
Estudos de Economia, vol. 111, n.' 2, Jan.-Mar., 1982. 

POLiTICAS DE ESTABILIZACAO E DESENVOLVIMENTO (*) 

Francisco Pereira de Moura 

1 - Uma <ddade de ouro» na memoria co/ectiva mundial nao esta muito 
longinqua: no termo da 2. a Guerra Mundial estavam destrufdos milh6es de pes
seas e grande parte das infra-estruturas e da capacidade industrial e equipa
mento urbana na Europa, dos Pireneus aos Urais; o sistema politico mundial 
ruira, apagando-se umas potencias dominantes e emergindo outras, 
desintegrando-se quase todos os imperios coloniais, cindindo-se os aliados em 
dois grandes blocos opostos; e nao se podia depositar confian9a nem espe
ran9a nos velhos modelos institucionais e inerentes regras de articula9ao e fun
cionamento das politicas econ6micas nacionais no quadro internacional. 

E verdade que se criavam as Na96es Unidas, que se esbo9ava o Plano 
Marshall e a actual OCDE, que os acordos de Bretton Woods estavam pron
tos a substituir o velho padrao-our6 e a compensar a escassez de capitais 
para industrializa9ao dos paises agricolas. Mas tambem e verdade que a di
mensao e novidade dos problemas, a recorda9ao das hiper-infla96es e do de
semprego maci90 e o reacender da contradi9ao entre os mundos capitalista 
e' socialista, nao constituiam pano de fundo muito animador. 

Ora, a reconstru9ao da Europa Ocidental foi fulgurante, permitindo ate re
tomar a velha ideia da integra9ao, na economia e em outros dominies, para 
que se nao repetissem as guerras do passado, para manter a voz dessas 
velhas culturas, para sobreviver entre dois blocos gigantescos. 

A Leste tambem a reconstru9ao foi acelerada na URSS e nas democra
cias populares, implicando a formula9ao e execu9ao de ambiciosos pianos de 
industrializa9ao. 

As antigas col6nias do Reino Unido, Fran9a, ltalia, Holanda e Belgica as
cenderam a independencia politica e lan9aram tambem vastos projectos e pia
nos de infra-estruturas na agricultura e nas industrias, ajudadas por organiza-
96es internacionais, conseguindo exitos embaladores e levando a proposta das 
<<Decadas do Desenvolvimento» nas Na96es Unidas. 

C) Este texto foi apresentado na I Conferencia Nacional dos Economistas (Outubro de 1982) 
promovida pela APEC, no painel subordinado ao titulo em epfgrafe. Naturalmente, a estrutura e 
a forma adoptadas fogem aos canones do artigo academico, pais se tratava de, a par com outros 
colegas; introduzir ideias para um debate- e num tempo limitado. 0 autor e professor catedrati
co de Polftica Econ6mica no Institute Superior de Economia. 
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A memoria colectiva retem esses anos 50 e 60 com ritmos de crescimento 
nunca antes vistas, com uma estabilidade que fazia esquecer os fantasmas do 
passado, com as novas institui96es e comportamentos internacionais assegu
rando a expansao. do comercio e a seguran9a dos cambios; e as popula96es, 
em especial operarios e camponeses, viram o seu bem-estar a elevar-se e a 
seguran9a social a esbater os classicos temores pelo futuro. 

Nao e, pais, de estranhar que o desemprego aos milhoes e a ineficacia 
e os desequilfbrios nas economias industrializadas (capitalistas e socialistas), 
a par da estagna9ao e da fame de multidoes do Terceiro Mundo, nos ponham 
constantemente, e par contraste com aquela «idade de ouro», a falar de crises. 

2 - As rafzes hist6ricas das polfticas e das teorias que as fundamenta
ram ordenam-se em dois grandes grupos (mesmo que se discuta essa rela9ao 
entre teoria/polftica/exitos): 

a) As teorias de inspira9ao keynesiana e neoclassica; 
b) As teorias de inspira9ao marxista. 

Perante um audit6rio de economistas apenas ha a aflorar um ou outro 
t6pico. 

