» (3} e procurar «mobilizar as opinioes para uma viragem nos 
modos de encarar os problemas econ6micos nacionais» (4

) numa epoca em 
que, sublinhe-se, as publicac;:oes econ6micas de cariz cientffico sao 
praticamente inexistentes em Portugal. 

A penetrac;:ao que alcan<;a na vida cultural portuguesa e diffcil de medir 
com rigor. Atente-se no entanto em alguns dados: o numero de colaboradores 
portugueses, autores de estudos ou pequenas notas e, ao Iongo de 16 anos 
de publicac;:ao, superior a 70; a distribuic;:ao efectiva de cada fascfculo tera 
rondado em media 0 milhar, OS indivfduos com curso superior na area das 
ciencias sociais (que nao s6 em economia) e, e ja em 1960, segundo o 
Recenseamento Geral da Populac;:ao, inferior a 3000; e o numero de 
comercialistas inscritos no respectrvo sindicato, ainda em meados dos 
anos 50, e de cerca de 500. 

A considerac;:ao destes numeros ganha ainda mais significado se tivermos 
em conta que muitos dos artigos publicados exigem da parte do potencial 
leitor alguma familiaridade com a teoria econ6mica, nalguns casas 
pressupoem uma razoavel formac;:ao matematica, e sempre alguma 

(1) Revista de Economia (RE), vol. v, lase. 1v, p. 189. 
(2) RE, vol. x, lase. IV pp. 161·162. 
(3) RE, vol. v, lase. 1v p. 189. 
(4) RE, vol. x, lase. IV p. 164. 
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sensibilidade e interesse pelos problemas que se colocavam a economia e 
a sociedade portuguesas de entao. 

Estes seus leitores encontram-se em parte relevante entre os estu
dantes do lnstituto Superior de Ciencias Economicas e Financeiras, con
forme a propria revista refere: «a Revista de Economia regista com prazer 
o interesse que lhe tem devotado os estudantes de economia» (5). Alem 
disso h8. abundantes sinais de uma grande atenc;:ao desta publicac;:ao rela
tivamente a vida das escolas de economia (a que adiante nos referiremos 
em parte). 

Outra area de penetrac;:ao nao menos importante tera sido a dos 
economistas profissionais que, cremos, sao atingidos sobretudo atraves do 
Sindicato Nacional dos Comercialistas. Formalmente independente desta 
instituic;:ao, sao contudo visfveis sinais de um estreito relacionamento. 0 facto 
de o secretario da redacc;:ao da revista ser durante cerca de 20 anos o 
presidente do referido sindicato, a abundancia de noticiario relativo a vida 
sindical, a coincidencia entre alguns dos mais activos colaboradores da revista 
e os activistas sindicais, o facto da propria redacc;:ao se instalar em dada 
fase na sede do sindicato, sao indfcios dessa rel~_c;:ao. 

Os resultados praticos alcanc;:ados sao diffceis de avaliar com um mfnimo 
de precisao tanto mais que o apregoado objectivo de formar um sector da 
opiniao publica portuguesa em «novos moldes de encarar os problemas 
economicos nacionais» so adquire verdadeiro significado se considerado num 
perfodo relativamente Iongo, e af nem sempre sao claramente discernfveis 
na sua importancia relativa os diversos factores que concorrem para aquele 
objectivo. De qualquer modo poder-se-a adiantar que os anos em que a 
revista se publica correspondem de facto a um crescendo de interesse entre 
nos pelos problemas economicos, que esta e pioneira na divulgac;:ao em 
Portugal de novas concepc;:oes economicas (caso de keynesianismo, como 
mostraremos), que nas suas paginas se introduzem e discutem problemas 
economicos novos entre nos, que gera algumas polemicas de caracter 
cientffico entre os seus colaboradores (6), que provoca o silencio e os cortes 
da censura por parte dos seus inimigos (o que tambem nao deixa de ter o 
seu significado). Alem disso ha sugestoes de que possa conjunturalmente ter 
influenciado, de modo mais ou menos indirecto, algumas medidas economicas 
governamentais bem como algumas decisoes na esfera universitaria (1). 

- . 

Fora do Pafs a divulgac;:ao da Revista de Economia e necessariamente 
restrita. Contudo o facto de alguns autores estrangeiros que se debruc;:am 

(5) RE, vel. v, fasc. IV p. 192. 
(6) Cite-se a tftulo exemplificativo a que opoe A. Castro a H. Barros em torno da lei des 

rendimentos decrescentes. RE, vel. 1, fasc. 11, pp. 89·92; RE, vel. 111, fasc. 1, pp. 15·22; RE, 
vel. IV, fasc. IV, pp. 242·243. 

('1) RE, vel. v, fasc. IV p. 190. 
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sobre a situac;:ao econom1ca portuguesa a citarem (B), o facto de aparecer 
referida em bibliografias econ6micas internacionais (9), ainda o facto ·de 
resumir em frances e ingles alguns dos artigos mais importantes e, finalmente, 
o facto de publicar escritos de alguns autores estrangeiros muito conhecidos 
no meio cientffico internacional (1°) comprovam que tambem af teve algum 
significado. 

2. Para se entender cabalmente a natureza e alcance dos objectives 
fundamentals da Revista de Ecanamia, que ja enunciamos, ha que naa perder 
de vista alguns aspectos caracterizadores do Portugal de entao. Assim: 

A) No plano econom1co lembrar-se-a que a situac;:ao portuguesa se 
caracteriza, neste perfodo que se segue a 2. a Guerra Mundial, pela 
dominancia de um capitalismo monopolista de Estado em que um elevado 
grau de concentrac;:ao e centralizac;:ao do capital se combina com um marcado 
subdesenvolvimento das forc;:as produtivas, em contraste vivo, neste segundo 
aspecto, com o quadro da Europa em que Portugal geogratica e 
historicamente se insere. 0 lanc;:amento ou reforc;:o de alguns sectores 
industrials, por acc;:ao directa dos grupos monopolistas elou do aparelho de 
Estado ao seu servic;:o, nao altera decisivamente esta situac;:ao, nao aproxima 
Portugal dos padroes de crescimento das economias mais avanc;:adas, nao 
supera contrastes e injustic;:as sociais, nao resolve as mas condic;:oes de vida 
do povo portugues. Pelo contrario, implicou a manutenc;:ao de uma forc;:a de 
trabalho barata, desqualificada, superexplorada e a manutenc;:ao de um enorme 
exercito industrial de reserva potencial. 

Alem disso, esta orientac;:ao subordinada, numa perpectiva imediatista, 
aos interesses de monopolistas e latifundiarios, visando basicamente a 
manutenc;:ao e reforc;:o das estruturas de propriedade, dos Iueras e das rendas 
destes sectores envolveu a blocagem das transformac;:oes estruturais 
definidoras de um processo de verdadeiro desenvolvimento do Pafs. 

Neste quadro, temas centrals das concepc;:oes e debates econ6micos do 
p6s-guerra, designadamente o plena emprega, o crescimenta econ6mico, a 
definic;:ao do intervencionisma ecan6mico (num quadro nao corporative) 
definiam uma problematica estranha, ao menos nesta epoca, aos cfrculos do 
poder econ6mico e ideol6gico portugueses cujo dlscurso privilegia a 
estabilidade e faz do equilibria ar<;amental um dos leit-motiv. 

(B) Por exemplo A Pasquier, L'Economie du Portugal, Paris, 1961, ouR. von Gersdorff, 
«Problemas da economia portuguesa», in Revista de Pesquisas Econ6mico-Sociais, vol. 5, Jan.-Mar., 
1959, pp. 61·80 ou, ainda, ONU, Economic Survey of Europe in 1953, Geneve, 1954, p. 154. 

(9) Vide a Documentation Economique (Paris) onde ainda em 1950 a Revista de Economia 
era a unica revista portuguesa considerada num total de cerca de 150 publicavoes analisadas. 

(10) Caso de Ragnar Frisch, Jean Meuvret, Albert Silbert, Celso Furtado entre outros. 
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Daqui decorre que estava aberto o campo para que, entre n6s, sejam 
os que situam a margem desses cfrculos que antecipem e introduzam estas 
questoes e preocupa<;:oes, e entre estes tem sem duvida Iugar de relevo a 
Revista de Economia. 

B) Tratando-se de uma publica<;:ao especializada essencialmente em 
temas econ6micos, nao abordando a nao ser indirectamente a problematica 
politica portuguesa, e certo que as vicissitudes da vida politica influem 
poderosamente na cria<;:ao e progressiva defini<;:ao da Revista de Economia. 

