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POLiTICA MONETARIA PORTUGUESA: SUA EFICACIA 
E ALTERNATIVAS (*) 

Jose Martins Barata (* *) 

1 - lntroduc;io 

No momenta actual, comec;:a a tornar-se pertinente a analise hist6rica 
da polrtica monetaria portuguesa, cujas bases se encontram estabelecidas, 
sem alterac;:oes de fundo, desde 1976-1977. Desde essa epoca, comec;:amos 
a habituar-nos a sucessivas subidas das taxas de juro, a desvalorizac;:ao do 
escudo, as restric;:6es do credito e ao agravamento das condic;:oes de vida 
dos que vivem dos salarios, com poder de compra em degradac;:ao (com o 
argumento de que e necessaria reduzir o consumo privado, a fim de se di
minuir a absorc;:ao e atingir o equilfbrio externo). 0 perrodo em que essa ten
dencia foi, de certo modo, interrompida, constitui uma excepc;:ao que se ex
plica, como se tem dito, por preocupac;:oes de natureza eleitoral. 

Consideramos o ano de 1973 como um marco cronol6gico fulcral, no 
tocante a nossa polrtica monetaria. E o ano em que se desencadeia a cha
mada <<crise do petr61eo», na sequencia da extinc;:ao do <<padrao-ouro-d61ar», 
verificada em 15 de Agosto de 1971, com a suspensao da convertibilidade 
do d61ar em ouro. Dada a elevada dependencia da economia portuguesa (forte 
emigrac;:ao para parses capitalistas; exportac;:oes e importac;:oes, praticamente 
em exclusivo, de tais parses; inexistencia de polrtica energetica consequente), 
a crise do capitalismo internacional veio reflectir-se entre n6s, levantan
do preocupantes problemas, que se foram agravando sucessivamente, face 
as medidas ineficazes adoptadas pelos governos, desde 1976. 

A analise hist6rica a que nos referimos permite distinguir dois tipos de 
quest6es. Em primeiro Iugar, permite-nos ir alem das explicac;:oes mera
mente economicistas da crise portuguesa, que se radicam, essencialmente, nos 
reflexos da crise geral do capitalismo e no aumento do consumo. Tais argu
mentos nao poem em causa as estruturas econ6micas pr6prias do sistema 
capitalista, nomeadamente as que se referem ao comercio externo, manti-

(*) Este artigo resultou do trabalho de base para interven({ao do autor no «painel» Politi
cas de Estabilizac;ao e Desenvolvimento, da 1. • Conferencia Nacional dos Economistas, 1982 
da APEC. Pesquisas posteriores conduziram a alteravoes no § 6. o 
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das intactas ap6s o 25 de Abril. Mas o que se tem passado e que as clas
ses dominantes nao tem querido admitir a viabilidade de aumento do bem
-estar das classes chamadas mais desfavorecidas. Estas tem lutado par 
melhorar a sua posi<;ao em termos de reparti<;ao do rendimento, sem terem 
conseguido, porem, altera<;oes estruturais para tal indispensaveis. A falta de 
planeamento econ6mico, a inexistencia de controle do comercio externo 
e os efeitos da luta de classes sao as causas mais profundas dos desequilf
brios da economia portuguesa. Em segundo Iugar, e possfvel confrontar os 
problemas da nossa economia com as respostas que lhes tem sido dadas 
pela polftica monetaria. Comecemos pelo ultimo aspecto. 

2 - Confronto dos problemas da economia portuguesa com a politica 
moneta ria 

Podemos enumerar, sinteticamente, os problemas da economia 
portuguesa: 

- defices da balan<;a de pagamentos; 
- desemprego; 
- elevadas taxas de infla<;ao; 
- baixo nfvel de vida. 

Nao desejando alterar a posi<;ao de dependencia do nosso pafs, relati
vamente ao capitalismo internacional, os governos posteriores a 1975 julga
ram encontrar na polftica monetaria a panaceia para os males da nossa eco
nomia, que teria a vantagem de os eliminar sem p6r em causa a estrutura 
capitalista, herdada do passado e mantida intacta, em tudo o que respeita 
a comercio externo. 

Ao contrario, em 1975 a polftica monetaria tivera um papel essencial
mente supletivo, visando tao-s6 o financiamento das opera<;oes econ6mi
cas validas. Para evitar que a massa monetaria fosse aplicada em opera
<;6es especulativas, estabelecera-se um criteria de selectividade qualitativa 
do credito, que tinha a cabe<;a a «regra da finalidade da opera<;aO» e termi
nava na «regra da rentabilidade». 

Esse criteria foi subvertido em 1976, pondo-se a rentabilidade a cabe<;a 
e olhando-se para a finalidade apenas na medida em que esta se reflectisse 
naquela (1). lsso tera permitido o financiamento de muitas opera<;oes espe
culativas, atraves de um credito facil. 

Enquanto o discurso polftico do poder falava da necessidade de austeri
dade, porque os portugueses estariam a consumir acima das suas possibili-

(1) Esta afirmac;:ao baseia-se em observac;:ao directa, relativamente ao que se passou na 
banca portuguesa, nesse ano, quando o autor fazia parte do Conselho de Gestao do Banco do 
Alentejo. 
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dades, empreendia-se a desvalorizac;ao do escudo (14% em 1976) e planeava
·se uma elevada inflac;ao (18% em 1976). Consequentemente, os salaries reais 
diminuiram (na agricultura e construc;ao apenas, nesse ano). 

Em 1977 a inflac;ao subiu para 27,3% e os salaries reais decresceram 
em todos os sectores, em consequencia de se ter fixado urn tecto salarial 
de 15%, apenas. Eo ano da intervenc;ao do FMI, em que as medidas adop
tadas se podem caracterizar do seguinte modo: 

- desvalorizac;ao do escudo (15% em Fevereiro; 0,7% ao mes a 
partir de Agosto); 

- restri<;oes a cria<;ao de moeda, de acordo com metodos mone
taristas (limitac;:oes aplicadas indiscriminadamente, nao distinguin
do entre necessidades de financiamento da produgao e o cre
dito a actividades especulativas. 

A polftica monetaria lanc;ada em 1977 nao veio a ser alterada, nas suas 
linhas mestras, ate ao presente. Alem disso, nao foi posto em pratica o Pla
no, previsto constitucionalmente, continuando, portanto, a confiar-se exclusi
vamente nas intervenc;oes conjunturais, de tipo monetarista (2) para a preten
sa solugao dos problemas da economia portuguesa. Assim, e correcto afir
mar-se que nao se notou qualquer diferenc;a, a nao ser uma mera questao 
de grau - alias discutfvel - entre a polftica monetaria dos dois primeiros 
governos constitucionais e a dos seus sucessores. 

Em Julho de 1981 foram publicadas disposi<;oes relativas a restric;oes 
de credito interno, aumento das taxas de jura e elevac;:ao da taxa de reserva 
legal dos ban cos, que passou de 7 % para 1 0 %. Em Abril de 1982 for am 
adoptadas medidas semelhantes: a taxa de reservas deixou de ser (mica, 
tendo-se procedido a sua eleva<;ao para urn nfvel medio proximo dos 12%, 
segundo se estima, em termos de taxa ponderada. A taxa basica de desconto 
do Banco de Portugal passou de 18 % para 19 %, enquanto as taxas de 
juro activas aumentaram 2 pontos percentuais, ao passo que em 1981 tinham 
sido elevadas de 0,75 a 2,75 pontos percentuais. 

Entretanto, como adiante sera vista, nenhum dos problemas da nossa 
economia foi resolvido nem se aproxima de qualquer solu<;ao. 

3 - Objectivos e instrumentos da politica monetaria. portuguesa 

Nao tendo as autoridades portuguesas publicado estudos em que se veja 
cientificamente fundamentada a polftica monetaria que tem adoptado, temos 

(2) 0 monetarismo consiste numa concepgao da politica econ6mica que confia quase ex· 
clusivamente nas medidas de tipo monetario com vista a solugao dos problemas econ6micos. 
Encontra·se associada, no campo te6rico, a urenovaQao» da teoria quantitativa da moeda e a 
uma arreigada crenga nos mecanismos livres de mercado, como processo corrector de defi
ciencias estruturais. 

423 



de nos referir ao discurso oficial, essencialmente ideol6gico, embora reves
tido, quase sempre, de uma roupagem tecnicista. 

Nesse discurso, tem aparecido os seguintes objectives, que se visaria 
atingir com os pacotes de medidas: 

- equilibria da balan<;:a de pagamentos; 
- redU<;:ao do desemprego; 
- controle da inflac;:ao. 

Tem-se privilegiado a manipulac;:ao dos seguintes instrumentos de polf
tica monetaria: taxa de redesconto e taxas de juro; taxa de reservas legais 
dos bancos; limites quantitativos de credito. Teoricamente, tudo isto se re
duz a duas variaveis susceptfveis de influenciarem aquelas que constituem 
os objectives: a taxa de juro e a massa monetaria. Daqui resulta uma fra
queza evidente da polftica monetaria: apenas com duas variaveis intermedias 
(targets, cibles) M que atingir tres objectives. Porem outras medidas tem si
do adoptadas, simultaneamente: desvalorizac;:ao do escudo e polftica on;:amen
tal restritiva (aumento de impastos e contenc;:ao de gastos publicos). Mas a 
inexistencia de modelo econometrica, como referencia, impede que se ve
jam relac;:oes global e coerentemente quantificadas entre todas as variaveis. 

