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lntroduc;ao 

0 artigo que se apresenta constitui a sfntese de um trabalho mais desen
volvido (1) em que se pretendeu dar uma contribuic;:ao para a formulac;:ao e 
teste de um modelo de interacc;:ao entre a economia e a polftica aplicavel a 
Portugal. 

0 perfodo escolhido - do I Governo Constitucional ate meados de 1983 -
corresponde a uma relativa estabilidade estrutural da sociedade portuguesa 
ap6s as transformac;:oes de 197 4/1975. 

Pensamos que esta estabilidade permite encarar a aplicac;:ao do «para
digma» dos modelos polftico-econometricos ao nosso pafs (2). No entanto, a 
realidade portuguesa torna insuficiente e inadequada uma mera transposic;:ao 
destes modelos, sendo necessaria introduzir-lhes algumas alterac;:oes concep
tuais: quanta a concepc;:ao do sistema politico e a sua relac;:ao com a econo
mia; quanta a concepc;:ao da polftica econ6mica. 

1 - 0 sistema politico e a sua rela.;:ao com a economia 

Os sistemas politicos dos pafses mais estudados atraves destes modelos 
apresentam caracterfsticas que permitem utilizar como variaveis polfticas o voto 
ou os Indices de popularidade, ja que a conquista do poder polftico esta direc
tamente relacionada com vit6rias eleitorais. 

0 sistema polftico portugues apresenta, porem, algumas particularidades: 
e um regime semipresidencialista, nao existe bipartidarismo nem alternancia 
de coligac;:oes maioritarias estaveis no poder, a democracia parlamentar e 
recente. 

Parece-nos por isso que na formalizac;:ao do modelo ha que considerar 
que o seu funcionamento e dotado de autonomia propria, com fen6menos pr6-
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pries, tornando-se importante considerar as interacc;:oes internas ao sistema 
politico. A influencia da economia sobre o sistema politico (e sobre o Governo) 
nao se exerce apenas atraves des eleitores; M uma particular ligac;:ao entre 
o poder politico e os interesses econ6micos (que sao representados pelos gru
pos de pressao). 

2 - A concep~ao da politica economica (PE) 

Nos modelos polftico-econometricos a PE e fundamentalmente analisada 
atraves do accionamento des instrumentos e resulta da combinac;:ao de uma 
certa inercia com uma polftica deliberada. 

As hip6teses consideradas habitualmente sobre a polftica deliberada sao: 

- PE expansionista para a manutenc;:ao no poder, se este estiver 
ameac;:ado, tendo em conta a proximidade eleitoral e o nfvel de 
popularidade do Governo; 

- PE ideo/6gica de ataque a inflac;:ao per parte des partidos de direita 
(com utilizac;:ao preferencial de instrumentos monetarios) e de ata
que ao desemprego per parte des partidos de esquerda (com uti
lizac;:ao preferencial de instrumentos orc;:amentais e fiscais). 

A im3rcia na utilizac;:ao des instrumentos da PE depende essencialmente 
da acc;ao de outros agentes, para alem do Governo e des eleitores, tais como 
a Administrac;:ao Publica, o banco central e os sindicatos. 

No case portugues a concepc;:ao da PE devera ter em conta que a natu
reza do sistema politico obriga a uma polftica econ6mica de manutenc;:ao no 
poder diferente e dificulta, ou mesmo impede, o prosseguimento de polfticas 
ideol6gicas. Alem disso, a acc;:ao des grupos de pressao condiciona a PE quer 
na utilizac;:ao des instrumentos quer na formulac;:ao de objectives. Per ultimo, 
deve ter-se ainda em considerac;:ao a distinc;:ao entre PE desejada e PE reali
zada, que nao e considerada nos modelos polftico-econometricos. 

0 modele geral de interacc;:ao entre a economia e a polftica que a seguir 
se propoe pretende traduzir precisamente as particularidades assinaladas. 

0 modelo 

1 - 0 sistema politico 

1.1 - Os elementos do sistema politico 

0 sistema polftico e constitufdo per dois elementos: as institui96es e os 
partidos. 
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Consideramos tres instituk;oes: o Governo, a Assembleia da Republica (AR) 
e o Presidente da Republica (PR). Estas constituem uma estrutura estavel defi
nida constitucionalmente, que delimita as regras e os lugares do jogo politico. 

Os partidos formam um complexo multipartidc:hio no sentido em que nao 
ha alternancia simples de partidos (ou coliga96es) no poder (3). 

ESQUEMA GERAL DO MODELO 

POlfTICA
ECONOMICA 

..._ __ oe_sEJ_,A,_nA _ __,~ .... · · • .. · · · · .......................... .. 
········ 

POl(TICA 
ECDNOMICA 

IMPlEMENTAOA 

SISTEMA 
ECONOMICO 

----lr.l----;. 
ELEITORES 

FACTORES 
EXOGENOS 

SISTEMA POLITICO 

INSTITUICOES 

PARTIDOS 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

.!.. 

GRUPDS 
PRESSiiO 

.._ _____ __,J - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - _;_ - - - - - - - - - - .3' 

--- - - -1> Fluxos de informaQao. 

-- -!-/-1--f> lnformaQao filtrada. 

---1> AcQoes/votos. 

-....... -·I> lnfluencias. 

1.2 - 0 funcionamento do sistema politico 

Apenas duas· institui96es sao centres de poder directamente legitimados 
pelo vote: o PR e a AR. 