Os anos que se seguem ao findar da 2. a Guerra Mundial constituem um 
periodo extremamente rico e agitado no plano da vida politica portuguesa. 
Recordemos o largo movimento de greves operarias iniciado ainda em 1942, 
as manifesta<;:oes politicas antifascistas comemorativas do fim da guerra, a 
tentativa de derrube do regime por golpe militar em 1946, a realiza<;:ao do 
4. o Congresso do PCP entao num cume de prestfgio e influencia (tambem 
entre os sectores intelectuais), a cria<;:ao de amplos movimentos antifascistas, 
MUNAF, MUD e MUDJ e por fim um contexte politico internacional 
transitoriamente favoravel a oposi<;:ao. 

E na sequencia deste periodo de profunda crise politica e ideol6gica do 
regime e da poderosa ofensiva das for<;:as que se lhe opoem, e especialmente 
na mobiliza<;:ao das camadas intelectuais para a ac<;:ao politica e cultural, que 
encontraremos parte das raizes desta publica<;:ao. Senao vejamos: varies dos 
colaboradores mais regulares sao activistas do MUD e membros da sua 
Comissao de Economistas (1 1), alguns sao na epoca membros do PCP ou 
dele muito pr6ximos, na generalidade sao nao apoiantes do regime de Salazar, 
e isto, sem prejuizo da visivel heterogeneidade revelada no plano das 
concep<;:oes te6rico-econ6micas (que adiante referiremos) e presumivelmente 
tambem no plano das op<;:oes ideol6gico-politicas. Neste quadro a cria<;:ao de 
uma revista cientffica, fora de esfera universitaria ou de qualquer outro 
organismo oficial, sob o patrocfnio de Bento Cara<;:a, apostada em trazer a 
publico os problemas econ6micos portugueses, num claro empenhamento no 
progresso cientffico e social, assumia desde logo um caracter objectivamente 
antifascista que e particularmente vincado nos primeiros anos da sua 
existencia. 

Simbolicamente os tres primeiros artigos publicados no 1. o fascfculo do 
1. o volume sao da auto ria de outros tantos professores que pouco tempo 
antes haviam sido, por motives politicos, compulsivamente afastados da 

(11) M. Soares, em Portugal Amordar;ado, Lisboa, 1974, cita a pp. 129 e 134, como 
membros da Comissao de Economistas do MUD, H. Barros, Sa da Costa, J. Alarcao, F. Ramos 
da Costa. N. Fidelino de Figueiredo. Todos estes economistas sao colaboradores da Revista de 
Economia. 

Na mesma situa<;:ao estao tambem, pelo menos, A. Sebastiao Gon<;:alves, alem do 
impulsionador da cria<;:ao da revista Bento J. Cara<;:a. Ct. «Dizer aos jovens quem foi Bento 
Cara<;:a», de A. Sebastiao Gon<;:alves, in Resposta, n. o 2, Junho de 1978, p. 10. 
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Universidade (1 2), e o artigo que se segue e um estudo de economia 
aplicada onde se pretende demonstrar que o rendimento real da populac;ao 
operaria portuguesa baixa consideravelmente no decurso das primeiras 
decadas da ditadura (1 3). Para alem deste muitos outros artigos e notas, ao 
revelarem cruamente aspectos concretes das estruturas, da conjuntura e da 
polftica econ6mica e financeira portuguesa, ao trazerem a discussao situac;oes 
embarac;osas para o regime, que naturalmente os nao desejaria ver abordados 
publicamente, materializam uma intervenc;ao imediata na conjuntura cultural 
mas tambem uma intervenc;ao na conjuntura polftica, embora mediata. 

C) A situac;ao que entao se vivia no plano cultural e universitario e 
natural mente tambem relevante para •a definic;ao da Revista de Economia. 0 
tenaz obscurantismo caracterfstico da polftica governamental e particularmente 
agudizado por uma enorme desconfianc;a, e diga-se que fundada, de tudo 
quanto as ciencias da sociedade respeita. 

No que em particular concerne as ciencias econ6micas esta situac;ao 
pode traduzir-se, por exemplo, no facto de apenas 70 indivfduos se licenciarem 
em media por ano, no conjunto das escolas superiores de economia, nos 
20 anos que decorrem entre 1945 e 1965; pode traduzir-se no facto de o 
numero de licenciados em ciencias econ6micas que beneficiam de bolsas 
de estudo nao atingir em regra uma dezena por ano, na decada de 50; pode 
traduzir-se no facto de os poucos organismos dedicados a investigac;ao 
econ6mica aplicada que se criam neste perfodo estarem disperses, 
descoordenados, lutando com escassez de meios, e se encontrarem na 
dependencia directa do poder politico e do poder econ6mico; pode traduzir
-se na inexistencia pratica de qualquer organismo dedicado a pesquisa 
fundamental nesta area do saber. 

A esta anemia quantitativa some-se tudo o que de negative representa 
a censura das publicac;oes cientfficas portuguesas e estrangeiras, a tentativa 
de asfixia de quanto se coloca a margem do dirigismo e do controle 
ideol6gico instaurado pelo regime, de que e exemplo a extinc;ao do Centro 
de Estudos de Matematica Aplicada a Economia (criado por Bento Carac;a 
em 1938) com a demissao compulsiva ou afastamento dos seus principais 
animadores (parte dos quais constitui o grupo fundador da Revista de 
Economia), e ter-se-a um panorama negro, mas real, da situac;:ao vivida em 
Portugal nestes anos. 

Na area especificamente universitaria a situac;:ao existente na decada 
de 40 foi sintetizada por um observador qualificado, e nao cremes que isolado, 
nos seguintes termos: 

A Universidade esta destinada a ser ultrapassada pelos 
acontecimentos. Ja hoje ela e uma pequena ilha resistindo com 

(12) Trata·se dos professores Bento J. Cara<;a, J. Remy Freire e 0. Morbey Rodrigues. 
(13) J. Alarcao, «Estimativas do nivel de vida da popula<;ao operaria portuguesa>>, RE, vol. 1, 

fasc. 1 pp. 12-24. 
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tenacidade a nova ordem de coisas e a nova cultura correspondente 
para que ela nao esta preparada. Quer dizer: a Universidade nao 
exerce a sua fun<;:ao de ir adiante dos acontecimentos, prevendo
-os e explicando-os: vai a reboque deles, resistindo-lhes. Se a cultura 
e possibilidade de controlar e reconhecer as for<;:as naturais de que 
somas agentes ou pacientes, ou as duas coisas ao mesmo tempo, 
se a cultura nos torna aptos a prever, a Universidade e em Portugal 
a nega<;:ao da cultura. lsto e verdade sobretudo para certas 
institui<;:oes universitarias, particularmente aquelas que estao mais 
directamente ligadas a estrutura econ6mico-polftica do Estado e as 
de caracter humanfstico (1 4). 

E neste quadro, e contra ele, acompanhando um movimento de 
resistencia ao obscurantismo oficial (movimento que se exprime tambem em 
outras publica<;:oes de outras areas da cultura e de que sao exemplo a revista 
Vertice ou a Seara Nova) que a Revista de Economia se define. E neste 
sentido que se deve entender a rela<;:ao crftica que mantem com institui<;:oes 
cientfficas e universitarias, e particularmente com o entao ISCEF, principal 
escola de ciencias econ6micas existente no Pafs, e de onde provem a maior 
parte dos seus colaboradores. Nas suas paginas encontraremos inumeras 
referencias a produ<;:ao cientffica do corpo docente desta escola, aprecia<;:oes 
acerca dos concursos para preenchimento de vagas dos quadros docentes, 
publica<;:ao de programas, de pontos de exame, comentarios a pianos de 
estudo, etc. E tambem neste sentido que encontramos nas suas paginas 
diversas notas e aprecia<;:oes dos principais textos de cariz econ6mico e 
financeiro que em Portugal se vao publicando nestes anos. 

E contudo pela abertura as novas concep<;:oes econ6micas 
(designadamente ao marxismo e ao keynesianismo), pela indaga<;:ao dos 
problemas econ6micos do Portugal real, pela independencia crftica e pelo 
elevado nfvel cientffico de significative numero de textos af publicados que 
a Revista de Economia se individualiza, se rebela contra o status quo e, 
finalmente, que se constitui em fonte imprescindfvel da hist6ria das ideias 
econ6micas em Portugal. 

