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0 ECONOMISTA ARAUJO CORREIA 

Carlos Bastien (*) 

lntrodu~ao 

1. Jose Dias de Araujo Correia nasceu em 1894, em Fratel (Castelo 
Branco), e faleceu em 1978. Em bora engenheiro de minas por forma9a0 
academica e administrador da Caixa Geral de Depositos Credito e Previdencia 
e da Caixa Nacional de Credito de profissao, foi no terreno das ideias 
econ6micas, e em particular enquanto criador de ideologia do 
desenvolvimentismo portugues, que a sua ac9ao publica assumiu relevo (1). 
Este facto nao passou, alias, despercebido a diversos autores que se referiram 
a sua obra, embora em termos muito sumarios (2). 

Essa interven9ao publica, que foi longa e persistente, desenvolveu-se 
sobretudo a partir de posi<;:oes institucionais que ocupou em diversos 6rgaos 
do aparelho de Estado. Regressado a Portugal, ap6s completar em Liege e 
Londres a sua forma<;:ao academica, e, ainda na decada de 1920, nomeado 
Ministro do Comercio e Comunica<;:oes do Gabinete presidido por Vicente de 

(*) Assistente no lnstituto Superior de Economia e membra do Gabinete de Hist6ria Econ6mica 

e Social. 

( 1) Os dados de natureza biogratica foram colhidos em Quem e A/guem, Lisboa, 1947, 
pp. 230·231; ainda na Grande Enciclopedia Portuguesa e Brasileira, val. 111, p. 98; val. xxxv111 (apen· 

dice), p. 480, e val. 1 (actualizayao), p. 523, Lisboa/Rio de Janeiro, s. d., e, finalmente, nos Anais 
da Assembleia Nacional e da Camara Corporativa (X Legislatura), 1 • sessao legislativa, 1969·1970, 
Lisboa, 1971, p. 322. 

(2) Referimo-nos designadamente a F. Pereira de Moura, que numa passagem do seu estudo 
«Estagnayao ou crescimento da economia portuguesa?», in Revista do Gabinete de Estudos Cor
porativos, n. 0 26, Abrii/Junho de 1956, p. 131, observava que «o engenheiro Araujo Correia e, tal
vez, o primeiro entre os nossos economistas de rename a tentar divulgar a ideia de que o desen
volvimento econ6mico exige uma visao integral do sistema e, portanto, uma programa9ao ou 
planeamento». 

Xavier Pintado considera-o um dos autores de «apelos que ( ... ] surgiram a tra9ar-nos o 
quadro da nossa situa9ao real no dominio do desenvolvimento econ6mico», em «0 esfor9o de desen
volvimento econ6mico em Portugal e nos paises da Europa Meridional», in Revista do Gabinete 
de Estudos Corporativos, n. 0 33, 1958, pp. 7-8. 

Tambem Armando Castro, num artigo intitulado <dndustrializayao e Desenvolvimento», notava 
ser Araujo Correia um «dos tecnicos que se preocuparam com os problemas econ6micos», in Estu
dos de Economia Te6rica e Aplicada, 2. • edi9ao, Lisboa, 1977, pp. 302-303. No mesmo sentido 
e a aprecia9ao de Jofre Amaral Nogueira num estudo intitulado «0 desenvolvimentismo portugues», 
publicado na Seara Nova, n. o 1525, Novembro de 1972, pp. 21-32. 

Mais recentemente, num estudo sabre «A lei de reconstituiyao econ6mica e a sua execu9ii.O», 
de A. Nunes e N. Valerio, referia-se ser aquele autor portador de «outra mentalidade, que aborda 
os problemas de um angulo basicamente econ6mico e nao financeiro», in Estudos de Economia, 
val. 111, n. o 3, Abrii-Junho de 1983, p. 335. 
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Freitas (3). Essa sua breve, e unica, passagem pelo Governo nao fica no 
entanto assinalada por qualquer facto relevante. Sera mais tarde, em 1 934, 
que surgira como figura de relevo no 1. o Congresso da Uniao Nacional. 

Af, na sessao de abertura, pronuncia um discurso onde tra<;a algumas das 
linhas mais gerais da polftica, designadamente a econ6mica, que preconiza para 
o Estado Novo, ao mesmo tempo que repudia vivamente o liberalismo 
econ6mico e politico e o socialismo enquanto vias de solu<;ao dos problemas 
econ6micos e sociais do mundo contemporaneo e aprova expressamente as 
experiencias autoritarias entao em curso na Europa. Dira: «0 fascismo na ltalia, 
o hitlerismo na Alemanha, a propria revolu<;ao pacifica em evolu<;ao em 
Portugal, sao reac<;oes espontaneas do sentimento de povos que desejam 
alargar os resultados, ate as classe menos protegidas, do progresso econ6mico 
das ultimas decadas. Nem as democracias nem os pr6prios socialistas 
souberam proteger o proletariado.» (4

) 

Depois sera deputado a Assembleia Nacional desde a primeira legislatura 
ate a dissolu<;ao deste 6rgao com o 25 de Abril. E nessa qualidade, 
paradoxalmente, que produz as principais pe<;as onde se manifesta o seu 
ideario desenvolvimentista. Preside, durante decadas, a Comissao de Contas 
e nessa qualidade elaborara e relatara os Pareceres sabre as Contas Gerais 
do Estado a que em apendice acrecentara interessantes estudos (com 
regularidade ate 1955 e ainda pontualmente em 1961 e 1962), boa parte dos 
quais ocupando-se do reconhecimento das condi<;oes e possibilidades de 
acelerar o crescimento da economia portuguesa. 

Para alem deste aspecto a sua ac<;ao parlamentar e relativamente pouco 
intensa e sobretudo pouco eficaz, resumindo-se a uma ou outra iniciativa 
legislativa, com destaque para o projecto de Lei de Reconstituir;ao Econ6mica, 
alternativa a proposta governamental (5), e a alguns discursos, quase todos 
versando materias econ6micas, em que por regra se mostra moderadamente 
crftico dos pontos de vista governamentais, e isolado. 

Ao contrario do que alguns dos dados aqui referidos poderiam sugerir, 
Araujo Correia nao foi nem figura de proa nem ide61ogo de servi<;o do Estado 
Novo. Com este partilhou sobretudo o apego as solu<;oes globais 
antidemocraticas. Em muitos outros aspectos, sobretudo em questoes 
econ6micas, assumiu-se como um crftico das solu<;oes prosseguidas pela 
ditadura, mas um crftico que jamais questionou a legitimidade do regime e que 
jamais se ligou a oposi<;ao democratica. Esta situa<;ao, acrescida do facto de 
gozar de prestfgio como economista, mesmo entre alguns circulos 
oposicionistas (6), te-lo-a feito uma figura tolerada, mas nao propriamente 

(3) Ministro do Comercio e Comunica<;:oes entre 11 de Junho e 10 de Novembro de 1928. 
Foi ainda interinamente, por dais dias, Ministro da Agricultura entre 16 e 18 de Julho de 1928. 

(4) Directrizes Econ6micas do Estado Novo, Lisboa, 1934, p. 16. 
(5) Cf. A Nunes e N. Valerio, artigo citado, pp. 334·335. 
(6) lsso se verificara nas paginas da Revista de Economia, publica<;:ao claramente identifi· 

cada com a oposi<;:ao ao salazarismo, onde, a par de alguns comentarios menos favoraveis a obras 
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promovida pelo regime. E de notar que as suas recomendagoes mais 
importantes nao sao consideradas e as pr6prias posigoes institucionais que 
ocupa na hierarquia dos diversos aparelhos politicos ou administrativos do 
Estado Novo sao relativamente modestas (?). 

E ainda de notar que a sua situagao pessoal ilustra de certo modo uma 
constante da hist6ria do Estado Novo que consiste no afastamento dos postos 
d irigentes mais importantes de todos os ide61ogos, ou candidates a tal, ou, de 
modo mais geral, dos que de algum modo estivessem em condi<;:oes de 
ameagar o quase-monop61io da cria<;:ao doutrinaria detido, no seio do regime, 
por Salazar. 

Para se compreender a base institucional da intervengao publica de Araujo 
Correia e ainda interessante referir que participa da direcgao do Centro de 
Estudos Econ6micos, criado pelo Governo junto do INE, e que foi o primeiro 
organismo do genero a surgir entre n6s. No entanto, este Centro parece ter 
tido um papel relativamente modesto no esclarecimento dos problemas 
econ6micos nacionais e mais modesto ainda no propalado objective de «orientar 
o Estado a respeito da eficiencia das medidas por ele tomadas e fixar os limites 
da sua intervengao util» (B). Araujo Correia, pelo seu lado, colabora 
episodicamente com algumas cr6nicas econ6micas nos primeiros numeros da 
revista publicada por este Centro, depois afasta-se. Participa tambem na 
Comissao de Estudos Econ6micos criada pela Associa<;:ao Industrial Portuguesa 
em 1948 (9), mas tamb8m af parece nao haver, da sua parte, nada de 
particularmente relevante a assinalar. 

Mais tarde, em 1955 e 1957, quando da realizagao dos 1. o e 
2. o Congresses dos Economistas Portugueses, que a seu modo traduziam um 
movimento de crescente atengao dada aos problemas de natureza econ6mica 
por parte de diversos sectores da sociedade portuguesa, Araujo Correia esta 
ja na fase descendente da sua carreira. No 1. o Congresso, embora presente, 
quase nao participa nos trabalhos, e no 2. o apenas intervira na sessao de 
encerramento. 

de Araujo Correia, outros adoptam posi<;:ao claramente favoravel. E o caso, e a titulo de exemplo, 
do comentario relative aos pareceres sobre a Conta Geral do Estado de 1948, ali publicado, onde 
o comentador se refere a Araujo Correia como «tratadista que tern encarado proficientemente os 
nossos problemas e delineado as suas solu<;:oesn, vol. 111, fasc. 11, 1950, p. 109. 

(?) E de notar que Araujo Correia nao participa nos diversos governos, nao assume respon
sabilidade directa nos organismos responsaveis pela planifica<;:ao econ6mica por que tanto se bateu, 
e, mesmo na Uniao Nacional, nao tern ac<;:ao relevante ap6s o 1. o Congresso. 

E ainda sintomatico que alguns dos principals dirigentes da ditadura, que o 25 de Abril trans
formou em historiadores-cronistas do Estado Novo, casas de M. Caetano e A. Franco Nogueira, 
entre outros, ignorem quase totalmente a ac<;:ao de Araujo Correia. 

(B) Do discurso proferido pelo presidente do conselho orientador do centro, Ruy E. Ulrich, 
na respect iva sessao inaugural e reproduzido na Revista do Centro de Estudos Econ6micos, n. 0 1, 
p. 19. 