A forma9ao e a composic;ao de governos nao e necessariamente deter
minada pelos resultados eleitorais, ja que nao M uma correspondencia obri
gat6ria entre a maioria na AR (absoluta ou relativa), Governo (cuja nomea9ao 
depende do PR) e PR. 

(3) Dado o carckter do nosso trabalho, consideraram-se apenas dois partidos, o PS eo PSD, 
por nos parecer que constitufram os elementos decisivos na formaQao dos governos constitucionais. 
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Em principia, nao M concorrencia entre os diversos centros de poder poli
tico; uma interven<;:ao activa e directa do PR sera mais uma consequencia do 
nao funcionamento do jogo partidario do que a afirma<;:ao de um projecto aut6-
nomo. 

No entanto, o PR pode ter uma actua<;:ao relativamente independente face 
aos partidos e surgir em certos mementos como um elemento bloqueador da 
actividade legislativa da AR e do Governo. 

As elei<;:oes e os seus resultados sao apenas um primeiro momenta de um 
complexo jogo politico - no qual estao envolvidos diversos agentes cuja defi
ni<;:ao e comportamento desenvolveremos ao Iongo dos pontos seguintes. 

2 - Os agentes 

2.1 - Os eleitores 

Existem diversos grupos de eleitores (n). Cada grupo U) de eleitores e cons
tituido por um conjunto homogeneo de individuos com as seguintes caracte
rfsticas: 
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i) Recebem em cada perfodo (t) fluxos de informa<;:ao econ6mica 
(IO. polftica (!?). Esta informa<;:ao e uma imagem filtrada e par
cial da situaQao actual. Filtrada porque os eleitores nao tem capa
cidade de tratamento aut6nomo da informa<;:ao. Esta e-lhes vei
culada pelos grupos de pressao, pelos partidos e pelo Governo. 
Parcial porque os eleitores s6 se interessam pela informa<;:ao que 
mais directamente lhes diz respeito, ou seja, a que lhes interessa 
dada a sua situa<;:ao particular. Na informaQao usada pelos elei
tores tem mais importancia os fluxos recentes que os passados 
(miopia); 

ii) No momenta t formam expectativas (f I+ 1) sabre a situa<;:ao do 
sistema econ6mico no perfodo seguinte, a partir dos fluxos de 
informa<;:ao que recebem; 

iii) Possuem uma distribuiQao probabilfstica a priori de votos em cada 
partido (PO que tem algum grq.u de instabilidade; 

iv) Confrontam a situaQao esperada do sistema econ6mico com a 
situa<;:ao actual «filtrada». Designarenios a diferen<;:a entre ambas 
por frustra<;:ao econ6mica (FE /+1): 

{

FE 1+ 1 > 0 «Esperava mais do partido no paden> 
FEi+1 == E/+1 -/1+1 

FE/+1 >0 «Esperava menos do partido no paden> 

v) A estabilidade das distribui<;:oes probabilfsticas a priori de votos do 
grupo de eleitores j e tanto menor quanta mais elevada for (em 

A 

modulo) a FE i ponderada pela influencia de I ·i (FE i). 



(i) 

Significa isto que os acontecimentos politicos podem ampliar 
ou amortecer o efeito FEt. quer este seja positivo ou negativo. 

Podemos esquematizar o que foi apresentado da seguinte 
forma: 

[
PI (iii)] (iv) 

I/ . . A. . · V/+1 
__, --- E/+1 (ii) ---+ FEh:·1---+ FE/+1---+ P/+1 __, (v) 

I 
I, I _.!____, _________ . ________ ! 

onde alem dos simbolos ja definidos se tem: 

Vi- votos ou inten<;:oes de voto. 

2.2 - Os grupos de pressao 

Existem diversos grupos de pressao (m). Cada grupo i e constituido par um 
conjunto de indivfduos organizados com ou sem caracter de permanencia, for
mal ou informalmente, que tem as seguintes caracteristicas: 

i) Recebem fluxos de informaqao econ6mica (/ 1) e polftica (In Esta 
informa<;:ao nao e filtrada, mas e parcial, porque OS grupos de pres
sao s6 utilizam a informa<;:ao que lhes e relevante. 

A informa<;:ao usada pondera igualmente fluxos passados e 
recentes; 

ii) Nao possuem «identifica<;:ao partidaria», no sentido que foi dado no 
ponto anterior para os eleitores, nem se expressam atraves do voto. 

No entanto, tem capacidade para se identificar com interes
ses estrategicos relativamente ao sistema econ6mico. Esses inte
resses materializam-se numa serie de actua<;:oes (pressoes), GPi, 
dirigidas em tres direc<;:oes: partidos, eleitores e institui<;:oes. 

Sinteticamente podemos dizer que o grupo de pressao i espera 
provocar atraves dessas ac<;:oes uma certa situaqao no sistema poli
tico e induzir uma certa visao da situa<;:ao econ6mica junto dos elei
tores que lhe seja favoravel do ponto de vista da prossecugao dos 
seus interesses estrategicos; 

iii) Formam expectativas sabre a situa<;:ao dos sistemas econ6mico 
(E/+1) e politico (S/+1) para o periodo seguinte, a partir das infor
maqoes relevantes sabre os sistemas econ6mico e politico e das 
acqoes desenvolvidas; 
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iv) Confrontam a situac;:ao actual do sistema economico - nos aspec
tos que lhes dizem respeito - com a situac;:ao esperada. Chame
mos a diferenc;:a (Of) defice estrategico: 

Confrontam a situac;:ao actual do sistema politico com a situa
c;:ao esperada, nos 3.spectos que mais lhes dizem respeito. Chame
mos a diferenc;:a (07) defice tactico: 

v) A actuac;:ao do grupo de pressao i, dirigida em tres direcc;:oes, nao 
e constante. 