3. Embora se designe Revista de Economia esta publica<;:ao compreende 
uma consideravel variedade tematica de que sao ilustrativos os artigos de 
matematicas puras (particularmente visfveis nos primeiros numeros), a 
discussao e aplica<;:ao dos metodos quantitativos na teoria e na analise 
econ6mica, os varios trabalhos de hist6ria econ6mica e social portuguesa, a 
abordagem da problematica das finan<;:as publicas, as questoes demograticas, 

(14) A. J. Saraiva, pr61ogo da 1. a edi<;ao de Para a Hist6ria da Cultura em Portugal, vol. 1, 

republicado na 4. a edi<;ao, Lisboa, 1978, pp. 8-9. 
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a analise regional, os temas de gestao empresarial, os aspectos tecnicos da 
actividade seguradora, a moderna contabilidade social, a divulga<;:ao de novas 
concep<;:6es te6rico-econ6micas, e genericamente, pais essa e a problematica 
central, o reconhecimento dos dados estruturais, nos pianos global e sectorial, 
da economia portuguesa e das possibilidades da sua transforma<;:ao. 

Estas materias surgem enquadradas em 3 sec<;:6es: os Estudos e 
Economia destinada a mem6rias cientfficas, a Gazeta de Economia, dedicada 
a ac<;:ao iniciadora, aos trabalhos de divulga<;:ao, e a /nformac;ao e 
Documentac;ao preenchida com a divulga<;:ao de informa<;:6es econ6micas 
(designadamente de caracter estatfstico e legislativo), com a antologia de 
textos consagrados principalmente a aspectos hist6rico-econ6micos e 
metodol6gicos, e preenchida ainda com a publica<;:ao de listas e recensoes 
bibliograticas, sendo aqui que por diversas vezes surgem com mais nitidez 
as confronta<;:6es de posi<;:6es de diversos economistas. 

Em termos relativos, e sinteticos, poder-se-a referir que a profundidade 
te6rica e sobretudo o caracter inovador entre n6s dos estudos publicados, 
centrados sabre as duas primeiras sec<;:6es, se vai esbatendo um pouco com 
o correr dos anos, acentuando-se progressivamente o caracter de revista de 
actualidades econ6micas, facto a que nao sera certamente estranha a 
dispersao do grupo inicial de colaboradores, e bem ainda as dificuldades 
gerais de manter em Portugal uma publica<;:ao deste tipo por um perfodo de 
quase duas decadas. 

Oeste modo se entendera que e precisamente naquele primeiro perfodo 
de existencia da revista que nas suas paginas se procedera a introdu<;:ao e 
divulga<;:ao, e tambem a crftica, entre n6s das ideias keynesianas. Adiante-se 
desde ja que esse facto constitui, a nosso ver, a mais inovadora e importante, 
embora nao (mica, contribui<;:ao desta publica<;:ao para a hist6ria do 
pensamento econ6mico em Portugal. E e exactamente porque este e o plano 
em que nos colocamos, em detrimento de outras 6pticas igualmente possfveis 
e interessantes, que este aspecto (o keynesianismo) surge destacado neste 
estudo. 

Assim, verificamos que logo no primeiro volume, editado em 1948, surge 
um primeiro artigo assinado por L. Simoes de Abreu, intitulado «Algumas notas 
sabre as teorias de Keynes» (1 5). 0 autor aborda rapidamente os principais 
fundamentos da economia liberal e a crise destas concep<;:6es, que e 
particularmente aguda no perfodo entre as guerras. Destaca as condi<;:6es 
de produ<;:ao da nova economia keynesiana acompanhando em simultaneo a 
propria biografia cientffica de Keynes ate a Teoria Geral, considerando que 
a repercussao desta nos meios academicos e de neg6cios foi enorme e que 
um dos motivos Msicos dessa «aceita<;:ao provem da circunstancia de Keynes 
sempre ter sido e continuado a ser um capitalista que, embora discordante 
de alguns fundamentos te6ricos considerados inerentes ao sistema capitalista, 

(15) RE, vol. 1, fasc. 111 pp. 151-155. 
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nunca p6s em duvida o direito deste a perpetua<;ao» (1 6). Destaca o que 
considera serem os tres fundamentos metodol6gicos do keynesianismo: analise 
estatica, a exclusao da problematica da transforma<;ao social e a manuten<;ao 
do substracto psicol6gico dos neoclassicos. 

Daqui em diante e a exposi<;ao resumida e parcialmente formalizada da 
Teoria Geral recorrendo ao chamado modelo simples. A formaliza<;ao que 
adopta e do tipo da introduzida inicialmente na literatura econ6mica por um 
artigo celebre de Oskar Lange (1 7) (e depois popularizada por diversos livros
·texto), embora o autor nao nomeie a bibliografia consultada. Logicamente 
aqui sao manuseados e explicados os principais conceitos utilizados na Teoria 
Geral: a procura efectiva, a no<;ao de rendimento, a fun<;ao consumo e a 
propensao marginal ao consumo, a eficiencia marginal do capital, o 
comportamento da taxa de jura explicada a partir da preferencia pela liqui
dez e da quantidade de moeda em circula<;ao e finalmente o conceito de 
multiplicador do investimento, recorrendo a formula<;ao matematica do mesmo. 

0 autor termina o estudo concluindo que importa fazer a crftica e 
salientar as limita<;oes desta teoria ao mesmo tempo que julga o respectivo 
merito (mesmo para quem, como parece ser o seu caso, nao aceita nem 
os prindpios te6ricos nem o metodo de Keynes), reconhecendo falsas as suas 
premissas e precarios os seus remedios, no facto de esta teoria contribuir 
para o derrube da ciencia econ6mica tradicional e dar animo aos economistas 
para «com outros metodos e outros esquemas de explica<;ao tentarem a 
domina<;ao do futuro)) (18). 

A esta primeira apresenta<;ao crftica do keynesianismo segue em 1949 
um segundo artigo, agora da autoria de F. P. Loureiro, «Da economia 
neoclassica tradicional a nova economia keynesiana» (1 9). Neste artigo de 
fei<;ao acentuadamente academica (integrava-se numa projectada disserta<;ao 
de doutoramento), mais do que expor a concep<;ao keynesiana trata-se 
basicamente de avaliar o seu significado em termos hist6rico-doutrinais e 
ainda em termos polftico-sociais. 

0 texto come<;a por uma exposi<;ao relativamente pormenorizada dos 
conceitos basicos e do metoda da economia neoclassica passando 
seguidamente a enunciar o agravamento do processo de crise desta ideologia 
decorrente da propria crise capitalista de 1929. Sao entao esclarecidas as 
condi<;oes de produ<;ao da Teoria Geral, a partir da considera<;ao das acimas 
citadas crises, em combina<;ao com a biografia cientffica de Keynes, 
esclarecendo as condi<;oes individuais que permitiram a este autor 
desempenhar o papel de criador de um novo paradigma econ6mico. 

(16) Artigo citado, p. 152. 
(17) 0. Lange, «The Rate of interest and the Optimum Propensity to Consume••. publicado 

em Economica, vol. v, n. o 17, 1938, pp. 12-32. 
(18) RE, vol. 1, lase. 111 p. 155. 
(19) RE, vol. 11, fasc. 1 pp. 1-17. 
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Termina aqui a referencia ao que o autor do artigo designa por parte 
crftica da economia de Keynes. Passa em seguida a parte positiva que 
subdivide em duas areas: a teoria pura, da qual nos da um brevfssimo resumo 
(em que segue J. Hicks) nos seguintes termos: 

1. o A quantidade de moeda determina a taxa de juro; 
2. o A taxa de juro determina o investimento; 
3. o 0 investimento determina o rendimento; 
4. o 0 rendimento determina o emprego (2°). 

e ainda a que designa de consequencias praticas da teoria, que se compoe 
de um diagn6stico (a incapacidade das forc;:as imanentes da economia liberal 
vencerem, a estagnac;:ao), de um progn6stico (a nao haver uma intervenc;:ao 
oportuna a economia caminha fatalmente para o afundamento gradual) e de 
uma terapeutica (promoc;:ao e manutenc;:ao do pleno emprego atraves de 
estfmulos ao consumo e ao investimento). Conclui que, nao se 
circunscrevendo embora ao domfnio te6rico, nao se trata de uma obra 
revolucionaria antes se projecta «junto de todos quantos, pelo vasto Mundo, 
aspiram a uma reforma liberal do capitalismo, reforma que mantendo o status 
quo social, possa conduzir a eliminac;:ao do desemprego e das crises» (21

). 

E mais adiante: <<e preciso com efeito ( ... ) medir-lhe as pretensoes de 
realismo e de objectividade e dissipar, com a possfvel eficacia, o que nela 
e fumac;:a ideol6gica - pura fraseologia - destinada a alimentar ilusoes 
velhas e a tentar criar ilusoes novas» (22). 