Face a fraqueza te6rica e aos resultados das polfticas adoptadas, 
tudo se passa como se os objectives visados fossem muito diferentes dos 
declarados. Assim, as coisas passam a ser bastante mais claras e 16gicas 
se se considerar que os objectives terao sido: 

- diminuic;:ao dos salaries reais e, por conseguinte, aumento dos 
Iueras; 

- estagnar;;ao da economia portuguesa, mantendo-se a sua depen
dencia externa. 

0 que acaba de ser afirmado vai encontrar suporte analitiGo e quantita
tiva no texto subsequente. 

4 - Eficilcia da politics monetilria 

Do ponto de vista meramente analitico, e possfvel duvidar seriamente 
da eficacia das medidas adoptadas, como se depreende da apreciac;:ao, 
muito sintetica, que a seguir se apresenta. 

Comecemos pelo controle da massa monetaria, que tem tido por base 
varias medidas de restric;:ao ao credito. De acordo com o credo monetarista, 
a reduc;:ao da quantidade de moeda posta em circular;;ao teria efeitos defla
cionistas, que, no nosso caso, se traduziriam pela diminuic;:ao da taxa de in
flac;:ao e, por desacelerar;;ao da actividade econ6mica, tenderia reduzir o de
fice externo. No que toea a inflac;:ao, sabe-se que, em termos muito simples, 
as suas causas nao derivam da circulac;:ao monetaria, mas, antes, e a infla
c;:ao que exige maiores quantidades de moeda. Quanta a desacelerac;:ao eco
n6mica e muito possfvel que ela contribua para o agravamento do defice ex-
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terno, em vez de o reduzir. Com efeito, se a produc;:ao interna diminui, pas
sa a ser necessaria realizar determinadas importac;:oes basicas em maiores 
quantidades. Por outro !ado, nada garante que as reduc;:oes do credito ape
nas afectem a produc;:ao destinada ao mercado interno, podendo suceder que 
tambem fac;:am diminuir as que se destinam a exportac;:ao. 

Passemos as taxas de juro. Tem-se defendido que devem ser elevadas 
para impedir as safdas de capitais para o estrangeiro e para que as taxas 
reais de juro nao sejam negativas. Quante ao primeiro aspecto, devendo as 
exportac;:oes de capitais ser controladas pelo Banco de Portugal, nao se ve, 
por af, justificac;:ao para tal argumento. Fala-se, entao, de safdas de capitais 
atraves da balanc;:a de bens e servic;:os (sabre e subfacturac;:ao), esquecendo 
que se esta a dar argumentos a quem def.ende o controle do comercio 
externo (que e de facto uma necessidade). Sobre as taxas de juro real: 
elas deverao ser positivas, sim, mas atraves da reduc;:ao da inflac;:ao e nao 
da subida das taxas de juro nominal. 

Como se sabe, de acordo com as teorias marxista e keynesiana, a pou
panc;:a nao depende do nfvel da taxa de jura, mas sim do valor e da distri
buic;:ao do rendimento. As classes mais abastadas tem menor propensao mar
ginal para consumir e as de menores rendimentos pouco ou nada podem pou
par. Assim, quanta mais elevado for o rendimento e quanto maier for o qui
nhao que dele recebem as classes de menor propensao marginal para con
sumir, maier sera a poupanc;:a. E isto passa-se independentemente do facto 
de as taxas de juro real estarem altas ou baixas. 

A questao do nfvel da taxa real de jura apenas tern relevancia no que 
respeita a aplica9ao da poupanc;:a, problema este que e do domfnio da teo
ria da carteira dos actives financeiros (3). E af, como se sabe, ha que ter 
em conta nao s6 o nfvel da taxa de remunerac;:ao dos capitais, como tamb8m 
o risco e o comportamento do investidor face a esta ultima variavel. Par 
exemplo, urn indivfduo com forte aversao ao risco prefere colocar a sua pou
panc;:a em obrigac;:oes do Estado, mesmo sujeitando-se a taxas de juro real 
negativas, em vez de as aplicar em acc;:oes, que teriam a vantagem de ofe
recer maiores taxas esperadas de rentabilidade (ja que os lucros e, portan
to, os dividendos, nao sao erodfveis pela inflac;:ao, alem de outros aspectos), 
mas que tem risco. Outro caso: muitos empresarios preferem colocar as suas 
poupanc;:as em depositos a prazo, sobretudo na actual situac;:ao de elevadas 
taxas nominais de jura em vez de as aplicarem nos seus neg6cios, porque 
num caso nao existe risco e no outro ja assim nao sucede. 

Sem urn estudo do problema da carteira de activos financeiros do in
vestigador portugues, fazendo apelo as teorias de Markowitz e Tobin, nao se 
ve que se possam fazer afirma96es categ6ricas relativamente a influencia 
perniciosa que as taxas de jura real negativas possam ter na aplica9ao de 
poupanc;:a. Quando muito podera dizer-se que as carteiras se tenderao a com
per com maiores percentagens de aplicac;:oes directas (subscric;:ao de ac96es, 

(3) Portfolio theory. 
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partes de capital social, imobiliario, etc.), em prejufzo dos emprestimos a ju
ros. Mas nao e por isso que a poupan9a ficara inactiva. 

No que respeita aos emigrantes que, do estrangeiro, enviam remessas 
em divisas, o problema de carteira ja se poe em termos diferentes. Nesse 
caso, o investidor pode optar em aplicar a sua poupan9a no pafs em que 
se encontra em vez de a enviar para Portugal. A sua decisao sera influen
ciada pela disponibilidade de uma maier gama de activos a sua escolha e 
tera em conta, como nao podia deixar de ser, a comparavao entre as taxas 
de rendimento portuguesas e as estrangeiras. Ora a taxa de rendimento por
tuguesa compoe-se de duas partes: a nossa taxa de juro e uma outra res
peitante a desvalorizagao do activo financeiro portugues, em termos interna
cionais, em consequencia da depreciagao do escudo. Por conseguinte, se se 
quiserem captar as remessas dos emigrantes, havera que lhes oferecer con
diQ6es que tenham em consideragao esses factores, tais como depositos em 
moeda estrangeira e taxas de juro superiores as do estrangeiro. Mas isso 
nao implica nem exige urn nfvel mais elevado da generalidade das nossas 
taxas de juro ... 

No que toea a desvalorizagao do escudo, medida contradit6ria com o ob
jective de redugao da infla((ao, conclui-se num estudo econometrica (Barata, 
1979, pp. 163-169}, publicado em 1979, que os seus efeitos se traduziriam 
por urn agravamento do defice da balanga comercial, expresso em escudos, 
e que teria efeitos praticamente nulos sabre o mesmo saldo, quando ex
presso em divisas. 

As conclusoes desse nosso trabalho nao tiveram qualquer acolhimento 
ao nfvel do poder, a avaliar pelas medidas tomadas, e a desvalorizagao do 
escudo, como medida essencial para a resolugao do nosso defice externo, 
continua a ter muitos adeptos entre destacados economistas. Parece-nos, as
sim, pertinente recordar aqui os resultados do referido estudo. 

Estimamos duas regressoes, a partir de dados anuais de 1967 a 1976: 
uma relativa a procura de importagoes (QM) em Portugal, em fungao do· 
prego relative (p) e do rendimento (YN); outra respeitante a procura estran
geira dos nossos produtos exportados (0£), em fun((ao do prego relative (p) 
e do rendimento do estrangeiro (Y N). Os pormenores respeitantes aos dados 
e variaveis podem ser consultados no trabalho referenciado (4

). Os resulta
dos obtidos foram os seguintes: 

QM = -5293 + 2,997 p + 70,46 YN; R 2 = 0,928 
(5879) (6,037) (1 0,4) 

t- 0,9 0,49 6,7 
DW = 2,4 

(4) Para ter em conta os efeitos de «mudan<;:as de estruturas>> estimamos as regressoes 
com uma variavel adicional: variavel binaria igual a 0 ate 1973 e igual a 1 nos ultimos tn§s 
anos. Em qualquer dos casos, o valor estatfstico das estima<;:oes nao melhorou, tendo a varia
vel binaria um coeficiente probabilisticamente nulo (t= 1,1 para a primeira regressao e t= 0,89 
para a segunda). 
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-- - ········ ---·-oE~ =-41.19 + s,867 p + 24,64 vE; R2 = o,15 

(2134) (2,005) (5,372) 
t- 1,9 2,9 4,5 

D W = 1 , 1 03 (born a 6%) 

A partir destas regressoes calculamos as seguintes elasticidades: 

p 
t: 1 = 2,997 -=-- = 2,997 X 698,2/10 356,29 = 0,202 

OM 

E 2 = 5,867 ~ = 5,867 X 698,2/3985,89 = 1,027 
OE 

Os ensaios de hip6teses, facilmente exequfveis com os elementos apre
sentados, demonstram que a primeira elasticidade e estatisticamente nula e 
a segunda igual a unidade. 

Aplicando o teorema das elasticidades crfticas sob forma generalizada (Sa
rata, 1979, pp. 152-153), obtem-se: 

a) 

b) 

Ex £1 +£ 2 --=0+ 1 X 0,42=0,42<1 
c' Mx 

c' Mx 
E 1 --+ E 2 = 0 X 2,38 + 1 = 1 

Ex 

A expressao a) permite-nos concluir que a desvaloriza9ao do escudo tern 
urn impacte negativo sobre o saldo da balan9a comercial expresso em 
escudos. 