0 tipo e intensidade das acc;:oes podem variar de perfodo 
para perfodo, em func;:ao da natureza e intensidade dos defices 
estrategicos e tacticos. 

GPi = F (DEi, DTi) 

Podemos esquematizar o que foi apresentado da seguinte 
forma: 

(i) l E;+,r--Dfi+1-l 
I F (.,.) . 

(iii). (iv) 
1
--- _. GP;+, (v) 

S' -- DT' __ _j f+1 f+1 

2.3 - Os partidos 

Os partidos sao organizac;:oes com identidade propria, de caracter multi
dimensional, que actuam no sistema politico utilizando meios politicos. 

Os objectivos globais dos partidos sao: 

Alcanc;:ar o maximo de hegemonia potencial ao nfvel das 
instituic;:oes e partidos atraves dos votos dos eleitores; alcanc;:ar o 
maximo de hegemonia real ao nivel do sistema politico no seu 
conjunto pela capacidade de adicionar a primeira a formulac;:ao de 
objectivos para os sistemas economico e politico, que minimizem as 
influencias dos grupos de pressao prejudiciais a sua hegemonia. 
Alcanc;:ando hegemonia real, o partido encetara uma polftica 
ideologica propria. 

No seguimento do nosso trabalho distinguiremos o(s) partido(s) no poder 
e o(s) partido(s) na oposic;:ao. As possibilidades de interferencia de um(ns) ou 
outro(s) no sistema polftico-economico sao muito diferentes. 
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2.3.1 - 0 partido no poder 

0 partido no poder pode caracterizar-se por dispor de algumas vantagens 
e algumas desvantagens face aos seus concorrentes. 

Vantagens, dado que, pelo controle que exerce sabre o Governo, pode 
actuar directamente sabre o sistema econ6mico utilizando os instrumentos da 
politica econ6mica. 

Observe-se em primeiro Iugar que esta actua9ao esta sujeita a varias res
trif;i5es: uma delas e a necessidade de estabiliza9ao conjuntural que pode ser 
contradit6ria com a prossecu9ao de objectives ideol6gicos. 

Desvantagens, na medida em que passa a ser o centro privilegiado de 
convergencia de um leque variado e intenso de pressoes (que podem tornar 
ditfcil a compatibiliza9ao dos diversos interesses em jogo). 

Alem disso, o partido no poder esta sujeito a um desgaste, cuja intensi
dade varia com a situa9ao politica e econ6mica observada durante o mandata. 

Em termos mais formalizados o partido no poder: 

i) Possui duas ordens de preferencia: uma par estados da econo
mia e outra par est ados do sistema politico, sen do E PPo e S PPo, 
respectivamente, as situa96es mais preferidas; 

ii) Recebe fluxos de informa9ao econ6mica e politica e pressoes dos 
grupos (GPfPP0

). A informa9ao e completa e transparente, pelo 
que corresponde exactamente a situa9ao actual do sistema eco
n6mico (ERr) e politico (SPRr); 

iii) Aprecia os fluxes econ6micos e politicos comparando SPRr e ERr 
com as respectivas ordens de preferencia, avaliando a diferen9a 
entre os estados mais preferidos e os actuais. 

Designemos, respectivamente, as diferen9as: 

EPPO- ERr= DREfPO 

SPPO- SPRr = DRPfP0 

par defice de realiza9ao econ6mica e detice de realiza9ao po/i
tica do partido no poder. A conflitualidade interna do partido sera 
fun9ao daqueles defices e das ac96es dos grupos de pressao: 

~ = ~ (DREfPO' DRPfPO' GPiPPO); 

iv) Responde com fluxos de ac9ao polftica e econ6mica, cujo tipo, 
direc~o e intensidade dependem dos defices definidos anterior
mente e das ac96es dos grupos de pressao: 

-Fluxes de ac9ao econ6mica (IPERr): medidas de politica 
econ6mica encetadas pelo Governo; 

- Fluxes de ac9ao polftica (APPOr): actua96es nas institui-
96es e nos partidos, sabre os eleitores e sabre os grupos 
de pressao, no sentido de aumentar o seu grau de hege
monia global ou de diminuir o grau de instabilidade do sis
tema politico. 
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Podemos esquematizar o que foi dito da seguinte forma: 

(ii) 

ER, 

TE'ro J--~[DRE{ro J ~IGo~l~ 
SPR, (i) (iii) 

__. SPPO ---- DRP[PO -
I 

GPfPPO ! 
------------[~] 

2.3.2 - Partido na oposi~;io 

/PER, 

(iv) 

APPO, 

i) Possui duas ordens de preferencia, uma por estados de economia e 
outra por estados do sistema polftico, sendo E POP e S PoP, respectivamente, as 
situa<;:oes mais vantajosas. 

ii) Recebe fluxos de informa<;:ao econ6mica (ER ,) e polftica (SPR ,) e 
ac<;:oes dos grupos de pressao (GP/P01). 

iii) Aprecia os fluxos econ6micos e politicos comparando ER, e SPR, 
com as respectivas ordens de preferencia, avaliando a diferen<;:a entre os esta
dos mais preferidos e os actuais. 