(9) Citado em nota inserta na Revista de Economia, vol. 1, fasc. 1, Mar<;:o de 1948, p. 37. 
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Af produz urn discurso (1°) onde mais uma vez acentua a necessidade de 
intensificar a industrializa<;:ao da economia portuguesa, onde mais uma vez 
dirige as suas crfticas a ineficiencia da Administra<;:ao Publica e a falta de 
capacidade de sectores empresariais, e onde expressamente assume a sua 
condi<;:ao de ide61ogo do desenvolvimentismo portugues - «M tantos anos [que 
tenho] procurado despertar no Pafs o interesse pela inadiavel e cada vez mais 
urgente obra de renova<;:ao econ6mica» (1 1

). Este e praticamente o ultimo 
memento importante em que de forma sistematizada expoe as suas 
concep<;:oes, e constitui o seu passar de testemunho a uma nova gera<;:ao de 
ide61ogos do desenvolvimentismo, entre n6s. Daqui para a frente sera sobretudo 
a vez dos economistas de forma<;:ao keynesiana. 

As conjunturas teorico·ideologicas 

2. A produ<;:ao intelectual de Araujo Correia nao pode deixar de reflectir 
na sua estrutura interna, e para alem naturalmente dos aspectos formais, os 
condicionalismos de natureza social e institucional em que e produzida, e que 
lhe conferem o seu sentido ultimo e mais geral (1 2). 

Para alem dessas determina<;:6es mais gerais, outras existem em resultado 
da propria individualidade do seu autor. Da sua articula<;:ao resulta uma obra 
que se vai estruturando e definindo ao Iongo do tempo, atraves de certas fases, 
certas conjunturas (neste caso individualizaveis basicamente de acordo com 
urn criterio de p61os de interesse tematicos e ainda de acordo com a forma 
de inser<;:ao do autor nas institui<;:oes envolventes) que tomadas na sua 
globalidade revelam as ideias mestras, os tra<;:os basilares do pensamento. 

Consideremos assim as 5 fases em que se compoe a obra de Araujo 
Correia. 

2.1. Uma primeira fase decorre entre 1917 e 1927, perfodo em que publica 
seu primeiros textos, caracterizados por uma certa dispersao tematica, e dos 
quais apenas urn versa materia especificamente econ6mica. A maioria desses 

(10) «Discurso do Engenheiro Jose de Araujo Correia em nome do Centro de Estudos Eco
n6micos», publicado na Revista do Centro de Estudos Econ6micos, n. o 20, pp. 97-106. 

(11) Artigo citado, p. 98. 
(12) A inventaria<;:ao de dados de natureza institucional, a que procedemos em n. o 1 sofre 

de uma dupla simplifica<;:ao, imposta pela fraca extensao deste estudo: 
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a) Nao se referiram, e nao se referirao a nao ser pontualmente, as condicionantes 
de ordem mais geral que sustentam a obra de Araujo Correia. Sera o caso da estru
tura classista da sociedade portuguesa de entao, das pr6prias estruturas econ6mi
cas, da forma e natureza do Estado, dos grandes paradigmas do pensamento eco
n6mico entao presentes, etc.; 

b) A referencia aos aparelhos institucionais em que Araujo Correia se moveu foi ela 
propria resumida aos tra<;:os que nos parecem essenciais para a compreensao da 
sua obra econ6mica. 



textos revela ainda uma dependencia muito directa da sua passagem por 
Londres, onde a partir de 1914 frequenta a Universidade e o Imperial College 
of Science and Technology. 

Dois deles debruc;:am-se sobre o sistema de ensino tecnico superior ingles, 
que o nosso autor considera «[principal responsavel pela] prosperidade do 
grande e activo pafs que e a lnglaterra» (13). A essa experiencia contrapoe o 
atraso econ6mico portugues, pelo qual responsabiliza essencialmente «a falta 
de compreensao do desenvolvimento das modernas correntes educativas» (1 4 ), 

do que por sua vez resultariam graves insuficiencias na formac;ao de uma elite 
tecnica susceptfvel de dirigir a modernizac;ao do Pafs. 

Nesta fase nao ha ainda nada que se assemelhe a um pensamento 
desenvolvimentista estruturado, mas quando muito a considerac;ao de um 
aspecto particular do problema econ6mico. 

Do mesmo modo, o texto, que versa temas econ6micos, nao trata os 
problemas da economia portuguesa mas antes da angolana, e limita-se a propor 
um aumento da produc;ao de certos produtos primarios como forma de debelar 
as dificuldades financeiras (1 5). Nao ha, ainda aqui, reflexao sistematizada 
sobre problemas econ6micos, nem mesmo os coloniais, do que s6 mais tarde 
se aproximara a sua obra (1 6). 

2.2. Um segundo perfodo situa-se nos anos que medeiam entre 1928 e 
1 934. 0 que diferencia esta fase da anterior e essencialmente o facto de a 
tematica econ6mica surgir agora como o centro de interesse, e assim os 
diversos estudos que se debruc;am sobre ~ crise capitalista de 1929 e a 
depressao que lhe sucede. E tambem caracterfstica dos textos desta fase a 
adopc;ao de uma 6ptica mais analftica que programatica, o debruc;arem-se 
prioritariamente sobre os problemas da economia internacional e ainda uma 
abordagem de natureza hist6rica dos problemas econ6micos contemporaneos. 

lsto mesmo e visfvel numa conferencia intitulada «A crise nos seus 
aspectos econ6mico e social» (1 7), onde o autor se interroga se «estaremos 
em presenc;a duma dessas crises, embora mais severa, do tipo ante-guerra, 
que se materializavam em perfodos de perturbac;ao no progresso rftmico da 

(13) «Tres anos em lnglaterra». in Boletim Oficial do Ministerio de /nstrur;ao Publica, ana 11, 

n°5 17 a 19. Jul./Set. de 1917, p. 309. 
(1 4) «0 ensino superior tecnico nos paises anglo-sax6nicos e a sua relac;:ao com a moderna 

func;:ao social do engenheiro», Lisboa. 1927, p. 11 (Separata do n. o 640 da Revista de Obras Publi
cas e Minas, Mar./Jun. de 1927). 

(15) «Possibilidades econ6micas de Angola», in Boletim da Agencia Geral das Col6nias, 
ana 11. 1926, n. 0 9, pp. 14-33, n. 0 10, pp. 67-80, e n. 0 13, pp. 76-107. 

(16) Ainda neste periodo, entre 1924 e 1926, publica na Revista de Obras Publicas e Minas 
diversos trabalhos de divulgac;:ao, em relac;:ao directa com a sua formac;:ao no campo da geologia 
e sem referencia a aspectos econ6micos, pelo que nao sao directamente relevantes para este 
estudo. Sao, no entanto, ilustrativos da dispersao e ausencia de reflexao sistematica nesta lase 
inicial. 

(1 7) Conferencia realizada na Sociedade de Geografia de Lisboa a 20 de Abril de 1932. 
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economia mundial, e nos quais a uma depressao profunda nos neg6cios se 
seguia invariavelmente uma epoca de prosperidade? 

Ou representara o cataclismo actual - uma revolu<;:ao econ6mica hist6rica 
de consequencias ainda desconhecidas, que dara Iugar a modifica<;oes 
profundas na vida actual [ ... ]?» (1 8). Uma crise conjuntural e ou uma crise 
estrutural, dirfamos hoje. 

A sua resposta a esta questao parece privilegiar a ideia de viragem 
estrutural no sentido acima indicado ao considerar «OS novos factores que 
pesam hoje sobre a vida econ6mica», e precisa: «a tendencia constante para 
a diminui<;:ao dos custos de produ<;:ao por intermedio da investiga<;:ao cientffica 
cada vez mais acentuada e pela concentra<;:ao em escala gigantesca dos 
principais instrumentos de produ<;:ao- como a fusao das grandes empresas 
ferroviarias, o desenvolvimento de enormes bancos, a interliga<;:ao de grandes 
grupos industriais». Assim, a tecnica e a ciencia alteraram as condi<;oes 
anteriores, industrializando outros continentes e impondo por consequencia uma 
modifica<;:ao no sistema econ6mico. 

Ora a mentalidade internacional nem polftica nem socialmente se adaptou 
com facilidade as modifica<;:oes resultantes, e assim a crise latente e 
inevitavel (1 9). 

No entanto, por outro lado, e ao tentar destrin<;:ar os factores que mais 
imediatamente concorreram para a crise, sugere e integra outro tipo de 
explica<;:ao ao colocar em primeiro Iugar «a ma distribui<;:ao do ouro · e as 
transferencias de capitais avultados entre Londres, Paris e Nova lorque» (20), 

o que por sua vez resultaria de erradas medidas de polftica financeira por parte 
dos dirigentes das principais potencias econ6micas da epoca. 

Por esta via e conduzido ao estudo do ouro, «que aparece diariamente 
como causa fundamental de um dos mais graves cataclismos econ6micos que 
tern assolado a Humanidade» (2 1

), conforme se pode ver em uma outra 
conferencia proferida ainda em 1932. Af, e depois de uma indaga<;:ao hist6rica 
acerca do estabelecimento e funcionamento do padrao-ouro, conlui pela sua 
«provavel substitui<;:ao como reserva fiduciaria» (22) e mostra-se favoravel a 
solu<;:ao, preconizada por Keynes entre outros, que consistia no 
«estabelecimento de um novo sistema monetario que se baseia essencialmente 
na regula<;:ao do volume de credito- managed currency [ ... ]» (23). 

Como se podera perceber por esta breve sfntese, as questoes especfficas 
da economia portuguesa sao ainda quase por complete ignoradas na sua 
reflexao. No entanto, numa entrevista que concede na sua qualidade de 
administrador da Caixa Geral de Depositos, nao deixa de referir que «a crise, 
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(18) Artigo citado, p. 7. 
(19) Artigo citado, pp. 25-26. 
(20) Artigo citado, p. 19. 
(21) «0 ouro atraves dos seculos>>, Lisboa, 1932, p. v. 
(22) Artigo citado, p. v1. 
(23) Artigo citado, p. 31. 



a par de males bem dolorosos, trouxe tambem alguns beneffcios. Um deles, 
de importancia grande, consistiu em acabar com certo numero de pequenas 
fabricas ineficientes e mal apetrechadas)) (24), leia-se, consistiu em reforc;:ar a 
prazo as potencialidades da industrializac;:ao e em acelerar a concentrac;:ao 
c apitalista (25). 