0 resultado b) indica que a desvaloriza9ao da nossa moeda tern efeitos 
nulos sobre o mesmo saldo, quando expresso em divisas. 

Observando os dados disponfveis no quadro n. o 1 verifica-se que esta 
nossa previsao, efectuada quando come9aram a ser postas em pratica as 
medidas aconselhadas pelo FMI, tern estado a ser confirmada pela reali
dade. Nao se ve assim razao para continuar a insistir numa medida que se 
tern revelado ineticaz, como ab initio se podia determinar. 

E urn facto que as exporta9oes respondem positivamente as redu96es 
de pre90 (5). Mas esse efeito pede ser anulado pela desacelera9ao do cres
cimento econ6mico dos pafses a que elas se destinam, ja que a elastici
dade da sua procura, em rela9ao a YE, e tambem estatisticamente igual a 
unidade. Alem disso, nao e suficiente que as exporta96es cres9am: seria ne
cessaria que as importa96es aumentassem pouco ou estagnassem mesmo. 
E isso e impossfvel, porque elas se compoem de produtos essenciais e 
porque a sua procura e rfgida em relagao ao prego p, como acima se viu. 

A actual situa9ao de crise do capitalismo internacional tem demonstra
do que nao M desvaloriza9ao que consiga fazer penetrar os nossos produ-

(5) Note-se que p::: {pre<;:o estrangeiro expresso em escudos) (pre<;:o nacional). 
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tos em pafses onde certas importac;:oes sao, inclusivamente, contingentadas, 
apesar da existencia de acordos comerciais em cujo ambito tais medidas se
riam dificilmente previsfveis. Daf os maus resultados da nossa balan({a 
comercial nos anos mais recentes. 

0 agravamento do defice comercial expresso em escudos, mesmo que 
o saldo em d61ares melhorasse, exerce efeitos de punc;:ao monetaria sabre 
a economia, com consequencias recessivas, que entram em contradic;:ao com 
a necessidade de aumentar a capacidade produtiva para, inclusivamente, res
ponder ao pretendido aumento das exportac;:oes. Com efeito, em termos de 
igualdade contabilfstica ex post, sabe-se que PN 8 - (C + G +I)= 8, sendo 8 
o referido defice expresso em escudos (mais rigorosamente: saldo da b§ilan
({a de bens e servic;:os). Se as medidas de austeridade, por urn lado, fazem 
contrair a soma inclufda no parentese e, por outro, 8 se torna mais ·nega
tivo, e evidente a existencia de uma contradic;:ao que se resolve pela redu
c;:ao do PNP. Por exemplo, da situac;:ao 100 - 120 =- 20 passar-se-a para 
20- 100=- 30. 

Em termos econ6micos, o que acaba de dizer-se passar-se-a da seguinte 
forma: os produtores que importam materias-primas, face a subida dos res
pectivos prec;:os por forc;:a da desvalorizac;:ao, tern de canalizar uma maior 
massa de meios financeiros para os aprovisionamentos. Entao, ou vao des
viar os fundos adicionais de outras aplicac;:oes, por exemplo investimento, ou 
reduzem a produc;:ao, comprando menos materias-primas, ou, enfim, recor
rem ao credito. Evidentemente, a ultima soluc;:ao sera aquela que tentarao 
em primeiro Iugar, tanto mais que algumas tesourarias se encontram negati
vamente afectadas pela redu({ao da procura. Porem, em consequencia das 
restric;:6es do credito pastas em pratica para desacelerar a despesa, vao de
parar com bloqueamentos financeiros. Como consequencia, reduzem a pro
duc;:ao. A desvalorizac;:ao, nas nossas condic;:oes, e, assim, contradit6ria com 
as medidas de austeridade que tem sido adoptadas. 

A desvalorizac;:ao eleva as Iueras dos exportadores, sem que isso signi
fique forc;:osamente aumento das exportac;:oes, na medida em que eles nao 
a repercutirao nos prec;:os ou apenas o farao parcialmente. Seria de pensar 
que este efeito anularia a pun({ao monetaria acima referida. Porem, o elo 
financeiro entre as operac;:oes econ6micas em causa - exportac;:oes e 
importac;:oes - faz-se atraves do sistema bancario, o qual esta sujeito as 
medidas restritivas do credito. Daf a existencia do famoso excesso de liqui
dez de que se queixam os nossos bancos (juntamente com outras causas, 
evidentemente). 

Urn outro efeito da desvaloriza({ao, alias ja referido de passagem, e o 
agravamento da taxa de inflac;:ao. Efectivamente, num estudo por n6s publi
cado (Barata, 1979, pp. 157 -166), obteve-se a seguinte regressao (6) do fn-

(6) Publicamos urn trabalho semelhante relativo a Fran9a na Revue d'Economie Politique, 
referenciado na bibliografia apresentada no final. 
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dice de prec;:os implfcitos no PIB (Y}, em func;:ao da variavel E, que traduz 
os efeitos das subidas dos salarios efectuadas para recuperar a degradac;:ao 
do poder de compra, do fndice de prec;:os das importac;:oes (X 3) e do fndice 
de variac;:ao da taxa geral de Iuera (X 4): 

Y=- 0.0870 + 0,5223 E + 1,020 X 3 + 0,0595 X 4 ; R 2 = 0,984 
(0, 1 09) (0, 127) (0,053) (0,04 7) 

t -0,795 4,107 1,909 1,261 
OW= 1,902 

Calculadas as elasticidades, verificou-se que a de Y em relac;:ao a X 3 

e de 0,987, o que significa que uma subida dos prec;:os estrangeiros dos pro
dutos importados ou uma desvalorizac;:ao correspondente ao au menta de 1 0 % 
dos cambios implica uma taxa de inflac;:ao de 9,87%, ceteris paribus. A este 
efeito ha que juntar o da subida imediata da taxa de Iuera, quer directa
mente (Iueras dos exportadores), quer os aumentos indirectos, a pretexto da 
desvalorizac;:ao e subida dos prec;:os em geral. Evidentemente, a posteriori, 
e sem par vezes conseguirem sequer repor o poder de compra degradado, 
como os numeros do quadro n. o 1 o demonstram, seguem-se as subidas 
salariais, que constituem novo pretexto para aumentos de prec;:os e, even
tualmente, da taxa geral de Iuera. Este aspecto e muito explorado pela 
propaganda burguesa, que consegue difundir, com certo exito, atraves da 
comunicac;:ao social, que domina, a ideia de que os trabalhadores sao os cul
pados pela subida dos prec;:os, par exigirem subidas salariais. Os numeros 
demonstram a falsidade dessa afirmac;:ao de tipo meramente ideol6gico. 

Finalmente, consideremos a polftica orc;:amental restritiva. Com o argu
mento de que estamos a consumir acima do que produzimos, tudo se tem 
teito para reduzir a absorc;:ao, aumentando os impastos e reduzindo, tanto 
quanta possfvel, os gastos publicos. lncapacitados de aumentar a produc;:ao, 
par nao quererem por em pratica o planeamento econ6mico e confiarem tao 
s6 no relanc;:amento da iniciativa privada, os governantes mais nao tem feito 
que forc;:ar a reduc;:ao de consumos. Oeste modo, nao tem conseguido redu
zir o desemprego. 0 Pafs dispoe de recursos que nao pode utilizar, par 
razoes que, afinal, sao absurdas. De facto, como acima se viu, a desvalori
zac;:ao do escudo, devido ao comportamento das procuras de importac;:oes 
e de exportac;:oes, exerce enormes pressoes no sentido de contrariar estas 
medidas, o que tera efeitos recessives. 

Parece evidente que a polftica monetaria portuguesa, em conjunto com 
as restantes medidas de polftica econ6mica adoptadas, se tem revelado ine
ficaz. Ha, todavia, quem argumente que, devido a existencia de lags, os bans 
resultaos ainda estao para vir, sendo necessaria persistencia no mesmo tipo 
de medidas e aguardar pacientemente os seus efeitos. Porem, nao publica
ram qualquer estudo indicador da medida desses lags, sendo de duvidar da 
pertinencia de tal argumento, ja que sao passados quase seis anos desde 
o infcio dos pacotes de inspirac;:ao do FMI e os resultados sao os que estao 
a vista (negatives, como se sabe). 
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0 problema da ineficacia da polftica monetaria, em Portugal e tambem 
noutros pafses, tem que ver com dificuldades em serem atingidas as metas 
intermedias e, 0 que e mais grave, devido a falta de adequa9a0 te6rica dos 
modelos adoptados para justificar a rela9ao entre os instrumentos e os ob
jectives de polftica econ6mica (nfvel do produto, equilibria externo e estabili
dade de pre9os). Quanta ao primeiro aspecto, relativamente ao caso portu
gues, os efeitos das perturba96es aleat6rias que normalmente dificultam a 
realiza9ao das metas de tipo monetario sao bastante problematicos, porque 
nada esta estudado relativamente aos canais de transmissao da polftica mo
netaria, desconhecendo-se a estrutura (quantificada) do sistema (Goodhart, 
1977, pp. 222-248). No tocante ao segundo aspecto, convem chamar a aten-
98.0 para a fraqueza te6rica dos modelos flexibilistas, de cariz monetarista 
(Mundell, Fleming, ... ), que parecem ter inspirado a nossa polftica econ6-
mica desde 1976. Trata-se de modelos demasiado simples que assentam em 
hip6teses irrealistas (concorrencia pura, principia de maximiza9ao do Iuera 
e cambios fixes, num mundo sem risco), referindo-se a enquadramentos ins
titucionais diferentes do nosso. Oaf a sua inadequa9ao ao caso portugues, 
alem de, em geral, serem contestados por nao se ajustarem a actual situa-
98.0 de cambios flutuantes. 