A morte de Keynes (1946) estava sepultada entre muitos economistas a 
cren9a nos automatismos de mercado para garantir o plena emprego, evitar 
a infla9ao e reequilibrar a balan9a externa: a orienta9ao da despesa global pas
sou a orientar as polfticas de conjuntura. Todavia, a par desse intervencio
nismo, continuou a confiar-se ao mercado e ao mecanismo dos pre9os a maior 
parte das decisoes econ6micas, na senda de Adam Smith e Walras, mas sa
bendo entao que novas estruturas e comportamentos de poder obrigavam a 
interven96es (estas, microecon6micas) para assegurar concorrencia, regular 
certos pre9os, influenciar salarios e, ate, transferir rendimentos atraves do or-
9amento e transpor empresas ou sectores para o domfnio publico pelas 
nacionaliza96es. 

A extensao dos conceitos e modelos keynesianos para os domfnios do 
crescimento ja foi obra de vivos, e misturando tais teorias do Iongo prazo com 
modelos e experiencias da URSS, ao fazer recomenda96es (via ONU) sabre 
o desenvolvimento dos pafses atrasados. Como nao recordar Harrod e Damar, 
Frisch e Tinbergen, Perroux e Leontief, o «desequilibrado» Hirschman, a par 
do «equilibrador» Prebisch? 

Passados os primeiros anos com invasoes, fame e incertezas de estrate
gia, o primeiro Estado proletario orientou a polftica de industrializa9ao com base 
nos modelos de acumula9ao de Marx, aprofundados par Feldman depois de 
tremendos debates (prioridade a agricultura ou a industria, nesta, a pesada ou 
a ligeira?) e na ideia, tambem marxista, de apropria9ao colectiva dos meios 
de produ9ao para passar do capitalismo ao socialismo. Os pianos quinquenais 
definindo ritmos e direc96es (sectoriais, mais tarde regionais) de acumula9ao 
e crescimento e ao optar entre propor96es estrategicas intersectoriais e quanta 
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a dosagem de consumes futures e presentes; e as regras de gestae e con
trole, baseadas nos balanc;:os materiais e em formulas para calculo de custos 
e prec;:os, receitas do Estado e aplicac;:ao «do excedente do excedente» - tudo 
isto fez a polftica do grupo socialista. 

Mas sabemos que identicas concepc;:oes te6ricas se estenderam a outros 
pafses, mesmo da esfera de influencia estadunidense definida em lalta e que 
tem estado na base dos pianos e polfticas de desenvolvimento de numerosos 
Estados do Terceiro Mundo. 

Concluo este t6pico recordando Oskar Lange, porque desenvolveu e 
experimentou as teorias e tecnicas da planificac;:ao, mas sempre insistindo no 
poder regulador (e desburocratizante) de um sistema de prec;:os. As tentativas 
de Lieberman, na Uniao Sovietica, as da Checoslovaquia e da Pol6nia (aborta
das?) nao nos levam a esquecer que as reformas econ6micas se deram 
primeiro na Jugoslavia de Horvat e, ja depois, na Hungria- e daf vem pro
gresses e as ideias novas de um Kornai, que ainda no ano lectivo passado 
tivemos entre n6s. 

3 - 0 investimento, grandeza central em todas estas teorias, e um ponto 
a realc;:ar, embora nao desenvolvamos a questao (mais tecnica) da relac;:ao sis
tematica com as demais grandezas significativas. 

Em Keynes, as perturbac;:oes conjunturais explicam-se pela instabilidade 
do investimento, e daf as polfticas de intervenc;:ao directa (investimentos publi
cos) ou indirecta, por exemplo, pela taxa de juro. Na extensao as teorias e po
lfticas de crescimento continua a ser central o papel do investimento, ate per
que importa o efeito capacidade e nao apenas o efeito despesa e suas seque
las de multiplicador. 

Quando os neoclassicos estudam o crescimento e progresso, novamente 
e central a posic;:ao do investimento, concluindo embora que - exceptuados 
sectores especiais e mementos de perturbanc;:ao - a dinamica e «verdade» dos 
prec;:os (e, portanto, custos e lucros) constituem a mais eficaz «polftica» de in
vestimento e crescimento. 