0 terceiro texto a considerar aqui e de novo assinado por L. Simoes 
de Abreu, e ainda de 1949, e intitula-se <<Polftica fiscal e Keynesianismo» (23). 

Contrariamente aos dois textos anteriores nao se trata ja tanto de uma 
apresentac;:ao generica e global dos trac;:os fundamentais da Teoria Geral (que 
sao s6 rapidamente relembrados), ou de um esboc;:o de avaliac;:ao da mesma 
no plano hist6rico ou doutrinal. 0 p61o de interesse deste texto desloca-se 
para a apresentac;:ao e discussao das regras da politica econ6mico-financeira 
decorrentes da visao keynesiana da economia, privilegiando as questoes de 
natureza orc;:amental e dando pouco relevo a polftica monetaria. Esta opc;:ao 
e compreensfvel certamente em func;:ao da maior eficacia daquela polftica face 
a esta ultima, suposta nas proposic;:oes de Keynes, mas advem ainda do facto 
de este texto se situar muito mais proximo da realidade concreta portuguesa, 
embora ela nao seja ai nunca expressamente citada. 0 que aqui se discute, 
e se visa demolir, e a politica salazarista fundada na ciencia das financ;:as 
publicas ortodoxa, e assim diz-se: <<efectivamente a limitac;:ao das func;:oes do 
Estado ( ... ) a reduc;:ao ao minimo dos impostos, ao recurso prudente e 

(20) Artigo citado, p. 14. 
(21) Artigo citado, p. 17. 
(22) Artigo citado, p. 17. 
(23) RE, vol. 11, fasc. 1, pp. 19·24. 
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condicionado aos emprestimos publicos e, como coroa da ab6bada, a um 
equilibria orc;;amental a todo o prego, opoe a politica fiscal a necessidade 
de que o orc;;amento seja posto ao servi<;o da economia nacional, ainda que 
isso acarrete expansao das despesas, agravamento dos impastos, dilata~ao 
da divida e apuramento de defice» (24). 

No capitulo seguinte intitulado «Tributac;;ao», ap6s algumas considerac;;oes 
acerca do alcance econ6mico dos impastos consoante quem os paga e 
consoante a utilizac;;ao que e dada as receitas arrecadadas por essa via, 
abordando o significado da poupanc;;a, conclui: 

Para a ciencia econ6mica tradicional [e para o discurso 
ideol6gico salazarista, subentende-se] ( ... ) todos os louvores iriam 
para a abstinencia ( ... ). Para Keynes, constatada a insuficiencia 
corrente da procura efectiva que a livre competic;;ao capitalista nao 
consegue tapar, todas as especies de consumo sao de exal
tar ( ... )» (25), e mais adiante: «De tudo quanto escrevemos ressalta 
que a tributac;;ao deixou de considerar-se um simples meio de se 
obter ( ... ) os dinheiros necessaries a satisfac;;ao dos encargos do 
Estado que uma Administrac;;ao sensata tentara comprimir ao 
maximo. Ela ganhou foros de instrumento decisivo de controle 
econ6mico» (26). 

Num outro capitulo, «Manejamento da divida publica», prossegue o 
arremesso de Keynes contra Salazar e de modo ainda mais claro: ( ... ) as 
Financ;;as Publicas ortodoxas levaram uma impiedosa sacudidela, ja que a 
exigencia inflexivel do equilibria orc;;amental se poe de banda em tempo de 
depressao» (27), e conclui: «OS governos nao devem decidir apenas com base 
na devoc;;ao fanatica a uma regra petrificada» (28). 

Do mesmo modo, e ainda no mesmo artigo, a politica de obras publicas 
entao prosseguida no Pais e igualmente criticada a partir da mesma 
concepc;;ao te6rica, embora esta seja aqui conduzida a consequencias nao 
facilmente discerniveis no seu enunciado original: «0 dominio das obras 
publicas estende-se desde as realizac;;oes sumptuarias e improdutivas a 
projectos rendosos: restaurac;;ao e edificac;;ao de monumentos e campos de 
jogos, construc;;ao de casas, abertura de estradas, trac;;ado de linhas ferreas, 
levantamento de diques e barragens, montagem de hidroelectricas, execuc;;ao 
de medidas de recuperac;;ao de terrenos e hidraulica agricola, florestac;;ao, 
melhoramentos portuarios, etc. 

Nada obsta a que se va mais Ionge na generalizac;;ao das tarefas do 
Estado. Efectivamente se o capital particular indigena se revelar rotineiro e 
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(24) Artigo citado, p. 20. 
(25) Artigo citado, p. 21. 
(26) Artigo citado, pp. 21-22. 
(27) Artigo citado, p. 22. 
(28) Artigo citado, p. 22. 



parasitario, compete a Administra(fao Publica penetrar no campo das 
institui(foes econ6micas tradicionalmente privadas e orientar a produ9ao, 
assumindo mesmo o papel de produtor, se for caso disso>> (29}. E a seguir 
nota: «decisoes governamentais desta amplitude nao devem ser precipitadas 
nem mlopes ( ... ) exigem que a armadura estatal seja expurgada de 
preconceitos atavicos ( ... )» (30). 

Finalmente encontramos ainda uma referencia, embora pouco conclusiva, 
a prop6sito da apologia de infla(fao monetaria como terapeutica contra a 
insuficiencia flagrante de investimento o que, segundo a concep(fao expressa, 
estaria compreendida no keynesianismo e que, como sabe, estava nos 
antrpodas da ideologia dominante e da polltica entao prosseguida em Portugal. 

Nas cita(foes acima transcritas, e que se poderiam facilmente multiplicar, 
quisemos exemplificar aquilo que nos pareceu claramente ser central neste 
artigo, ou seja, a crltica de uma concep(fao e de uma polltica econ6mica 
e financeira ortodoxa lan(fando para isso mao de uma concep(fao te6rica 
historicamente mais avan(fada, quase omitindo n6s as referencias aos 
aspectos mais tenicos da discussao contidos no artigo e privilegiando os 
conclusivos, que nos revelam mais claramente o sentido desta fase do 
keynesianismo existente em Portugal. Nao se pense dar que se trata de puro 
ensalsmo mais ou menos ideol6gico, (embora esse tenha tambem ar a sua 
parte) mas trata-se sem duvida do texto mais incisivo, a respeito da polltica 
econ6mica e financeira portuguesa, de quantos ar se publicaram. 

0 quarto texto, «Teoria da determina(fao do rendimento» (31 }, publicado 
ja em 1952, e da autoria de Nuno Fidelino de Figueiredo. E, do conjunto de 
cinco textos a que vimos fazendo referencia o mais extenso e minucioso. 
Trata-se, e de novo, de uma exposi(fao simplificada do <<nucleo central de 
ideias relativas ao mecanismo que se encontra na base das varia(foes do 
nlvel do rendimento nacional, na sua forma original» (32}. 

A necessidade desta nova exposi(fao e justificada pelo proprio autor 
argumentando que <<a compreensao da teoria da determina9ao do rendimento, 
tal como foi concebida e exposta por Keynes na sua famosa obra de 1936, 
parece-nos um requisito indispensavel tanto de qualquer estudo aprofundado 
do estado actual desse problema como de uma aprecia(fao crrtica ... » (33}. 

A partir deste ponto introduz umas tantas no(foes basicas presentes no 
sistema de Keynes: rendimento, rendimento disponlvel, investimento, consumo, 
poupan(fa. lntroduz tambem, e de modo mais expllcito que em qualquer dos 
textos anteriores, o conceito de circuito econ6mico (embora omita o 
diagrama de fluxos introduzido em 1948 pelo Economics, de Samuelson e 
difundido pela generalidade dos textos de caracter didatico sobre esta materia) 

(29) Artigo citado, p. 23. 
(30) Artigo citado, p. 23. 
(31) RE, vol. v, fasc. 1, pp. 15-22. 
(32) Artigo citado, p. 15. 
(33) Artigo citado, p. 15. 
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e, a partir daqui explica a perturba~ao do circuito econ6mico motivada pela 
poupan~a nao convertida em investimento, com a consequente defich~ncia 

da_ procura global, de que resulta queda do nfvel do emprego e do rendimento. 
lntroduz igualmente o estudo dos factores determinantes do nfvel de 
investimento, a taxa de juro, a eficiencia marginal do capital e passa ao 
estudo da fun~ao-consumo, concluindo no estabelecimento da equac;:ao 
fundamental do modelo simples (Y = C +I} e na explica~ao do mecanisme 
do multiplicador do investimento. 

