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0 - lntroduc;ao 

«Na verdade, Sr. Presidente, eu subo a esta tribuna convencido de que 
no exame que vamos fazer a execu<;:ao da Lei n. o 1914 durante o Iongo pe
rfodo de quinze anos n6s vamos ter ocasiao de apreciar um esfor<;:o nacio
nal, possivelmente sem paralelo na nossa hist6ria, a nao ser talvez com 
aquele realizado M mais de quinhentos anos, que floresceu nessa admiravel 
epopeia de descobertas e conquistas e durante perto de dais seculos nos 
garantiu o Iugar de primeira potencia marftima e comercial do mundo». 

Este trecho do discurso do deputado Joaquim Mendes do Amaral em 
21 de Fevereiro de 1951 na Assembleia Nacional mostra que a Lei de Re
constitui<;:ao Econ6mica aparecia no momenta em que se apreciava a sua 
execu<;:ao como alga de extraordinario (desconte-se o exagero do confronto 
com os Descobrimentos). Dezassete anos depois, a perspectiva tinha mudado, 
como se prova pelo seguinte trecho da introdu<;:ao geral ao Ill Plano de 
Fomento: 

A primeira tentativa de programa<;:ao foi representada [ ... ] pela 
Lei de Reconstitui<;:ao Eco6mica. [ ... ] 

Tratava-se de programa a executar no perfdo de quinze arias, 
embora limitado a certo numero de investimentos publicos conside
rados de importancia basica e sem a preocupa<;:ao de enquadrar 
num conjunto sistematico os empreendimentos e objectivos 
propostos. 

Ao abrigo desse plano, foi lan<;:ada e executada entre 1935 e 
1950 uma extensa serie de pianos administrativos parciais: [ ... ]. 

[ ... ] deles advieram os mais relevantes beneffcios para o Pafs 
no domfnio de infra estruturas fundamentais. 

0 exame da bibliografia disponfvel mostra que a analise da lei em ques
tao e da sua execu<;:ao nao foi alva de estudos especfficos. 0 seu conheci
mento podera, porem, contribuir talvez para uma melhor compreensao do que 
foi a ac<;:ao econ6mica do Estado Novo nos seus prim6rdios. 

(") Os autores sao licenciados em Economia pelo Institute Superior de Economia, da Uni
versidade Tecnica de Lisboa, e assistentes da cadeira de Hist6ria Econ6mica e Social da mesma 
escola. 
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1 - A Lei de Reconstituic;io Econ6mica 

1.1 -A proposta de lei do Governo 

A proposta de lei de reconstituic;ao econ6mica foi apresentada pelo Mi
nisterio das Financ;as a Assembleia Nacional em 22 de Janeiro de 1935. No 
seu conjunto, preambulo e articulado abordam quatro questoes fundamentais: 

1. a Disponibilidades financeiras. - Depois de mostrar os resultados 
positives da polftica financeira do Governo entre 1928 e 
1934 no que respeita a reduc;ao da dfvida publica e dos 
seus encargos (1), a acumulac;ao de saldos positives das 
contas publicas (2) e aos investimentos publicos (3), o 
preambulo calcula os recursos financeiros disponfveis para 
os quinze anos seguintes em 6 500 000 cantos (4

). 

2. a Areas de aplica<;ao. - 0 artigo 1. o do articulado limita-se a 
enumera-las sem explicitar prioridades e muito menos quan
titativos de gastos: 

Areas de aplicac;ao: 

Defesa nacional: 

Reforma e rearmamento do Exer
cito; 

Restaurac;ao da marinha de guerra; 

Reconstituic;ao econ6mica: 

Viac;ao (sem prejufzo da dotac;ao or
c;amental para estradas); 

( 1) Redu<(ao do capital de 7749 mil cantos para 7000 mil cantos, pagamento integral da 
dfvida flutuante de 2100 mil cantos e redu<(ao dos en cargos de 329 mil cantos para 283 mil 
cantos - valores aproximadamente correctos, nao levando em conta a dfvida de guerra no ca
pital nominal (v. Valerio, 1982, cap. 6). 

(2) Saldos acumulados, 841 mil cantos; saldos gastos, 124 mil cantos; saldos disponfveis, 
717 mil cantos- valores exactos, nao levando em conta a participa<(ao do Estado na revalori
za<(ao dos activos do Banco de Portugal nos saldos de 1931·1932 (v. Valerio, 1982, cap. 5). 

(3) Mais de 1 milhao de cantos entre 1928·1929 e 1933·1934 e no or9amento de 
1934·1935 .-valor exagerado, pais, na verdade, o investimento publico atingiu apenas nesses 
anos 686 mil cantos (v. Valerio, 1982, cap. _4). 

(4) Receitas efectivas, 450 mil cantos por ano, a aplicar: 

250 mil contos por ano em obras (vezes 15 anos) 
100 mil cantos por ana em encargos de um emprestimo. 
100 mil contos por ano em conserva<(aO das obras 

Saldos disponf'(eis .. 

Mil hares 
de cantos 

3 750 
2 000 

717 

6467 

Arredondando, 6500 mil contos. 0 articulado (artigo 2. 0
) limita-se a enumerar as tres fontes 

de financiamento, sem referir os numeros. 
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Portos comerciais e de pesca; 
Rede telegrafica e telef6nica; 
Rede electrica; 
Hidraulica agricola, irrigac;:ao e po

voamento; 
Ediffcios para escolas e outros ser-

vic;:os do Estado; 
Reparac;:ao de monumentos; 
Urbanizac;:ao em Lisboa e no Porto; 
Credito colonial; 
Outros fins. 

3. a Elaborac;ao de pianos e projectos. - 0 preambulo reconhece 
que eles nao existem; o artigo 1. o do articulado encarrega 
o Governo de promover a sua elaborac;:ao; o artigo 3. o do 
articulado autoriza o Governo a aprova-los; o artigo 6. o do 
articulado manda ouvir sabre eles a Camara Corporativa. 

4. a Execuc;ao e gestao das obras. - 0 artigo 4. o do articulado per
mite a colaborac;:ao de empresas privadas no financiamento 
e gestao das obras e manda entregar a particulares a sua 
execuc;:ao mediante concurso. 0 artigo 5. o do articulado 
estabelece normas especiais sabre as obras de hidraulica 
agricola. 

1.2 - 0 parecer da Camara Corporativa 

Competiu as secc;:oes de credito e seguros (5}, obras publicas e 
comunicac;:oes (6} e financ;:as (?) dar o parecer da Camara Corporativa sabre 
a proposta de lei de reconstituic;:ao econ6mica, parecer que foi concluido em 
7 de Fevereiro de 1935 (B). 

E a respeito da segunda das questoes referidas acima que o parecer 
contem observac;:oes mais importantes. Com efeito: quanta a primeira limita-se 
a sugerir que o calculo do Governo e optimista, quer por entender insuficiente 
a quantia de 100 mil cantos anuais para conservac;:ao das obras, quer por 
considerar incorrecto contar antecipadamente com a revisao dos regimes pri
vilegiados (tabaco e f6sforos}, e a discorrer sabre a eventual necessidade 
de recurso ao mercado externo de capitais para colocac;:ao do emprestimo 
previsto, devido a falta de capacidade de absorc;:ao do mercado nacional; 
quanta a terceira, limita·se a sugerir o recurso ao Conselho Superior de Obras 

(5) Composta par Fernando Enes Ulrich, Marcelo Caetano e Jaime Ferreira. 
(6) Composta par Antonio Santos Viegas e Antonio Vicente Ferreira. 
(7) Composta par Albino Vieira da Rocha e Fernando Emfdio da Silva. 
(B) Foi relator Antonio Vicente Ferreira. Nao assinaram o parecer os procuradores Anto· 

nio dos Santos Viegas e Fernando Emfdio da Silva. 
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Publicas para pareceres tecnicos; quanta a quarta, limita-se a sugerir a 
possibilidade de execu<;:ao das obras pelo proprio Estado (9). 

No que respeita as areas de aplica<;:ao dos recursos, o parecer aflora 
a questao da prioridade da defesa e sugere uma ordem de prioridades explf
cita para os gastos de reconstitui<;:ao economica: 

1. o Energia; 
2. o Transportes; 
3. o Comunica<;:oes telegraticas e telefonicas; 
4. o Coloniza<;:ao interior; 
5. o Saneamento (incluindo urbaniza<;:ao); 
6. o Fomento colonial (a colocar talvez acima dos dais anteriores); 
7. o Educa<;:ao, cultura e administra<;:ao (com destaque para os en

sinos primario e profissional}. 

1.3 - 0 projecto de lei do deputado Araujo Correia 

Logo em 8 de Fevereiro de 1935, o deputado Araujo Correia apresen
tou um projecto de lei alternativo ao do Governo. De acordo com o discurso 
do proprio Araujo Correia pronunciado na Assembleia Nacional em 26 de Fe
vereiro de 1935, as principais inova<;:oes do projecto em rela<;:ao a proposta 
eram as seguintes: 

1. a Outra ordem de prioridades no que respeita as areas de apli
ca<;:ao dos recursos, que trazia para o primeiro plano: 

0 estudo e inventario das possibilidades economicas 
do Pafs e do Imperio; 

A agricultura, atraves da irriga<;:ao e do povoamento; 
A produ<;:ao de electricidade; e 
A instru<;:ao e a cultura (1°}; 

2. a A coordena<;:ao da execu<;:ao da lei par uma Junta Central de 
Economia (1 1); 

3. a A recusa de uma autoriza<;:ao geral ao Governo para decretar 
os pianos de execu<;:ao (1 2}. 