Designemos, respectivamente, as diferen<;:as: 

EPOP- ER, = DREfOP 

SPOP- SPR, = DRPfOP 

por penalizac;ao econ6mica e penalizac;ao polftica do partido da opos1<;:ao. 
A conflitualidade interna do partido na oposi<;:ao sera fun<;:ao daquelas 

penaliza<;:oes e da ac<;:ao dos grupos de pressao: 

~ 0 = ~ 0 (DRE[0P, DRP[0 P, GPfP0 i) 

iv) Responde com fluxos de ac<;:ao polftica (APOP), cujo tipo, direcc;ao e 
intensidade depende das penalizac;oes referidas e cujos efeitos se farao sentir 
na morfologia do sistema polftico. 

Podemos esquematizar o que foi dito da seguinte forma: 

ER, ~[E~ J--~[DREF' J 
(i) (iii) 

- SPOP ---- DRP[
0
P APOP, 

I 
(iv) 

(ii) 
SPR, 

! 
GP{OP -----------[~~ 
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2.4 - Os fluxos de informagao 

Podemos sintetizar no seguinte quadro as caracterfsticas da informa<;ao 
utilizada e as expectativas formadas par cada tipo de agente considerado: 

Agentes Expectativas/Preferencias 

Eleitores . . Expectatlvas econ6micas . 

Grupos de pressao. {Expectativas econ6micas .. 
Expectativas politicas ..... 

I 
Partidos . {Preferencias econ6micas. 

Preferencias politicas ... 

I 
(a) Por ac<;ao dos grupos de pressao e dos parlidos. 

{

Filtrada (a). 

. . Parcial. 

Mfope (b). 

T 
. . . . . r Nao filtrada. 

1 Parcial. 
· · ._Nao mfope. 

I 
. {Nao filtrada. 

Total. 

· · Nao mfope. 
I 

(b) Considera-se que M miopia quando e dada maior import:l.ncia a informa<;ao recente relativamente 
a informacao passada. 

3 - 0 sistema economico 

Uma das componentes do nosso modelo e o sistema econ6mico. A sua 
importancia e diversa. 

Por um /ado funciona como um elemento condicionador dos comporta
mentos de todos os agentes: eleitores, grupos de pressao e partidos devido 
aos f/uxos de informaqao que recebem, as expectativas que formam e as pre
terencias que estabelecem. 

Por outro !ado e objecto das ac<;oes, um meio para atingir fins: 

- Pela forma<;ao de estrategias e pelo desencadear de ac<;oes dos 
grupos de pressao; 

- Pelas ac<;;oes de politica econ6mica do Governo. 

Admite-se como hip6tese que s6 os eleitores e que nao dispoem de um 
modelo econ6mico. Tanto os partidos como os grupos de pressao tern um ou 
mais modelos econ6micos atraves dos quais realizam a coer{mcia dos pares 
Jbjectivos (situa<;oes esperadas ou preferidas) e instrumentos. 

Este tratamento do sistema econ6mico e manifestamente simplificador. 
ara n6s, ele vai funcionar como «caixa preta», nao nos preocupando nesta 
se o estudo dos mecanismos/tempos de transmissao instrumentos-objectivos. 
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4 - A politica economica 

Vamos ampliar as hip6teses estabelecidas sabre o comportamento dos 
agentes. Cada grupo de eleitores, grupo de pressao ou partido tem uma certa 
ordem de preferencia pe/o accionamento dos instrumentos de polftica econ6-
mica, associada a cada expectativa/estado desejado da situa<;:ao do sistema 
econ6mico. 

Sejam: 

IPE(, IPE/, IPErPo, IPEroP 

os instrumentos de polftica econ6mica, cujo accionamento no momenta t e mais 
desejado, respectivamente, pelo grupo j de eleitores, grupo de pressao i, par
tido no poder e partido na oposi<;:ao. 

A polftica econ6mica tern dois mementos distintos: 

- Na fase de formula9ao definem-se um conjunto de objectives e 
instrumentos, cujo accionamento e necessaria para atingir os pri
meiros; 

- Na fase de execu9ao, composta de diversos mementos mais ou 
menos afastados uns dos outros, sao de facto accionados os ins
trumentos de polftica econ6mica. 

4.1 - A fase de formulagao 

A principal restric;:ao a fortnula<;:ao dos objectives da polftica econ6mica 
e o grau de hegemonia do PPO sabre o sistema politico. Neste sentido, o 
Governo (ou seja o PPO) deve tamar em conta, na formula<;:ao da polftica eco
n6mica, o conjunto dos interesses sociais - eleitores e grupos de pressao
e isto tanto mais quanta menor for a sua hegemonia no conjunto do sistema 
politico. 

Os objectivos de polftica econ6mica expressos pelo Governo (E) resultam de 
tamar em considera<;:ao, de forma desigual, os seguintes aspectos: 

i) Necessidade de estabiliza<;:ao conjuntural (C); 
ii) Preferencias do partido no poder (f PP

0
); 

iii) Acc;:oes desenvolvidas pelos grupos de pressao (GP/); 
iv) Proximidade ou nao de eleic;:oes (PEL); 
v) Necessidade ou nao de ter em conta as preferencias do partido 

na oposi<;:ao (f POP); 

vi) Manifesta<;:ao de factores ex6genos (£). 