No paragrafo final do artigo o autor levanta algumas objec~oes acerca 
do que designa por «certos pontos fracos da constru~ao keynesiana» embora 
sem o objective. de «proceder a uma crftica sistematica» (34). E de notar que 
os comentarios af produzidos incidem sobre as causas do comportamento 
da fun~ao-consumo, sobre a importancia da taxa de juro na promo~ao do 
investimento privado, e sobre a identifica~ao das variaveis de que depende 
a dura~ao do perfodo do multiplicador. 

Diferentemente dos textos anteriores as considera~oes crfticas aqui 
produzidas nao incidem sobre a metodologia geral da constru~ao keynesiana, 
ou sobre a avalia~ao do seu significado em termos hist6rico-doutrinais ou 
sociais, antes sao referidos aspectos pontualmente considerados pouco 
esclarecidos nesta teoria. 

Refira-se tambem, e porque cremos que o facto tern algum significado 
na comprova~ao do caracter de pioneirismo que no infcio deste artigo 
atribufmos a Revista de Economia, que este autor seria o responsavel pela 
tradu~ao para a lfngua portuguesa da Teoria Geral, numa edi~ao 

brasileira (35) (e (mica ate ao momento), bern como urn dos introdutores das 
ideias keynesianas tambem no Brasil para onde entretanto emigrara (36) (31). 

0 quinto texto, que vamos referir e de 1953 e encerra este ciclo de 
divulga~ao, mais ou menos crftica consoante os casos, do sistema keynesiano. 
0 texto e assinado por Jaime Munhoz Bailao Uulgamos tratar-se de urn 
economista brasileiro embora nao tenhamos conseguido apurar quaisquer 
outros dados biograficos) e intitula-se «Observa~oes sumarias sobre o 
multiplicador do investimento e do emprego nas economias 
subdesenvolvidas>> (38). 

Como o proprio tftulo ja sugere trata-se da avalia~ao da adequa~ao, ou 
nao, da teoria do multiplicador as economias subdesenvolvidas (entre as quais 
se encontra a portuguesa, se bern que o texto se lhe nao refira directamente). 

(34) Artigo citado, p. 21. 
(35) J. M. Keynes, Teoria Geral do Emprego do Juro e do Dinheiro, Rio de Janeiro, 1964. 
(36) T. Szmrecsanyi, lntrodur;ao ao livro Keynes, Sao Paulo, 1978, pp. 8 e 38. 
(37) Cite-se, a tftulo de curiosidade, que a in1rodu9ao das concep96es keynesianas em 

Angola se deve tambem, segundo cremos, a um colaborador da Revista de Economia. Referimo
·nos a A. J. Teixeira Pais, «Teoria de juro de Keynes», in Boletim da Associar;ao Industrial de 
Angola, n. 0 27, Fev.-Abr. 1956, pp. 41-43. 

(38) RE, vol. VI, fasc. II pp. 91-96. 
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0 autor acaba concluindo que o multiplicador nao opera do mesmo modo 
nos pafses desenvolvidos e subdesenvolvidos (e Keynes nao considerou de 
forma sistematica e aut6noma esta segunda hip6tese) e que neste segundo 
caso a aplicac;:ao das polfticas keynesianas conduz fundamentalmente a 
inflac;:ao. 

As razoes que apresenta para que o multiplicador nao funcione, neste 
tipo de economias, tal como e suposto no sistema keynesiano sao 
basicamente as seguintes: 

- uma economia subdesenvolvida, embora a propensao marginal 
ao consumo seja em princfpio maior que numa economia 
desenvolvida, o efeito multiplicador do investimento e esbatido 
(relativamente ao caso de uma economia desenvolvida) devido 
a igualmente muito elevada propensao media a consumir; 

- o desemprego e do tipo disfarc;:ado e voluntario pelo que a curva 
de oferta de trabalho e relativa ou totalmente inelastica; 

- a existencia de um importante sector de autoconsumo que esbate 
a propagac;:ao dos efeitos multiplicadores; 

- a alta propensao marginal a importar que desvia parte do impulso 
multiplicador para o exterior. 

Afigura-se-nos que o tipo de postc;:ao crftica relativamente ao 
keynesianismo, a partir da considerac;:ao da especificidade das estruturas 
subdesenvolvidas, constitui ainda relativa novidade na epoca, se bem que o 
proprio autor cite ja outros trabalhos anteriores que vao no mesmo 
sentido (39). De qualquer modo, e curiosa notar que sendo a economia 
portuguesa deste tipo, subdesenvolvida, cessa praticamente a partir daqui a 
publicac;:ao nas paginas da Revista de Economia de textos de divulgac;:ao, mais 
ou menos crftica como vimos, da Teoria Geral (o que nao significa que 
cessem as referencias ao keynesianismo}, precisamente na epoca em 
que as portas da Universidade portuguesa se comec;:am a abrir a esta 
concepc;:ao. 

Para alem destes 5 textos principais, que acabamos de referir, 
encontramos na Revista de Economia inumeros artigos, regra geral situando-se 
cronologicamente num momenta posterior a 1953, onde procedendo-sa a 
analise de variados aspectos da vida econ6mica portuguesa ou mesmo 
internacional e patente a inspirac;:ao keynesiana na definic;:ao da problematica 
tratada e no sistema de conceitos utilizados, traduzindo um processo 

(39) Por exemplo, V. K. R. V. Rao, «Investment, Income and the Multiplier in an Under
-Developed Economy», publicado na Indian Economic Review, Fev. 1952. No entanto, ao consultar 
uma conhecida hist6ria do pensamento econ6mico, A. Piettre, Pensee Economique et Theories 
Contemporaines, Paris, 1979 (7. • edi<;:ii.o), verificamos a p. 376 que toda a bibliografia indicada 
a prop6sito da (nii.o) adequac;:ao da analise keynesiana as economias subdesenvolvidas, se refere 
a textos de data posterior a daquele que aqui nos ocupa. 
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de banaliza<;ao do keynesianismo na Revista de Economia. Porque essa 
situa9ao se verifica em elevado numero de textos faremos aqui apenas 
referencia aos que consideramos mais representatives do ponto de vista 
que aqui nos ocupa, e que acabamos de enunciar. Avan9ando neste sentido, 
ha que esclarecer que boa parte desses textos abordam fen6menos de 
natureza, ou com expressao, monetaria o que talvez tenha rafz na 
especializaQao profissional de parte dos colaboradores da revista, mas a que 
tambem nao deve ser estranho o facto de o regime salazarista, par razoes 
de tipo ideol6gico, ter deslocado o debate das questoes econ6micas nacionais 
para aspectos monetarios e financeiros, precisamente aqueles onde retirava 
mais argumentos para a sua propaganda. 

Seja como for, os artigos estao Ia e h8 que lhes fazer uma referencia, 
mesmo muito breve. Assim e de salientar neste capitulo que a infla<;ao e 
abordada em termos te6ricos, e com certo detalhe, num texto de 1953 numa 
6ptica tipicamente keynesiana (40}, o que cremos acontecia pela primeira vez 
em Portugal. Alias, a visao keynesiana da infla9ao voltara a surgir pelo menos 
em um outro texto, em que se analisa a conjuntura econ6mica internacional 
dos anos 1954-55 (41 }. 

Outro artigo, que pelo seu relevo neste contexte deve ser notado, tem 
par objecto expresso <<averiguar se existem em Portugal condi96es que 
permitam a adopQao de uma polftica de equilibria conjuntural na qual se 
integrem factores correctives de natureza puramente monetaria» (42}, 

exclufndo-se expressamente do ambito do estudo a analise da polftica 
or9amental e fiscal. Destacamos esse texto porque nos parece ser pioneiro 
na transposi9ao para o ambiente portugues da problematica da interven9ao 
anticfclica de tipo keynesiano numa epoca em que as abordagens da vida 
econ6mica e financeira privilegiam uma 6ptica estrutural, seja quando se 
pretende que a pratica do equilibria or9amental se converta num dado 
estrutural da vida portuguesa, seja posteriormente quando se acentuam as 
preocupa96es sabre o estado de (sub)desenvolvimento do Pafs. Cremos alias 
que o texto em referencia, tal como alguns outros que a seguir referiremos, 
e um pouco acrftico quando assume implicitamente que aquele tipo de polftica 
e directamente aplicavel em Portugal, discutindo apenas a eficacia relativa 
dos instrumentos disponfveis, sem considerar a natureza dependente e 
relativamente aberta da economia portuguesa, implicando isto que as 
oscila96es cfclicas resultam basicamente de igual fen6meno gerado nas 
economias capitalistas mais poderosas com que Portugal se relaciona. Alem 

(40) A. Esteves Belo e J. Pedreira Vilela, «lnllac;:ao e sua medida. 0 easo portugues», RE.' 

vol. VI, lase. 1 pp. 25-48. 
(41) «Panorama internaeional», nota sem indieac;:ao de autor, RE, vol. 1x, lase. IH, 

pp. 129-132. 
(42) H. Caeiro Pereira, «Sabre o regime legal da aetividade banearia na metr6pole», RE, 

vol. x, lase. IV, pp. 185-200. 
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disso, a pequena dimensao do sector capitalista da nossa economia, ainda 
par cima espartilhado pelo colete de fon;:as corporative, torna-se certamente 
numa realidade muito diversa da que esta subjacente a Teoria Gera/. 