(9) E interessante notar, entretanto, que, ao discutir a oportunidade e conveniemcia da pro· 
pasta de lei, o parecer sugere que, noutras circunstancias, de que e exemplo a Gra-Bretanha •. 
o desafogo financeiro deveria ser aproveitado para efectuar um desagravamento fiscal. Por que 
nao em Portugal? 0 parecer nao e muito explfcito. Questao de atraso somente ou tambem de 
apatia da iniciativa privada? 

(10) Araujo Correia foi tambem o unico a sublinhar a importancia do turismo e da pesca 
e a defender a prioridade da habita<;:ao das classes trabalhadoras na urbaniza<;:ao. 

(11) Araujo Correia defendeu tambem a cria<;:ao de um Ministerio da Economia a partir 
dos da Agricultura e do Comercio e Industria. 

(12) Criticado pela !alta de confian<;:a no Governo que isso revelava, Araujo Correia res· 
ponderia que nao hesitaria em dar a autoriza<;:ao se tivesse a certeza de que Salazar ficaria 
ate 1950 no Poder. Mas o futuro e incerto! 

334 



E importante sublinhar, alem destas diferenc;:as, que o projecto vinha pre
cedido de um preambulo que era um verdadeiro estudo sobre o grau de mo
dernizac;:ao e as potencialidades da economia portuguesa, ainda que muito 
imperfeito, como o proprio autor reconheceria. Em qualquer caso, sinal de 
outra perspectiva, quase dirfamos outra mentalidade, que aborda os proble
mas de um angulo basicamente econ6mico, e nao financeiro. 

1.4 - 0 debate e vota~rao na Assembleia Nacional 

0 debate da proposta de lei de reconstituic;:ao econ6mica decorreu na 
Assembleia Nacional em 26, 27 e 28 de Fevereiro de 1935 (13). Abriu-o 
Araujo Correia, apresentando o seu projecto e propondo a alterac;:ao da pro
pasta do Governo de forma a aproximar-se dele. No resto das intervenc;:oes 
predominou o elogio da proposta do Governo, muito embora a questao das 
areas de aplicac;:ao das verbas tenha suscitado algumas crfticas por omissao 
ou insuficiente relevo - aeroportos, caminhos de ferro, marinha mercante, 
col6nias, pecuaria, cadastro, arborizac;:ao e energia foram os sectores defen
didos por varios deputados. 

Na votac;:ao, efectuada no ultimo dia do debate, a proposta do Governo 
foi aprovada quase sem alterac;:oes: foi modificada a redacc;:ao dos pontos 
referentes a defesa nacional; foram acrescentados os aeroportos e os cami
nhos de ferro as areas de aplicac;:ao das verbas e foi admitido que o Estado 
efectuasse directamente obras. As reclamac;:oes sectoriais nao aprovadas 
foram contempladas numa moc;:ao. As propostas de alterac;:ao de Araujo 
Correia foram pura e simplesmente rejeitadas. 

1.5 - A versio final da lei 

A versao final da lei, publicada pela Comissao de Ultima Redacc;:ao em 
8 de Abril de 1935 e promulgada em 24 de Maio de 1935, nao difere, par
tanto, muito da proposta do Governo. Qual o seu significado no contexto do 
Portugal da epoca? 

a) 0 investimento publico atingiu na primeira metade dos anos trinta uma 
media anual de 125 mil cantos; o total das receitas ou das despesas publi
cas orc;:ava, nos mesmos anos, por 1900 mil cantos, tambem em media 
anual (1 4

); nao conhecemos o rendimento nacional para a mesma epoca, 

(13) lntervieram os deputados Araujo Correia, Aguedo de Oliveira, Manuel Frate!, Franco 
Frazao, Santos Pedroso, Henrique Cabrita, Alvaro Morna, Cortes Lobao, Melo Machado, Botelho 
Neves, Vasco Borges, Correia Pinto, Garcia Pulido, Antunes Guimaraes, Candida Pereira, Ortins 
de Bettencourt, Querubim Guimaraes, Pacheco de Amorim, Dinis da Fonseca, Schiappa de Aze
vedo, Mario de Figueiredo e Vieira Machado. Apresentaram propostas de alteraQao os deputa
dos Araujo Correia, Santos Sintra, Garcia Pereira, Ortins de Bettencourt, Candido Duarte, Nobre 
Guedes, Schiappa de Azevedo, Paulino Montes, Alvaro Morna, Melo Machado, Saudade e Silva, 
Franco Frazao e Moura Relvas. Apresentaram moQ6es os deputados Cesar Machado e Schiap
pa de Azevedo. 

(14) V. Valerio, 1982, ponto 31 e quadro n. 0 16. 
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mas a estimativa oficial para o produto interne do continente em 1938 e de 
11 819 mil cantos (1 5)- nao existe estimativa correspondente para o inves
timento total. Se admitirmos que os 6500 mil cantos cujo dispendio estava 
previsto na lei correspondiam a um aumento anual de cerca de 430 mil can
tos em media no investimento publico e nas despesas publicas, isso implica
ria o quadruplicar do investimento publico, um aumento de mais de 20% nas 
despesas publicas, enfim, um peso superior a 3,5% no rendimento nacio
nal - um esfon;o, sem duvida, importante. 

b) Nem tudo, porem, era investimento nesses 6500 mil cantos. A defesa 
era uma prioridade tao importante como o tomenta no texto da lei. Conse
quencia do caracter do regime, safdo dez anos antes de um golpe de Estado 
militar? Consequencia do ambiente internacional, onde em breve se viriam 
inscrever a guerra ltalia-Eti6pia, a guerra Japao-China, a Guerra Civil de 
Espanha e, mais tarde, a Segunda Guerra Mundial'? E inutil especular em volta 
da importancia relativa destas duas razoes, mas convem afastar claramente 
uma possfvel terceira: a crenga no efeito dinamizador dos gastos militares 
no conjunto da economia- esse modelo era aplicado na epoca com exito 
na Alemanha (1 6), mas era inviavel num pafs que importava praticamente 
todo o seu equipamento militar. 

c) Duas observagoes sabre as prioridades no campo do tomenta. 
Em primeiro Iugar vinham os transportes- estaremos perante uma po

lftica de tipo fontista? Grandes esforgos fizeram alguns deputados para de
monstrar o contrario durante o debate da proposta de lei, com base em dais 
argumentos: Fontes tinha as contas publicas desequilibradas, Salazar conse
guiu saldos positives; Fontes acreditava que o caminho de ferro resolveria 
os problemas do Pafs, o Estado Novo nao tem uma perspectiva materialista 
sabre os problemas nacionais. Argumentos que nos parecem pouco convin
centes e que, alias, se alga provam, e que a vontade polftica de desenvolvi
mento do Estado Novo nao era tao clara como a da Monarquia Constitucional. 

Em ultimo Iugar vinham as col6nias, facto talvez surpreendente, face a 
ideologia imperial, sempre afirmada pelo Estado Novo, mas coerente com o 
que se vinha passando no plano financeiro desde a entrada de Salazar para 
o Governo (1 7). 

d) Um comentario ainda quanta ao caracter da lei. Nao se trata de um 
plano quinquenal de economia dirigida: eis outra das preocupagoes dos de
putados. Na verdade, nao se tratava sequer de um plano de investimentos 
ou de meros gastos- era um calculo de disponibilidades financeiras e uma 
lista de prioridades para a sua aplicagao. Talvez o aparelho de Estado por
tugues nao tivesse capacidade para fazer melhor. lsso significa, todavia, que 
o verdadeiro conteudo da lei, aqui mais do que em qualquer outro caso, de
vida a ausencia de conteudo normative ou de plano, foi a sua execugao. 
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2 - A execuc;io da Lei de Reconstituic;io Econ6mica 

2.0 - 0 ambito de analise 

E aparentemente bastante facil conhecer o quantitativa das despesas 
publicas efectuadas em execu9ao da Lei de Reconstitui9ao Econ6mica e a 
forma como foram financiadas. Com efeito, as contas gerais do Estado dos 
anos de 1936 a 1950 distinguem: nas despesas extraordinarias de cada 
ministerio, as despesas de execu9ao da lei como um capitulo separado, divi
dido em artigos correspondentes aos programas executados; nas receitas 
extraordinarias, os emprestimos e os saldos de anos econ6micos findos 
aplicados ao seu financiamento. 

Porem, o relat6rio do Decreta n. o 26 177, de 31 de Dezembro de 1935 
(Or9amento Geral do Estado para 1936), ao discutir, no seu ponte 10, os pro
blemas or9amentol6gicos suscitados pela Lei de Reconstitui9ao Econ6mica, 
afirma que se optou par registar as despesas nela enquadradas nas suas 
rubricas habituais (eventualmente de despesas ordinarias), em vez de abrir 
uma parte especffica nas contas publicas referente a lei. lsto significa que 
o Governo entendeu que devia ligar a lei programas ja em execu9ao antes 
de ela ser aprovada, mas que o nao fez explicitamente. 

Limitar-nos-emos, neste ponte, a considerar o que foi explicitamente atri
bufdo a Lei de Reconstitui9ao Econ6mica nas contas gerais do Estado. No 
ponte 4 alargaremos um pouco esse criteria. 