Em termos formais os objectives da polftica econ6mica sao, respectiva· 
mente, fun<;:ao de: 
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Nesta tunc;ao podem definir-se varias elasticidades que nos indicarao a 
importancia re/ativa de cada factor na determinac;ao dos objectives da polftica 
econ6mica e a sensibilidade desta as variagoes daqueles tactores. 

A escolha dos instrumentos a accionar (IPE) e a sua dosagem resultam de 
um processo de arbitragem da mesma natureza do referido para os objectives. 

Em terrrios formais, o Governo accionara os instrumentos da polftica eco
n6mica em tungao de: 

IPE t = Q (C, IPE PPO' GP {, IPE POP' E) 

Mesmo considerando a hip6tese de coerencia entre cada par objectivos
-instrumentos, para cada agente, podemos ter uma situac;ao final globalmente 
incoerente dada a autonomia das fungoes 41 e Q. 

Faremos a hip6tese simplificadora de que as elasticidades reflectem o 
mesmo tipo de fen6menos politicos e a mesma intensidade de influencia, 
mantendo-se a coerencia global. 

4.2 - A tase de execu9ao 

A execw;ao da politica econ6mica e o accionamento efectivo dos instru
mentos de polftica econ6mica (!PER) para conseguir a realizagao dos objecti
ves (ER). 

Entre a fase de formulagao e durante a fase de execugao podem dar-se 
algumas modificac;oes na situac;ao econ6mica e polftica: 

- Uma evoluqao real da situac;ao econ6mica que obrigue a reajus
tamentos dos objectives da polftica econ6mica; 

- Uma afteraqao das expectativas e ou preferencias dos agentes, 
factor que nao consideramos muito plausfvel no contexte de curto 
prazo em que nos situamos; 

- Alteragoes no grau de hegemonia polftica; 
- Proximidade das eleigoes; 
- Alteragoes significativas das acq6es dos grupos de pressao; 
- Modificagao dos condicionalismos externos. 

Ter-se-a entao uma nova definiqao de objectives de polftica econ6mica: 

Ere= 4-'e (C, EPOP' GP{, PEL, EPOP' E) 

que obrigara a escolha de um novo pacote de instrumentos a accionar: 

fPERre= Qe (C, fPEPPO' GP{, PEL, /PEPOP' E) 

Relativamente a estas novas fungoes podem definir-se elasticidades que 
poderao ser diferentes das anteriores. Estas diferenc;as explicar-se-ao: 

- Pelas alteragoes do sistema polftico e do seu impacte sobre a 
importancia de cada um dos argumentos das fungoes; 

- Pelas variagoes do horizonte da polftica econ6mica; 
- Pelas variagoes dos comportamentos dos agentes. 
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E a manipulaGao destes instrumentos de politica econ6mica que torna pos
sfvel a acGao do Governo sabre o sistema econ6mico, influenciando assim 
indirectamente o sistema politico. 

4.3 - 0 grau de execugao 

0 grau de execuGao da polftica econ6mica (GPEr) pretends medir o nfvel 
de prossecuGao da politica econ6mica desejada num dado perfodo. 

Em termos do nosso modelo, isto corresponds a medir o afastamento de 
Er em relaGao a ERr, bem como de /PEr em relaGao a /PER,. 

Estamos de novo perante uma simplificaGao de processos. Par exemplo, 
nao tomamos em consideraGao a multidimensionalidade da politica econ6mica 
e, portanto, o facto de se poderem atingir alguns objectivos e nao outros. 

Face ao objecto do nosso estudo, limitamo-nos a focar um aspecto essen
cia! - em que medida e que as condicionantes da politica econ6mica se alte
raram entre a formulaGao e' a execuGao da mesma e quais sao os elementos 
explicativos mais importantes. 

Formalizando, podemos dizer que o grau de execuc;ao da polftica econ6-
mica e tunc;ao: 

GPEr=f1 [(Er I ERr) I (Ef I ERr)]+ f2 (dC, dEPPo, dGP{, dPEL, dE PoP, dE.) 

i) Do realismo dos objectivos da politica econ6mica nas fases da 
formulaGao e execuGao; 

ii) Da alteraGao dos objectivos do Governo, condicionados pela evo
luGao conjuntural; 

iii) Da variaGao da capacidade do PPO, dos GP, e do POP influen
ciarem a polftica econ6mica entre a sua formulaGao e a execuc;ao 
quer em termos de definic;ao de objectives quer em termos de 
accionamento dos instrumentos; 

iv) -oa proximidade eleitoral; 
v) Das variac;oes que se verificam na forma, tipo e intensidade das 

influencias ex6genas. 

Os testes empiricos 

Os testes empfricos efectuados foram, par um lado, parciais - na medida 
em que s6 se procurou testar aspectos particulares do modelo - e, par outro 
!ado, indirectos, ja que nao se testaram exactamente as relac;oes do modelo, 
mas apenas a ligac;ao entre algumas das suas variaveis. 