Tambem o pensamento marxista poe toda a enfase na variavel investi
mento, e sob dois angulos de intervenc;:ao, quando o que se estuda e a polf
tica socialista de industrializac;:ao: pois interessa a propriedade colectiva dos 
meios de produc;:ao resultantes dos investimentos e a intensidade e direcc;:oes 
que assumem. lmportante e reter que a primeira anotac;:ao (a da propriedade 
colectiva) excede a esfera da Economia, pelo que e bom intr6ito a explorac;:ao 
de um tema habitualmente negligenciado nas teorias e nas recomendac;:oes de 
polftica vindas das correntes «Ortodoxas». 

Pot que a apropriac;:ao colectiva dos meios de produc;:ao, basicamente os 
investimentos por acumulac;:ao em capital fixo? Porque a experiencia hist6rica 
mostrou a Marx (e a qualquer de n6s) que o capitalista empresario nao se li
mita a facultar, para o bem da sociedade, os «factores de produc;:ao» que pes
sui: a posse dos investimentos da-lhe o poder dentro da fabrica e da empresa, 
muito poder tambem sobre os trabalhadores e famflias mesmo fora da fabrica 
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(aceitar e conseguir ou nao encomendas, decidir instalar capacidade neste ou 
naquele sector/regiao/pafs e o mesmo que determinar a sorte de largas cama
das de popula9ao), permite-lhe a partilha do poder nos mercados Uunto de for
necedores, sindicatos, concorrentes e clientes) e, portanto, assegura-lhe forte 
participa9ao no poder polftico. Falar em classe dominante, que, em conjunto, 
se apropria do poder e domina pelos aparelhos militar, administrativo, cientffico
-tecnol6gico, cultural, etc. nao e nenhum eufemismo. 

Claro que as vias abertas par esta contribui9ao fundamental acerca dos 
modos de produ9ao e das rela96es de produ9ao tem consequencias enormes. 
Apenas nos interessa o alargamento de perspectiva na teoria, pais equivale a 
estudar em intima ligaqao as esferas ou subsistemas econ6mico e extra
econ6mico. Mas da teoria passa as formula96es de polftica «econ6mica»: ja 
se constroem modelos polftico-econometricos nos principais pafses ocidentais 
para estudo da conjuntura e ha mesmo tentativas pioneiras em rela9ao aos 
sistemas politicos autoritarios onde nao se podem recolher (ou utilizar) resul
tados de elei96es e acerca da popularidade dos partidos no poder mediante 
sondagens de opiniao. Terreno quase virgem destas aplica96es e o do desen
volvimento - mas e aquele que mais vai interessar-nos para diante. 

4 - Mergulhados em multip/as, crescentes e interdependentes «Crises» nos 
anos 70 e 80, importa saber ou relembrar como se manifestam e que razoes 
se lhes podem apontar - para ver depois se temos remedio nas teorias 
conhecidas e provindas dos varios campos de economistas: 
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a) lnoperancia dos mode/as de crescimento quando transpostos para 
o Terceiro Mundo: os «decenios para o desenvolvimento» fra
cassaram em pleno decorrer, e o que ja se anteve para os 
anos 80 em carencias basicas, fome e morte a alastrar en
tre os povos desse Terceiro Mundo, assim como os impas
ses em que estao sucessivamente a cair os poucos pafses 
«semi-industrializados», mostram que nao arrancaram verda
deiros processos de desenvolvimento, com amplitude e rique
za de transforma96es sociais integradas e mutuamente ace
leradoras. Nao espanta que a maior parte dos economistas 
diga serem inaplicaveis ou nao operantes, quando esta em 
causa o «subdesenvolvimento» deste final do seculo xx, os 
modelos de crescimento e as teses acerca do desenvolvi
mento, que, todavia, explicam o avan9o que se deu nos paf
ses actualmente industrializados. Razoes? Tem aver com as 
estruturas internas e mundial nos pianos econ6mico, social, 
polftico e cultural - e ja vao aparecendo sistematizadas ate 
em manuais universitarios; 

b) A insuficiente eficacia econ6mica e a acumulaqao de sacriffcios 
humanOS nao animam quanto as experiencias do «SOCialis
mo real». Houve progressos industriais e aumento dos con-