* 

Entre a data de elabora9ao da Lei de Reconstitui9ao Econ6mica e o fi
nal da sua execu9ao verificou-se uma acentuada subida dos pre9os. A mera 
considera9ao dos valores nominais relacionados com a referida execu9ao 
pode, par isso, ser enganadora. Procuramos, portanto, efectuar uma analise 
em termos reais em paralelo com a analise em termos nominais. Essa ana
lise em termos reais baseou-se na deflaciona9ao dos valores nominais atra
ves do fndice dos pre9os par grosse dos bens nao alimentares construfdo 
pelo Banco de Portugal e pelo Institute Nacional de Estatfstica com base em 
Julho de 1927, o qual apresentou o valor de 100 para 1934, a no em que 
foi preparada a proposta de lei (1 8). 

2.1- Despesas por ministerios (19) 

Eis a lista dos programas executados ao abrigo da Lei de Reconstitui-
9clO Econ6mica, de acordo com as contas gerais do Estado: 

4- Ministerio da Guerra: 

4.1 - Rearmamento do Exercito. 

(18) Os val ores do deflator encontram-se no anexo n. o 2. 

(19) Ver esta nota na p. 339). 
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5 ..::.._ Ministerio da Marinha: 

5.1 - Aquisi9ao de navios; 
5.2- Avia9ao naval. 

7 - Ministerio das Obras Publicas: 

7.1 - Hidraulica agrfcola; 
7.2- Portos; 
7.3- Regulariza9ao de rios; 
7.4- Aproveitamentos hidroeletricos; 
7.5- lnstala96es para a marinha de guerra; 
7.6- Trabalhos de urbaniza9ao; 
7.7- Ediffcios escolares: 

7.7.1- Ensino primario; 
7.7.2- Ensino tecnico; 
7.7.3- Ensino liceal; 

7.8 - Estadio de Lisboa; 
7.9- Casas econ6micas; 

7.1 0 - Monumentos nacionais; 
7.11 - Ediffcios publicos; 
7.12- Melhoramentos rurais; 
7.13 - Hospitais escolares; 
7.14 - Constru96es prisionais; 
7.15- Junta Aut6noma de Estradas; 
7.16 - Rede complementar das estradas da Madeira; 
7.17- Rede complementar das estradas dos A9ores; 
7.18- Aproveitamentos hidraulicos da Madeira. 

8- Ministerio das Col6nias: 

8.1 - Pesquisas no Bembe (Angola); 
8.2 - Farolagem na costa de Angola. 

10- Ministerio do Comercio e Industria: 

10.1 - Pesquisas carbonfferas; 
10.2- Fomento mineiro; 
10.3 - Subsfdio para a constru9ao do caminho de ferro do 

couto mineiro do cabo Mondego. 

11 - Ministerio da Agricultura: 

11.1 - Povoamento e estradas florestais; 
11.2 - Coloniza9ao interna; 
11.3- Aproveitamento dos baldios da ilha Terceira; 
11.4 - Material fitossanitario. 
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12- Ministerio das Comunica96es: 

12.1 - Aeroportos e aer6dromos; 
12.2- Subsfdio para o estabelecimento de linhas aereas; 
12.3- Rede telegrafica e telef6nica nacional; 
12.4- Portos; 
12.5 - Fundo especial de caminhos de ferro; 
12.6 - Plano de radiodifusao nacional. 

Assim, cinco ministerios - Finan9as, Interior, Justi9a, Neg6cios Estran
geiros e Educa9ao Nacional - nao efectuaram despesas em execu9ao da lei. 

As despesas efectuadas pelos sete restantes foram as seguintes: 

Guerra. 
Marinha .. 

Minist8rios 
Montante 

-
MilhOes de escudos 

3 489,5 
527,1 

Peso 
-

Percentagens 

41 
6 

Obras Publicas e Comunicac;:oes. ...... 4 014,4 47 
Col6nias . . . . .......... . 13,0 + 0 
Comercio, Industria e Agricultura .. 506,2 6 

Total 8 550,3 100 

('9) Para facilidade de referencia, numeramos da seguinte forma os Ministerios existen-
tes durante o perfodo de execu<;:ii.o da Lei de Reconstituic;:ii.o Econ6mica: 

1 - Financ;:as; 
2 - Interior; 
3 -Justic;:a; 
4- Guerra; 
5- Marinha; 
6 - Neg6cios Estrangeiros; 
7 - Obras Publicas; 
8 - Col6nias; 
9 - Educac;:ao; 

10- Comercio e Industria; 
11 - Agricultura; 
12- Comunicac;:oes. 

Note-se que: 

a) 0 Ministerio da Guerra passou a chamar-se Ministerio do Exercito, nos iermos 
do Decreta-Lei n. o 37 909, de 1 de Agosto de 1950; 

b) Os Ministerios das Obras Publicas e das Comunicac;:oes estiveram unidos no Mi
nisterio das Obras Publicas e Comunicac;:oes ate serem separados pelo 
Decreta-Lei n. 0 36 061, de 27 de Dezembro de 1946; 

c) Os Ministerios do Comercio e Industria e da Agricultura uniram-se no Ministerio 
da Economia, nos termos do Decreta-Lei n. 0 30 692, de 27 de Agosto de 
1940. 
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Podemos, por isso, distinguir entre eles: 

a) Os largamente atingidos pela execu9ao da lei - Guerra e Obras 
Publicas + Comunica96es: 

b) Os poucos abrangidos pela execu9ao da lei - Marinha e Comer
cia e Industria+ Agricultura: 

c) Os insignificantemente envolvidos pela execu9ao da lei- Col6-
nias. 

2.2- Despesas por finalidades 

Procuramos, porem, ir mais Ionge, classificando os trinta e seis progra
mas referidos com base nas rubricas do artigo 1. o da lei, com vista a obter 
uma perspectiva sabre a composi9ao das despesas por finalidade. 

A classifica9ao adoptada foi a seguinte: 

1. o Defesa, com duas rubricas: 

a) Exercito- programa 4.1; 
b) Marinha- programas 5.1, 5.2 e 7.5; 

2. o Fomento, com oito rubricas: 

a) Transportes, com quatro sub-rubricas: 

Caminho de ferro- programa 12.5; 
Estradas- programas 7.15, 7.16 e 7.17; 
Portos- programas 7.2 e 12.4; 
Aeronavega9ao - programas 12.1 e 12.2; 

b) Telecomunica96es- programa 12.3; 
c) Energia-programas 7.4, 7.18 e 10.1; 
d) Agricultura-programas 7.1, 7.3, 7.12, 11.1, 11.2, 

11.3 e 11.4; 
e) Ediffcios publicos- programas 7.8, 7.11 e 7.14; 
f) Ediffcios escolares, com quatrn sub-rubricas: 

Ensino primario- programa 7.7.1; 
Ensino tecnico- programa 7.7.2; 
Ensino Iicea!- programa 7.7.3; 
Hospitais escolares - programa 7 .13; 

g) Urbaniza9ao- programas 7.6 e 7.9; 
h) Pesquisas mineiras- programa 10.2; 

3. o Col6nias - programas 8.1 e 8.2. 

(Nao referimos os programas 7.1 0, 10.3 e 12.6 porque nao to ram efec
tuadas as despesas para eles or9amentadas.) 
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Comecemos par considerar a decomposi<;:ao das despesas pelos tres 
grandes tipos estabelecidos (2°): 

Nominais Reais 

Despesas Valor Peso Valor Peso 
- - - -

Milhoes de escudos Percentagens Milhoes de escudos Percentagens 

De defesa ..... ..... 4 175,6 49 1 661,7 50 
De fomento .... ..... 4 361,7 51 1 699,7 50 
Com as col6nias .... 13,0 + 0 7,8 + 0 

Total 8 550,3 100 3 369,2 100 

Tres observa<;:oes fundamentais se impoem: 

1. a Se as despesas nominais excedem em mais de 30% as pre
vistas na lei, as despesas reais quedaram-se pouco alem 
de metade da previsao. Uma vez mais deparamos com si
nais de imprepara<;:ao e hesita<;:ao, que nao podem deixar 
de significar falta de vontade polftica e capacidade tecnica 
de execu<;:ao; 

2. a As preocupa<;:oes demonstradas pelo Governo na proposta de 
lei e reiteradas na redac<;:ao final desta com a reorganiza
<;:ao e o rearmamento das For<;:as Armadas foram clara
mente confirmadas na sua execu<;:ao. Mais uma vez se pode 
colocar a questao: consequencia do caracter militar do re
gime ou do ambiente internacional? Sem pretender resol
ver com isso a duvida, devemos nota'r que Portugal nao foi 
directamente envolvido par nenhum dos conflitos que afec
taram a Europa e o Mundo entre 1936 e 1950 e que as 
despesas acrescidas que o desenrolar desses conflitos exi
giu nao estao englobadas no computo feito; 

3;a A pouca importanc1a atribufda ao Ultramar na lei e confirmada 
tambem pelo insignificante valor das despesas feitas com 
ele. Parece, pais, indiscutfvel que, talvez em consequencia 
da grande depressao que afectou a economia mundial nos 
anos trinta, as for<;:as sociais em que o Estado Novo as
sentava nao reconheciam ao domfnio colonial grandes po
tencialidades como abastecedor ou escapula. 