Antes de se avanc;ar na construGao de qualquer equac;ao teve de proceder
-se a uma calendarizac;ao do perfodo em estudo. Com base na informac;ao reco
lhida em dais semanarios, indentificaram-se pontos de viragem/alterac;ao da 
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situa9ao politica, procurando-se a maior objectividade possfvel na sua deter
minavao. Posteriormente procedeu-se a periodizayaO, tendo presente dais 
aspectos metodol6gicos importantes: 

i) A necessidade de obter um numero suficiente de perfodos para 
permitir estima96es econornetricas; 

ii) A necessidade de construir perfodos que nao tivessem dura9ao 
muito diferente para permitir, par um lado, a adapta9ao das varia
veis econ6micas a periodiza9ao polftica e par outro a utiliza9ao 
do metoda dos mfnimos quadrados (4). 

As datas limites de cada perfodo, bern como os pontos de clivagem mais 
significativos, constam do anexo 1. 

Construfram-se e estimaram-se duas fun96es: a primeira (1) procurando 
explicar a situa9ao do sistema politico e a segunda (2) procurando medir o 
grau de execu9ao da politica econ6mica; obtiveram-se os seguintes resultados: 

on de: 

(1) IP = 245,18 + 0,15 BTCA- 3,08 TxC:- 1,87 IPI- 8,77 Pel 
(4,87) (- 2,05) (- 2,81) (- 3,44) 

n=25 DW= 1,76 F= 10,0 

(2) GPE = 5,177 - 0,02 IP + 0,386 FMI + 0,249 Clnt + 1 ,827 PS 
(- 3,26) (3,15) (4,414) (3,69) 

n=25 DW=2,05 R2 =66,0% F=9,711 

(t de Student entre parentesis debaixo dos parametros estimados) 

IP- lndicador de instabilidade politica na 6ptica do poder, cons
trufdo em duas fases: 

1. a fase - Construvao de 4 series elementares (GOV, 
GAR, PPO e POP) atraves das quais se pro
curou traduzir os diversos estados de alguns 
subsistemas de maior importancia - situa9ao 
interna do Governo, rela9oes Governo
·Assembleia da Republica, tensao no partido 
no poder e no partido na oposi9ao (relembra
mos que s6 tivemos em conta o PS e o PSD). 
Os criterios seguidos e os valores encontra
dos constam do anexo 2; 

(4) Tendo os perfodos duragao varif!Vel, poder-se-ia pensar na utilizagao do MMO pondera
dos. Porem, nao optamos por esta via devido ao facto de existir maior intensidade de fen6menos 
politicos nos perfodos mais curtos, o que torna «lfcito» dar-lhes maior ponderagao relativa. 

63 



2. a fase- Agrega<;:ao destes indicadores pel a for
mula (5): 

IP = 1 x GOV + 6 x GAR+ 3 x PPO- 3 x POP X 10 
7 

Pel- lndicador de proximidade eleitoral- variavel qualitativa que 
traduz 3 situac;oes distintas: 

- Valor 0: nao ha elei<;:6es em perspectiva; 
- Valor 1: elei<;:6es nao legislativas a curto prazo ou 

elei<;:6es legislativas em perspectiva eventual; 
- Valor 2: elei<;:6es legislativas a curto prazo. 

PS - lndicador de presen<;:a do Partido Socialista no Governo (valor 
1) ou da sua ausencia (valor 0). 

BTCA- Balan<;:a de transaq:oes correntes em 106 d61ares- valor 
medio mensa! do periodo politico (para passar de valores 
trimestrais a mensais, admitiu-se que o valor de cada mes 
era um tert;o do valor do trimestre respective). Valores cor
rigidos da sazonalidade, desfasamento zero. 

TxC- Taxa media de evolut;ao mensa! programada (6) do 
escudo em cada perfodo politico. Desfasamento de tres 
meses. Valor negativo = desvalorizat;ao. 

IPI - fndice de produt;ao industrial geral - ratio m8dio (em cada 
periodo politico) dos valores corrigidos da sazonalidade em 
rela<;:ao a tendencia. Desfasamento de tres meses. 

FMI- Grau de intervent;ao do Fundo Monetario lnternacional na 
polltica econ6mica portuguesa - variavel qualitativa que 
assume os valores seguintes: 

0 - Nao intervent;ao; 
1 - Relat6rios, negocia<;:6es, viagens, recomenda-

<;6es; 
2 - Atritos, adiamento de negociat;6es; 
3 - Acordos pontuais; 
5 - Cartas de inten<;:oes. 

Clnt- Comercio internacional - desvios percentuais do indice 
(em volume e corrigido da sazonalidade) das importa<;6es 
da Europa Ocidental em relat;ao a uma tendencia exponen
cial. 

(5) Para determinados periodos, o indicador PPO nao assume nenhum valor (governos de 
iniciativa presidencial) bem como GAR (Assembleia da Republica dissolvida). Neste caso o seu 
peso foi repartido proporcionalmente pelos restantes indicadores com ponderaQao positiva. 

(6) Taxa de deprecia9ao mensa! do escudo (ITCE) anunciada pelo Banco de Portugal. 
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GPE- Grau de execu<;ao da polftica econ6mica anunciada - na 
impossibilidade de construir un1 indicador directo par falta 
de quantifica<;ao dos objectives anunciados pelos diversos 
governos, realizou-se um inquerito a um conjunto de pes
seas com conhecimento aprofundado da evoluc;:ao da poll
tica econ6mica portuguesa. Foi-lhes pedido que avaliassem, 
numa esc ala de 0 a 1 0, o grau de execu<;ao da polltica 
econ6mica anunciada em cada perlodo politico, indepen
dentemente da adequa<;ao dessas medidas. 