sumos populares (educa9ao, saude, por exemplo) nunca an
tes vistos, tendo de atender-se as fracas condi96es de par
tida e ao «cerco» imperialista. Mas os problemas maiores 
situam-se nas rela96es da teoria com a praxis e da inf.ra
-estrutura econ6mica com as superstruturas. As metas tem 
sido reproduzir produ96es, tipos de consumo e formas de or
ganiza9ao dos capitalismos avan9ados; reduziram-se desi
gualdades sociais, mas nao tanto quanto o projecto enuncia
va; e o poder (nas fabricas, bairros, parlamentos, partidos, 
no Estado) assumiu formas de concentra9ao, de perpetua-
98.0, s6 doseada por co-opta96es ou purgas e de nao parti
cipa9ao popular que estao nos antfpodas da utopia-ideal
-promessa e esperan9a daqueles grandes homens que deve
mos considerar os «pais fundadores» do socialismo nos se
culos XIX e xx; 

c) Resta o mundo dos antigos exitos, o Primeiro Mundo do capitalis
mo avan9ado. 0 agravamento continuo e sem precedentes 
das situaqoes (aparentemente) conjunturais, com infla96es a 
dois dfgitos, milhoes de desempregados, redu9ao drastica do 
crescimento ate a estagna9ao, incertezas financeiras e fra
ca operacionalidade dos sistemas de regula9ao interna e 
internacional, constitui o dia-a-dia, vivendo-se um clima de 
suspense e temor que s61(jlfere dos grandes colapsos ante
riores por a informa9ao ser universal e instantanea (o que 
agrava, mas consola!) e porque nos habituamos a viver par
lamentarmente sossegados, acreditando que os governos e 
as organizac;oes internacionais acabarao por resolver a 
situac;ao- a Friedman, a Keynes, ou por inspirada mescla 
ainda por inventar; 

d) 0 caso de Portugal, com aspectos semelhantes ao que ficou dito 
ja estaria tratado ... Mas nao somos Primeiro Mundo, com 
nfveis de produto e consumes baixos e estruturas arcaicas 
e desequilibradas que nos classificariam entre os «semi
-industrializados»; as estatfsticas da ONU e da OCDE e que 
simplificam, contando-nos entre os pafses industrializados de 
mercado, mas deve ser por fatalidade geogratica, recorda-
98.0 hist6rica, anseio formal para a CEE e ... presenc;a na 
NATO, sem navios, mas com avioes ultrapassados e um alto
-comando. 

0 Segundo Mundo tambem nao nos quadra: quebrou
-se o poder dos grupos econ6micos nos sectores entao do
minantes, mantendo-se um significative conjunto de empre
sas estatais; subsistem UCPs e cooperativas no Alentejo, 
resultantes da «reforma agraria»; o PC nao foi banido da 
esfera polftica nem da acc;ao legal. Mas o projecto no po-
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der e neoliberal e se visita a comunista China e apenas par
que nao suporta a comunista URSS; e a tal fatalidade ou 
felicidade hist6rica diz que novas Cubas contradizem as es
feras de influencia que estao definidas. 

Seremos, entao, do Terceiro Mundo? Nada haveria de 
deSprimoroso, Ia estao os povos herdeiros de todas as cul
turas e civilizac;oes do passado, desde a fndia e Persia a 
Mesopotamia, Ebla, todo o lslao e os grandes imperios afri
canos ou do que e hoje a America Latina; e poderfamos 
estar a par da Gracia, com seus Platao, Euclides e S6fo
cles. Todavia, a descolonizaQao tardou e tem sequelas, as 
estruturas situam-se a um nfvel intermedio e o sistema de 
democracia parlamentar semipresidencialista aproxima-nos 
da Europa e Estados Unidos. 

Teremos de ser como os «independentes» das listas 
eleitorais partidarias? 