(20) Encontra-se no anexo n. 0 1 o desenvolvimento das despesas ao abrigo da Lei de Re
constituic;:ao Econ6mica. 
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Vejamos rapidamente a composi<;ao das despesas com a defesa: 

Nominais Rea is 

Despesas 
Valor Peso Valor Peso 
- - - -

Milh6es de escudos Percentagens Milh6es de escudos Percentagens 

Exercito ..................... 3 489,5 84 1 399,2 84 
Marinha ..................... 686,1 16 262,5 16 

Total ......... 4 175,6 100 1 661,7 100 
------------

A propor<;ao entre as despesas com o Exercito e com a Marinha e de 
cerca de 5,5:1, bem superior aos 2,3:1 habituais nas despesas militares por
tuguesas e mais ainda aos 1,2:1 que se tin ham verificado na primeira metade 
dos anos trinta (21 ). E aqui indiscutfvel que a estrutura tradicional, alterada 
nos anos que precederam a execu<;ao da lei par uma preocupa<;ao polftica 
com a fraqueza da nossa Marinha, foi perturbada em sentido contrario nos 
anos seguintes pelos problemas oriundos da situa<;ao internacional. 

* 

Passemos a examinar as despesas de fomento: 

Nominais Rea is 

Despesas Valor Peso Valor Peso 
- - - -

Milh6es de escudos Percentagens Milh6es de escudos Percentagens 

Transportes .................. 1 175,3 27 492,2 29 
TelecomunicaQCies ........ 411,4 9 151,4 9 
Energia ..................... 66,7 2 22,4 1 
Agricultura ........ . . . . . . . . 1 340,7 31 512,9 30 
Ediffcios publicos ............. 463,7 11 188,2 11 

Ediffcios escolares ............ 717,9 16 249,3 15 
UrbanizaQao ....... . . . . . . . 130,6 3 65,8 4 
Pesquisas mineiras ........... 55,2 1 17,3 1 

Total ......... 4 361,7 100 1 699,7 100 

Lendo o quadro par ordem de importancia das rubricas, podemos dis
tinguir quatro nfveis: 
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a) A agricultura e os transportes, que se avizinham de 1
/3 do 

total; 
b) Os ediffcios escolares, que se avizinham de 1/s do total; 
c) Os ediffcios publicos e as telecomunica<;oes, que se situam perto 

de 1/10 do total; 
d) A urbaniza<;ao, a energia e as pesquisas mineiras, que ficam 

aquem de 112s do total. 

(21) V. Valerio, 1982, ponto 33 e quadro n. o 20. 



Esta ordem de importancia nao coincide exactamente com a ordem de 
enumera<;ao dos objectives. na lei: devemos destacar o peso dado a agricul
tura e aos ediffcios publicos e escolares e o fraco Iugar da energia. Dir-se
·ia que mesmo na modernizacao M um certo pendor tradicionalista. 

* 

Vale a pena acrescentar algumas observa<;oes sabre a composi<;ao in
terna de algumas rubricas de fomento. Comecemos pela dos transportes: 

Nominais Reais 

Despesas 
Valor Peso Valor Peso 
- - - -

Milhiles de escudos Percentagens Milhoes de escudos Percentagens 

Caminhos de ferro ........... 21,0 2 20,4 4 
Estradas .................... 154,4 13 65,3 13 
Portos ...................... 727,9 62 323,6 66 
Aeronavega9ao ............... 272,0 23 82,9 17 

Total ......... 1 175,3 100 492,2 100 

E nftido o predomfnio dos transportes exteriores sabre os interiores, dos 
transportes marftimos entre os primeiros e das estradas entre os segundos. 
Nao e diffcil reconhecer aqui o pafs a que se refere Godinho, 1975, p. 184: 

A circula<;ao interna e, em Portugal, extremamente fraca [ ... ]. 
0 nosso pafs e, entre os da Europa, o de menor numero de quil6-
metros de estrada por 1000 habitantes [ ... ]. Como pode assim ha
ver mercado interno dinamico? Decerto, houve ha um seculo o fon
tismo - os caminhos de ferro, as estradas (e neste aspecto o sa
lazarismo retomou esta polftipa de circula<;ao) [ ... ]; mas a mudan<;a 
do processo produtivo nao acompanhou, e Portugal ficou de tal sorte 
para tras das outras na<;oes na densidade de contactos internos. 

* 

Vejamos agora o caso dos ediffcios escolares: 

Nominais Rea is 

Despesas 
Valor Peso Valor Peso 
- - - -

Milhiles de escudos Percentagens Milhoes de escudos Percentagens 

Ensino primario .............. 282,7 39 94,7 38 
Ensino tecnico ............... 27,6 4 9,2 4 
Ensino liceal ................. 125,9 18 50,7 20 
Hospitais escolares ........... 281,8 39 94,7 38 

Total ......... 717,9 100 249,3 100 
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Se o peso do ensino primario pode ser olhado como uma resposta aos 
elevados nfveis de analfabetismo e o dos hospitais escolares como sinal de 
preocupa9ao com os baixos Indices sanitarios do Pafs, nao pode deixar de 
chocar-nos a reduzidfssima importancia do ensino tecnico, o que nos mostra 
a incompreensao pela necessidade de prepara9ao de quadros tecnicos 
numa polftica de desenvolvimento econ6mico. Note-se, alias, que o ensino 
superior tambem e ignorado, para alem dos hospitais escolares. 

* 

Uma ultima observa9ao em rela9ao as despesas de urbaniza9ao: elas 
beneficiaram a Costa do Sol, o Porto e o Monte de Santa Luzia, em Viana 
do Castelo - sem duvida um predomfnio dos centros mais importantes do 
Pafs, em rigor os unicos centros urbanos de um pafs quase desprovido de 
cidades. Recordando o que diz Godinho, 1975, pp. 33 e 43: 

Portugal [ ... ] e muito mais um pafs de vilas e grandes aldeias 
do que de verdadeiras cidades. 

lnsuficiencia de desenvolvimento propriamente urbana dos cen
tros provinciais - e atraso no arranque inclusive no Porto. Embora 
numa que noutra epoca os portos secundarios proliferem e prospe
rem, logo vem a tentacular Lisboa absorver os tratos marftimos e 
obstar a tais crescimentos. 

2.3 - Financiamento 

As tres fontes de financiamento previstas na Lei n. o 1914 foram utilizadas 
em propor96es muito diferentes do inicialmente previsto (22): 

Previstas Realizadas 

Receitas 
Valor Peso Valor Peso 

- - - -
Milhoes de escudos Percentagens Milhoes de escudos Percentagens 

Efectivas . . ..... 3 750 58 1 788,1 21 
Emprestimos ................ 2 000 31 4 799,5 56 

Saldos ..... . ........ 717 11 1 962,5 23 

Total .. 6 467 100 8 550,3 100 

Assim, os emprestimos substitufram as receitas efectivas como princi
pal fonte de financiamento, e mesmo os saldos de anos econ6micos findos 
as ultrapassaram, ainda que ligeiramente. Devemos examinar em seguida a 
tecnica de utiliza9ao destas fontes de rendimento. 

(22) Encontra-se no anexo n. 0 2 o desenvolvimento do financiamento das despesas ao abri
go da Lei de Reconstituic;:ao Econ6mica. 
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Foi o seguinte o movimento de emissao da dfvida publica durante o pe
rfodo de execugao da Lei de Reconstitui<;:ao Econ6mica (23): 

Dfvida publica emitida (excluindo os certificados para 

Milhares 

de cantos 

institui<;:oes de previdencia). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 381 
Da qual: 

Para conversoes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 151 
Para opera<;:oes de mercado aberto . . . . . . 5 241 
Para investimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789 
Para activos financeiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 

As emissoes ultrapassaram, pais, o dobra das utiliza<;:oes para fins liga
dos a lei, mas apenas uma parte diminuta foi contrafda explicitamente para 
investimento. Na verdade, foi a dfvida contrafda para opera<;:oes de mercado 
aberto que se foi buscar o financiamento para mais de 4 milh6es de cantos 
de despesas ao abrigo da lei, isto e, quase metade delas. 

Por outro lado, foram escriturados como receitas entre 1936 e 1950 cer
ca de 7172 mil cantos de emprestimos, o que ate excede o total da dfvida 
emitida sem ser para conversoes no mesmo perfodo em cerca de 942 mil 
cantos. Nesta ultima quantia se devem, pais, estimar os financiamentos oriun
dos das institui<;:6es de previdencia social, atraves dos mecanismos dos cer
tificados da dfvida publica. 

* 

Quanta aos saldos de anos econ6micos findos, foi o seguinte o seu mo
vimento ao Iongo do perfodo de execugao da lei (24): 

Saldos acumulados no infcio ....................... . 
Saldos realizados .............................. : .. . 
Saldos utilizados .................................. . 
Saldos acumulados no final ........................ . 

Milhares 

de cantos 

717 
1 810 
2 201 

326 

Na medida em que a escritura<;:ao de saldos de anos econ6micos fin
dos e um mero artiffcio contabilfstico para transferir receitas de uns anos 
para os outros, poderemos dizer que se gastaram cerca de 55 % dos sal
dos inicialmente existentes e que se transferiu de uns anos para os outros 
uma quantia cerca de quatro vezes e meia superior. 

(23) Encontra-se no anexo n. o 3 o desenvolvimento da dfvida publica contra fda durante o 
perfodo de execuvao da Lei de ReconstituiQao Econ6mica. 

(24) Encontra-se no anexo n. o 4 o desenvolvimento dos saldos dos anos econ6micos fin
des realizados e utilizados durante o perfodo de execuQao da Lei de ReconstituiQao Econ6mica. 