2.3. A terceira fase abrange os anos que decorrem entre 1934 e o fim 
da segunda guerra mundial, em 1945. 

0 primeiro daqueles anos assinala um corte fundamental, ou mais 
rigorosamente um triplo corte na reflexao e no discurso deste autor, alem de 
assinalar significativas alterac;:oes no plano institucional, que consistem na sua 
integrac;:ao no grupo dirigente do Estado Novo -que ja acima se referiu -, 
o que sendo algo exterior nao e indiferente, antes explica em boa parte as 
roturas detectadas ao nivel do discurso que produz. Em primeiro Iugar e um 
corte no plano tematico: debruc;:a-se agora fundamentalmente sobre as 
condic;:oes e os problemas da realidade econ6mica portuguesa; em segundo 
Iugar e um corte no tipo de discurso, que entao passa a ter uma muito mais 
acentuada intenc;:ao programatica; em terceiro Iugar e um corte no tipo de apelo 
a hist6ria: se antes adoptava, ao menos parcialmente, uma visao hist6rica dos 
fen6menos econ6micos estudados, agora o apelo a hist6ria vira profundamente 
ideologizado, procurando quase exlusivamente nesta a legitimac;:ao pontual de 
atitudes e interesses do presente (26). 

Cronologicamente, a primeira pec;:a representativa desta fase e o discurso 
que pronuncia no 1. o Congresso da Uniao Nacional (e que ja antes citamos). 
Ai esta genericamente delineado um programa econ6mico para Portugal que 

(24) «A obra efectuada pela Caixa Nacional de Credito no ano econ6mico de 1930·1931 e 
a grave crise que assoberba o nosso pais e todo o mundo que produz e permuta», in Industria 
Portuguesa, n. o 42, Agosto de 1931 , p. 23. 

(25) Neste periodo ha ainda dais textos de algum interesse, «A influencia da guerra na eco· 
nomia mundial», Lisboa, 1931, que, contudo, nao revel a nada de substancialmente diferente no 
pensamento do autor relativamente as teses aqui sinteticamente esbogadas, e «0 genio da raga», 
Lisboa, 1933, ensaio historiogratico onde se pretende «enquadrar Portugal no panorama europeu 
desde o tempo dos Romanos» (p. 17) e que surpreende pelo facto de ignorar por completo os 
aspectos econ6micos da hist6ria portuguesa, privilegiando os politicos, por adoptar uma visao ultra· 
nacionalista em que o povo, quando citado, o e apenas porque se deixou comandar por algum 
her6i, e, finalmente, pelo tipo de discurso epico e exaltado que o fascismo portugues tanto divul· 
gou mas que nao se coaduna bem com a generalidade da escrita s6bria de Araujo Correia. Repare· 
-se: «D. Joao II, o Prfncipe Perfeito, descendente do glorioso Infante, e sem duvida o rei mais 
representative da raga. lnterpretou fielmente a vontade popular na ansia de expansao maritima; 
foi o executor dos designios de seu tio·av6; e com mao de ferro domou aqueles que, em conluios 
com estrangeiros, empanavam o brilho da ascensao do genio nacional. E, ainda tiel aos caracte· 
res fundamentais do genio portugues, nao mediu forgas quando langou os seus capitaes na con· 
quista do Preste Joao, do Oriente afamado.» (P. 44). 

(26) «0 Estado Novo, pela coordenagao das suas economias, pela disciplina dos seus 6rgaos 
produtores, pretende desviar Portugal do caminho que um liberalismo alheio as suas tradigoes [. .]», 
in Directrizes Econ6micas do Estado Novo, p. 21. Este e apenas um exemplo. 
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pretende ver adoptado pelo Estado Novo e no qual surgem ja algumas das 
suas afirma<;:oes, e algumas das suas omissoes fundamentais e mesmo 
embrionariamente algumas das ideias que posteriormente o distanciariam da 
ideologia econ6mica dominante. Assim, notamos ja af um valorizar da 
problematica econ6mica, em detrimento da financeira; a oposi<;:ao ao mito de 
que Portugal era um pafs inapelavelmente pobre e atrasado; a reivindica<;:ao 
de um intervencionismo econ6mico moderado, com a consequente oposi<;:ao 
ao liberalismo econ_6mico; uma mentalidade que dirfamos produtivista, em 
oposi<;:ao a «plutocracia ambiciosa e malfazeja que [ ] tenta exercer ac<;:ao 
corrosiva sobre os destinos da comunidade» (2 7

). Notamos ainda que se 
aprova inequivocamente a solu<;:ao global antidemocratica (28), parece no 
entanto nao muito entusiasmado com a experiencia especificamente corporativa 
que se no plano pratico dava os primeiros passos, no plano das ideologias 
econ6micas era ja hegem6nica. 

Em 1935, e ja na qualidade de deputado da Assembleia Nacional, 
apresenta dois projectos de lei traduzindo ambos um interesse central sobre 
os problemas econ6micos, os quais nao viriam a ser aprovados. 0 primeiro 
e um plano de instru<;:ao popular visando um esfor<;:o de alfabetiza<;:ao da 
popula<;:ao portuguesa, designadamente a de zonas rurais, e e fundamentado 
em razoes de caracter econ6mico. Assim pode ler-se no discurso de 
apresenta<;:ao: Saber ler e escrever nao e uma finalidade espiritual, nao 
representa apenas aspira<;:ao romantica ou mesmo de amor proprio ou 
dignidade patri6tica ofendida- e antes instrumento econ6mico de grande valor, 
que pode vir a imprimir a vida material do Pafs impulso absolutamente 
necessaria para a melhoria do bem-estar dos seus habitantes» (29). 0 segundo 
e um projecto que designou de restaurar;ao naciona/, de facto um projecto 
alternative a celebre lei de reconstitui<;:ao econ6mica elaborado pelo Governo, 
e que, num estudo recente um autor considerou justamente um dos «projectos 
estrategicos de industrializa<;:ao surgido no perfodo que se inicia imediatamente 
antes da 2. a Grande Guerra» (3°). E precisamente a ideia de progresso 
industrial e a proposta de cria<;:ao de um Ministerio da Economia que se 
responsabilizasse directamente pela elabora<;:ao e execu<;:ao de um plano de 
reorganiza<;:ao e desenvolvimento da economia portuguesa, que o separa, no 
essencial, das concep<;:oes entao vitoriosas (31). 

A sua ac<;:ao parlamentar, neste perfodo hist6rico, compreende ainda 
algumas outras interessantes interven<;:oes, nas quais o seu ideario 

(27) Artigo citado, p. 17. 
(28) Cf. cita<;:ao a que se refere a nota 4. 
(29) Oiario das Sess6es, 2. c suplemento ao n. o 9, de 11 de Fevereiro de 1935, p. 5. 
(30) J. M. Brandao de Brito, «Rumos velhos e novas da industrializa<;:ao portuguesa», in Eva· 

lw;;ao Recente e Perspectivas de Transformac;ao da Economia Portuguesa, vol. IV, Lisboa, 1983, 
p. 2535. 

(31) Anos mais tarde, M. Caetano apresentara uma justifica<;:ao para a recusa da proposta 
de Araujo Correia, insinuando apenas ser a mesma inexequfvel. Cf. M. Caetano, in 0 Planeamento 

Econ6mico em Portugal, Lisboa, 1959, p. 5. 
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desenvolvimentista se vai progressivamente estruturando. Assim, em 1937, a 
prop6sito de uma proposta de lei governamental sabre hidraulica agricola, expoe 
pela primeira vez o seu programa relative ao aproveitamento econ6mico dos 
rios portugueses, considerando que o mesmo devera considerar em simultaneo 
n ao s6 o aproveitamento da possibilidade de irrigac;:ao mas ainda a produc;:ao 
de energia para uso industrial, a regularizac;:ao dos caudais e ainda possibilitar 
a navegac;:ao, e devera considerar igualmente outros aspectos do 
aproveitamento dos rios: «0 financeiro, o econ6mico, o tecnico» (32), o que o 
projecto oficial nao faz. 

Esta referencia e importante porque o aproveitamento integrado dos rios 
portugueses tem um papel absolutamente central em toda a concepc;:ao de 
Araujo Correia. Esta e no seu pensamento a variavel estrategica que permitira 
ao Estado, ao menos nesta fase hist6rica, promover o desenvolvimento do Pais. 
A ideia surgia ja embrionariamente no seu projecto de restaurac;:ao nacional 
de 1935 e manter-se-a daqui em diante. 

Ainda na mesma sessao legislativa tamara a palavra para contestar 
moderadamente uma proposta governamental sabre condicionamento industrial. 
Araujo Correia considerara que o mesmo nao assenta em qualquer 
conhecimento precise sabre a situac;:ao industrial do Pais, alem de sugerir que 
o referido condicionamento se tornara em impedimenta industrial, ja que parece 
querer resolver as crises, os desequilibrios oferta/procura, a custa de restric;:oes 
impostas a produc;:ao, do que discorda: «0 remedio para este mal nao e opor 
entraves a produc;:ao, porque isso significa diminuir a riqueza ou o bem-estar 
do grande numero, mas sim adaptar o poder de compra a essa produc;:ao» (33). 

Na mesma epoca iniciara a publicac;:ao regular dos Pareceres sabre as 
Contas Gerais do Estado, de que e relator, e que sao, a partir de 1938, 
reposit6rio fundamental do seu pensamento. 0 primeiro desses pareceres cobre 
as contas do periodo compreendido entre 1928 e 1936. Ai faz o elogio da 
pol itica finance ira de Salazar, nao sem terminar com um capitulo sabre a 
«Situac;:ao econ6mica», em que mais de uma vez vem revelar as debilidades 
da economia portuguesa, a pretexto de «determinar, com certa aproximac;:ao, 
qual a influencia que os acontecimentos financeiros dos ultimos anos porventura 
tiveram na evoluc;:ao econ6mica do Pais» (34

). 

2.4. 0 quarto momenta da obra de Araujo Correia decorre entre o final 
da segunda guerra mundial e 1952. Nao ha agora, relativamente ao periodo 
imediatamente anterior, um significative corte; o que o individualiza e antes 
o culminar, um amadurecer, de tendencias ja contidas nos textos anteriores. 
Por um lado, e o programa econ6mico que se aperfeic;:oa sem inovar 
significativamente, mas que agora beneficia de um mais favoravel ambiente, 

(32) Diario das Sess6es, n. o 101, de 13 de Janeiro de 1937, p. 158. 
(33) Diario das Sess6es, n. 0 119, de 6 de Abril de 1937, p. 472. 
(34) Portugal Econ6mico e Financeiro, vol. 1, Lisboa, 1938, p. 381. 
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criado pela difusao de novas concepc;:oes econ6micas, e designadamente do 
impacte da acc;:ao da OECE, par outre lado, e o acentuar de um moderado 
distanciamento relativamente a ideologia e polftica econ6micas dominantes, sob 
o impacte da nova conjuntura geral do p6s-guerra, caracterizado entre n6s pela 
quase generalizada contestac;:ao do regime vigente. 