Obtiveram-se 11 respostas com as quais se construiu 
um indicador sintetico, utilizando para cada perfodo poli
tico a media dos valores propostos, com elimina<;ao dos 
valores extremes quando estes nao eram repetidos (1). 

Os resultados das estima<;oes sao estatisticamente aceitaveis, a nao ser 
talvez o valor da estatfstica de Durbin-Watson da 1. a equa<;ao, que cai na zona 
onde o teste nao e conclusive, mas muito proximo da zona desejada (a partir 
de 1 ,77). 

A interpreta<;ao dos sinais dos parametres da 1. a equa<;ao nem sempre 
e imediata, parecendo necessaria fazer duas considera<;oes: 

1) Os sinais da BTC e da TxC sao opostos, o que sugere a existen
cia de reac<;oes diferentes no campo politico a deteriora<;ao des
tas variaveis (a que pode nao ser alheio o facto da TxC ser um 
instrumento de PE directamente controlado pelo Governo). 

0 sinal do parametro estimado para a TxC podera eventual
mente explicar-se por uma conjuga<;ao de ac<;oes de diversos gru
pos de pressao, opondo-se ao grupo exportador, para quem a TxC 
seria assimilavel a uma variavel objective (o desfasamento de 
3 meses parece ir no sentido da existencia de um tempo de 
reac<;ao). 

0 caso BTC e mais curiosa vista sugerir que face a uma 
degrada<;ao do defice a instabilidade polftica tende a baixar, isto 
e, jogara como um factor de amortecimento de tensoes (conclu
sao que necessitava de um estudo mais desenvolvido); 

ii) Os sinais de /PIe de PEL nao aperesentam surpresa. Uma melho
ria do /PI conduz a uma redu<;ao da tensao polftica. Note-se que 
o indicador_ de tensao polftica, pela forma como foi construldo, 
tende a baixar com a proximidade eleitoral. De facto, quando se 
aproximam as elei<;6es, as governos tendem a ocupar-se apenas 
da gestao corrente (e consequentemente diminuem as suas ten
sees internas), a Assembleia encontra-se dissolvicta e os conflitos 
internes dos partidos tenderao a compensar-se. 

(?) Procedemos a outras construQ5es, moda, media sem eliminavao, etc., sendo os resul
tados obtidos semelhantes. 
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Os sinais dos parametres da equac;ao (2) nao oferecem grandes proble
mas de interpretac;ao, exceptuando talvez o da variavel PS. Esta variavel indica 
que, quando o PS esta no Governo, o grau de cumprimento da polftica econ6-
mica anunciada tende a ser, ceteris paribus, cerca de 18% maior. 

Uma ilustrac;ao dos resultados desta equac;ao pode ser vista nos quadros 
seguintes. 

Grau estimado de execuc;ao da politica economics 

IP= 1,43 (min.) Sem intervenc;:ao Com acordos Com carta 
Clnt=O do FMI pontuais de intenc;:Oes 

Com PS no Governo . 69% 81% 89% 

Sem PS no Governo . 51% 63% 70% 

IP = 62,86 (max.) Sem intervenQ8.0 Com acordos Com carta 
Clnt=O do FMI pontuais de intenc;Oes 

Com PS no Governo . 37% 49% 57% 

Sem PS no Governo . .... 19% 31% 38% 

IP = 30,07 (med.) Sem intervenc;ao Com acordos Com carta 
C,;Jnt= 0 do FMI pontuais de intenc;5es 

Com PS no Governo . 54% 66% 74% 

Sem PS no Governo .. . . . . . . . . . 36% 48% 55% 

Conclusoes 

1 - A leitura dos resultados e a sua transposic;ao para o nosso modelo 
deverao revestir-se de cuidados particulares devido as numerosas simplifica
c;oes feitas quer no estabelecimento das relac;oes a estimar quer na constru
c;ao das variaveis ex6genas. 

2- Podemos dizer que os testes feitos permitem aferir a verosimilhanc;a 
de duas importantes ligac;oes de modelo: ER-+SPR e SPR-+PE, sem, no entanto, 
permitir abordar todo o desenrolar deste. 

3 - 0 aprofundamento desta via de analise exige, para alem da melhoria 
da nossa base de dados, a realizac;ao de estudos parcelares nas diversas areas 
das ciencias sociais e o desenvolvimento de uma metodologia que permita 
modelizar e testar as interligac;oes daquelas disciplinas. 

4 - As tecnicas de modelizac;ao matematica e estimac;ao econometrica 
poderiam ser enriquecidas atraves de ajustamento de modelos nao lineares, 
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considera<;:ao de erros nas variaveis, utiliza<;:ao de modelos PROBIT/LOGIT ou 
de estima<;:ao simultanea. 

5 - Como aspectos concretos a desenvolver referimos: 

Periodo 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

i) Os grupos de pressao. - Tratar-se-a de identificar os principais 
grupos de pressao, analisar os seus objectivos e tipificar os meios 
de ac<;:ao que utilizam; 

ii) Os fluxos de informac;ao e os eleitores. - Tratar-se-a, por um lado, 
de analisar o processo de filtragem de informa<;:ao realizado pelos 
partidos, grupos de pressao e Governo e, por outro lado, de ava
liar qual a informa<;:ao relevante para os eleitores e como estes 
a transformam em inten<;:oes de voto ou em votos efectivos; 

iii) A formulac;ao da po!ftica econ6mica desejada. - Tratar-se-a de 
explicitar a fun<;:ao de preferencia do Governo e as rela<;:oes desta 
com os modelos subjacentes aos partidos. 