5 - Podemos formular hip6teses acerca do impasse te6rico actual -
e tratarei do caso a tres nfveis: 
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a) Ha constantes abusos ideo/6gicos e nas aplicac;oes polfticas de 
modelos econ6micos simplificados: e o equilfbrio geral wal
rasiano que se transpoe para os primores e eficiencias da 
economia de mercado (quando nao se quer dizer capitalis
mo de oligop61ios); e o multiplicador de investimento-emprego 
de Keynes que se apresenta como suporte para um esten
dal de beneffcios a iniciativa privada (mas em geral esque
cendo as filtraQ6es externas e o saldo da globalidade dos 
efeitos, incluindo ecol6gicos e humanos, dos projectos); e e, 
finalmente, a aceleraQao da transiQao de capitalismo para so
cialismo pela acQao de uma vanguarda que toma o poder, 
colectiviza os meios de produQao e desaliena os operarios. 
Em todos os casas, os teoremas sao validos e importantfssi
mos, mas construfdos sob hip6teses tremendamente simpli
ficadoras (concorrencia pura generalizada, economia fecha
da - em todos os sentidos - e sociedade com apenas duas 
classes e supondo uma directa sequencia entre vanguarda 
no poder, apropriaQao da economia e comando da so
ciedade pelos trabalhadores); 

b) Vem havendo recentemente - e e o segundo nfvel de analise -
um conjunto de mudanc;as estruturais profundas que poem 
em causa os modelos conhecidos e as polfticas habituais: 

- nova revoluQao cientffica e tecnol6gica (nuclear, aero-
-espacial, satelites para comunicaQ6es, telema-
tica, rob6tica, bioengenharia, etc.); 



- desenvolvimento fulgurante das empresas transna
cionais; 

- redifini<;:ao das potencias dominantes, emergencia de 
multiplas potencias medias, peso dos grupos de 
pequenos e medias pafses nas organiza<;:oes in
ternacionais e integra<;:oes regionais; 

- alargamento da interven<;:ao do Estado na economia 
(finan<;:as publicas, pianos, nacionaliza<;:oes); 

- despertar do Terceiro Mundo para as novas condi
<;:6es de explora<;:ao e defesa dos recursos 
potenciais; 

- conflitos no campo socialista e fracasso da revolu
<;:ao cultural maofsta; 

- maior conhecimento e aten<;:ao da opiniao publica pe
rante os politicos (Watergate, ... ); 

- consciencializa<;:ao crescente (sobretudo jovens e in
telectuais) acerca dos seus reais problemas e 
dos do mundo (ecologia, armamentismo, escas
sez de recursos, hip6tese de destrui<;:ao da 
Humanidade); 

c) A este enunciado de factos corresponde (e estamos no terceiro 
nfvel) o esgotamento (parcial) dos paradigmas te6ricos exis
tentes. A reac<;:ao dos especialistas tem sido ajustar, com
pletar, distorcer e ampliar, para dimensoes que a tecnologia 
ja permite, as mesmas · concep<;:6es que vem do seculo XIX 

e primeira metade do actual- continuamos, como homens 
de ac<;:ao, sob a influencia de economistas defuntos, ja o di
zia Keynes. Ora, nao e esta a reac<;:ao cientffica aconselh8.
vel em situa<;:6es que ja tem sido vividas na Economia e em 
outras ciencias, como a Ffsica: a prop6sito dos sistemas do 
mundo, houve tempo em que as universidades novas nao su
portavam Einstein e as antigas Newton - ou ao contrario, 
pouco importa! E outra li<;:ao a colher da hist6ria das «revo
lu<;:6es cientfficas» e que nao se destr6i todo o existente, nem 
h8. restauracionismos- Galileu foi superado por Kepler, es
te por Newton, este por Einstein, etc., mas nunca se retro
gradou para um Ptolomeu, ainda que igualmente grande. 

6 - Na hist6ria de cada povo surgem, par vezes, ccmomentos de ver
dade», e creio que em Portugal estamos a viver um desses, uma vez mais. 