Consideraremos assim tres trac;:os marcantes nesta fase da obra de Araujo 
Correia: 

2.4.1. A crftica aberta de aspectos fundamentais da polftica econ6mica 
entao prosseguida pelo Estado Novo, no plano conjuntural como no estrutural. 
No que respeita ao primeiro aspecto, Araujo Correia sera um crftico da polftica 
deflacionista adoptada durante a guerra (35), mas, sobretudo, e em diferentes 
mementos, expressara os seus pontes de vista contraries a polftica adoptada 
na conjuntura do p6s-guerra. Em 1949 escrevera: «Os pareceres sabre as 
contas publicas discutidos na Assembleia Nacional dao nota dos recursos 
financeiros e outros a disposic;:ao do Pafs no fim da guerra. 

Emitiu-se neste Iugar a opiniao de que esse volumoso entesouramento de 
recursos monetarios em moeda nacional e cambiais deveria ser canalizado 
tanto quanta possfvel para o desenvolvimento dos recursos econ6micos latentes 
e apontaram-se, em sucessivos estudos sabre rios, sabre a industria e a 
agricultura, quais eram esses recursos, onde jaziam, como explora-los. 

[ ... ] Circunstancias de varia natureza [ ... ] impediram que se desviassem 
para os fins aconselhados as somas requeridas. Ja nao e possfvel executar, 
com a largueza prevista e dentro dos prazos aconselhados, a obra considerada 
necessaria» (36). 

No ana seguinte, ao comentar de novo a acc;:ao do ministro Daniel 
Barbosa, sera ainda mais incisive: a falta de orientac;:ao tendente a aproveitar 
disponibilidades cambiais em mercadorias de utilidade para o fomento do Pafs 
leva a prejufzos de natureza econ6mica. Quando se fizer a hist6ria do comercio 
externo e forem verificados os resultados da polftica seguida, se acaso ha uma 
polftica, notar-se-ao anomalias que possivelmente levaram a utilizac;:ao de 
auxflios em coisas desnecessarias (37). 0 tom e o tipo das crfticas que entao 
se multiplicavam nao difere, alias, muito das que na mesma epoca a oposic;:ao 
democratica dirigia ao regime acerca desta mesma materia (38). 

Tambem no que respeita a polftica industrial, entao ensaiada com a Lei 
do Fomento e Reorganizac;:ao Industrial, se mostrara crftico. Essencialmente 
preocupa-o o facto de aquela proposta se circunscrever a aspectos 
especificamente industriais sem cuidar da necessidade de simultaneo 

(35) Diario das Sess6es, n. o 95, de 3 de Marc;:o de 1947, p. 719. 
(36) Pareceres sabre as Contas Gerais do Estado de 1947, Lisboa, 1949, p. 176. 
(37) Pareceres sabre as Contas Gerais do Estado de 1948, Lisboa, 1950, p. 137. 
(38) Cf. Para onde nos Leva a Polftica Econ6mica do Governo?, publicado pelos servic;:os 

centrais da candidatura do general Norton de Matos, Lisboa, 1949. 
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alargamento do mercado interno, que decorreria de transforma<;:6es a operar 
no sector agricola, nem tao-pouco se fundamentar em estudos convincentes 
sobre os custos de produ<;:ao a obter nas novas unidades industriais a instalar, 
alem de que, afirmara ainda, a concentra<;:ao prevista na proposta nao resolvera 
o problema da ineficiencia da industria portuguesa, mantendo-se a legisla<;:ao 
em vigor relativa ao condicionamento industrial (39). 

2.4.2. Um outro aspecto marcante na ac<;:ao de Araujo Correia neste 
periodo esta no facto de a sua ac<;:ao de doutrina<;:ao desenvolvimentista nao 
s6 prosseguir como se intensificar neste perfodo. De entao datam os seus mais 
elaborados textos, dos quais destacaremos «Os rios portugueses)), onde se bate 
pela sua utiliza<;:ao multipla (energia, rega, transporte e dominic das cheias); 
«A pobreza e a riqueza do Pais)), onde tenta a demonstra<;:ao de que Portugal 
nao e irremediavelmente atrasado e pobre, pelo contrario dispoe potencialmente 
dos recursos naturais necessaries ao seu desenvolvimento; «0 comercio 
externo)), onde, atraves da observa<;:ao das listas de importa<;:6es e exporta<;:oes, 
tenta descobrir e evidenciar as fraquezas estruturais da economia portuguesa, 
e finalmente «0 programa econ6mico nacional)), onde esbo<;:a um programa 
global de desenvolvimento para Portugal (e acessoriamente para as col6nias) 
realizado com a inten<;:ao de justificar a aplica<;:ao de eventuais creditos no 
ambito do Plano Marshall (40). 

E significative que nesta fase Araujo Correia passe a editar em livro estes 
seus textos (41

), dirigindo-se agora directamente a opiniao publica portuguesa, 
talvez porque desencantado com a ineficacia do seu discurso na Assembleia 
Nacional, onde alias sao visiveis alguns sinais da irrita<;:ao que provocam. 

2.4.3. Uma terceira direc<;:ao em que se orienta entao a obra de Araujo 
Correia e a da teoria econ6mica abstrata. A preocupa<;:ao de fundar 
teoricamente os seus pontes de vista ira conduzi-lo a Keynes, e a prova esta 
nos Elementos de Planifica9ao Econ6mica, que publica em 1952. No entanto, 
a sua adesao ao keynesianismo revelar-se-a alga apressada e formal, e isto 
porque nao s6 demonstra uma incorrecta compreensao dos conceitos 
participantes do sistema te6rico de Keynes como se revelara incapaz de aplicar 
globalmente esse sistema te6rico no esclarecimento da realidade econ6mica 
portuguesa. 

Estes aspectos, porque sao relevantes para o entendimento das tentativas 
de reelabora<;:ao das concep<;:oes econ6micas dominantes em Portugal no 
segundo p6s-guerra, serao por n6s retomadas adiante. 

(39) Diario das Sessoes, n. o 121, de 17 de Janeiro de 1945, pp. 150 a 155. 
(4°) Os quatro textos aqui referidos foram originariamente publicados como apendices aos 

Pareceres sabre as Contas Gerais do Estado de 1943, 1945, 1946 e 1948, publicados entre 1945 
e 1950. 

(41 ) Ensaios de Economia Ap/icada, Lisboa, 1948, e Estudos de Economia Ap/icada, Lisboa, 
1950. 

301 



2.5. A ultima fase da vida publica de Araujo Correia decorre a partir de 
1953 e ate a sua retirada (os seus ultimos escritos datam de 1973). A sua 
produc;:ao te6rica e ideol6gica vai-se tornando progressivamente menos criativa 
e mais rara. Os pr6prios apendices aos Pareceres sabre as Contas Gerais do 
Estado, que haviam constitufdo pec;:as importantes da expressao do seu 
pensamento, cessam praticamente a partir do que se refere ao ano de 1955, 
e mesmo as suas intervenc;:oes na Assembleia tornam-se raras. lntervira af 
aquando da discussao dos pianos de fomento, para mais uma vez expor, sem 
praticamente acrescentar ideias novas, as suas concepc;:oes sabre o 
desenvolvimento do Pals (designadamente o plano de aproveitamento integrado 
dos rios e a necessidade de considerac;:ao da rentabilidade dos diversos 
projectos para a industria e obras publicas) e para salientar o facto de os pianos 
nao serem «inteiramente do seu agrado, pois nao obedecem as linhas gerais 
expostas» (42). Para alem disto, e significative, ha apenas a registar a sua 
intervenc;:ao no 2. o Congresso dos Economistas, a que ja antes nos referimos. 

Pelo menos dois tipos de razoes podem explicar este progressive 
apagamento de Araujo Correia na vida publica portuguesa. Por um lado, o 
desalento resultante de uma longa e persistente acc;:ao doutrinaria de muito 
duvidosa eficacia pratica; por outro lado, o facto de acompanhar mal a evoluc;:ao 
das concepc;:oes econ6micas do p6s-guerra. lntegrara no seu discurso algumas 
ideias e preocupac;:oes novas (valorizac;:ao do plena emprego, a noc;:ao de 
multiplicador, a noc;:ao de coeficiente capital-produto, etc.), mas a sua base 
permanecera inalterada. Sera assim suplantado por uma nova gerac;:ao de 
economistas, com outra formac;:ao, na tarefa de fabricar e divulgar ideologia 
do crescimento da economia portuguesa. 

Aspectos estruturais 

3. E assim ao Iongo dos anos, em particular a partir de 1934, como se 
viu, que Araujo Correia vai construindo o seu ideario, a sua ideologia do 
desenvolvimento portugues. 

Ha na sua base certas ideias-forc;:a, verdadeiras constantes estruturais, 
nem sempre explicitadas pelo proprio, que e necessaria destacar. Sao elas: 

-a definic;:ao da consciencia como motor do processo hist6rico; 
- o individualizar e valorizar do econ6mico no conjunto da vida social; 
- uma clara intenc;;ao programatica. 

(42) Diario das Sessoes, n. 0 107, de 7 de Dezembro de 1967, p. 2009. 
(43) 0 proprio escrevera: «E tao premente, tao necessaria, uma bem equilibrada obra de 

fomento econ6mico, ordenada e concebida com prudencia, que muitas vezes chega a ser dolo· 
roso notar a indiferen<;:a com que, ate em sectores responsaveis, se olham estes assuntos ou se 
tala neles. 

0 parecer das contas publicas tem vindo a pugnar, sem resultado na maior parte dos casos, 
por um conveniente estudo das possibilidades nacionais e pelo seu aproveitamento gradual; ere-
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3.1. A interpretac;:ao que Araujo Correia propoe para o atraso portugues, 
sobretudo na definic;:ao das vias da sua superac;:ao, assenta numa inequfvoca 
postura idealista, porque sobrevalorizadora do papel do elemento consciente, 
em particular do ideol6gico, no todo social. 

Expressoes como: «a razao do atraso do Pafs, ja mesmo no seculo actual, 
deve filiar-se parcial mente nos erros» (44), ou «a segunda grande guerra [ ... ] 
foi resultado da cegueira da mentalidade europeia» (45), ou «a forc;:a das ideias 
econ6micas que ressumam da investigac;:ao intelectual do seculo XIX [ ... ] e 
tao poderosa que fez ruir imperios e foi causa primordial de imensas guerras 
destruidoras» (46

), ou «certos conceitos que h8. longos anos se insinuaram no 
espfrito da Nac;:ao [ ... ], causa do atraso do nfvel social que ainda se 
nota» (47), ou ainda «a descrenc;:a m6rbida causadora do atraso econ6mico do 
Pafs» (48), serao constantemente retomadas e constituem o cerne da 
interpretac;:ao proposta. 