345 



* 

Nao pode, finalmente, deixar de ser sublinhado que as receitas efecti
vas se quedaram por menos de metade do inicialmente previsto. Pode. e cer
to, argumentar-se que elas foram, na verdade, de 3600 mil cantos, incluin
do nelas os saldos realizados e transferidos para anos posteriores. Dado, po
rem, que tais saldos foram calculados englobando nas receitas as utiliza<;:6es 
dos emprestimos contrafdos, o arguhlento e falacioso. 

3 - 0 balan(:o oficial 

Em 10 de Janeiro de 1950, o deputado Mendes do Amaral manifestou 
a inten<;:ao de apresentar um aviso previa sabre a execu<;:ao da Lei de Re
constitui<;:ao Econ6mica. Na sequencia disso, foram enviados em 25 de No
vembro de 1950 a Assembleia Nacional relat6rios dos Ministerios do Exerci
to, da Marinha, das Obras Publicas, das Comunica<;:6es, da Economia e das 
Col6nias sabre a realiza<;:ao de obras ao abrigo da lei, do Ministerio das Fi
nan<;:as sabre a faceta financeira dessa execu<;:ao e da Presidencia do Con
selho com uma sfntese dos restantes. 

De acordo com esse relat6rio-sfntese, as despesas efectuadas ao abri
go da lei atingiram 12 919 mil cantos, provindo o financiamento de: receitas 
efectivas, 6650 mil cantos; emprestimos, 5552 mil. cantos, e saldos de anos 
econ6micos findos, 717 mil cantos. As despesas com a defesa sao compu
tadas em cerca de 4,5 milh6es de cantos e as de tomenta em cerca de 
8,4 milh6es de cantos. Os progresses conseguidos nos sectores abrangidos, 
os h8.bitos de planeamento ganhos e os projectos elaborados sao considera
dos os principais resultados do processo. Enfim, aponta-se a necessidade 
de continuar e de privilegiar os sectores mais reprodutivos - energia, irriga
<;:ao, povoamento florestal e col6nias -, sem esquecer a defesa. 

Mendes do Amaral realizou o seu aviso previa em 21 de Fevereiro de 
1951. 0 debate prolongou-se ate 9 de Mar<;:o de 1951 e terminou com a ha
bitual mo<;:ao de elogio ao Governo (25}. No ambiente optimista e empolgado, 
apenas se destacaram algumas interven<;:6es dando razao a proposta de uma 
Junta Central de Economia, que Araujo Correia fizera em 1935, e lamentan
do a estreiteza dos gastos reprodutivos, nomeadamente com o ensino teen i
co e a pesquisa. lmporta notar que os valores apontados por varios deputa
dos para os gastos ao abrigo da lei varia ram entre 10,9 mil hoes de cantos 
e 17 milhoes de cantos! 

(25) lntervieram os deputados Mendes do Amaral, Melo Machado, Pinto Barriga, Matos Ta· 
quenho, Proenc;:a Duarte, Magalhaes Ramalho, Mendes Correia, Henrique Tenreiro, Lopes Alves, 
Bartolomeu Gromicho, Amaral Neto, Andre Navarro, Alberto de Araujo, Dinis da Fonseca, Jose 
do Amaral, Sousa Rosa!, Delio Santos, Manuel Vaz, Carlos Monteiro, Bustorff Silva, Araujo Cor· 
reia e Mario de Figueiredo. A moc;:ao foi apresentada por Mendes do Amaral. 
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* 

Em 21 de Setembro de 1952, o Governo apresentou a Assembleia Na
cional a proposta de lei de um Plano de Fomento Nacional, a qual recebeu 
parecer da Camara Corporativa em 18 de Novembro de 1952 na parte res
peitante ao Ultramar e no dia seguinte na parte respeitante a Metr6pole e 
foi discutida na Assembleia Nacional entre 5 e 18 de Dezembro de 1952. 
Das referencias ent<~i.o feitas a Lei de Reconstituigao Econ6mica podem retirar
-se as habituais conclusoes optimistas e laudat6rias, aiE~m de ficar uma vez 
mais clara que continuava a nao haver uma ideia precisa acerca do valor 
global gasto na execugao da lei. 

lmplfcito nas prioridades do Plano de Fomento podera estar, porem, o 
reconhecimento de algumas distorgoes ou lacunas da Lei de Reconstituigao 
Econ6mica. Par exemplo: 

a) A verba global de 13,5 milhoes de cantos (para os anos de 1953 
a 1958, inclusive) e explicitamente repartida par finalidades; 

b) Ao Ultramar cabem 6 milhoes de cantos (44% do total); 
c) A industria cabem 3,31 milhoes de cantos (44 % das verbas da 

Metr6pole), mais do que as comunicagoes e transportes, 
que s6 recebem 2,54 milhoes (34 % do mesmo total); 

d) A parte destinada ao ensino e exclusivamente atribufda ao ensi-
no tecnico; 

e) Foi criado um Conselho Econ6mico interministerial para coorde
nar a execugao do Plano. 

4 - Um balanc;o realista 

4.0 - Ambito da analise 

Tal como referimos no ponto anterior, os diferentes intervenientes nos 
debates que se travaram sabre a execugao da Lei de Reconstituigao Econ6-
mica nao chegaram ao mesmo valor global de gastos na execugao da lei. 
lsso resultou principalmente da tecnica orgamental adoptada para os regis
tos desses gastos, tecnica a que nos referimos em 2.0. 

Muito embora nos parega que a perspectiva que seguimos no ponto 2 
- considerar como gastos ao abrigo da lei apenas as verbas a ela explici
tamente atribufdas - e bastante significativa, porque e ela que nos pode dar 
uma ideia do que de novo pode ter sido feito par causa da lei, nao fugire
mos a tentar o que os elogiadores dos resultados da lei considerariam, sem 
duvida, um balango mais realista. Para isso, consideramos como enquadra
veis no ambito da lei mais os seguintes programas (26): 

1 - Ministerio das Finan9as: 

1.a- Participagoes do Estado no capital de empresas: 

1.a.a - Companhia das Aguas; 

(26) Encontra-se no anexo n. 0 5 o desenvolvimento das despesas em questao. 
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1.a.b - Sociedade Refinadora de Petr61eos; 
1.a.c - Companhia de Ambaca; 
1.a.d -Anglo-Portuguese Oil Company; 
1.a.e - Hidro-Eiectrica do Cavado; 
1.a.f - Hidro-Eiectrica do Zezere; 
1.a.g - Hidro-Eiectrica do Revue; 
1.a.h - Companhia Nacional de Electricidade; 
1.a.i - Companhia dos Petr61eos de Portugal; 
1.a.j - Companhia Portuguesa de Celulose; 
1.a./ - Banco de Angola; 
1.a.m - Sociedade Algodoeira de Fomento 

Colonial; 

1.b - Casas econ6micas; 
1 .c - Cadastro; 
1.d- Aeronautica civil; 
1.e - Emprestimos as col6nias; 
1.f- Fundo de Fomento da Marinha Mercante. 

2- Ministerio do Interior: 

2.a - Hospitais. 

5- Ministerio da Marinha: 

5.a - Contratorpedeiros. 

7 - Ministerio das Obras Publicas: 

7 .a - Estradas; 
7.b- Casas; 
7.c- Leprosaria de Rovisco Pais; 
7.d- Comemora<;:oes dos centenaries- Restaura<;:ao dos mo

numentos; 
7.e- Comemora<;:oes dos centenaries- Urbaniza<;:ao da zona 

de Belem; 
7.f- Cidade Universitaria de Coimbra; 
7 .g - Portos; 
7.h- Aeroportos; 
7.i- Abastecimento de agua; 
7.j- Constru<;:oes hospitalares; 
7 .I - Estadio de 28 de Maio; 

7.m- Hidraulica agricola; 
7.n- Obras diversas. 



12- Ministerio das Comunicac;:oes: 

12.a - Portos; 
12.b - Aeroportos e aeronautica civil. 

Das despesas extraordinarias efectuadas durante os anos de execuc;:ao 
da lei ficaram apenas exclufdas as relativas a: 

a) Comemorac;:oes; 
b) Aquisic;:ao de actives nao correspondente a investimento; 
c) Amortizac;:oes extraordinarias da dfvida publica; 
d) lmplementac;:ao de organismos corporativos; 
e) Armamento das polfcias; 
f) Participac;:ao em exposic;:oes internacionais; 
g) Despesas excepcionais resultantes da guerra. 

4.1 - Despesas por ministerios 

0 alargamento do ambito da analise que acabamos de anunciar leva a que 
dais novas ministerios efectuem despesas em execuc;:ao da lei: o das Financ;:as 
e do Interior. 0 primeiro vai tamar o terceiro Iugar entre os ministerios abrangi
dos, com cerca de metade das despesas do da Guerra e um terc;:o das despesas 
do das Obras Publicas e Comunicac;:oes, que se destaca para um primeiro Iugar 
nftido, par ser o mais beneficiado com as novas despesas. 0 segundo tem gas
tos insignificantes: 

MinistSrlos 

Finangas 
Interior . 
Guerra 
Marinha 
Obras Publicas e Comunicagoes .. 
Col6nias. 
Comercio, Industria e Agricultura. 