ANEXO I 

Criterios de delimita~ao dos periodos politicos 

NUmero 
de Datas limites Crit8rios 

meses 

3 1- 8-1976 a 31-10-1976 Demissao MAP (Lopes Cardoso). 
4 1-11-1976 a 28- 2-1977 1. • missao do FMI. 
2 1- 3-1977 a 30- 4-1977 Discurso do PR de 25-4. 
4 1- 5-1977 a 31- 8-1977 Relat6rio do FMI. 
3 1- 9-1977 a 30-11-1977 Queda do I Governo (PS-Soares). 
2 1-12-1977 a 31- 1-1978 Posse do II Governo (PS/CDS-Soares). 
3 1- 2-1978 a 30- 4-1978 Projecto carta de inten9oes FMI. 
3 1- 5-1978 a 31- 7-1978 Queda do II Governo (PS/CDS-Soares). 
4 1- 8-1978 a 30-11-1978 Formavao do IV Governo (Presidenciai-Mota Pinto). 
4 1-12-1978 a 31- 3-1979 OGE nao aprovado. 
3 1- 4-1979 a 30- 6-1979 Queda do IV Governo (Presidenciai-Mota Pinto). 
2 1- 7-1979 a 31- 8-1979 Formavao do V Governo (Presidenciai-Pintassilgo). 
4 1- 9-1979 a 31-12-1979 Formavao do VI Governo (AD-Sa Carneiro). 
4 1- 1-1980 a 30- 4-1980 Conflito Governo-Presidente. 
5 1- 5-1980 a 30- 9-1980 Elei96es legislativas. 
2 1-10-1980 a 30-11-1980 Reeleivao de Eanes. 
2 1-12-1980 a 31- 1-1981 Forma9ao do VII Governo (AD-Balsemao). 
3 1- 2-1981 a 30- 4-1981 Proposta de revisao constitucional da AD. 
4 1- 5-1981 a 31- 8-1981 Formavao do VIII Governo (AD-Balsemao). 
5 1- 9-1981 a 31- 1-1982 Greve geral. 
3 1- 2-1982 a 30- 4-1982 Acordo AD/PS sabre revisao constitucional. 
3 1- 5-1982 a 31- 7-1982 Revisao constitucional conclufda. 
4 1- 8-1982 a 30-11-1982 Elei96es autarquicas. 
3 1-12-1982 a 28- 2-1983 Fim da AD. 
3 1- 3-1983 a 31- 5-1983 Formavao do IX Governo (PS/PSD-Soares). 

Legenda: MAP- Ministerio da Agricultura e Pescas; FMI - Fundo Monetario lnternacional; PR- Presidente da Repu

blica; PS- Partido Socialista; CDS- Partido do Centro Democratico Social; OGE- Or9amento Geral do Estado; AD- Alian9a 

Democratica (PSD, CDS, PPM); PSD - Partido Sociai-Democrata; PPM - Partido Popular Monarquico. 
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ANEXO 2 

Criterios de constru.;io do indicador politico 

Grau de conflitualidade Grau de constrangimento Grau de clivagem Valor 
do Governo do no seio do Governo pela Assembleia da Republica no partido no poder indicador 

Nao M conflitos internos Governo maioritario ... ... Lideran<;:a incontestada .. 1 
Conflitos internos . Coliga<;:ao estrategica maio- Lideran<;:a contestada sem 2 

rita ria. bloqueio. 
Demissoes individuais . Coliga<;:ao tactica maioritaria Lideran<;:a contestada com 3 

bloqueio. 
Remodela<;:oes Governo minoritario sem Expulsoes, demissoes, ci- 4 

coliga<;:ao contra. sees. 
Queda ou governo de ges- Governo minoritario com Altera<;:5es na direc<;:ao .. 5 

tao. coliga<;:ao contra. 

Nota: Os critEirios para o partido na oposi9ao (POP) sao identicos aos do partido no poder. 

ANEXO 3 

Valores das variaveis politicas e sociais 

Perfodos GOV GAR PPO POP GPE FMI PS Pel 

1 2 4 2 1 4,56 0 1 0 
2 3 4 2 1 4,89 1 1 0 
3 4 4 2 2 5 1 1 0 
4 3 5 2 2 4,56 1 1 0 
5 5 5 4 5 4,1 3 1 0 
6 5 5 2 2 3,11 0 1 0 
7 2 3 2 3 7,33 2 1 0 

8 5 3 2 5 7,63 5 1 1 

9 5 5 3,5 6,3 5 0 1 

10 1 4 3 4,56 5 0 '1 
11 5 5 2 4,82 5 0 1 
12 5 3 1,5 4,78 0 0 2 
13 3 2,5 3,67 0 0 2 
14 1 2 1 3 7,56 0 0 2 
15 1 2 1 3 7,44 0 0 2 
16 1 2 1 5 6,78 0 0 2 
17 5 2 5 5 4,67 0 0 0 
18 2 2 2 3 3,89 1 0 0 
19 5 2 3 2 3,78 3 0 0 
20 1 2 2 2 3,33 2 0 0 
21 3 2 2 2 3 0 0 0 
22 4 2 2 2 2,64 0 0 ci 
23 3 2 5 2 2,7 0 0 1 
24 5 2 3 2 2,7 0 0 2 
25 5 2 1 3,38 0 0 2 
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