Nestas condic;:oes, a reforma das mentalidades e, naturalmente, a via 
necessaria a superac;:ao do atraso da Nac;:ao, e esta operar-se-a, no essencial, 
mediante uma reforma profunda do sistema de ensino (49). 

Na sua concepc;:ao, o sistema de ensino devera qualificar no plano tecnico 
a forc;:a de trabalho necessaria ao processo produtivo, mas devera tambem, 
e essa nao e func;:ao menor, difundir a ideologia do desenvolvimento nacional, 
de modo a integrar toda a nac;:ao nesse processo. 

Notara que «sem uma reforma educativa, o trabalho de reorganizac;:ao 
econ6mica e de desenvolvimento dos recursos internes nunca podera ter a 
eficacia indispensavel» (50), e noutro passo precisara: «Nao e s6 e simplesmente 
uma transformac;:ao ffsica de aparelhagem e laboratories ou ate de programas. 
E tambem, e em elevado grau, uma reforma de mentalidades, e nela se inclui 
a nftida e clara ideia de que o aluno - o operario, capataz, mestre, agr6nomo 
ou engenheiro- vira ocupar no futuro um Iugar no processo da produc;:ao e 

-se firmemente que os erros cometidos provem, na maior parte dos casas, da inconsciencia ou 
ignorancia dos resultados de certas medidas tomadas ou da falta de outras que deveriam ser toma
das.» In Pareceres sabre as Contas Gerais do Estado de 1950, Lisboa, 1952, p. 6. 

(44) Portugal Econ6mico e Financeiro, vol. 1, Lisboa, 1938, p. 5. 
(45) Elementos de Planificar;ao Econ6mica, Lisboa, 1952, p. 18. 
(46) Ensaios ... , Lisboa, 1948, p. xx1. 
(47) Ob. cit., p. XXV. 

(48) Estudos ... , Lisboa, 1950, p. XLV. 

(49) A crftica do sistema de ensino vigente desde o nivel primario ao superior e uma cons
tante nos textos de Araujo Correia. 0 essencial da crftica e da sua proposta de reforma e a pas
sagem de um ensino que considera teorizante a um ensino mais pratico e eficiente. Em 1935, 
como ja se assinalou, apresentara mesmo uma proposta legislativa sabre cultura popular que visa 
a alfabetiza<;:ao acelerada das classes rurais; nos seus Pareceres criticara constantemente a fraca 
dota<;:ao de verbas atribufdas ao sistema escolar e a ineficacia do mesmo enquanto agente pro
motor do desenvolvimento do Pais. 

(50) Ensaios ... , p. x. 
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que o objective fundamental desta nas eras modernas e, sem sombra de duvida, 
obter resultados que em qualidade e quantidade possam comparar-se ao de 
outros pafses provaveis concorrentes.» (51 ) 

Esta concepc;:ao atribui a ideologia nao s6 uma func;:ao mobilizadora e 
instrumental na promoc;:ao do desenvolvimento econ6mico, como a promove 
a uma especie de determinante, em ultima insta.ncia, desse mesmo processo. 

Este remeter da causalidade do movimento da sociedade para o nfvel da 
consciencia colectiva, este sobrevalorizar do papel da ideologia, tem como 
contrapartida o desvalorizar da analise e compreensao das estruturas objectivas 
da economia e da sociedade portuguesa, dos mecanismos objectives do seu 
movimento e transformac;:ao, e das respectivas relac;:oes de poder. 

E por isso que toda a sua concepc;:ao, que se pretende expressamente 
nao arbitraria, mas antes fundada e legitimada pelas aquisic;:oes recentes das 
ciencias econ6micas, nao consegue disfarc;:ar uma certa fragilidade do sistema 
conceitual com que pensa as pr6prias causas do atraso, apelando 
constantemente a ignorancia dos governantes a importac;:ao de doutrinas 
avessas ao caracter do povo portugues, a rotina das elites industrial e 
administrativa, ou a persistencia de certos mitos tradicionais como o Pais pobre 
e essencialmente agricola, do mesmo modo que ao tentar explicar as condic;:oes 
mais gerais do funcionamento das sociedades apelara a realidades a-hist6ricas 
como a «condic;:ao da natureza humana [que] ha-de ser sempre a de procurar 
produzir aquila que lhe traga maiores rendimentos» (52), ou quando, ao 
debruc;:ar-se sobre as causas da decadencia europeia, apela a «descontinuidade 
[que se estabeleceu] entre a essencia da actividade humana e a propria vida 
humana» (53). 

3.2. 0 objective central da intervenc;:ao publica de Araujo Correia e 
inquestionavelmente a promoc;:ao de um mais acentuado crescimento da 
economia portuguesa. 

Variadfssimas vezes apontara o atraso econ6mico como o mais grave 
problema que se coloca a sociedade portuguesa, e logicamente aponta a 
superac;:ao desse atraso como a primeira prioridade de acc;:ao dos dirigentes 
politicos e econ6micos. Afirma que «O problema fundamental do Pafs [ ... ] e 
o crescimento econ6mico. 

[ ... ] Nao e problema novo nem surgiu com as novas condic;:oes que 
afectam o mundo actual. Vem de Ionge, de insuficiencias do passado» (54), e 
afirmara mesmo, de modo mais generico e radical, que, ainda hoje, em muitas 
nac;:oes da Europa, ha quem tente desmerecer da actividade econ6mica [ ... ] 

(51) Ensaios . . , p. 88. 
(52) Pareceres sabre as Contas Gerais do Estado de 1954, Lisboa, 1956, p. 15. 
(53) Elementos . , p. 17. 
(54) Pareceres sabre as Contas Gerais do Estado de 1968, Lisboa, 1970, p. v. 
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nao compreendem que a intensificac;:ao da explorac;:ao dos recursos naturais 
e a propria razao de ser dos povos na vida terrena» (55). 

A distinc;:ao, hoje corrente, entre desenvolvimento e crescimento econ6mico 
esta ausente na sua concepc;:ao. 0 que define como objective fundamental e 
o crescimento da produc;:ao industrial e agricola, o que, ao permitir uma mais 
larga distribuic;:ao, teria como consequencia inevitavel a superac;:ao de baixos 
padroes de vida vigentes na Nar;ao (56), mediante uma melhoria dos 
rendimentos co/ectivos (57), pelo que considera esse crescimento um objective 
do interesse indistinto de ricos e pobres (como tambem afirma), isto e, um 
p rocesso de interesse geral. 

Numa fase relativamente tardia da sua obra, certamente sob a influencia 
dos processes de desenvolvimento econ6mico em curso no segundo p6s-guerra, 
e da ideologia do welfare-state, precisara um pouco mais os objectives 
especfficos a atingir, tais como a satisfac;:ao de carencias de saude e 
educacionais (58), ou uma mais equitativa distribuic;:ao de rendimentos (59), ou 
ai nda a promoc;:ao do plena emprego, que passara a considerar primeiro 
objective de um programa econ6mico nacional (60). 

Em qualquer dos casas, o crescimento econ6mico e tomado como 
necessidade fundamental e base do prestfgio internacinal do Pais, no que Araujo 
Correia se opoe a mentalidade entao dominante na nossa sociedade. Num 
passo lembrara que «de pouco serve para o prestigio internacional relembrar 
que demos novas mundos ao mundo, que tivemos um imperio mundial, que 
levamos a civilizac;:ao crista aos mais afastados reconditos da terra, que 
descobrimos, saneamos, plantamos, civilizamos com o suor, as lagrimas, os 
sacriffcios e as vidas dos nossos antepassados. 

A actualidade moderna e de realidades. Os povos respeitam a forc;:a- a 
forc;:a ffsica, a forc;:a econ6mica» (61 ); em outro passo notara que «parece haver 
divergencias substanciais sabre a opiniao, repetidas vezes exposta nos 
pareceres das contas, relativamente a necessidade de reservar todos os meios 
disponfveis para o desenvolvimento dos recursos econ6micos internes [ ... ] A 
aplicac;:ao das verbas disponfveis em obras reprodutivas indicaria tendencias 
materialistas, alheias a propria estrutura polftica do Estado Novo» (62) (63 ). 

(55) Elementos .. , pp. 18·1 9. 
(56) Ensaios . , p. 100. 

(57) Diario das Sessoes, n. o 80, de 7 de Mar9o de 1951, p. 512. 
(58) Pareceres sabre as Contas Gerais do Estado de 1942, Lis boa, 1944, p. 12. 
(59) Elementos ... , p. xx1x. 

(60) Estudos . . , p. 288. 

(61 ) Pareceres sabre as Contas Gerais do Est ado de 1959, Lis boa, 1961, p. v111. 
(62) Pareceres sabre as Contas Gerais do Estado de 1950, Lisboa, 1952, p. 10. 
(63) Sera talvez oportuno recordar que um dos tra9os fundamentais do pensamento corpo· 

rativo salazarista e precisamente um desvalorizar da problematica econ6mica. 0 proprio Salazar, 
ao estabelecer os grandes objectives da ditadura, privilegiara as questoes financeiras relativamente 
as econ6micas [v. a apresenta9ao desta questao em A Marques, La politique economique portu

gaise dans Ia periode de Ia dictature (1926·1974), Grenoble, 1980, pp. 43-45]. 
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E clara que, num plano abstrato, tambem Araujo Correia considerara que 
o bem-estar material e os objectivos economicos em geral se deverao 
subordinar a mais altos valores marais; no entanto, tal subordinac;ao revela-se 
na sua obra puramente formal, nao se traduz em nada de substantive, em 
nenhuma recomendac;ao especffica, e o seu interesse esta em servir de alibi 
ideologico para recusar a aplicabilidade dos ensinamentos das experiencias 
socialistas de desenvolvimento (entao em curso e com exito) ao caso portugues. 
Considerara assim que o «colectivismo destr6i a propria alma humana com o 
seu frio economismo» (64). 

No entanto, a sua propria mentalidade economicista revela-se em plena 
quando por exemplo recusa o liberalismo invocando exclusivamente razoes de 
eficacia economica: «A experiencia tem amplamente demonstrado que a 
liberdade econ6mica, na plenitude maxima, se transforma muitas vezes em 
licenc;a e que da livre concorrencia resultam prejufzos incalculaveis nao s6 para 
os interessados como, de um modo geral, para o proprio Pafs. A liberdade 
condicionada ao bem comum tendo em vista principalmente a defesa do melhor 
rendimento de explorac;ao, o interesse de todos os que concorrem para a 
melhoria desse rendimento e a polftica superior que o Estado entende seguir 
sao, no estagio actual da economia privada, nas relac;oes internacionais, e no 
grau de desenvolvimento agricola e industrial em que se encontra o Pafs, o 
caminho mais seguro de prosperidade.» (65) 

Essa sua mentalidade economicista revela-se ainda, para citar outro 
exemplo, quando, fazendo coro com sectores da oposic;ao (tambem eles 
desenvolvimentistas a seu modo}, insinua maleffcios decorrentes da rfgida 
ortodoxia financeira da administrac;ao de Salazar: «Uitimamente parecem 
desenhar-se, nalguns sectores, opinioes que tendem a filiar no equilfbrio 
orc;amental, mantido ininterruptamente desde 1928-1929, uma das razoes, talvez 
a mais acentuada, do inegavel desequilfbrio econ6mico que caracteriza a vida 
portuguesa.» (66} 

3.3. A criac;ao ideol6gico-econ6mica de Araujo Correia assume uma clara 
intenc;ao programatica, no sentido em que ambiciona constituir-se em guia 
orientador da polftica econ6mica de Iongo prazo do Estado Novo. 