a) 0 golpe militar de 25 de Abril e a revolu<;:ao popular que se lhe 
seguiu apontaram como metas os 3 D: descolonizar, demo
cratizar, desenvolver. Nao vamos fazer a hist6ria dos oito 
anos decorridos (sem perspectiva, nem competencia, nem 
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frieza) e refiramos apenas que considero missao hist6rica, 
que s6 as Fon;as Armadas foram capazes de cumprir, a res
pasta aberta e construtiva as lutas de liberta<;:ao nacional dos 
povos guineenses, angolanos e mo<;:ambicanos. E como pa
ra a descoloniza<;:ao foi necessaria derrubar o regime, 
abriram-se potencialidades de transforma<;:ao que tem vindo 
e continuarao a realizar-se; 

b) Caminhar para a democracia polftica ja era compromisso do Pro
grama do MFA, e que os militares tem cumprido. Mas de
mocracia compoe-se de um conjunto de direitos ou liberda
des fundamentais dos cidadaos e de um sistema de 6rgaos 
politicos que conduza o projecto colectivo. Quanta aos direi
tos e liberdades, lenta e longa conquista da civiliza<;:ao, te
mos de ser intransigentes. Mas e essa intransigencia mes
ma que nos leva a olhar criticamente o actual sistema de 6r
gaos politicos, pais bem sabemos como cresce o desencan
to e existe o perigo de «com a agua do banho deitar fora tam
bern a crian<;:a» - como diz o preverbio ingles. 

Ouestao previa e saber se isto e tema para economis
tas e em conferencia: mas ja ficou clara em sessoes ante
riores que 0 desenvolvimento (econ6mico) e um processo de 
transforma<;:ao total; procurei mostrar hoje que uma ciencia 
econ6mica muito especializada e «sab_endo tudo do que in
teressa pouco e quase nada do que e importante» nao ser
ve no nosso tempo; e, finalmente, avan<;:arei que com desen
canto nao hcl. participa<;:ao nem, portanto, desenvolvimento. 

Ora, o facto e que se caiu numa das organicas demo
craticas possfveis (e nao direi que apenas formal), mas em 
termos tao pesadamente partidarios que afasta os cidadaos, 
o povo. Votamos e ate conhecendo os programas dos parti
dos; mas depois as chefias carismaticas e os «aparelhos» co
mo que esquecem tais programas e substituem quem nos fa
lou e n6s elegemos sempre que nao se amoldam as deci
soes cimeiras ou se atrevem a pensar par si e querer votar 
em consciencia. Pior: as regras de transparencia inerentes 
aos parlamentos (sessoes publicas, Diario da Assembleia da 

.Republica) sao falseadas porque tudo o que ha de impor-
tante e previa e opacamente decidido - nao se sabe onde, 
quando, par quem, par que ... e a favor de que interesses. 
Temos maquinas para conquista e manuten<;:ao do poder, 
mas desumanizadas e, par isso, nao sentimos que nos 
representem; 

c) A questao de sistema econ6mico-social s6 veio a p6r-se a partir 
de Mar<;:o de 1975 - e o facto e que nas elei<;:oes para a 
Constituinte todos os partidos queriam socialismo e largufs-



sima maioria dos portugueses votou socialismo, fosse qual 
fosse a modalidade. Mais uma vez sem tentar fazer hist6ria, 
o caso e que hoje em dia s6 h8. duas certezas: o regresso 
ao capitalismo liberal (que seria oligopolista) nao resolve os 
nossos problemas, e o conteudo concreto, programatico, do 
socialismo esta nao sei se menos ou mais nebuloso do que 
em 1975, mas, sem duvida, imprecise. Demos-lhe o contetJ
do essencial: transformac;ao pro~ressiva da sociedade, redu
zindo as injustic;as e desigualdades, faculdando a participa
c;ao - e portanto as iniciativas e o empenhamento, em 
todos os sectores e nfveis, dialogando em vez de violentar 
enquanto nao h8. convergencia, abrindo a um projecto que 
responda aos problemas do nosso tempo e em franca e de
sinteressada cooperac;ao com os povos de todo o mundo. 