Finalmente, interessa referir uma razao mais profunda da ineficacia da 
polftica monetaria num sistema capitalista. Quando aqui se fala de ineficacia 
tem-se em vista a prossecu9ao dos objectos declarados (nfvel do produto, 
balan9a de pagamentos, estabilidade de pre9os), apresentada como pratica 
de «interesse geral». No entender de Suzanne de Brunhoff (1974, pp. 114), 
tudo se passaria «como se uma quantidade adequada de moeda pudesse ser 
oferecida de maneira aut6noma por alguns grandes funcionarios, susceptf
veis de se enganar e de emitir tanto em excesso como insuficientemente». 

Ora, nessa concep9ao, que se critica, o Estado, composto de classes 
sociais, e vista de forma idealista, como podendo situar-se «acima das clas
ses» (e daf o «interesse geral»). Porem, a verdade e que num Estado capita
lista as interven96es das autoridades publicas visam essencialmente assegu
rar a satisfa9ao dos interesses da classe capitalista (1), nomeadamente a 
acumula9ao do capital, a realiza9ao de Iueras, enfim, o funcionamento e a 
reprodu9ao do equivalente geral (isto e, a moeda). Oeste modo, aquila que 
por vezes e apontado como um mal a debelar e, na pratica de Estado capi
talista, um instrumento a utilizar para atingir os verdadeiros fins em jogo. 
E o caso da infla9ao: diz-se que se pretende «controla-la» ou elimina-la, 
quando, de facto, ela e usada como instrumento de erosao dos salaries reais 
e como meio de inflectir a distribui9ao do rendimento a favor dos que aufe
rem Iueras. Esta observa9ao encontra suporte nos dados do quadro n. o 1. 

(?) Concepcoes semelhantes encontram-se noutro autor: cf. Herzog, Ph., Polftica Econ6-

mica e Planificacao em Regime Capitalista, no prelo, Lisboa, 1974, pp. 147-218, para crftica 
das bases te6ricas da planificacao no capitalismo contemporaneo. 
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OUADRO N. 0 1 

lndicadores da economia portuguesa 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 (e) 

Balanc;:a comercial (1 0 6 US $} . - 1670 -2175 -2532 -2408 -2632 -4206 -5194 -4853 
Balanc;:a comercial (1 0 6 cantos) - 66,0 - 97,3 -105,5 -129,0 -210,8 -317,2 -379,0 
Transac9oes correntes (1 06 US$) - 817 -1289 -1495 - 826 - 52 -1251 - 2870 -3239 
Taxa de crescimento das exporta· 

~toes [%(US$)) . - 25,5 - 7,5 + 11,8 + 18,9 + 49,2 + 29,2 - 10,6 + 0,7 
Taxa de crescimento das imporla· 

~toes [% (US$)] . - 1,4 + 10 + 14,8 + 5,6 + 29,1 + 39,3 + 5,3 - 3,3 
Taxa de crescimento das transferen· 

cias externas [% (US$)]. - 1,5 - 7 + 17,6 + 44,2 + 51,4 + 21,0 - 3,6 - 7,8 
Taxa de desvalorizactiio do escudo 

(%): 

Contra US$ . 10,1 13,32 21,0 12,8 10,1 2,3 18,7 22,6 
Contra DM 1,9 21,52 27,3 24,7 17,9 3,0 - 1,2 16,7 
Contra £ esterlinas - 4,5 - 2,9 18,6 20,7 18,8 10,8 6,0 10,4 

Divida externa (1 0 6 cantos) .. 144,6 220,3 269,7 327,7 407,4 652,7 1144 
Divida externa (1 0 6 US $) . 6 7,7 10 13 
Rendimentos de capitais pages ao 

estrangeiro (106 cantos). 2175 4911 8475 17 336 26 279 37 432 69 676 
Razoes de troca (1973 = 1 00} 84,9 80,8 83,2 82,5 78,5 74,7 
Taxa de inflactao (%) 16,6 18,0 27,3 22,1 24,2 16,6 20 22,4 
Taxa media de crescimento dos sa· 

Iarios reais (%) . 8,1 - 2,9 - 9,4 - 5,5 - 3,9 1,9 - 3,0 - 0,4 
Taxa de desemprego (%) 5,6 6,7 7,9 8,4 8,1 7,9 7,6 7,6 
Taxa de crescimento real PIBpm 

(%) - 4,3 6,9 5,6 3,2 4,5 4,9 0,8 3,0 
PIBpm per capita [cantos (1963)]. 19,1 19,9 21,0 21,6 22,2 23,1 23,3 
Consume privado per capita [centes 

(1963)] 
-

15.~ 
-

1~ 15,5 15,5 15,5 16,1 16,5 
--·- -- -

(e) Valores provis6rios. 

Fontes: lndicadores Econ6micos, Jul., 1981, Banco de Portugal; Relat6rios, Banco de Por· 

tugal, e Bole tim Trimestral, Dez., 1981. 

Em sfntese, este quadro permite-nos as seguintes observagoes: 

-a polftica econ6mica seguida tem sido ineficaz para reduzir o de
fice da balanga comercial, mesmo expresso em moeda 
estrangeira; as taxas de crescimento dos defices em escudos, 
calculaveis com os dados apresentados, excedem geralmente 
bastante as taxas de inflagao dos anos correspondentes, o que 
esta de acordo com a. analise atras feita (pp. 426-428); 

- gragas ao crescimento das transferencias externas, a balanga 
de transacgoes correntes melhorou em 1978 e 1979; porem, os 
mesmos resultados poderiam ter sido atingidos se outras medi
das de captagao de reservas dos emigrantes, menos onerosas 
para o conjunto da economia, tivessem sido tomadas; 
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- consequencia dos defices externos: aumento preocupante da df
vida externa, que em 1981 ja atingiu uma situa<;:ao grave, uma 
vez que o seu valor ultrapassa o montante das disponibilidades 
sobre o exterior; 

- os juros da dfvida externa come<;:am a pesar bastante na ba
lan<;:a de bens e servi<;:os: veja-se o crescimento da rubrica «Ren
dimentos pagos ao estrangeiro»; 

- a desvaloriza<;:ao do escudo, sem ter trazido vantagens aprecia
veis, tem causado acentuada deteriora<;:ao das nossas razoes de 
troca; 

- nao se ve que o problema da infla<;:ao tenha sido resolvido, nem 
que esteja em vias de o ser; 

-o poder de compra dos salarios diminuiu de tal modo ap6s 1975 
que as classes trabalhadoras perderam mais do que haviam 
ganho nesse ano; 

- o desemprego tende a aumentar, e nao se ve que as medidas 
adoptadas ap6s 1977 tenham contribufdo, seja o que for, para 
recuperar situa<;:oes anteriores; 

- a popula<;:ao portuguesa continua a viver nas condi<;:oes deplora
veis que se conhecem: vejam-se os indicadores do produto e 
consumo per capita, que, alias, tem o defeito de nao dar conta 
das desigualdades sociais. 

Quanto a alternativas, nao as abordaremos antes da analise de aspec
tos estruturais; elas sao conhecidas, mas os governos nao as tem querido 
p6r em pratica, pela simples razao de que nao servem os interesses que 
tem estado a defender no Poder. Nao se trata de uma questao de compe
tencia tecnica, exclusivamente, mas sim, muito mais, de um problema do 
ambito do que se chama luta de classes. Convem nao esquecer este impor
tante aspecto, que sera tratado seguidamente. 

5- Rela(:oes entre conflitos sociais e problemas da economia 
portuguesa 

Ap6s o confronto dos problemas da nossa economia com as solu<;:oes 
adoptadas, que, de forma tao manifesta, se tem revelado ineficazes, parece 
poder inferir-se que o que tem estado em causa nao foi a solu<;:ao dos pro
blemas diagnosticados, mas antes a defesa dos interesses das classes de
tentoras do Poder. Existirao, assim, conflitos profundos inibidores do progresso 
econ6mico e social, que se traduzem, alias, por contradi<;:oes visfveis ao 
nfvel do quotidiano: trata-se de um mal-estar social de que todos se aperce
bem, de que a imprensa se faz eco; sao as greves em luta pela recupera
<;:ao do poder de compra dos salarios, degradados pela infla<;:ao; as lutas em 
defesa da seguran<;:a dos postos de trabalho e, em geral, das vantagens ad
quiridas ap6s o 25 de Abril. 
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Do ponto de vista cientffico, o fen6meno a que acabamos de aludir e 
designado por luta de classes, expressao que se deve entender como um 
conceito tecnico, significando o «confronto que se produz entre duas classes 
antag6nicas quando lutam pelos seus interesses de classe» (Harnecker, 
p. 192). Se referimos esta questao e porque a consideramos indispensavel 
para a boa compreensao dos problemas da nossa economia, que se afigu
ram insoluveis face a teoria econ6mica ortodoxa. 