Total 

4.2 - Despesas por finalidades 

Montante 

Milh6es de escudos 

1 648,3 
35,7 

3 489,5 
746,4 

5 346,9 
13,0 

506,2 

11 785,3 

Peso 

-
Percentagens 

14 

+ 0 
30 

6 
46 

+ 0 
4 

100 

Dos trinta e quatro programas vinte e seis podem facilmente atribuir-se as 
rubricas ja utilizadas em 2.2. Assim: 

1. o Defesa: 
b) Marinha - programa 5.a; 

2. o Fomento: 

a) Transportes: 

Estradas- programa 7.a; 
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Portos- programas 7.g e 12.a; 
Aeronavegagao- programas 1.d, 7.h e 

12.b; 

c) Energia- programas 1.a.b, 1.a.d, 1.a.e, 1.a.f, 1.a.h, 
e 1.a.i; 

d) Agricultura- programa 7.m; 
e) Ediffcios publicos- programas 7.d e 7.1; 
g) Urbanizagao- programas 1.a.a, 1.b, 7.b, 7.e e 7.i; 

3. o Col6nias- programas 1.a.c, 1.a.g, 1.a./, 1.a.m e 1.e. 

Os outros oito programas, porem, exigiram a consideragao de novas rubri
cas. Assim: 

2. o Fomento: 

a) Transporte: 

Marinha mercante- programa 1.f; 

f) Ediffcios escolares: 

Ensino superior- programa 7.f; 

t) Industria- programa 1.a.j; 
J) Hospitais- programas 2.a, 7.c e 7.j; 
f) Diversos- programas 1.c e 7.n. 

Mantiveram-se, de qualquer forma, as tres rubricas principais, pelas quais 
as despesas se repartem agora assim: 

Nominais Rea is 

Despesas 
Valor Peso Valor Peso 

- - - -
Milhiies de escudos Percentagens Milhiies de escudos Percentagens 

De defesa ................... 4 394,9 37 1 727,1 39 
De fomento ................. 6 684,5 57 2 482,1 56 
Com as col6nias ............. 705,9 6 220,2 5 
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Total ......... 11 785,3 100 4 429,4 100 

Confirmam-se as observagoes feitas em 2.2: 

1. a Se as despesas nominais sao agora quase o dobra das previs
tas na lei, as despesas reais continuam a ficar aquem das 
previsoes, rondando dois tergos dessas previsoes; 

2. a Se bem que o peso dos gastos com a defesa tenha diminufdo, 
essa rubrica continua a aparecer como uma prioridade 
fundamental; 



3. a Apesar de ter aumentado o peso das despesas com as col6-
nias, elas continuam a ser secundarias na execu<;:ao da lei. 
Note-se, alias, que o grosso das despesas com as col6nias 
data do ultimo quinquenio de execu<;:ao da lei, constituindo 
como que uma transi<;:ao para a expansao prevista no 
Plano de Fomento. 

* 

No que respeita as despesas com a defesa, o alargamento do criteria 
fez reduzir a propor<;:ao entre o Exercito e a Marinha de 5,5:1 para 4,2: 1, 
mantendo-se, porem, validos tambem aqui os comentarios feitos em 2.2: 

Nomina is Rea is 

Despesas 
Valor Peso Valor Peso 
- - - -

MilhOes de escudos Percentagens Milhoes de escudos Percentagens 

Exercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 489,5 79 1 399,1 81 
Ma~nha ............ ..... 905,3 21 327,9 19 

Total ......... 4 394,9 100 1 727,0 100 
-·- -·- -- --

Ja no domfnio do tomenta, a importancia relativa das rubricas sofreu 
altera<;:oes com o alargamento: 

Nominais Reais 

Despesas 
Valor Peso Valor Peso 

- - - -
MilhOes de escudos Percentagens MilhOes de escudos Percentagens 

Transportes ........ . . . . . . . 2 577,6 38 943,5 38 
Telecomunicavoes .... 411,4 6 151,4 6 
Energia ........... . . . . . . . . . 353,5 5 114,4 5 
Agricultura ..... ...... 1 382,2 21 527,7 21 
Ediffcios publicos . 510,7 8 211 '1 9 
Ediffcios escolares . 808,6 12 276,6 11 
Urbanizavao ....... ........ 238,5 4 111,6 4 
Pesquisas mineiras ...... 55,2 1 17,4 1 
Industria 16,0 +0 4,9 +0 
Hospitais. ... 87,2 1 27,0 1 
Diversos .... . ..... 243,6 4 96,5 4 

Total 6 684,5 100 2 482,1 100 

Assim: 

a) No primeiro nfvel detectado em 2.2, os transportes destacam-se 
da agricultura, ficando com quase 2/5 do total, enquanto 
ela pouco passa Qe 1/5; 

b) Os ediffcios escolares, que constitufam o segundo nfvel, conti
nuam destacados, mas agora com um pouco mais de 1/ 10 

do total; 
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c) As rubricas do terceiro nfvel - ediffcios publicos e 
telecomunicac;oes - junta-se, com cerca de 1!2o do total, 
a energia; 

d) As restantes rubricas continuam abaixo de 1/2s do total. 

Se o ligeiro destaque da energia modifica um dos aspectos sublinhados 
em 2.2, por corresponder a preocupac;ao com um importante sector de base 
para a industrializac;ao, muito mais importarite e o cankter tradicional do re
levo dos transportes. 

* 

E tambem interessante observar que se modificou a composic;ao inter
na das duas rubricas de fomento que decompusemos. Assim, quanta aos trans
partes: 

Nominais Rea is 

Despesas 
Valor Peso Valor Peso 
- - - -

Milh6es de escudos Percentagens Milhiies de escudos Percentagens 

Caminhos de ferro 21,0 1 20,4 2 
Estradas .................... 792,6 31 275,5 29 
Portos ...... 758,3 29 338,3 36 
Marinha mercante ............ 465,0 18 141,2 15 
AeronavegaQiio . ........... 540,7 21 168,1 18 

Total 2 577,6 100 943,5 100 

Nao ha que modificar a conclusao tirada no ponto 2, apesar do aumen
to dos gastos com as estradas. Convem sublinhar, alias, que os programas 
relatives as estradas sao muito anteriores a Lei de Reconstituic;ao Econ6mica. 

Quanta aos ediffcios escolares: 

Nominais Reais 

Despesas 
Valor Peso Valor Peso 

- - - -
Milhiies de escudos Percentagens Milhiies de escudos Percentagens 

Ensino primario ............ 282,7 35 94,7 34 
Ensino tecnico ... 27,6 3 9,2 3 
Ensino liceal . . . . . ...... 125,9 16 50,7 19 
Hospitais escolares .. ..... 281,8 35 94,7 34 
Ensino superior ... ....... 90,6 11 27,3 10 

Total 808,6 100 276,6 100 

Em relac;ao ao que dissemos em 2.2, M apenas que notar a correcc;ao 
da ausencia do ensino superior. 
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4.3 - Financiamento 

Se confrontarmos o novo total das despesas com o total das receitas 
por emprestimos e saldos de anos findos registados entre 1936 e 1950, ob· . 
temos o seguinte quadro de financiamentos: 

Valor Peso 
Receitas - -

Mil hoes de escudos Percentagens 

Efectivas .......... . . . . 2 411,8 20 
Emprestimos ...... ..... 7 172,2 61. 
Saldos .... 2 201,3 19 

Total .. . . . . . 11 785,3 100 

A importancia relativa das tres fontes de financiamento nao se modifica 
muito, apesar da troca de posi<;:oes das receitas efectivas e dos saldos de 
anos findos. 

5 - Conclusio 

Nao existem estimativas oficiais do produto interno de Portugal para os 
anos abrangidos pela execu<;:ao da Lei de Reconstituicao Econ6mica, salvo 
para 1938 e 194 7 a 1950 e apenas para o Continente. 0 confronto entre as 
despesas realizadas e os valores do produto interno do Continents pode, ape
>ar de tais lacunas, conduzir a observa<;:oes interessantes. Assim: 

1938 
1947 
1948 
1949 
1950 

Ana 
Despesas/Produto (•) 

Percentagens 

3,1 
5,9 
5,5 
3,3 
2,3 

(•) Razao entre as despesas consideradas no ponte 4 eo produto interne 

brute a custo de factores. 

Antes da Segunda Guerra Mundial, a propor<;:ao estava proxima do im
plfcito nas previsoes da lei (3,5 %, como dissemos no ponto 1 ); no imediato 
pas-guerra, o valor era muito superior; depois baixou abruptamente. Uma vez 
mais e de colocar a questao da vontade polftica e das prioridades: o tomen
ta nao prevalece quando M dificuldades, nomeadamente financeiras. 

353 



0 periodo de execu9ao da lei assistiu a um inegavel crescimento de 
produto: 

Agricultura 
Pesca 

Sector 

Industria extractiva ... 
Industria transformadora .. 
Energia .... 
Transportes . 
ServiQOS 

Total . 

Taxa de varia9ao media anual 

de 1938 a 1950 

Percentagens 

2,3 
1,6 

-0,5 
3,6 
6,4 

I , .. . . . 2,6 

. . . 2,8 

Nao devemos, porem, exagerar o possfvel papel do impacte da lei nes
te cresc.imento. Em termos globais, fen6menos como o incremento da pro
cura externa durante a Segunda Guerra Mundial devem ter tido muito maior 
importancia. Em termos sectoriais, todavia, sera de destacar o ocorrido com 
a energia, que foi o sector com maior crescimento, para o que poderao ter 
contribufdo os investimentos e os apoios a constitui9ao de empresas feitos 
ao abrigo da lei ou passfveis de nela serem classificados. 