d) A ligac;ao a Europa (CEE) continua a negociar-se, mas ja esta real
mente avanc;ada- basta pensar na emigrac;ao, modos cul
turais e de consumo, integrac;ao militar, nfvel das correntes 
comerciais, financeiras e de tecnologia, etc. E nao teria sen
tide um novo <<Orgulhosamente s6s», quando a Europa dos 
monop61ios se sucede uma com a Franc;a das nacionaliza
c;oes e do governo socialista, tal como a Grecia, amanha per
ventura a Espanha ... e quando as grandes centrais sindi- . 
cais passaram a ter parte activa no processo. As duvidas, 
portanto, nao estarao tanto do nosso lado, mas em saber se 
havera Europa integrada quando Ia chegarmos, ou se os 
avanc;ados do Norte aceitam tantos atrasados do Sui. Mas 
e ponto que ja foi referido em sessao anterior; 

e) Qualquer projecto que alguem formule tem de atender a vaga de 
fundo de animac;ao cultural e, mesmo, polftica que sente 
quem esteja atento ao Pafs, ao brotar de novos valores e for
mas de vida e relac;ao social que progressivamente estao a 
fazer cair o que ficou caduco ou desajustado, bem como a 
instabilidade decorrente das transformac;oes que inventaria
mos a escala do mundo em que nos inserimos. 

7 - Para formular um projecto nacional de desenvolvimento e transfor
ma(:ao profunda a media e Iongo prazo poderfamos caminhar pelo enunciado 
de cenarios e pela apresentac;ao das razoes de alguma escolha, coni as cor
respondentes especificac;oes. Muito disso apareceu e aparecera nesta I Con
ferencia Nacional dos Economistas, designadamente na presente sessao. 
A orientac;ao do meu trabalho leva-me para outro rumo, como sucede aos ro
mancistas, que, criado o personagem, devem deixa-lo actuar como ser livre. 

Nao ha projecto nacional (neste caso, de desenvolvimento, mas ja sabe
mos como a noc;ao tem de ser ampla) sem larga e forte base social de apoio, 
sem vontade polftica e sem trabalho tecnico que anule incompatibilidades e 
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esclarec;a o que estiver nebuloso. Ora, a situac;ao portuguesa actual caracte
riza-se por termos, talvez todos, aprendido as lic;oes da experiencia e por existir 
um conjunto de transformac;oes comec;adas, mas tambem pela perda das es
peranc;as populares e pelas divisoes do actual leque partidario. Concluo que 
um projecto viavel tem de ser moderado, mas de progresso, de outra forma 
ficam de fora grupos sociais importantes e com expressao polftica, sejam quais 
forem os rearranjos e os votos nos partidos. lsto significa que temos, todos, 
de contribuir para formulas de consenso; mas com o realismo de compreen
der que os trabalhadores e algumas camadas da «burguesia» nao podem con
tinuar a ser os unicos sacrificados, como vem a acontecer desde 1978; que 
os empresarios privados e que os gestores das empresas e dos servic;os pu
blicos tem de estar convencidos de que nao surgirao intervenc;oes abusivas 
e desestimulantes a qualquer momenta e sem sequer lhes conhecerem as ra
zoes; que as autarquias e as regioes muito podem continuar a fazer avanc;ar 
as soluc;oes participadas dos problemas, se forem ajudadas e se os poderes 
centrais (Governo, partidos) deixarem esbater as suas obsessoes puramente 
polfticas. 

Mas daqui passa-se, naturalmente, para a definic;ao de objectives e von
tade polftica, o que levanta o problema da credibilidade dos responsaveis poli
ticos. Sem me dirigir a ninguem em especial (esta fora dos meus processes), 
mas a luz daquilo que ate os cegos veem e· nem e fen6meno peculiar a Portu
gal, pergunto: ainda estarao em condic;oes de se empenhar em projectos trans
parentes e participados, ou s6 querem o poder? 

8 - A subordinar;ao das polfticas e intervenr;oes conjunturais a rea/iza
r;ao do projecto de desenvolvimentoltransformar;ao e uma frase facil de escre
ver, corresponde a uma ideia que ja foi enunciada nesta Conf.erencia e por 
varios intervenientes, tem dificuldades tecnicas, mas, sobretudo, constitui o con
trario daquilo que vem sendo a polftica econ6mica portuguesa. 

Claro que e uma ideia forc;a, mas flexfvel: por defeitos de concepc;ao ou 
ma execuc;ao, por alterac;ao moderada das forc;as sociais, sem peso e consen
sos, por mudanc;as do contexte internacional, podera ser necessaria alterar o 
projecto e as polfticas de medio-longo prazo, desempenhando entao a polftica 
conjuntural um papel relevante na transic;ao. 
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