Ainda neste campo dos fen6menos monetarios, ou com expressao 
monetaria, e de notar que a influencia de Keynes ainda se fez sentir quando 
se utiliza o conceito preferencia pela liquidez para estudar o mercado 
financeiro portugues (43), quando se cita aquele autor em apoio da opiniao 
que a taxa de redesconto enquanto instrumento de polftica pouco podera 
contribuir para o estabelecimento do equilibria poupanc;:a/investimento em 
nfveis desejados, ou ainda quando, num texto de 1948, se avalia a velocidade 
de circulac;:ao da moeda trabalhando com noc;:oes operat6rias retiradas do 
Tratado sabre a Maeda (44) (45). 

Outras areas ha em que a referencia a Keynes assume relevancia. E 
a:ssim em diversos artigos que se ocupam das Financ;:as Publicas, e destes 
um h8. que se destaca do conjunto: «Sabre a Observa<;:ao Estatfstica das 
Finan<;:as Publicas» (46), onde se demonstra que a realidade fiscal e de 
gastos do Estado segue em Portugal rumo inverso aquele que uma polftica 
conjuntural de fei<;:ao keynesiana aconselharia. 

0 mesmo se passa em outros estudos acerca de temas tao 
diversificados como a analise do Rendimento Nacional Portugues (47

), ou 
acerca da situa<;:ao da industria portuguesa tomada do ponto de vista da 
avalia<;:ao dos Indices de produ<;:ao e emprego no curta prazo, e da reparti<;:ao 
dos rendimentos gerados nesse sector (48). Sao artigos onde se verifica 
haver um esfor<;:o persistente de aplica<;:ao da 6ptica keynesiana na analise 
da situa<;:ao concreta portuguesa. Caracterfstica a assinalar a este conjunto 
de estudos que temos vindo a citar e a da visfvel adesao aquela 6ptica ja 
que, e diversamente do que acima afirmamos relativamente aos primeiros 
textos de divulga<;:ao daquela concep<;:ao, nao lhe sao dirigidas aprecia<;:oes 
crfticas de natureza metodol6gica ou ideol6gica, pelo contrario parece querer 
demonstrar-se a sua directa aplicabilidade a situa<;:ao portuguesa. Esta 
caracterfstica e particularmente viva nos artigos da autoria H. Caeiro Pereira, 
autor de significativa parte destes ultimos artigos a que nos referimos. 

(43) A. Ramos Pereira, «Considera96es gerais sobre o mercado financeiro em Portugal», 
RE, vol. IX, fasc. IV, pp. 149-176. 

(44) A. Ramos Pereira, «Princfpios fundamentais da banca moderna>>, RE, vol. VI, lase. IV, 

pp. 225-232. Ver ainda, do mesmo autor, «A banca central e o credito», RE, vol. 1x, lase. 111, 
pp. 117-128. 

(45) J. Alarcao, «Determina9ao da variabilidade de velocidade de circula9ao das 
disponibilidades a ordem do publico nos bancos. (1932-1939)», RE, vol. 1, lase. IV, pp. 203-214. 

(46) A. Costa Leal e J. M. Silva Falcao, «Sobre a observa9ao estatfstica das linan9as 
publicas», RE, vol. v, fasc. 1v, pp. 193-228. 

(47) A. Castro, «Contribui9ao para a analise da primeira estimativa oficial do rendimento 
nacional portugues», RE, vol. IV, lase. 1v, pp. 185-214. 

(48) H. Caeiro Pereira, «Alguns aspectos da industria portuguesa no enquadramento 
econ6mico nacional», RE, vol. v, lase. 1v, pp. 235-256. 
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E ainda detectavel a presen<;:a dos conceitos keynesianos em estudos 
que se debru<;:am especificamente sobre as condi<;:oes do desenvolvimento 
econ6mico portugues. Embora a formula<;:ao original da analise keynesiana 
se centre, como se sabe, nos problemas do curto prazo e nao sobre os do 
crescimento, os conceitos macroecon6micos que introduziu sao transponfveis 
para este segundo tipo de analise, e e isso que tambem acontece em alguns 
textos da Revista de Economia. No entanto, esta corrente, nao obstante a 
visfvel preocupa<;:ao em torno do (sub)desenvolvimento portugues, e aqui 
bastante esbatida, apenas se referindo episodicamente os chamados modelos 
neokeynesianos de crescimento (49}, que vieram contudo a ter grande 
aceita<;:ao entre outros auto res portugueses (50}, e mesmo, ao que parece, a 
influenciar a ~oncep<;:ao dos Pianos de. Fomento (51 }. 

Julgamos mesmo encontrar na Revista de Economia uma recusa dessa 
metodologia em diversas passagens e nomeadamente quando se escreve: 

Ate mesmo nos trabalhos de alguns especialistas observa-se 
a relega<;:ao para segundo plano de tais problemas basicos 
(dimensao do mercado interno, o regime de explora<;:ao agraria, a 
estrutura e natureza dos investimentos e a necessidade de 
integra<;:ao da vontade individual e colectiva, no seu sentido mais 
amplo, no esfor<;:o de crescimento econ6mico) ficando em Iugar de 
realce a parte operacional das tecnicas de planeamento a aplicar 
ou os volumes de capital a investir, como se esses elementos, s6 
por si, fossem capazes de os solucionar (52}. 

Sintetizando diremos que o que a este respeito encontramos na Revista 
de Economia e o predomfnio de uma visao que privilegia a caracteriza<;:ao 
das estruturas econ6micas e sociais, e o acentuar da necessidade da sua 
reforma, em detrimento de uma visao funcionalista presente nos modelos de 
rafz keynesiana. 

Finalize-sa este ja Iongo comentario referindo, por que tal tem algum 
significado, que nas listas bibliograficas publicadas nos diversos fascfculos 
da revista, e em alguns artigos, sao citados sem grandes atrasos os mais 
importantes textos de divulga<;:ao das ideias keynesianas por esse mundo fora. 
Af encontramos, entre outros o Economics, de P. Samuelson (53}, The 

(49) Veja-se A. Costa Leal, «Capital coefficients, a tool for economic planing», RE, val. XIV, 

lase. 1, pp. 8-13. 
(50) Veja-se L. M. Teixeira Pinto, Alguns Aspectos da Teoria do Crescimento Econ6mico, 

Lisboa, 1956. 
(51) Veja-se L. M. Teixeira Pinto, Polfticas de Desenvolvimento Econ6mico, Lisboa, 

1961, p. 11. 
(52) A. Costa Leal, «Requisitos para uma politica de desenvolvimento econ6mico», RE. 

VOL XI, fasc. II, p. 50. 
(53) RE, val. 1, lase. 1v p. 246. 
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Keynesian Revolution de L. Klein (54}, The Economics of John Maynard 
Keynes, de D. Dillard (55}, Theorie Economique et Impulsion Keynesienne, de 
A Barrere (56}, embora tais textos nunca tenham side objecto das recensoes 
bibliograficas. A excep9ao e o Economic Analysis, de K. Boulding (57}, livro
·texto universitario, usado tambem entre n6s, e que e objecto de uma nota 
crftica, onde justamente se observa que e insuficientemente keynesiano. Na 
propria secc;:ao Antologia, embora af nunca apare9am textos especificamente 
de divulgac;:ao do keynesianismo, varies deles ocupam-se desse tema e 
fazem-no por vezes de um ponte de vista marxista (58}. 