Este problema, no caso portugues actual, articula-se em torno de dois 
vectores essenciais: por um lado, a nfvel interne, os conflitos centram-se em 
aq:oes relacionadas com a apropria<;ao de determinado quinhao do rendi
mento nacional; por outro lado, a nfvel de espa<;o internacional, verifica-se 
que as classes no Poder tudo fazem no sentido de enviezar ainda mais as 
nossas rela<;6es econ6micas para o lado dos pafses capitalistas dominantes, 
a fim de melhor consolidarem as suas posi<;oes internas. As consequencias 
dos conflitos inerentes a esta situa<_;;ao sao as seguintes: 

- falta de mobilizac;:ao das classes trabalhadoras para a tarefa de 
desenvolvimento econ6mico e social, sem o que se torna impos
sfvel fazer aceitar qualquer polftica que exija sacriffcios 
colectivos; 

-extrema vulnerabilidade da nossa economia a crise econ6mica 
do capitalismo internacional, dadas as fortes relac;:oes de 
dependencia. 

QUADRO N. 0 2 

Taxa de lucro e repartic;ao funcional do rendimento em Portugal 
{Milhoes de contos) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Capital social: 

Sociedades ...... } 
63 1 101,3 106 f07 87,3 95,2 113,4 

EP + EP (societarias) ' 
71,4 85,1 110,3 54 74,8 87,8 105,6 

Luera: I I 
Sociedades . . . . . } 

1 4 13,2 15,2 25,4 13,8 -10,4{ 
4,15 19,1 25,1 28,9 

EP + EP (societarias) 
1 

' 5,48 20,7 29,3 24,4 

Taxa de Iuera (%): I I 
Sociedades . . ... } 

18 1 18,4 17,8 25,1 13,1 { 3,9 21,9 26,4 25,5 
EP + EP (societarias) ' - 9·3 10,1 27,7 33,4 23,1 
Media ponderada 18,1 18,4 17,8 . 25,1 13,1 - 9,3 6,0 24,6 29,8 24,4 

Massa sal a rial (X 1 00): 

Rendimento nacional 49,0 49,7 49,4 47,0 52,3 63,5 
L..... 

61,8 55,2 51,6 49,1 

Fontes: Estatfsticas das Sociedades, INE (para o calculo das taxas de lucro), e Jose A. 
Pereirinha, «Evoluc;:ao salarial em Portugal na decada de 70», in Estudos de Economia, Set.-Dez., 
1980, p. 70 (para a repartic;:ao do rendimento). 
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0 suporte empfrico para a analise do primeiro problema encontra-se nos 
dados do quadro n. o 2. Ap6s o seu estudo, conclui-se que, ap6s 1976, a taxa 
media de Iuera aumentou para nfveis semelhantes aos verificados antes 
da crise econ6mica. A taxa de Iuera das sociedades privadas subiu mesmo 
para valores superiores aos registados antes de 197 4. Por outro lado, a re
partic;:ao funcional do rendimento, depois de ter melhorado significativamente 
a favor dos titulares de salarios, em 197 4/1975, passou posteriormente a 
degradar-se sucessivamente ate se atingir, em 1979, uma situac;:ao semelhante 
a de 1970. Outra coisa nao era de esperar, alias, face a diminuic;:ao dos sa
laries reais, observada no quadro n. o 1. 

A estrategia do Poder, desde o referido ano de 1976, consistiu, basica
mente, na tentativa de implantar em Portugal uma economia capitalista de 
tipo liberal, o que passou pela adopc;:ao dos pacotes de medidas do FMI e 
pela recusa do planeamento que, apesar de previsto na Constituic;:ao, foi «me
tido na gaveta». Para conseguirem tal objective, os responsaveis acharam 
necessaria «corrigir>> a distribuic;:ao do rendimento, no sentido de se viabilizar 
uma maior acumulac;:ao grac;:as ao aumento dos Iueras. 

Ora, tal estrategia falhou, nao s6 porque o investimento, na sua totali
dade, nao chegou ainda a recuperar para valores semelhantes aos anterio
res a crise econ6mica, mas tambem pela fraca adesao dos investidores 
privados. Com efeito, apesar de as sociedades privadas terem sido benefi
ciadas com substanciais aumentos da taxa de Iuera, como atras se viu, o 
investimento privado esta a crescer a uma taxa media ligeiramente inferior 
a do sector estatal, o qual contribui com uma maior parcela para a forma
c;:ao bruta de capital fixo, como se pode observar no quadro n. o 3. 

OUADRO N. 0 3 

lnvestimento em Portugal 
(MIIhO&s de contos - Pre9os 1963) 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

lnvestimento total .... . . . . . 46,1 43,2 22,7 29,3 39,5 37,6 36,8 42,2 44,4 

FBCF .... ........ 28,4 28,6 32,1 33,4 32,8 35,8 37,6 
Varias existencias .... - 5,7 0,7 7,4 4,2 4,0 6,4 6,8 

FBCF do SEE e misto e publico 
administrative .... ...... 16,7 18,3 19,1 

FBCF (sector privado) .. .. 16,2 17,5 18,5 

Fontes: lndicadores Econ6micos, Jul., 1981-1982, Banco de Portugal; Relat6rio do Banco 
de Portugal, 1982. 

Face ao que se viu, compreende-se que em vez da estrategia adoptada 
pelo Poder se deveria ter procedido a alterac;:oes de caracter estrutural. 

No quadro da Constituic;:ao de 1976, mesmo depois da revisao de 1982, 
sigriificava isso que se devia p6r em pratica o planeamento econ6mico. Os 
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governos nao o quiseram fazer pela simples razao de que nao pretenderam 
viabilizar tal sistema. 0 capitalismo aceita certo tipo de pianos econ6micos 
que, se tivessem side executados entre n6s, teriam resolvido muitos dos pro
blemas: mas nao foi essa a questao. 0 que era precise, segundo o Poder, 
era inviabilizar o sistema para o contestar na sua globalidade. A este prop6-
sito convira recordar que chegou a ser elaborado um plano de medic prazo 
(Manuela Silva), cuja execU<;ao foi cancelada, com argumentos de natureza 
polftica (B). 

6 - Politica monetaria e desenvolvimento 

Nos pafses capitalistas a polftica monetaria assume essencialmente o 
papel de concorrer para a estabilizaQao conjuntural. De acordo com a tradi
Qao keynesiana, ela deve ter como missao a redu9ao da amplitude das flu
tuaQ6es geradas pelo ciclo econ6mico, mediante uma correcta manipula9ao 
da taxa de jure. Para os monetaristas, essa ac9ao de estabilizaQao devera 
exercer-se mediante o controle do crescimento da massa monetaria. 

Raros sao os autores que se preocupam com a questao do papel da 
polftica monetaria num processo capitalista de crescimento econ6mico. Trata
-se de uma materia relativamente a qual a investigaQao cientffica esta a dar 
os primeiros passes. E um capitulo que falta nos mais famosos manuais da 
especialidade, havendo apenas alguns que abordam o assunto de forma 
indirecta ou pouco desenvolvida. Um desses cases e o livre de Culbertson 
(1977, pp. 135-153), que contem um capitulo intitulado «Money and short-run 
economic developments», onde e referida a necessidade de aumento da 
massa monetaria de forma ajustada ao crescimento do produto. Dadas certa 
velocidade de circula9ao da moeda e uma taxa de crescimento do produto 
nacional, a preocupaQao das autoridades devera consistir em nao injectarem 
na economia quantidades excessivas de moeda criada de novo nem bloquea
rem o crescimento com emissoes insuficientes. Alem disso, na ocorrencia 
de perturba96es aleat6rias que desviam o valor da despesa da linha de ten
dencia prevista, as autoridades devem manipular os instrumentos de polftica 
monetaria de forma adequada. 

Numa obra recente, Poncet e Portait (1980, pp. 323-328) dedicam cinco 
paginas e meia aos objectives e metas intermedias da polftica monetaria a 
medic prazo, o que ja e um progresso em termos de manual da especialida
de, embora a analise se cincunscreva ao esquema grcl.fico das curvas IS-

(B) Tem interesse referir que esse plano adoptava a estrategia centrada na satisfac;:ao das 
necessidades basicas da populac;:ao e que teve como fudamentac;:ao investigac;:ao dirigida pelo 
Prof. W. van Rijckegem. Cf. International Labour Office, Employment and basic needs in Portu· 
gal, Genebra, 1979. 
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-LM, o que e bastante insuficiente como modelo. Como objectivos de media 
prazo da polftica monetaria consideram estes autores os seguintes: 

- eliminagao do desemprego; 
- redugao da amplitude dos ciclos econom1cos; 
- defesa da moeda nacional no mercado de cambios. 

Porem, remetendo para a analise das teorias relacionadas com a curva 
de Phillips e das expectativas, afirmam estes autores que as autoridades mo
netarias sao incapazes de influenciar a Iongo prazo e em media o nfvel da 
produgao e o do desemprego, pelo que apenas se ocupam do estudo da po
lftica monetaria tendo em vista os dois ultimos objectives. 

0 Prof. Andre Chalneau, no seu manual Mecanismes et politique mone
taires, apresenta-nos um capitulo final e uma conclusao geral onde esta 
problematica e analisada de forma mais fecunda, abordando a questao na 
6ptica do papel da intermediagao· financeira no financiamento da economia 
(Chalneau, pp. 186-234). 

Este autor levanta duas quest6es importantes. A primeira consiste em 
criticar a igualdade tradicional S =I, por ignorar a existencia de entesoura
mento, bem como a de intermediaries financeiros, o que e irrealista. Ora, se 
uma parte de S e entesourada - designe-mo-la por L- para que o equili
bria econ6mico se verifique e necessaria que os intermediaries financeiros 
bancarios emitam uma quantidade de moeda AM, igual a L, para financia
mento de I. Assim, · a igualdade devera ser I= S - L +AM. 