Julho de 1982 

ANEXO N.0 1 

Despesas ao abrigo da Lei n. 0 1914 

Fonte: Contas gerais do Estado 
Unidade: Milhares de contos 
Nomenclatura: V. texto, ponto 21 

Ano 4.1 5.1 5.2 7.1 7.2 . 7.3 7.4 7.5 

1936 ........ 41,3 14,8 3,0 20,0 46,4 0 0 0,5 
1937 ...... 99,1 10,6 0,4 13,3 39,8 0 0 0,5 
1938 163,5 1,2 6,2 11,8 40,4 0 0 0,1 
1939 155,8 4,4 12,5 34,7 48,6 0 0 5,0 
1940 181,8 17,7 22,7 12,4 35,8 0 0 21,0 
1941 458,0 13,7 16,6 29,4 14,2 0 0 14,1 
1942 ...... 362,9 28,6 0,9 38,5 12,0 0,5 0,4 9,3 
1943 684,5 50,4 0,7 30,0 22,2 1,4 4,5 11,5 
1944 ...... 242,0 17,6 0,1 27,0 22,5 5,9 1,8 11,5 
1945 89,3 7,5 5,9 65,9 10,1 6,3 3,4 8,1 
1946 ..... 184,1 48,6 17,6 62,3 40,6 10,9 4,8 6,6 
1947 ............ 270,6 41,1 21,7 85,0 42,5 19,1 4,8 15,7 
1948 242,7 71,5 4,5 50,0 40,9 13,9 4,9 16,7 
1949 ............. 169,9 58,6 0,1 31,3 34,2 8,0 3,8 20,7 
1950 143,9 22,1 6,8 26,3 27,9 5,3 1,9 17,7 
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ANEXO N. 0 1 
(Continuar,;;ao) 

A no 7.6 7.7.1 7.7.2 7.7.3 7.8 7.9 7.11 7.12 

1936 0,1 6,3 0 5,0 1,9 0,2 15,7 10,0 
1937 ....... 0,2 2,4 0 0 2,7 2,0 9,1 10,0 
1938 5,0 1,0 + 0 5,1 0,2 0 13,4 20,0 
1939 25,0 1,5 1,0 10,2 12,0 0 17,6 20,0 
1940 35,0 1,0 0,5 5,0 8,0 0 15,0 20,0 
1941 ....... 20,0 3,3 0,5 5,0 5,0 0 8,9 10,0 
1942 ... 10,0 10,1 + 0 7,0 5,0 0 9,0 10,0 
1943 5,0 4,8 + 0 7,0 1,3 0 6,2 10,0 
1944 2,0 2,8 + 0 7,0 6,5 0 13,9 10,0 
1945 4,8 12,9 + 0 7,0 6,2 0 25,5 18,3 
1946 5,0 36,8 0,5 7,0 4,5 0 31,6 19,1 
1947 .... 6,8 54,5 0,6 24,0 8,5 0 33,8 25,2 
1948 6,7 64,1 2,0 24,5 5,7 0 30,2 50,0 
1949 ..... . . . . . . 0 49,7 4,0 2,7 3,0 0 17,9 30,0 
1950 ....... 3,0 31,5 18,4 9,3 2,4 0 11 '1 23,3 

A no 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 8.1 8.2 10.1 10.2 

1936 0,2 0 20,0 0 0 0 0 0 +0 0 
1937 5,0 0 0 0 0 0 2,0 0 0,2 0 
1938 .... 4,6 0 0 3,8 0 0 1,4 1,4 1,4 0 
1939 3,0 0 0 3,8 0 0 0,5 1,6 1,0 +0 
1940 3,0 0 0 3,8 0 0 0 1,5 2,3 0,9 
1941 6,0 4,9 0 0 0 0 0 1,5 2,3 1,7 
1942 7,5 7,9 0 4,5 0 0 0 1,5 3,0 2,1 
1943 9,7 4,9 0 2,3 4,0 0 0 1,5 2,9 3,3 
1944' 9,1 5,6 0 2,3 4,0 3,0 0 0 3,5 5,5 
1945 25,0 15,6 0 2,3 5,0 3,0 0 0 3,8 5,7 
1946 45,0 20,2 0 2,3 7,6 3,0 0 0 2,7 7,5 
1947 .... 41,9 32,6 0 4,1 15,9 3,0 0 0 4,8 6,0 
1948 45,0 18,4 0 4,1 15,9 3,0 0 0 4,3 8,2 
1949 39,0 8,9 0 6,4 18,1 3,0 0 0 2,7 7,4 
1950 37,9 13,2 0 6,4 18,1 13,0 0 0 1,7 6,7 

A no 11.1 11.2 11.3 11.4 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 

1936 .. 2,0 0 0 0 0 0 0 0 19,0 
1937 .. 5,4 0 0 0 0 0 0,3 0 2,0 
1938 .... 5,7 0,3 0 0 0 0 10,8 0 0 
1939 ..... 9,6 1,3 0 0 0 0 27,8 0 0 
1940 ...... 11,5 0,8 0 0 0 0 19,6 0 0 
1941 .. 12,3 1,7 0 0 0 0 20,4 0 0 
1942 .. 14,0 1,7 0 0 0 0 21,0 0 0 
1943 ...... 13,9 1 '1 0 0 0 0 18,3 0 0 
1944 .. 14,2 1,6 0 0 1,2 0 27,9 0 0 
1945 ... 25,7 1 '1 0 0 33,4 0 27,1 0 0 
1946 23,8 2,3 0 0 28,9 0 40,1 0 0 
1947 ... 28,9 37,7 0,3 0 42,2 0 88,4 38,9 0 
1948 ...... 31 '3 43,2 .1 ,2 0 57,4 18,0 41,7 72,1 0 
1949 ....... 35,6 34,3 1,2 0 44,9 13,5 57,9 64,1 0 
1950 .. 29,7 13,6 0 6,6 22,8 9,6 10,1 74,7 0 
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ANEXO N.0 2 

Total das despesas, seu financiamento e deflator 

Fonte: Contas gerais do Estado e relatorios do Banco de Portugal 
Unidade: Milhares de contos, salvo para o deflator, que e urn indice com base em 1927 

Ana Total Emprestimos Saldos Residua 

1936 .. .. 206,3 134,7 71 '1 0,5 
1937. ... 205,9 8,6 127,8 69,5 
1938. 297,4 21,7 203,5 72,2 
1939. 397,0 47,6 236,5 112,9 
1940. ...... 419,1 24,6 291,9 102,6 
1941 . 649,3 25,4 529,4 94,4 
1942. 567,5 96,4 0 471,1 
1943. 901,6 438,1 0 463,5 
1944. 447,5 229,6 0 217,8 
1945. 418,9 302,7 140,9 - 24,8 
1946. ... 663,2 474,6 77,1 111 ,5 
1947. ...... 998,7 1 088,4 88,6 -178,3 
1948 .... ' . . . 992,1 1 155,3 108,3 -271,6 
1949 ...... 770,8 527,1 87,4 156,3 
1950. .. . . . . . 615,2 224,7 0 390,5 
------------------ -------

ANEXO N.0 3 

Emissoes de divida publica durante o periodo de execu.;:ao 
da Lei de Reconstitui.;:ao Econ6mica 

Fonte: Leis e decretos relativos a cada urn dos emprestimos 

Jura Montante 
Ana Tipo -

Percentagens ~ilhoes de escudos 

1936 . . . . . . . . . . . . . . Consolidado 3,75 700 

........ { Amortizavel 5,5 146 
1937 Amortizavel 5,5 11 

Amortizavel 4 8 
1938 .... . . . . . I Amortizavel 3,5 100 

1939 . . { Amortizavel 4 64 
. . . . . 

Amortizavel 3 1 
1940 ..... .. I Consolidado 4 1 461 

. { Consoli dado 4 10 
1941 .......... 

Amortizavel 3,5 400 

{ 
Consolidado 4 7 
Consolidado 3,5 500 

1942 Consolidado 3 1 000 
Amortizavel 4 60 
Amortizavel 2,5 250 

... { Consolidado 3 1 337 
1943 . . . . . ...... Consolidado 2,75 1 000 

Amortizavel 2,5 250 
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Deflator 

101 
129 
128 
133 
191 
221 
265 
367 
370 
337 
288 
329 
344 
329 
319 

ObservaQ6es 

(1) e (a) 
(2) e (b) 
(3) e (c) 
(4) e (d) 
(5) e (e) 
(6) e (f) 
(7) e (g) 
(8) e (h) 
(8) e (h) 
(5) e (e) 
(8) e (h) 
(9) e (e) 
(9) e (e) 
(10} e (i) 
(5) e (e) 
(9) e (j) 
(9) e (e) 
(5) e (e) 



Jura Montante 
A no Tipo - - ObservaQoes 

Percentagens MilhOes de escudos 

1944 .{ Consolidado 3 1 170 (9) e (/) 
Amortizavel 2,5 300 (5) e (e) 

1945 ... ' I Amortizavel 2,5 300 (5) e (e) 

.{ Consolidado 2.75 1 141 (9) e (m) 
1946 . ' . . 

Amortizavel 2,5 500 (11) e (e) 
1947 . . . .. ' . 