4. A Revista de Economia nao e, nao obstante tude o que acima se 
disse, uma publica9ao keynesiana, uma publica9ao de escola, no sentido de 
se dedicar a promo9ao sistematica de uma concep9ao especffica no campo 
das teorias econ6micas. Pelo contrario, em paralelo com a divulga9ao das 
ideias fundamentais de Keynes, e com a tentativa de com elas interpretar e 
influenciar a transforma9ao da realidade portuguesa, tiveram expressao, 
embora menor, a economia neoclassica e a teoria econ6mica marxista, af 
afloram tambem sinais das concep96es estruturalistas que entao desenvolviam 
a partir sobretudo da realidade terceiromundista, e ha ainda sinais de 
doutrina9ao cooperativista que tem alguma expressao nesta epoca entre 
n6s (59}. Ha pois uma pluralidade de concep96es te6ricas e angulos de visao 
da problematica econ6mica que coexistem e, por vezes, polemizam 
directamente, como ja atras assinalamos. 

0 keynesianismo surge-nos assim em paralelo com outras concepc;:oes 
e, em diversos mementos e-nos apresentado criticamente por autores que 
em ultima instancia o rejeitam. Poder-se-a ate observar que os autores que 
o introduzem no plano abstracto e geral o fazem criticamente, enquanto os 
que o aceitam e praticam nao cuidam, em geral, da sua apresenta9ao 
naqueles termos. 

Ainda relativamente a essa apresenta9ao crftica e precise dizer que ela 
privilegia o esclarecimento dos fundamentos e consequencias desta 
concep9ao no plano social, no plano hist6rico-doutrinal (acentuando regra geral 

(54) RE, vol. 1, lase. 1 p. 51. 
(55) RE, vol. 11, lase. 11 p. 133. 
(56) RE, vol. VII, lase. I p. 5. 
(57) RE, vol. 111, lase. 111 p. 186. 
(58) J. Winternitz, «Teoria das crises econ6micas», RE, vol. 111, lase. 11, pp. 87-95. 
(59) Eis alguns exemplos: R. Rodrigues, Sabre o Equilfbrio de Consumo, vol. 1, lase. 111, 

pp. 165-167 pode ilustrar a presenc;a da economia neoclassica. A Castro, «Origem e destino 
da teoria subjectiva do valor>>, RE, vol. 1, lase. 111, pp. 137-150 mostra a presenc;a das 
concepc;oes marxistas. Acerca dos sinais das concepc;oes de tipo estruturalista veja-se A. Ramos 
Pereira, «Portugal e o quadro das estruturas econ6micas subdesenvolvidas», RE, vol. VII, lase. 1, 

pp. 1-22. Finalmente sabre as concepc;oes cooperativistas veja-se A. Lopes Cardoso, 
«Cooperativismo agricola», RE, vol. XIV, lase. 11, pp. 122-129. 
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a continuidade da heranc;:a neoclassica e recusando a noc;:ao de revolu<;ao 
keynesiana), e no plano epistemol6gico, designadamente quando discute a 
natureza psicol6gica de certos conceitos basilares da teoria. Em contrapartida 
quase nao M sinais da confrontac;:ao directa e comparativa, dos sistemas 
conceituais de Keynes e de Marx, como e co"rrente na literatura econ6mica 
contemporanea, designadamente na de inspirac;:ao marxista, quando trata de 
dissipar o veu ideol6gico com que o keynesianismo cobre a realidade 
econ6mica e social capitalista. 

Outro aspecto a atender nesta caracterizac;:ao e o da hesitac;:ao no 
transpor da analise keynesiana para o quadro de uma economia 
subdesenvolvida, como a portuguesa. Ha textos que recusam essa 
possibilidade (60), ha os que o tentam fazer integrando conceitos de base 
keynesiana numa visao estrutural das economias subdesenvolvidas (61 ), e ha 
ainda um keynesianismo ortodoxo, que destacando o seu lado formal e 
funcional tenta a aplicac;:ao dessa analise (e decorrentes polfticas) 
directamente ao caso portugues, nao sublinhando os trac;:os de 
subdesenvolvimento aqui presentes (62). Do conjunto resulta uma posic;:ao 
ambfgua acerca desta questao. 

Do estudo dos artigos a que nos vimos referindo ressalta ainda uma 
outra questao. Referimo-nos a pouca relevancia dada ao lado ut6pico
-reformador, digamos assim, de Keynes presente na sua proposta de eutanasia 
do rentista, bem como outros aspectos relacionados com a problematica 
keynesiana, com directas implicac;:oes sociais. E o caso do famoso plano 
Beveridge de seguranc;:a social, discutido em Portugal com algum relevo, 
originando mesmo a publicac;:ao de alguns textos e comentarios de autores 
nacionais. Se bem que tal plano seja anterior ao infcio da publicac;:ao da 
Revista de Economia aquele parece ter despertado um interesse entre n6s 
que no entanto quase nao encontra af eco. 

As mesmas considerac;:oes se poderao aplicar a uma outra face da acc;:ao 
de Keynes, a de autor do plano do mesmo nome visando a instituic;:ao de 
um sistema monetario internacional diferente daquele que resultou de 
conferencia de Bretton-Woods. E alias por este lado (a questao monetaria 
internacional) que Keynes, arriscamos dize-lo, se torna personagem famoso 
nos escritos de muitos autores e comentadores econ6micos portugueses, pre
cisamente ao contrario do que acontece na Revista de Economia que pouca 
atenc;:ao da a esta questao. 

Ainda outra faceta caracterizadora das referencias a Keynes presentes 
nesta revista consiste no rigor dos textos af publicados relativamente ao que 

(60) J. M. Bailao, «Observa<;:oes sumarias sabre o multiplieador do investimento e do 
emprego nas eeonomias subdesenvolvidas», RE, vol. v1, lase. 11, pp. 91-96. 

(61 ) A. Ramos Pereira, «Portugal e o quadro das estruturas eeon6mieas subdesenvolvidas», 
RE, VOl. VII, lase. I, pp. 1-22. 

(62) H. Caeiro Pereira, «Sabre o regime legal da aetividade banearia na metr6pole», RE, 
vol. x, lase. IV, pp. 185-200. 
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se passa com outros textos de autores portugueses da mesma epoca. Nao 
obstante serem fundamentalmente textos de divulgac;;ao, introduzindo 
importantes simplificac;;oes, recorrendo muito moderadamente a formalizac;;ao 
matematica e nao tendo na sua maioria acentuado caracter tecnico, nao se 
pode dizer que sacrifiquem, regra geral, o rigor na utilizac;;ao dos conceitos. 
Antes h8. sinais de condenac;;ao da atitude contraria em outros autores, e 
designadamente num comentario muito crftico e esclarecedor a este 
respeito (63), relative a um texto de Araujo Correia intitulado Elementos de 
Planificac;ao Econ6mica, publicado em 1952, e que e tambem um dos 
primeiros textos a tentar explicar a opiniao publica portuguesa interessada 
em temas econ6micos o essencial das ideias keynesianas. 

0 que ate aqui afirmamos deixa ja perceber um outro aspecto 
importante: porque se trata essencialmente de textos de divulgac;;ao estes nao 
acrescentam qualquer contribuic;;ao cientffica original ao pensamento 
keynesiano, como alias o nao detectamos relativamente a qualquer outra 
corrente da teoria econ6mica ali presente. 0 facto nao e surpreendente se 
nos lembrarmos que durante os seculos que medeiam entre os alvores do 
mercantilismo e a actualidade nao havera em Portugal mais do que uma ou 
duas notas de criac;;ao cientifica original neste campo, o que alias tem causas 
objectivas e identificadas (64). 

5. Seja como for, com maior ou menor profundidade, destacando mais 
este ou aquele aspect a parcelar, este foi o keynesianismo objectivamente 
possfvel e pioneiro, que representou um avanc;;o hist6rico real nas ideias 
econ6micas em Portugal, e de que a Revista de Economia foi vefculo, com 
especial significado no perfodo de 1948 a 1953, como ja assinalamos. 