A segunda questao e esta: na teoria econ6mica confunde-se muitas ve
zes poupanga com moeda, ao trabalhar-se com conceitos ex post (igualdade 
contabilfstica S = 1). Po rem, o conceito de equilfbrio econ6mico exige que se 
relacionem valores ex ante com valores ex post. A apresentagao de um mo
delo keynesiano dinanimo, muito simples, tendo em consideragao o entesou
ramento e a intermediagao financeira bancaria, permite evitar tal confusao 
e esclarecer o papel da polftica monetaria em termos de financiamento do 
crescimento do produto. 

Esse modelo, utilizado por Andre Chalneau, e o seguinte: 

Yl+1 = cl+1 + 11 
c t+ 1 = a + c Yl+ 1 

11 =S 1-L 1 +AM 1 

onde Y, C, I, S e M designam o produto nacional, consumo, investimento, 
poupanga e moeda e L a parte da poupanga entesourada. 

Como se sabe, 

e como 

A I 1+1 ~ AYI+1 = _1_1_ A I 1+1 -c 

1 
AS 1+1 = (1-c)AY1+1 = (1-c) 1_c A I 1+1 =A I t+ 1 
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um aumento de moeda no perfodo t, AMt (com Lt=O, por comodidade), 
tera como consequencia um aumento igual na poupan<;:a do perfodo seguinte, 
AS 1n Se a economia partira de uma situa<;:ao de equilfbrio, em t+ 1 esta
ra novamente em equilfbrio. Porem, se a este acrescimo de poupan<;:a nao 
correspondeu um crescimento adequado do produto real, e necessaria que 
se verifique um entesouramento AL t+ 1 =AS t+ 1 para que nao subam os 
pre<;:os. 

Tudo isto se passa, evidentemente, na ausencia de um plano econ6mi
co em que as relagoes financeiras tenham sido devidamente articuladas com 
as rela<;:oes materiais de produ<;:ao. Em tal situa<;:ao, o mecanisme monetario 
descrito resolve os problemas de financiamento da economia, mas confere 
aos agentes nao bancarios um poder, de controle muito diffcil. 

Propoem uma resposta rigorosa a esta questao, do ponto de vista ana
lftico, os modelos monetarizados de crescimento econ6mico, inaugurados na 
literatura da_ especialidade com um artigo de Tobin (1955) e desenvolvidos 
posteriormente por este autor (Tobin, 1965 e 1968) e por outros: Eisner (1958); 
Hahn (1969); Nagatani (1969); Stein (1971 ); e Fischer (1972). 

Podem estes modelos classificar-se em tobinianos e wicksel/ianos (9), 

consoante admitem, ou nao, a hip6tese de equilfbrio econ6mico, respectiva
mente. Os modelos do primeiro tipo resultam da monetariza<;:ao do modelo 
real de crescimento, neoclassico, do tipo Solow-Swan (1°), pelo que assentam 
nas hip6teses de crescimento regular (steady state). 0 contribute de Tobin, 
em 1955, consistiu em introduzir nesse modelo a equac;:ao do equilfbrio de 
carteira do sector privado 

on de 
W = K + MIP 

W = riqueza ou patrim6nio do sector privado; 
K = capital real acumulado; 
M = massa monetaria; 
P = fndice de pre<;:os. 

Ap6s varias simplificagoe_s (cf. Stein, 1971; Serra, 1982, pp. 23-31) o mo
delo reduz-se as duas equa<;:oes seguintes: 

on de 

/IN = s YIN - (1 - s ) (0 - n) m 
n=0- n- inlm 

I = acumula<;:ao de capital; 
N = numero de trabalhadores; 
s = propensao marginal para poupar; 
Y = produto nacional real; 

(9) Terminologia usada por Serra (1982), na sequencia de outros autores. 
(10) Ct. Solow (1956) e Swan (1956). 
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e = taxa de crescimento da massa monetaria; 
n = taxa de inflaQao; 

m = disponibilidades monetarias reais por trabalhador; 
m = diferencial de m; 
n = taxa de crescimento da populaQao. 

Verifica-se, pelas equaQ6es expostas, que o crescimento econ6mico re
gular implica uma taxa de infla9ao se a taxa de crescimento da massa mo
netaria for superior a soma da taxa de crescimento da populaQao com a ta
xa de crescimento das disponibilidades monetarias reais por trabalhador e 
que a inflaQao tera efeitos positives sabre o volume de investimento. Deste 
modo, conhecida a taxa de aumento da populaQao, seria possfvel ao planea
mento indicativa prever a taxa de crescimento monetario compatfvel com uma 
taxa de inflaQao admissfvel, mesmo nula. 

Esse controlo e, todavia, diffcil, porque razoes de natureza institucional 
e polftica impedirao a eficacia do planeamento indicativa e, tambem, porque 
o equilfbrio econ6mico - hip6tese fundamental destes modelos - esta Ion
ge de constituir a regra de funcionamento das economias capitalistas. 

Esta problematica e abordada de forma muito interessante num livro re
cente de Joan Robinson (1981, pp. 19-21; pp. 82-101 ), sem que a analise da 
questao da tecnica do financiamento do desenvolvimento e suas relaQ6es com 
a polftica monetaria seja, porem, aprofundada. 

Joan Robinson critica a forma como a teoria tradicional do desenvolvi
mento aborda o problema da acumulaQao, nomeadamente ao considerar que 
o crescimento econ6mico depende do investimento e este do valor da 
poupanQa-dinheiro de que disporao os proprietaries do «capital», considerado 
como stock de meios de produQao. Refere-se depois ao planeamento nos par
ses subdesenvolvidos, com estruturas capitalistas, e afirma que ele nao passa 
de um sonho e que e apenas um passatempo para os economistas te6-
ricos, uma vez que os governos interessados nao dispoem, na realidade, de 
controle suficiente para por os pianos em pratica. 

No capitulo 5. o, «Ajuda e emprestimos», do referido livro critica a autora 
a ideia tradicional de que os parses sao pobres porque lhes falta capital, ca
rencia que seria suprida com a transferencia, para eles, de capital, atraves de 
subven96es e emprestimos. A confusao entre capital como propriedade finan
ceira e como um stock activo de meios de produQao aparece aqui, uma vez 
mais, a falsear a analise. 0 que os parses ricos transferem nao e um stock 
de meios de produQao, mas financiamento, sob forma de afecta9ao de divisas. 
Se esse financiamento e ou nao transformado em capital no sentido de capa
cidade produtiva, depende da forma como e utilizado. 

A relaQao entre financiamento do investimento e polftica monetaria e abor
dada, de uma forma implfcita, ao admitir a cria9ao de moeda como meio de 
financiar o investimento (ibidem, p. 88). 0 perigo reside, porem, como ja atras 
se viu, na dificuldade de controlar essa moeda, num sistema de rela96es eco
n6micas nao planificaveis. Uma alternativa, adianta Robinson, consiste em re-
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correr ao credito externo. Mas essa solu9ao tern o inconveniente de onerar 
as balan9as de pagamentos do futuro, uma vez que sera necessaria conse
guir urn excedente suficiente de exporta96es para fazer face aos pagamentos 
de juros e reembolsos dos capitais estrangeiros (servi90 da dfvida). 

Uma concep9ao muito mais avan9ada encontra-se, normalmente, na lite
ratura de autores de pafses socialistas, certamente devido a experiencia que 
tern em materia de planeamento econ6mico e tambem por se basearem em 
diferentes concep96es te6ricas (N. Fedorenko, W. Ehlert, K. Tannert, et alii). 

Em primeiro Iugar, estes autores nao concebem a polftica monetaria de 
forma isolada, uma vez que entendem que a cria9ao de moeda se deve inse
rir no ambito de uma polftica financeira global e planeada. 0 financiamento e 
concebido como urn instrumento activo de planeamento econ6mico e de estf
mulo do desenvolvimento, num quadro de reprodu9ao alargada. 0 processo de 
financiamento e o processo produtivo sao concebidos como uma unidade, no 
quadro de urn plano, de modo a garantir-se urn crescimento proporcional e sus
tentado do processo de reprodu9ao, isto e, garantir urn processo de acumula-
9ao e financiamento regular. Mercadoria e dinheiro constituem uma unidade, 
nao fazendo sentido emitir moeda sem urn suporte material de produ9ao. Po
rem, os movimentos de circula9ao da moeda e das mercadorias nao se de
senvolvem de forma paralela, e daf a necessidade de planeamento do 
financiamento. 

Ao financiamento sao atribufdas as fun96es de distribuicao e redistribui
cao do produto nacional bruto material, bern como as de estimulante do cres
cimento e as de contra/e. A fun9ao de estimulante tern que ver com o desen
volvimento das for9as produtivas e sua plena utiliza9ao. 0 controle pela 
moeda impoe-se pela necessidade de ajuizar do born andamento da execu9ao 
do plano (Ehlert; Hunstock; Tannert, 1976, pp. 15-94) (1 1). 

Assim sendo, a moeda devera ser emitida com cobertura material consti
tufda pelas mercadorias obtidas no processo de reprodu9ao, a que o financia
mento se devera encontrar necessariamente associado. A quantidade a emitir 
devera ser determinada no quadro do plano, tendo em conta o desenvolvimento 
da produ9ao de mercadorias e a velocidade de circula9ao monetaria. 