I 
Amortizavel 2.75 300 (5) e (n) 

1948 Amortizavel 2.75 50 (5) e (n) 

{ Resgatavel 4 (12) e (o) 
1949 

Amortizavel 2.75 50 (5) e (n) 

1950 { Amortizavel 3,5 100 (13) e (p) 
Amortizavel 2.75 165 (5} e (n) 

(1) Remivel ou convertivel a partir de 10 anos ap6s a emissao. Convertido em 1946 no emprestimo consolidado interne, 
2,75 %, 1943. 

(2) Amortizavel em semestralidades progressivas no prazo de 17 anos. 
(3) Amortizavel em semestralidades progressivas no prazo de 12 anos. 
(4) Amortizavel em semestralidades progressivas no prazo de 40 anos. 
(5) Amortizavel em 20 anuidades iguais a partir de 5 anos ap<is a emissiio. 
(6) Amortizavel em semestralidades progressivas no prazo de 25 anos. 
(7) Amortizavel em semestralidades progressivas no prazo de 15 anos. Extinto em 1949 por sentenQa judicial. 
(8) Remivel au convertivel a partir de 40 anos ap6s a emissao. Ainda existe. 
(9) Remivel ou convertivel a partir de 10 anos ap6s a emissao. Ainda existe. 
(10) Amortizavel em semestralidades progressivas no prazo de 20 anos. 
(11) Amortizavel em 25 anuidades iguais a partir de 5 anos ap6s a emissao. 
(12) Certilicados da divida publica a emitir sem limite previamente fixado a pedido das institiJiQoes de previdencia so-

cial, nao negociaveis, nem amortizaveis, mas resgataveis em qualquer momenta a pedido dos possuidores. 
(13) Amortizavel em 20 anuidades iguais a partir do ana imediato ao da emissao. 
(a) Para conversao do emprestimo amortizavel interne 6,5 %, 1930·1932, e para politica de mercado aberto. 
(b) Para conversao dos empn\stimos amortizaveis internes, 7%, 1921, 7%, 1921-1922, 7 %, 1923, 7%, 1924, e espe-

ciais na Caixa Geral de Depositos. 
(c) Para conversao do emprestimo amortizavel interne, 7 %, 1922-1923. 

(d) Para conversiio do empreslimo amortizavel interne 5% 1917. 
(e) Para polltica de mercado aberto. 
(I) Para construQao de liceus. 
(g) Para conversao do a val do Estado ao emprestimo amortizavel interne, 5 %, 1909, da Uniao dos Vinicultores de Portugal. 
(h) Para conversao do emprestimo amortizavel externo, 3 %, 1902. 
(i) Para constru96es prisionais e palacio de justiQa. 

U) Para conversao dos emprestimos consolidades internes, 5,5 %, 1933 e 4,5 %, 1933 (1137 mil cantos), e para 
venda ao Banco Nacional Ultramarine, com vista a constitui9ao de reservas (200 mil cantos). 

(/) Para conversao des emprestimos consolidados internes, 4,75 %, 1934, e 4 %, 1934. 
(m) Para conversao do emprestimo consolidado interne, 3,75 %, 1936, e para polltica de mercado aberto. 

(n) Para renovaQao da marinha mercante. 
(o) Para conslituiQao de reservas das instituiQ6es de previdencia social. 
(p) Para o Fundo de Fomento Nacional. 
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ANEXO N.o 4 

Evoluc;iio da conta dos saldos de anos economicos findos 
durante o periodo de execuc;iio da Lei de Reconstituic;iio Economica 

Fonte: Contas gerais do Estado 
Unidade: Milhares de contos 

A no 
Saldos Saldos Saldos 

acumulados realizados gastos 

1936 . . . . . . . . 717,5 228,2 114,5 
1937 ..................... 831,2 212,0 129,4 
1938 . . . . . . ......... 913,8 241,4 258,3 
1939 ..................... 896,9 133,6 305,8 
1940 ..................... 724,7 176,2 349,2 

1~1 ··················· 551,7 195,3 541,6 
1942 .... ............... 205,4 127,1 0 
1943 .................... 332,5 63,1 0 
1944 . . . . . . . . . . . . . . 395,6 126,2 0 
1945 ... . . . . . . . . . . . . . . . . 521,8 58,1 141 '1 
1946 .............. 438,8 61,0 77,1 
1947 ..................... 422,7 51' 1 88,6 
1948 . . . . . . . .......... 385,2 62,1 108,3 
1949 ..... ............... 339,0 45,3 87,4 
1950 ................. 296,9 29,5 0 

ANEXO N.o 5 

Despesas extraordinarias niio atribuidas a Lei n. o 1914, mas englobaveis nos seus fins 

Fonte: Contas gerais do Estado 
Unidade: Milhares de cantos 
Nomenclatura: V. texto, ponto 4.1 

A no 1.8 1.b 1.c 1.d 1.e 1.1 2.8 

1936 ............... 10,0 (i) 0 0 0 0 0 0 
1937 ..... .......... 0 0 0 0 0 0 0 
1938 ............. 21,0 (ii) 0 0 0 0 0 0 
1939 ........... 4,9 (iii) 4,3 0 0 0 0 0 
1940 ........... 0 5,0 0 0 0 0 0 
1941 . . . . . . . . . . . 2,7 (iv) 0 0 0 0 0 0 
1942 ... ..... 0 5,5 0 0 0 0 0 
1943 ........... 0 4,1 0 0 0 0 0 
1944 . . . . . . . . . . . . . . . 0 1 '1 3,2 0 0 0 0 
1945 .......... .... 33,0 (v) 0 5,6 37,9 0 0 0 
1946 .............. 12,0 (vi) 0 6,0 58,0 0 0 0 
1947 . . . . . . . . . . . . 138,6 (vii) 1 '1 9,0 0 150,0 300,0 13,1 
1948 ................. 43,5 (viii) 0 10,3 0 451,3 50,0 16,9 
1949 ................. 109,6 (ix) 1,3 11 ,4 0 0 65,0 4,8 
1950 ............ 29,6 (x) 0 13,3 0 0 50,0 0,9 

(I) 1.a.a- 10,0. (vi) 1.a.e-7,5; 1.a.g-4,5. 
(II) 1.a.b- 5,0; 1.a.c -16,0. (vii) 1.a.g- 4,5; 1.a./J-7,5; 1.a.l- 5,0; 1.a.j- 16,0; 1.a./- 55,6. 
{iii) 1.a.d- 4,9. {viii) 1.a.l-20,0; 1.a.g-6,0; 1.a./J-17,5. 
{lv) 1.a.b- 2,7. {lx) 1.a.e-95,5; 1.a./J-4,2; 1.a.l-10,0. 
{v) 1.a.e-9,0; 1.a.l-24,0. {x) 1.a.e-10,0: 1.a./J-9,7; 1.a.l-4,9; 1.a.m-5,0. 
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ANEXO N. 0 5 

Despesas extraordinarias nao atribuidas il Lei n. 0 1914, mas englobaveis nos seus fins 

(continuar;ao) 

A no 5.8 7.a 7.b 7.c 7.d 7.e 7.1 7.g 

1936 ..... 0 0 0 0 0 0 0 0 
1937 .... 0 0 0 0 0 0 0 0,7 
1938 . . . . . . . . . . . . . . . 0 15,0 5,0 0 0 0 0 6,0 
1939 ...... 0 10,0 0 0,3 8,4 0 0 4,1 
1940 0 0 0 0,1 17,2 0 0 0,8 
1941 ............... 0 0 0 1,9 4,4 1,5 + 0 0 
1942 . . . . . . . 0 0 0 1,1 2,1 1,5 2,0 3,9 
1943 . . . . . . . . . . 0 0 0 2,0 0 1,5 10,0 2,7 
1944 ........ 0 9,0 0 2,7 0 1,5 10,0 0,1 
1945 ........ 0 21,8 1,0 3,1 0 1,8 7,0 1,6 
1946 ........ 2,7 121,5 6,0 7,5 0 0 7,5 2,9 
1947 ......... 59,4 120,8 6,5 9,2 0 0 11,3 0 
1948 109,8 120,0 6,5 1,7 0 0 13,4 0 
1949 .......... 37,9 120,0 4,0 2,0 0 0 18,4 3,0 
1950 9,5 100,0 5,0 0 0 0 11,0 2,0 

Ano 7.h 7.i 7.j 7.1 7.m 7.n 12.a 12.b 

1936 .. ....... 0 0 0 0 0 8,5 0 0 
1937 ....... 0 0 0 0 0 0,8 0 0 
1938. ...... 0 0 0 0 0 17,6 0 0 
1939. . ..... 0 0 0 0 0 0 0 0 
1940 ................ 0 0 0 0 0 18,1 0 0 
1941 .. 0 0 0 0 1,7 18,8 0 0 
1942. . ...... 0,1 0 0 0 0 6,9 0 0 
1943 ............ 0 0 0 0 0 6,4 0 0 
1944. 16,2 0 0 0 0 1,5 0 0 
1945 ....... . .... 0,4 2,6 0 0,9 9,4 22,0 0 0 
1946. . ... 46,6 2,0 0,8 6,0 0,5 21 '1 0 0 
1947 1,3 4,8 2,0 1,1 24,6 40,2 2,4 87,8 
1948 ............ 10,3 12,5 6,0 2,5 5,2 10,0 0,1 6,0 
1949 .. . ... 4,1 7,0 7,0 2,5 + 0 4,3 0 0,1 
1950. 0,1 5,0 4,1 2,0 0 8,6 0 0 
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