Esta ideia pode alias ser ilustrada se nos lembrarmos do que, 
relativamente a esta problematica, se passava fora das paginas desta 
publicac;;ao, nesta mesma epoca. Encontramos alguns outros estudos, e 
estudiosos, tentando uma explicac;;ao ao publico portugues das novidades de 
Keynes, dos quais nos parecem particularmente interessantes 0 Key
nesianismo e as suas Oirectrizes (65), de Antonino de Sousa, publicado 
em 1950, e Sabre Alguns Meios de Alcanc;ar o Plena Emprego, de A. D. 
Guerreiro, publicado no mesmo ana. Note-se que ambos os autores citados 
sao tambem colaboradores da Revista de Economia, o que s6 reforc;;a a 
conclusao que expusemos. Temos tambem notfcia do anuncio de um ciclo 
de conferencias promovidas ainda em 1951152 pelo Sindicado dos 

(63) RE, VOl. VII, lase. I, pp. 46-52. 
(64) Veja-se a este respeito A. Castro, Estudos de Economia Te6rica e Aplicada, Lisboa, 

1978 (2. a edi<;:ao), pp. 40-41. 
(65) A. Sousa, «0 keynesismo e as suas directrizes», Lisboa, 1950, publicado em anexo 

a Hist6ria do Pensamento Econ6mico, de E. Roll. 
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Comercialistas sob o titulo generico 0 Keynesianismo, mas, mais uma vez, 
sao colaboradores da Revista de Economia que estao na base desta 
iniciativa (66). 

No quadro dos estudos superiores universitarios a recep9ao destas novas 
ideias e tardia, lenta, e parece contar com adversaries poderosos. Se e certo 
que ja em 1924 o director do Institute Superior de Comercio podia iniciar 
o discurso comemorativo da abertura do ano lectivo citando «o conhecido 
publicista ingles Maynard Keynes>> (67), nao e menos certo que o 
keynesianismo permanecera af praticamente ignorado ainda durante um Iongo 
perfodo que se seguira a publica9ao da Teoria Geral, em 1936. 

Dominado o ensino da Economia Polftica por uma concep9ao que ainda 
nos finais dos anos 40 se compoe de uma mistura, em propor96es variaveis, 
consoante os autores, de marginalismo, de ideologia corporativa e de uma 
visao institucionalista com significativa influencia da bibliografia francesa, as 
primeiras referencias formais ao keynesianismo situam-se, tanto quanto 
conseguimos apurar, numa parte das li96es de Economia II, em 1952 (68), e 
sem qualquer continuidade no plano de estudos vigente na entao unica escola 
universitaria de ciencias econ6micas existente em Portugal. Os pr6prios 
programas de doutoramento em Economia e Finan9as s6 a partir de 1955/56 
fazem referencia expressa a «Keynes na hist6ria do pensamento 
econ6mico» (69), epoca da qual datam alias os primeiros trabalhos cientificos 
importantes af produzidos denotando clara influencia dessas ideias (1°), e e 
s6 ja na decada de 60 que serao editadas as primeiras sebentas de marcada 
inspira9ao keynesiana (11

). 

Esta situa9ao nao deixa de ser comentada na Revista de Economia que, 
para alem de algumas referencias menos directas, ao debru9ar-se, em 1950, 
pela mao de F. Ramos da Costa sobre o Tratado de Finanqas Publicas, do 
Professor J. E. Dias Ferreira (obra que alias classifica de notavel) nao deixa 
de assinalar «a ausencia de citac;oes e aproveitamento dos ensinamentos dos 
mais modernos cultores da analise econ6mica- J. M. Keynes ... » (12). 

Este e um exemplo entre outros possfveis. 
Se nos reportarmos agora a area dos economistas que no pas-guerra 

assumem responsabilidades mais ou menos directas no delinear e executar 
da polftica econ6mica e financeira dos diversos governos portugueses, o que 

(66) RE, vol. 1v, fasc. 111, p. 166. 
(67) Anuario do lnstituto Superior de Comercio (1923·1924), Lisboa, p. 9. 
(68) Citado em RE, vol. v, fasc. 1, p. 43. 
(69) Citado em RE, VOl. IX, fasc. 1, p. 47. 
(70) M. J. Nunes, Rendimento Nacional e Equilibria Orr;amental, Lisboa, 1956 e L. M. 

Teixeira Pinto, Alguns Aspectos da Teoria do Crescimento Econ6mico, Lisboa, 1956. 
(71) F. P. Moura, Lir;oes de Economia, Lisboa, 1964 e, do mesmo autor, Analise 

Econ6mica da Conjuntura, Lisboa, 1969. 
(12) RE, vol. 111, fasc. IV, p. 232. 
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encontramos e uma recusa no plano ideol6gico, ou mais simples e 
radicalmente no plano dos factos, de aplica<;:ao de novas concep<;:oes, 
particularmente no que as Finan<;:as Publicas respeita. 

E certo que existe alguma hesita<;:ao inicial embora tal fen6meno seja 
muito localizado e de pouca expressao. De qualquer modo e facto que um 
autor, A. Aguedo de Oliveira, que seria Ministro das Finan<;:as entre 1950 e 
1955, publicou um conjunto de textos onde, denotando embora um conheci
mento muito imprecise das concep<;:oes keynesianas, procurava demonstrar 
que a polftica financeira entao seguida em Portugal era conforme os ensina
mentos daquela doutrina, mesmo antes ainda da publica<;:ao da Teoria 
Geral ( 3), (isto sem prejUI.Zo de no mesmo texto se revelar partidario da con
cep<;:ao de equilfbrio or<;:amental entao vigente ( 4), do mesmo modo que jul
gou encontrar um fundamento keynesiano para a polftica de obras publicas 
prosseguida pelo Estado Novo (75). 

Um outro autor h8. que, militando igualmente nas fileiras da Uniao 
Nacional, adopta uma atitude favoravel e de aceita<;:ao, ainda que epis6dica, 
das ideias de Keynes ja que as chama em apoio das suas concep<;:oes 
desenvolvimentistas. Trata-se de Araujo Correia que em 1952 chega a publicar 
um texto de divulga<;:ao daquelas ideias, texto a que ja atras fizemos uma 
referencia (76). 

Citamos estes dois autores apenas porque sao o que de mais 
entusiasmado com Keynes encontramos nos quadros do regime vigente, ja 
que o discurso ideol6gico que nesta epoca, e em torno destas questOes, 
predomina se centra na defesa · da estabilidade, na defesa das finan<;:as 
classicas, e na simples apologia da ac<;:ao de Salazar pela «luz que irradia 
no exemplo que invoca, nas virtudes que permite exaltar e na portentosa obra 
de regenera<;:ao financeira que lhe esta ligada», no dizer de um dos seus 
Ministros das Finan<;:as (77). 

Mesmo mais tarde quando o discurso econ6mico oficial e .parcialmente 
invadido pela linguagem cujas rafzes estao nas novas concep<;:oes 

(?3) A. Aguedo de Oliveira, Portugal Perante as Tendencias da Economia Mundial, Lisboa, 
1947, pp. 145-147 e 165. 

(?4) Ob. cit. p. 244. 
(75) A. Aguedo de Oliveira, «As modernas ideias acerca de obras publicas», no Boletim 

Mensa/ do Comissariado do Desemprego, Set.-Out. 1949, pp. 1-7. 
(76) Araujo Correia, Elementos de P/anifica9ao Econ6mica, Lisboa, 1952, pp. 23-63. 
(77) A. M. Pinto Barbosa, Renova9ao na Continuidade, Lisboa, 1960, pp. 9-10. A este res

peito e ainda curiosa notar a recupera<;ii.o, a posteriori, que certos ide61ogos do regime fizeram 
do keynesismo. Assim, M. Caetano pode escrever: «acompanhei com aten<;ii.o o aparecimento 
da obra fundamental de Keynes e a discussao que lhe seguiu ( . ). De modo que em 1955, 
embora ja nao fosse um economista, possuia a forma<;ii.o - e a informa<;ii.o - suficientes para 
me orientar quanta a elabora<;ii.o de um Plano de Fomento em bases modernas». In M. Caeta
no, Minhas Mem6rias de Salazar, Lisboa, 1977. 
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keynesianas, e-o em termos muito mais formais que substanciais, conforme 
foi alias assinalado por alguns auto res ao co menta rem os 2. o e 3. o Pianos 
de Fomento (18). 

Estes aspectos ajudam certamente a esclarecer uma parte (por ora 
apenas a que ao keynesianismo se refere) do caracter inovador e crftico da 
Revista de Economia ja que divulgar aquela concep<;ao nos termos em que 
foi feito, ou mesmo assumir-se como keynesiano, como acontece com parte 
dos autores que af participaram, assumia em Portugal um significado objective 
de contesta<;ao da ordem ideol6gica vigente, a que se associou em diversos 
casas a contesta<;ao da correspondente ordem polftica e social, como no 
infcio deste estudo assinalamos. 

Maio de 1983. 

(78) U. F. Nascimento, «Breves reflexoes a prop6sito do novo plano de fomento», in RE, 
val. x, lase. 1, pp. 34-36. Ver ainda A. Neto, Crftica a Alguns Aspectos do Plano de Fomento, 
Lisboa, 1969, pp. 19-59. 
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