Sao tambem conhecidas as posiQ5es de outros responsaveis da ditadura, como foi o caso 
do Ministro Antunes Guimaraes, repudiando a industrializaQao e o progresso econ6mico do Pafs 
(v. J. M. Pereira, Pensar Portugal Hoje, Lisboa, 1971, p. 28), ou mesmo de corporativistas inspi
radores da experiencia portuguesa, como e o caso de M. Manorlesco: «A hist6ria que nao per
gunta aos povos se numa determinada epoca comeram bem, mas que se informa do que cada 
epoca criou de definitive, registara com interesse o sofrimento criador dos povos que se organi
zaram num Estado portador de ideias.» In Le siecle du corporatisme, Paris, 1936, p. 41. 
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(64) Estudos ... , p. XXIX. 

(65) Oirectrizes ... , p. 20. 
(66) Pareceres sabre as Contas Gerais do Estado de 1954, Lisboa, 1956. 



Nesse sentido pratica uma estrategia de intervenc;:ao pessoal que 
compreende tres mementos essenciais: 

- a verificac;:ao do grau de atraso da economia portuguesa; 
-a inventariac;:ao das potencialidades de desenvolvimento; 
- a definic;:ao de uma estrategia econ6mica; 

competindo aos dais primeiros legitimar o ultimo. 

3.3.1. 0 rieconhecimento concreto do subdesenvolvimento portugues torna 
necessaria o programa desenvolvimentista. Esse reconhecimento esta disperse 
em boa parte da sua obra; surge, no entanto, mais nftido num estudo sabre 
o comercio externo portugues (67), de cujas cifras «podem tirar-se seguros 
indfcios sabre a vida econ6mica de um pafs. Elas indicam em crua realidade 
as insuficiencias nacionais» (68) e permitem concluir que «melhorar a produc;:ao 
nacional, tanto qualitativa como quantitativamente, deve ser a primeira e 
fundamental preocupac;:ao quer dos organismos orientadores e actives do 
Estado quer dos particulares [ l o estudo agora feito sabre o comercio 
externo confirma-o plenamente» (''~1 ). Mais tarde, entao mediante o 
conhecimento dos primeiros calculos oficiais do rendimento nacional, voltara 
ao tema, de novo para concluir: «0 exame do quadro rendimento nacional 
de 22 pafses vern confirmar o baixo rendimento nacional do Pafs. Mostra que 
os Indices de produc;:ao conhecidos e ja apontados nestes pareceres [. . ] se 
traduzem como era de esperar em baixo rendimento nacional [ ... ] 

Por mais voltas que se de ao problema nacional, aparecem sempre como 
necessidade e exigencia os aumentos nos valores totais da produc;:ao.» {7°) 

3.3.2. A inventariac;:ao dos recursos existentes e mobilizaveis para a 
promoc;:ao do crescimento mostra que o programa desenvolvimentista e 
exequivel. 

Araujo Correia ataca persistentemente o mito do Portugal pais pobre e 
essencialmente agricola, legitimador da polftica econ6mica entao praticada, e 
procede a inventariac;:ao parcial dos recursos de natureza industrial e, 
subsidiariamente, dos agrfcolas disponfveis. 

Destaca assim os recursos energeticos, designadamente as possibilidades 
de produc;:ao de energia hidroelectrica, que avalia em cerca de 14 vezes 
superior ao consume entao verificado; os recursos minerais, sobretudo os 
minerios de ferro de Moncorvo, os pr6prios recursos humanos mobilizaveis 
atraves de um ensino tecnico eficiente e ainda as largas possibilidades de 
intensificac;:ao agrfcola mediante utilizac;:ao, no essencial, da rega. 

(67) Ensaios , pp. 1 05·301. 
(68) Ob. cit., p. 107. 

(69) Ob. cit., p. 292. 

(70) Pareceres sabre as Contas Gerais do Estado de 1949, Lisboa, 1951, p. 258. 
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Desse inventario retirara a possibilidade de afirmar: «Apresentaram-se 
apenas alguns exemplos de maior relevo tendentes a provar que os recu rsos 
materiais do Pals nao tem o caracter de probreza que se lhes pretende 
atribuir.» {71

) 

3.3.3. A estrategia que propoe materializa-se num programa econ6mico 
naciona/, que assenta numas tantas ideias e propostas, no essencial invariantes 
ao Iongo de toda a sua extensa obra, cuja versao mais desenvolvida e 
sistematica data de 1948 (?2). Os seus tra<;:os essenciais sao os seguintes: 

3.3.3.1. 0 crescimento gradual e global da economia resultara do 
crescimento simultaneo e conjugado da agricultura e da industria. Nao ha, no 
programa formulado por Araujo Correia, a defini<;:ao de um sector motor onde 
se deveria concentrar o essencial dos esfor<;:os a realizar na suposi<;:ao de que 
tal sector s6 por si arrastaria o conjunto da economia, o que, a verificar-se, 
ao menos neste perfodo hist6rico, s6 poderia acontecer com a industria. No 
entanto, o nosso economista revelar-se-a pouco inclinado a radicalismos e 
adverte: «Portugal e um pals que ainda vive em grande parte da agricultura 
[ ... ] e nao ha inten<;:ao, em qualquer plano de renova<;:ao econ6mica, de alterar 
grandemente essas caraterlsticas.» (?3) 

0 desenvolvimento destes dais grandes sectores, agricultura e industria, 
teria como condi<;:ao sine qua non o aproveitamento multiplo, e em simultaneo, 
das bacias hidrogr8.ficas dos principais rios portugueses, Tejo, Douro e 
secundariamente o Guadiana. Esse aproveitamento teria como base a 
constru<;:ao de um sistema de barragens e de canais com os seguintes 
objectivos: o fornecimento de agua para rega, em particular dos campos do 
Alentejo; a produ<;:ao de energia electrica, fundamentalmente para permitir a 
instala<;:ao de novas industrias; o melhoramento da rede fluvial de transportes 
internos; a regulariza<;:ao de caudais, que evitaria as peri6dicas cheias. Desse 
aproveitamento integrado resultaria ainda a rentabiliza<;:ao do investimento a 
realizar. 

A parte industrial do programa e alga vaga, o que o proprio autor atribui 
a falta de um inquerito industrial actualizado; preconiza, no entanto, prioridade 
no aproveitamento do ferro de Moncorvo (que o aproveitamento do Douro 
tornaria rentavel) e a montagem de uma empresa electro-siderurgica. Tal 
prioridade nao e claramente fundamentada, nao ha uma estrategia industrial 
clara, sugerindo, no entanto, que a razao esta no facto de esta ser uma 
industria fundamental cujos inputs seriam na maioria obtidos internamente (74). 

Quanta a agricultura, 0 programa preconiza um melhor aproveitamento 
das potencialidades do Pafs atraves, fundamentalmente, do alargamento da rega 
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(71) Ensaios . . , p. 101. 
(72) Trata-se do ja citado volume Estudos de Economia Aplicada. 

(73) Estudos . . , p. 87. 
(74) Ob. cit., pp. 153-160. 



mediante a utilizagao das aguas subterraneas e dos rios e da altera<;:ao da 
estrutura da propriedade da terra. No Norte o «actual regime agrario indica 
logo a necessidade do emparceiramento» e no Sui «a muito grande propriedade 
tera de ser dividida», mas desde logo adverte: «Oualquer plano que tenda a 
modificar as actuais condi<;:oes agrfcolas s6 pode ser iniciado e executado se 
houver a aquiescencia voluntaria de, pelo menos, grande parte da popula<;:ao 
e, sobretudo, dos detentores da propriedade.» (75) 

3.3.3.2. Para solucionar o problema decorrente da potencial desproporgao 
entre uma produgao crescente e o mercado que a ha-de absorver, Araujo 
Correia propoe como via essencial o alargamento do mercado interne. E por 
isso que anteriormente insistira na necessidade de o arranque industrial e 
agricola ocorrer em simultaneo: «Os mercados assumem, na vida econ6mica, 
urn papel de primeira grandeza [ ... ] 

Os Indices de consume interne em quase todos os seus aspectos indicam 
a miseria da vida social do Pals. Ha entre n6s uma capacidade latente de 
consume [. . ] a espera que a inteligencia, o saber e a energia dos nossos 
dirigentes politicos e econ6micos encontrem os meios de a utilizar em proveito 
comum. No que toea ao mercado metropolitano, e possfvel alargar 
consideravelmente o consume [ ... ] simplesmente, ninguem deve ignorar que 
sem progresso consideravel nas condi<;:oes de vida na agricultura nacional nao 
pode haver apreciavel desenvolvimento das possibilidades do mercado 
interne.» (16) 

Uma mais equitativa reparti<;:ao dos rendimentos gerados na produ<;:ao 
sera, par razoes de eficacia econ6mica, uma das outras medidas propostas 
«de modo a melhorar os consumes» (77) e a alargar o mercado interne. 

Relativamente aos mercados externos anteve que desempenharao apenas 
um papel acess6rio na absor<;:ao da produ<;:ao nacional, e isto porque entende 
que com os nfveis de produtividade das actividades produtivas nacionais sera 
diffcil concorrer com exito nos mercados exteriores. A esse respeito escrevera: 
«Aiguem julgara que com a actual organizagao [ ... ] seja possfvel estruturar 
um desenvolvimento industrial interne adequado em condi<;:oes de poder manter
·se sem grande auxflio do consume interne?» (18) Nem mesmo aos mercados 
coloniais parece atribuir grande relevancia, pais o papel que reserva as col6nias 
e antes o de receberem os excesses populacionais da metr6pole, aliviar a 
situagao cambial e fornecer a Portugal as materias-primas antes obtidas em 
pafses exteriores a zona do escudo (19). 

(75) Ob. cit., pp. 63 e 195. 
(76) Oiario das Sess6es, n. 0 121, de 17 de Janeiro de 1944, p. 151. 
(77) Pareceres sabre as Contas Gerais do Estado de 1956, Lisboa, 1958, p. XIV. 