A tecnica para conseguir o financiamento da economia de forma equili
brada consiste em construir balan9as materiais e financeiras relativas a pro
du9ao planeada. Trata-se de uma matriz de fluxos materiais e financeiros, na 
qual nao devem faltar as rela96es relativas ao equilfbrio externo. Uma boa ex
posi9ao desta materia encontra-se no capitulo intitulado <<Financiamento dos 
pianos de desenvolvimento econ6mico» do livro de Fedorenko, que se referen
cia (1977, pp. 297-332). 

Por tudo o que se expos, parece concluir-se que a unica forma coerente 
e eficaz de ligar a cria9ao de moeda ao crescimento econ6mico e, portanto, 

(11) Sabre esta materia ver tambem Autorenkollektiv (do qual participam os autores acima 
citados), «Sozialistische Finanzwirtschaft», Verlag die Wirtschaft, Berlim, 1981, pp. 13·56. 
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o modo de inserir a polftica monetaria num processo de desenvolvimento con
siste em elaborar um plano econ6mico onde o financiamento e equacionado, 
mas num contexto de rela96es sociais e econ6micas em que tal pratica seja 
efectivamente viavel. 

Ora, a elabora9ao de um plano passa pela analise das estrategias possf
veis e pela op9ao por aquela que se afigurar mais ajustada. 0 financiamento 
anda intimamente ligado a essa problematica e aparece muitas vezes como 
uma restri9ao, ou e apresentado como pretenso argumento para excluir deter
minadas vias. Lembremo-nos do caso portugues desde 1976: a pretensa falta 
de recursos financeiros (chavao politico da «falta de dinheiro» que tanto se agi
tou) foi apresentada como impedimenta do lan9amento de um processo de cres
cimento econ6mico independente e para justificar a estrategia do capitalismo 
de tipo liberal, assente nas exporta96es para os pafses capitalistas dominan
tes, na liberaliza9ao das importa96es e no recurso a emprestimos provenien
tes desses mesmos pafses. 

Nao negamos que a restri9ao financeira exista. 0 que afirmamos e que 
a sua importancia e relativa, dependendo da estrategia de desenvolvimento por 
que se opte. 

Sem pretendermos esgotar o assunto (o que seria impensavel num traba
lho desta natureza), vamos analisar as rela96es entre estrategia de desenvol
vimento e financiamento, contexto em que se situa a polftica monetaria a me
dio prazo. Deliberadamente, vamos considerar apenas dois tipos de forma9ao 
socioecon6mica: 

a) Capitalismo de tipo liberal fortemente dependente; 
b) Economia em transi9ao para o socialismo, visando a independen

cia econ6mica e o desenvolvimento econ6mico, material e 
cultural da popula9ao, em termos de equidade social. 

Referenciando-nos a tipologia de Franklyn Lisk (1977, pp. 187 -203), qua
tro tipos de estrategias de desenvolvimento podem ser considerados: 

440 

1) Estrategia centrada no crescimento, com o objectivo de cresci
mento do PNB; 

2) Estrategia centrada no emprego, visando a maximiza9ao do em
prego e a redistribui9ao do rendimento e um crescimento do 
produto ate a um maximo compatfvel com os dois primeiros 
objectivos; 

3) Estrategia centrada na luta contra a pobreza absoluta, com os ob
jectives de elimina9ao da pobreza absoluta, aumento do em
prego produtivo entre os pobres e crescimento da produ9ao 
subordinado aos objectivos anteriores; 

4) Estrategia centrada na satisfa9ao das necessidades essenciais, vi
sando melhorias sensfveis das condi96es de vida .:la popula-
98.0, no espa9o de uma gera9ao, aumento da produ9ao de 
bens e servi9os essenciais, no contexto de um crescimento 



econ6mico acelerado, e cria<;:ao de postos de trabalho sufi
cientemente remunerados e socialmente satisfat6rios do 
ponto de vista de uma reparti<;:ao mais equitativa do 
rendimento. 

A estrategia 1) parece-nos a mais apropriada a uma forma<;:ao socioeco
n6mica do tipo a), embora neste caso as estrategias 2) e 3) possam ser tam
bem encaradas, mas com um peso e eficacia muito menores, ou mesmo sem 
qualquer significado visfvel no tocante aos aspectos sociais. Por isso Lisk as 
designa, as tres, por «estrategias tradicionais» e da conta do fracasso que se 
tem verificado quando aplicadas. Numa situa<;:ao como esta, em que a forma
<;:ao socioecon6mica e a indicada e a estrategia pode ser uma das tradicio
nais, os problemas de utiliza<;:ao da cria<;:ao de moeda para financiar o investi
mento ja foram identificados a prop6sito do pensamento de A. ChaTneau e de 
Joan Robinson. Corre-se o risco de nao se controlar a massa monetaria, as 
tensoes inflacionistas serao a regra, ja que, por falta ou par ineficacia dos «pia
nos» elaborados, nada garante o equilibria entre a procura de produtos finais, 
gerada pelos rendimentos adicionais, e a oferta, constitufda pelo que se pro
duziu. Daf a justifica<;:ao para se financiar o investimento apenas atraves da 
poupan<;:a, interna ou externa. 

Portanto, nesta primeira situa<;:ao, o papel da polftica monetaria nao po
dera ir alem da concep<;:ao classica - estabiliza<;:ao conjuntural -, sendo, 
mesmo assim, a sua eficacia muito discutfvel, por razoes conhecidas. Relem
bremos, a este prop6sito, a posi<;:ao de Poncet e Portait sabre o papel da 
polftica monetaria a media prazo. 

A estrategia 4) parece-nos praticamente inviavel numa forma<;:ao capita
lista de tipo liberal fortemente dependente, pelo que apenas a consideraremos 
associada a uma economia num perfodo transit6rio (o qual pode, alias, ser re
lativamente Iongo, como observa Fedorenko). 

Numa economia em transi<;:ao para o socialismo a estrategia 4) pode ser 
eririquecida com objectives de independencia econ6mica, o que passa pelo de
senvolvimento de industrias basicas, em articula<;:ao com uma judiciosa esco
lha prioritaria de projectos que dao resultados mais rapidos, pela substitui<;:ao 
de importa<;:oes (v. g., produtos alimentares) e pela diversifica<;:ao de merca
dos externos, bem como pela utiliza<;:ao preferencial de fontes de financiamento 
internas. 

Nao se exclui, neste segundo caso, o recurso ao financiamento externo. 
Durante um certo perfodo e necessaria importar equipamentos, materias-primas 
e conhecimentos tecnicos. Porem, no ambito do planeamento, indispensavel 
nesta situa<;:ao, e possfvel seleccionar os projectos numa primeira fase, de modo 
a minimizar as necessidades de importa<;:oes. lsto e particularmente importante 
numa situa<;:ao em que a dfvida externa ja atinja valores demasiado elevados. 
Nao se deve esquecer, porem, que se deve evitar o financiamento externo 
para adquirir produtos de luxo ao estrangeiro e os projectos escolhidos 
devem ter em conta a necessidade de corresponder equilibradamente ao 
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aumento de procura de certos bens essenciais, que, a nao ser satisfeita inter
namente, implicara aumento de importa<;:oes e ou infla<;:ao. 

Nesta segunda situa<;:ao a polftica monetaria deve desempenhar urn papel 
activo no financiamento da produ<;:ao. Os desequilfbrios potenciais sao evita
dos atraves do planeamento financeiro e do controle pela moeda. 0 primeiro 
tern o caracter de polftica de medio prazo e o segundo corresponds as 
interven<;:oes conjunturais de tipo monetario. 

7 - Perspectivas para a economia portuguesa 

A situa<;:ao actual da nossa economia ja foi anteriormente diagnosticada. 
A resolu<;:ao dos problemas existentes depende de requisites de natureza in
terna e de restri<;:oes externas, ainda nao abordadas. 

E conhecido que a nossa economia depende fortemente do capitalismo 
internacional e nao sera facil desliga-la da conjuntura econ6mica desses par
ses. Nos quadros n.08 4, 5 e 6 apresentamos alguns indicadores destinados a 
permitir-nos ajuizar do que podera ser a evolu<;:ao de alguns aspectos da eco
nomia internacional nos tempos mais pr6ximos. 

0 quadro n. o 4 indica-nos uma tendencia para estagna<;:ao econ6mica nos 
pafses capitalistas. Por conseguinte, por mais desvaloriza<;:oes do escudo que 
se venham a efectuar, sera diffcil aumentar as nossas exporta<;:6es para es
ses mercados (recorde-se que a elasticidade da sua procura relativamente ao 
rendimento do estrangeiro e estatisticamente igual a 1; havendo taxas negati
vas de crescimento do produto, bern se compreende a afirma<;:ao que fizemos). 
Por outro lado, os pafses socialistas registam taxas de crescimento do produ
to superiores as dos pafses capitalistas e s6 em casos excepcionais registam 
taxas negativas (a Pol6nia, devido certamente as perturba<;:oes sociais conhe
cidas; a Hungria, talvez porque se encontra demasiado ligada aos pafses ca
pitalistas atraves do comercio externo). Esta e uma razao forte para que gran
de parte das nossas exporta<;:6es se deva tentar vender a pafses socialistas. 

Os quadros n.08 5 e 6 indicam uma tendencia para a descida das taxas 
internacionais de juro. lsso constitui mais uma razao para se defender uma 
descida significativa das nossas taxas de juro. 
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QUADRO N. 0 4 

Crescimento do produto real e infla~io 
(Percentagem) 

PNB 1970-1980 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 (e) 

Canada .... 4,0 3,2 0,0 3,0 
Fran<;:a. ............... 3,7 3,5 1,2 0,3 
Republica Federal da Alemanha 2,8 4,5 1,8 - 0,3 
ltalia ... ........ 3,1 4,9 4,0 - 0,2 
Japao .. 4,9 5,5 4,4 2,9 
Reina Unido . 1,9 1,4 - 1,8 - 2,2 
Estados Unidos da America. 3,0 2,8 -0,1 2,0 
Parses capitalistas industriali-

zados ........ 3,3 3,4 1,4 1,2 1,3 
Portugal (PIB pm). 4,7 6,9 5,7 3,2 4,5 4,9 0,8 3,0? 

Produto material 1970-1980 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Republica Democratica Alema 3,6 5,2 3,6 3,8 4,2 (e) 5,0 
Romenia ....... ......... 10,5 9,0 7,4 6,2 2,5 (e) 7,0 
Checoslovaquia .. 4,1 4,2 4,1 3,1 3,0 (e) 2,8 
URSS .. ......... 5,9 4,5 5,1 2,5 3,8 (e) 3,4 
Bulgaria. 6,5 6,3 5,6 6,6 5,7 (e) 5,1 
Hungria . 3,0 8,0 4,2 1,8 - 0,8 (e) 2,5 
Pol6nia ............ 6,8 5,0 3,0 - 2,3 - 4,0 
Parses socialistas. 5,9 4,8 4,8 2,4 3,0 (e) 3,5 

Deflactor do produto (~ anual) 1970-1980 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Parses capitalistas industriali-
zados ........ ...... 8,0 7,7 8,7 8,5 

Portugal. 15,6 16,3 25,9 21,6 21,9 14,9 19,0 
---

(e) Previsoes. 

Fontes: The Worid Bank Annual Report, 1982; Relat6rios do Banco de Portugal; Etude 
sur Ia situation economique de /'Europe en 1980, ONU, Nova lorque, 1981. 

QUADRO N. 0 5 

Taxas de juro em mercados monetarios 

Dezembro Marva Junho Setembro Dezembro 
(1980) (1981) (1981) (1981) (1981) 

Estados Unidos da America .. 18,7 14,3 16,9 16,8 12,5 

Japao 9,5 8,0 7,1 7,3 6,7 
Republica Federal da Alemanha ... 10,3 13,6 13,1 12,5 10,8 

Reina Unido 14,7 12,7 12,7 14,8 15,4 

Sur<;:a ....... 6,5 7,6 9,9 11,3 9,2 
-~----

Fonte: Relat6rio do Banco de Portugal, 1982. 
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QUADRO N. 0 6 

Taxas medias de juro do euromercado 

D61ar Franco suf90 Libra esterlina 

16·10·81 5·3·82 1·10·82 16·10·81 5·3·82 1-10·82 16·10·81 5·3·82 1·10·82 

1 mes .......... 15,125 14,19 10,38 10 5,75 2,875 15,375 13,75 10,375 
3 meses. 15,75 14,31 10,75 10,13 6,63 3,5 15,5 13,375 10 
6 meses .. ... 16 14,31 11,25 10,13 6,88 4 15,5 13,25 10 
1 ano .. 15,875 14,31 11,5 9,5 6,88 4 15,25 13,31 10 

Fonte: Foreign Exchange News, UBS, Out., 1982 (arredondamos casas decimais). 

Parece lfcito afirmar que, face a conjuntura econ6mica internacional, nao 
e de esperar uma melhoria da nossa balan<;:a de pagamentos por via do 
aumento das exporta<;:oes. Por outro lado, nao se veem razoes de natureza 
externa para que a nossa infla<;:ao seja cerca do dobra da dos pafses capita
listas. Parece, assim, viavel uma redu<;:ao drastica da taxa de infla<;:ao, remo
vidos que sejam os obstaculos internos (situados ao nfvel do socioecon6mico, 
como anteriormente se viu) e, por conseguinte, baixar bastante as taxas de jura. 

Voltemo-nos agora para os requisites de natureza interna. 
Em primeiro Iugar torna-se necessaria ultrapassar as contradi<;:oes exis

tentes ao nfvel da luta de classes, ja anteriormente dissecadas. 0 nosso de
senvolvimento econ6mico nao e viavel sem a mobiliza<;:ao das classes traba
lhadoras para a obra colectiva gigantesca que se impoe realizar. lsto e assim, 
porque o desenvolvimento e uma obra de cria<;:ao colectiva que corresponde 
a uma valoriza<;:ao sucessivamente crescente das potencialidades intelectuais 
e materiais de todo um povo, o que passa pelo aproveitamento e enriqueci
mento dos recursos econ6micos e humanos existentes, com vista a satisfa
<;:ao das necessidades das popula<;:oes, num processo de independencia. Para 
que tal tarefa tenha exito sao necessaries sacriffcios e e impossfvel fazer aceitar 
as chamadas «medidas impopulares» as massas trabalhadoras se elas nao es
tiverem convictas de que a austeridade reverte em seu beneffcio. Por 
austeridade entendemos a renuncia a consumos superfluos, sobretudo os de 
origem estrangeira, e nao uma redu<;:ao indiscriminada de consumos, como se 
tem feito, atraves da diminui<;:ao do poder de compra dos salarios, que pode 
levar ao absurdo de obrigar os mais desfavorecidos a passarem tome. 

A este prop6sito, convira nao esquecer que os trabalhadores portugueses 
estao bastante traumatizados com polfticas de austeridade e «pacotes de me
didas», cujos pretensos beneffcios nao viram, pelo que a estrategia de 
desenvolvimento a adoptar devera incluir objectos de resultados econ6micos 
imediatamente visfveis (v. g., habita<;:ao, produtos alimentares). 

Em segundo ,Iugar, torna-se necessar.io p6r em pratica o planeamento a 
media prazo, o que, por sua vez, exige que se reconhe<;:a o planeamento 
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como tarefa de Estado (Amaral, 1982), condi9ao indispensavel para a elabora-
98.0 cientffica do plano da economia nacional, nos termos da nossa Constitui-
98.0. Trata-se de uma tarefa complexa, que, no entender desse autor (1982), 
exigira um trabalho necessariamente prolongado (cerca de 18 meses), que nao 
se compadece com a incapacidade organizativa. 

Neste contexto, propomos as seguintes medidas para a economia 
portuguesa: 

- reunindo os esfor9os de tecnicos e trabalhadores dos diversos sec
tares econ6micos, inventariar e submeter, subsequentemente, a 
tratamento cientffico os seguintes elementos: 

- necessidades basicas da popula9ao a satisfazer priorita
riamente (1 1); 

- recursos disponfveis para produzir os bens indispensaveis 
a satisfaze-las (1 2); 

- mercados estrangeiros a conquistar, com vista a diver
sifica9ao; 

- possibilidades de substitui9ao de importa96es; 

- redu9ao drastica da infla9ao, mediante controle directo de pre9os 
e recusa de financiamento a actividades especulativas, alem de 
um correcto planeamento da oferta, para a equilibrar com a 
procura; 

- controle do comercio externo, de modo a equilibrar a balan9a sem 
medidas de restri9ao indiscriminada de consumos e muito menos 
com desvaloriza9ao do escudo (medida, alias, ineficaz); havera que 
negociar acordos de compensa9ao com pafses socialistas, e adop
tar medidas restritivas de importa96es sumptuarias e de incenti
ves as exporta96es; 

- melhorar a produtividade e qualidade dos produtos e a eficiencia 
nos circuitos de comercializa9ao, nomeadamente no que se rela
ciona com as exporta96es, para se competir por essa via; 

- controle qualitative do credito; todas as opera96es econ6micas 
validas devem ser financiadas. A polftica de enquadramento do 
credito tem 0 inconveniente de nao distinguir entre 0 que e 
necessaria para a economia e o que nao passa de perniciosa 
especula9ao. Em vez de se colocar a rentabilidade a cabe9a dos 
criterios de aprecia9ao dos pedidos de credito, deve come9ar por 
se analisar a finalidade da opera9ao; 

(12) Muito deste trabalho ja se encontra realizado, nomeadamente atraves da «Conferencia 
Nacional do PCP para a Safda da Crise - 1977» (ha um livro com os .textos) e do estudo ja refe
renciado, do ILO, onde participaram, entre outros, Manuela Silva e W. van Rijckegem. Haque con
tinuar, aprofundar e compatibilizar, cientificamente, todos esses esfon;:os. 
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- descida substancial das taxas de juro; uma vez resolvido o pro
blema da inflac;:ao, e tendo em conta a evoluc;:ao das taxas inter
nacionais de juro, que tendem a descer, as nossas taxas devem 
ser reduzidas; deverao ser previstas taxas de juro especiais para 
os depositos dos emigrantes, a fim de competir com os merca
dos internacionais e estimular o envio de remessas; 

- introduc;:ao da polftica monetaria a medio prazo, no contexto do 
planeamento financeiro da economia, e utilizac;:ao da criac;:ao de 
moeda em func;:ao das necessidades da economia, segundo a evo
luc;:ao conjuntural. 

Em suma: criadas as condic;:oes internas para o progresso economrco
-social, nao se ve que a crise do capitalismo internacional seja um obstaculo 
fundamental ao crescimento da nossa produc;:ao. No quadro n. a 4 temos par
ses cujo produto cresce a taxas da ordem dos 6% anuais, apesar da existen
cia da referida crise, e nada impede, em termos de princfpios, que Portugal 
nao possa toma-los como exemplo. 
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