(78) Pareceres sabre as Contas Gerais do Est ado de 1951, Lisboa, 1953, p. 301. 
(79) Veja-se, a este respeito, entre muitas centenas de paginas que escreveu sabre a eco· 

nomia das col6nias portuguesas, a sfntese do seu programa, na parte relativa a esta materia, na 
p. xu1 dos Estudos 

309 



3.3.3.3. E ainda importante na estrategia proposta a adop<;:ao da 
p/anificac;ao enquanto instrumento estatal de direc<;:ao do processo de 
crescimento da economia. 0 plano constitui-se em meio de dirigir a marcha 
da economia pelo menos num duplo sentido. Por um lado, e definido como um 
referencial ideol6gico, na medida em que, ao sugerir que ha objectives a atingir, 
que ha uma vontade determinada, desempenha um papel social integrador
«exactamente como e possivel aglutinar em volta do Or<;:amento do Estado as 
aspira<;:oes da vida colectiva de um pais, tambem dentro de anos ha-de ser 
possivel aglutinar em volta de um plano de conjunto, livremente consentido, 
as aspira<;:6es econ6micas da colectividade e os meios de as realizar» (80), 

esclarecera. Por outro lado, desempenha uma fun<;:ao mais imediatamente 
tecnico-econ6mica no sentido em que e o instrumento de coordena<;:ao de 
decisoes econ6micas fundamentais relativas a interven<;:ao do Estado na esfera 
da economia. 0 plano seria o instrumento a garantir a compatibilidade dos 
diversos investimentos publicos a realizar, visando, pois, uma maior efici€mcia 
e reprodutividade desses mesmos investimentos, alem de que seria um 
instrumento de clarifica<;:ao das rela<;:6es entre a economia publica e a privada. 

0 lan<;:amento da planifica<;:ao envolveria assim a cria<;:ao de um organismo 
de coordena<;:ao econ6mica central responsavel pelo levantamento dos recursos 
econ6micos do Pais, pela elabora<;:ao dos diversos projectos, sua selec<;:ao e 
hierarquiza<;:ao com base num criteria fundamental de reprodutividade 
econ6mica e finalmente responsavel pela sua execu<;:ao. 

E partindo deste ponto de vista, e por considerar que os investimentos 
previstos nos pianos de tomenta nao atendiam a estes criterios, que Araujo 
Correia criticara vivamente as praticas oficiais nesta materia (81 ). 

Na sua concep<;:ao os pianos deveriam ocupar-se essencialmente das infra
-estruturas a promover pelo Estado, designadamente das obras necessarias 
ao aproveitamento multiple dos rios, e e dominado por uma clara inten<;:ao de 
evitar a descoordena<;:ao nas decisoes da Administra<;:ao Publica. Ha aqui uma 
concep<;:ao administrativista da planifica<;:ao, mais que econ6mica, e por essa 
razao afasta-se da concep<;:ao contemporanea de plano de desenvolvimento. 

E assim importante notar que no programa de Araujo Correia nao ha 
considera<;:ao precisa do respective prazo de vigencia, sugerindo-se apenas que 
este devera aproximar-se dos 15 a 20 anos, nao ha defini<;:ao precisa do total 
de investimentos a realizar nem dos seus efeitos sobre o rendimento nacional 
e nao mesmo escalonamento rigoroso no tempo das tarefas a realizar, 
apesar de fundamentalmente destinado ao sector publico, pois «nao parece 
realizavel [ ... ] a elabora<;:ao ponderada de um plano nacional integral» (82), 

esclarecendo que planeamento integral significa que «implica tarefas 

(8°) Pareceres sabre as Contas Gerais do Estado de 1944, Lisboa, 1946, p. 9. 
(81) V., em especial, Elementos . . , p. 225, e Diario das Sessoes, n. 0 107, de 7 de Dezem

bro de 1967, pp. 2008-2009. 
(82) Elementos ... , p. 226. 
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econ6micas concretas, a executar em cada ano, dentro de perfodos fixes de 
cinco a nos, ou mais - os pianos quinquenais, os pianos decenais e outros. 

Neste caso as actividades tem de obrigatoriamente executar as tarefas 
que os planificadores especificam dentro de espagos de tempo definidos» (83). 

0 tipo de planeamento proposto contempla antes a defini<;:ao generica de 
objectives a atingir e dos meios de os alcangar, e pela sua imprecisao assume 
um caracter indicativa, ou parcial (por oposi<;:ao a integral), segundo a expressao 
do seu proprio autor. 

Aspectos adjacentes ao programa economico 

4. A concepgao desenvolvimentista que vimos analisando envolve a 
consideragao de aspectos que, sendo formalmente exteriores ao programa 
econ6mico, com ele mantem uma rela<;:ao necessaria e imediata porque ou 
constituem o seu fundamento ou sao condi<;:oes necessarias da sua realiza<;:ao. 
Sao eles: 

- a teoria econ6mica em que busca fundamento; 
- as condic;6es sociais adequadas a sua execugao; 
- as condic;6es poffticas necessarias a sua realizagao. 

4.1. Araujo Correia nao dispoe, como ja antes assinalamos, de uma 
forma<;:ao academica de economista, nao revelara grande interesse pela 
discussao de temas econ6micos num plano te6rico e abstracto e chegara 
mesmo a sugerir a irrelevancia de questoes basilares das diversas construgoes 
te6rico-econ6micas, como e o caso da teoria do valor (84). As suas 
preocupagoes situam-se antes num terrene mais concreto, mais imediatamente 
relacionado com a realidade econ6mica portuguesa. 

Deve-se, no entanto, notar que a formulagao programatica de que e autor, 
porque tem no centro das suas preocupagoes precisamente, como ja se viu, 
os aspectos econ6micos, envolve o manusear de categorias econ6micas, 
necessariamente colhidas nos paradigmas em que a teoria se estrutura. Desse 
modo, o apelo a teoria econ6mica, ou ao que como tal se apresenta, vai 
cumprir uma dupla fungao: fornecer um corpo categorial que em parte permite 
a estruturagao do programa e no mesmo passo conceder-lhe uma «garantia» 

(83) Elementos . , p. 227. 
(84) Nas li96es proferidas na Associa9ao Comercial do Porto encontram-se algumas das 

raras referencias a estes aspectos, mas elas sao, no entanto, esclarecedoras. Assim, pode ver-se 
ai: «Do conceito de produ9ao resulta outro conceito tambem muito discutido, o conceito de valor -
mas nao entraremos nele, por nao ser de indole a interessar [ ]», ou entao: «Sem querer entrar 
no amago do problema suscitado por laboriosas discussoes relativas a unidade de medida do esfor90 
humano e dos bens e servi9os inerentes a remunerayao das actividades econ6micas, de modo 
a evitar a teoria do valor nos seus diversos e complicados aspectos», in Elementos . . , pp. 38 e 218. 
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formal de cientificidade, como, alias, Araujo Correia nao deixara de assinalar: 
«A coordenac;:ao de todas as bacias hidrograticas nos seus diversos aspectos
seria o plano de aproveitamento dos recursos hidraulicos do Pais inteiro. 

86 assim se poderiam defender a luz da moderna ciencia econ6mica [ ... ) 
os interesses vitais da Nac;:ao.» (85) 

4.1.1. Dessa ciencia econ6mica retirara a noc;:ao de factor produtivo, que, 
«naturalmente» e de acordo com a concepc;:ao dominante, explica serem «os 
recursos ffsicos existentes na natureza, o esforc;:o ffsico e mental do homem 
e os instrumentos inventados pelo homem» (86), e retirara a noc;:ao de 
produtividade, reprodutividade ou eficiencia, expressoes que indistintamente 
identifica com a relac;:ao entre o «dispendio de meios monetarios» e os 
«rendimentos produzidos». 

Esta noc;:ao e central, pois e a partir dela que se define a aplicac;:ao racional 
dos capitais disponfveis, recurso escasso e por isso potencialmente bloqueador 
do crescimento. Assim, dir-nos-a que «se nao se escolherem aquelas empresas 
que com identico dispendio de meios monetarios produzam maiores 
rendimentos, havera desgaste de capitais e o produto sera mais caro - havera 
menor produtividade econ6mica [. . ] 

Portugal, neste aspecto, esta em posic;:ao diffcil. As duas caracterfsticas 
dominantes da economia portuguesa sao, por um lado, a modestia de capitais 
disponfveis -de capitais que possam ser aplicados em empreendimentos 
reprodutivos -, e, por outre lado, a grandeza da obra a realizar [ ... ] 

Enquanto nao for bem compreendida a ideia de que a obra mais 
econ6mica [ ... ] deve ser preferida a qualquer outra, enquanto o tecnico ou 
o homem influente na vida do Estado nao compreender que e indispensavel 
poupar capitais e encaminha-los de preferencia, entre as obras a executar, para 
aquelas que produzem maier rendimento, ha-de ser diffcil, senao impossfvel, 
elevar apreciavelmente o nfvel de vida da Nac;:ao» (87). 

4.1.2. Nos anos 50 e em resultado da expansao das ideias keynesianas 
renovara o seu lexico, mais que as suas ideias. Neste novo sistema conceitual 
buscara essencialmente apoio para a sua opc;:ao desenvolvimentista, quanto 
mais nao fosse porque a 6ptica macroecon6mica em que assenta se revelava 
mais adequada a pensar os problemas do crescimento. 

Ocupar-se-a assim da teoria da determinac;:ao do rendimento e das 
correlativas noc;:oes de circuito econ6mico, investimento e poupam~a. 
multiplicador do investimento (88). No entanto, essa sua captac;:ao das novas 
ideias econ6micas revelar-se-a bastante fragil e formal. Nao se trata s6, nem 
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(85) Pareceres sabre as Contas Gerais do Estado de 1950, Lisboa, 1952, pp. 232·233. 
(86) Elementos ... , pp. 26·27. 
(87) Estudos . . , pp. 200·201. 
(88) Elementos . . , pp. 25·63. 



principalmente, da incorrecta compreensao e expos1c;ao desse sistema 
conceitual, visfvel nomeadamente quando expoe a natureza da igualdade par 
definic;ao estabelecida entre investimento e poupanc;a ou quando procura 
explicar a natureza da deflac;ao e inflac;ao (fen6menos para os quais ira manter 
u ma explicac;ao de tipo moneta rio) (89), mas trata-se sobretudo da 
incapacidade de pensar a situac;ao da economia portuguesa a luz desta entao 
nova (ao menos em Portugal) concepc;ao te6rica. 0 mais que resultara sera 
o aparecimento epis6dico de expressoes como «segundo pratica corrente nas 
relac;oes internacionais, os futures concessionarios hao-de naturalmente insistir 
pelo emprego de materiais - ferro, ac;o e outros - fabricados no pafs ou 
pafses donde provem os financiamentos. 

Assim, a propria influencia do multiplicador sera reduzida. Os Iueras dos 
fo rnecimentos de materia is nao ficarao em territ6rio nacional» (90). 

Nas indicac;oes que fornece acerca da orientac;ao global da polftica 
econ6mica que preconiza poderao ainda notar-se algumas reformulac;oes, 
eventualmente radicadas no contacto com a literatura keynesiana, 
designadamente quando substitui o ponto de vista de que «a posic;ao do Pafs 
reclama cada vez mais uma polftica econ6mica que leve ao aumento do rendimen
to nacional e imediatamente mais a uma diminuic;ao dos consumes» (91

) par outro 
que consiste em admitir que «enquanto nao for melhorado o poder de compra 
de forma continua e permanente nao crescera na medida desejada o 
rendimento nacional>) (92 ). 

Quanta ao mais verificar-se-a que a influencia das ideias keynesianas e, 
como se disse, fraca, tanto mais que considerara implicitamente irrelevante 
toda a problematica da intervenc;ao anticfclica, pais afirma expressamente que 
a economia portuguesa nao esta sujeita a movimentos cfclicos, ao menos 
endogenamente gerados (93). 

Desta renovac;ao a que vimos aludindo resultara ainda o acrescento da 
no<;ao de coeficiente capital-produto, a que recorre em demonstrac;ao da 
actualidade e correcc;ao dos seus pontos de vista: «Se os investimentos forem 
usados em obras de fraca reprodutividade ou em circunstancias que a 
permitam, a evoluc;ao da relac;ao capital-produto sera lenta e os indices do nfvel 
de vida nao poderao atingir grandeza indispensavel [ ... ] 

(89) Notem-se. a titulo de exemplo. as afirmac;:oes: «[. .] o que o publico nElO gasta em consumo 
dirige-se para a poupanc;:a. E esta, por sua vez, reentra no circuito econ6mico pelo investimento» 
(p. 49). ou «[ ] a causa principal da inflac;:ao e da deflac;:ao reside numa modificac;:ao no quanti
tativa em dinheiro disponfvel para gastar nos produtos a venda» (p. 62). 

Sabre esta materia podera, alias, consultar-se a recensao crftica aos Elementos , publi-
cada pelo economista keynesiano N. Fidelino Figueiredo na Revista de Economia, vol. v11, lase. 1, 

pp. 46-52, ainda em 1954. 
(90) Diario das Sessoes, n. o 54, de 22 de Outubro de 1958, p. 1109. 
(91) Pareceres sabre as Contas Gerais do Estado de 1947, Lisboa, 1949, p. 122. 
(92) Pareceres sabre as Contas Gerais do Estado de 1954, Lisboa, 1956, p. 8. 
(93) V. Pareceres sabre as Contas Gerais do Estado de 1949, Lisboa, 1951, p. 7. 
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Desde ha muitos anos, atraves dos pareceres das contas e em livros, que 
sustento esta doutrina.» (94) 

4.1.3. Debruc;;ar-se-a ainda, e episodicamente, sabre a economia de Marx 
e, como era de prever num autor com o seu posicionamento politico e social, 
para refutar a teoria da mais-valia, a partir de supostos fundamentos empiri
cos. Assim, escreve: «Pretender [ ... ] que o progresso tecnico da industria e 
da agricultura traria, como consequencia, a explorac;;ao do proletariado em 
regime capitalista e negar a propria evidencia dos factos. Com efeito, a pro
duc;;ao economica em larga escala so e possivel com baixos prec;;os de custo 
e, consequentemente, elevada capacidade de consumo, porque de outro modo 
as artigos manufacturados, produzidos em proporc;;oes cada vez maiores, nao 
poderiam ser consumidos. A propria essencia da nova ordem capitalista cairia 
pela base, perante a insuficiencia do consumo, se houvesse explorac;;ao do pro
letariado par meio de salarios baixos. 

Assim, o principia fundamental de Marx [ ... ] nao pode ser aceite nem 
corresponde as realidades modernas.» (95) 

No mesmo sentido (a refutac;;ao de interpretac;;oes de fenomenos econo
micos filiaveis nas concepc;;oes derivadas de Marx) interpretamos o seu ponto 
de vista quando, a proposito da crise de 1929 e da sequente depressao, alude, 
alias implicita e incorrectamente, a lei de Say: «A crise que agora assola o 
mundo [ ... ] nao resultou directamente de superproduc;;ao, como se tem dito, 
porque, quando do seu inicio [. . ] as existencias de mercadorias nao eram 
ainda em excesso das necessidades sempre crescentes do consumo da huma
nidade- que derivam do gradual aumento da populac;;ao e do constante pro
gresso das suas condic;;oes de vida social.» (96) 

4.2. E caracteristico do tipo de analise praticada par Araujo Correia o nao 
penetrar nos aspectos essenciais, interiores, das estruturas economicas do capi
talismo portugues (e suas leis de movimento historico) e, bem assim, o esque
cimento das relac;;oes sociais que se fundam e se escondem par tras das cate
gorias e relac;;oes de caracter economico. 

Oeste alinhamento fundamental com a economia vulgar resulta, na for
mulac;;ao do programa desenvolvimentista, o quase completo ignorar dos diver
sos grupos e interesses sociais, designadamente da identificac;;ao de os que pode
rao constituir a base social de apoio do processo de desenvolvimento 
preconizado, bem como dos que no passado se lhe tem oposto. So avulsa
mente, e de modo por vezes contraditorio, aborda esses problemas. 
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Em qualquer caso, uma dupla questao se impoe: 

- quem e beneficiado e a quem interessa este desenvolvimento? 
-que grupo social dirige esse processo? 

(94) Diario das Sessoes, n. o 54, de 22 de Outubro de 1958, p. 1101. 
(95) Directrizes .... pp. 15-16. 
(96) A Crise nos Seus Aspectos Econ6mico e Social, Lisboa. 1932, p. 7. 



4.2.1. Em relac;:ao ao primeiro aspecto, Araujo Correia considera que a 
sua ideologia do desenvolvimento nao e justificac;:ao dos interesses das clas
ses dominantes ou dominadas; ela e antes expressao dos interesses gerais 
e hist6ricos de toda a nac;:ao, e mais, «a doutrina defendida e a unica que con
vem, nas condic;:oes actuais, ao interesse geral» (97). Assim, alem de previsf
vel, «a cooperac;:ao positiva e desinteressada de todas as classes e indispen
savel» (98

). Nao deixara, no entanto, em outros momentos de admitir que o 
processo de desenvolvimento encontrara algumas resistencias no plano social, 
por ferir interesses estabelecidos, com os quais nao ha que contemporizar
«estara sempre certa uma politica que tenda a melhoria dos instrumentos de 

p roduc;:ao e que se oriente no sentido de aproveitar o maximo dos recursos 
materiais, ainda que seja preciso, para esse fim, destruir ou neutralizar inte
resses criados» (99

), escreve. Esses interesses, nunca claramente identificados, 
serao, no entanto, pontualmente referidos como os da «plutocracia ambiciosa 
e malfazeja, que, de vez em quando, tenta exercer acc;:ao corrosiva sobre os 
destinos da comunidade» (1°0), OU como OS do «Capitalismo agrariO» (1°1). 

4.2.2. Relativamente ao segundo aspecto, o da identificac;:ao do grupo 
social a quem cabe activar e dirigir todo o processo de desenvolvimento, 
verificar-se-a da parte de Araujo Correia alguma flutuac;:ao. Apelara «a gera
c;:ao que agora entra na vida, a quem incumbe o dever indeclinavel de conti
nuar os sacrificios da obra redentora encetada» (1°2), e posteriormente subs
tituira essa noc;:ao sociol6gica algo vaga e imprecisa. pela ideia de que tal 
missao compete a uma elite tecnica e burocratica constituida no essencial pelo 
conjunto dos altos funcionarios do aparelho administrative do Estado, pela razao 
essencial de que e esse corpo que detem a competencia tecnica para o fazer. 
lsso justifica, alias, que a sua acc;:ao ideol6gica se lhes dirija preferencial
mente - «foi tambem ambic;:ao dos pareceres das contas despertar nos servi
c;:os oficiais estudo sistematico daqueles recursos potenciais [ ... ]» (1°3). 

Na sua concepc;:ao (poder-lhe-emos chamar noebismarckiana?), o progresso 
resulta, assim, da aplicac;:ao de um saber tecnico por uma elite, em que a 
massa, seu contraponto, tem um papel essencialmente passivo, limitando-se 
a segui-la ordeiramente e a esperar pelos eventuais beneficios que o desen
volvimento lhe traga. Este desenvolvimento, expressamente o afirma, devera 
processar-se no quadro de uma sociedade classista e hierarquizada, natural
mente a capitalista, pois as «fantasias demolidoras de um nivelamento de clas
ses arrancam das aptidoes humanas o vigor da iniciativa» (1°4). 

(97) Estudos . . , p. XXXVI. 

(98) Pareceres sabre as Contas Gerais do Estado de 1968, Lisboa, 1970, p. VII. 

(99) Pareceres sabre as Contas Gerais do Estado de 1949, Lis boa, 1951 , p. 176. 
(100) Directrizes . , p. 17. 
(101) Pareceres sabre as Contas Gerais do Estado de 1955, Lisboa, 1957, p. 11. 
(102) A Crise . , p. 31. 

(103) Pareceres sabre as Contas Gerais do Estado de 1950, Lisboa, 1952, p. 8. 
(104) Estudos . , p. XXIX. 
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4.3. Nao ha, na obra de Araujo Correia, uma teoria do Estado desenvol
vida e sistematizada. No entanto, a definiGao das condi<;oes de realiza<;ao do 
seu programa desenvolvimentista vao conduzi-lo a formula<;ao de certas indi
ca<;oes relativas a natureza e forma de organiza<;ao do Estado (necessaria
mente capitalista). 

A primeira dessas indica<;6es consiste na permanente e radical recusa 
da democracia parlamentar, que considera ineficiente, pais «as democracias 
tao defendidas no secu1o passado provaram a sua ineficacia, geraram incoe
rencias -de toda a ordem -, a ditadura dos partidos, a emaranhada subdi
visao da opiniao publica [. .] Anarquizou-se o mundo, e dessa tremenda anar
quia resultaram miserias sociais que se materializaram no desemprego de 
milhoes de indivfduos e no aviltamento de uteis actividades» (1°5), alem de que 
esse tipo de democracia e estranho a psicologia e a tradi<;ao hist6rica da Na<;ao 
portuguesa, logo, nao legftima. 

Araujo Correia revelar-se-8. antes favoravel a formas de Estado autorita
rias - «O interesse publico exige um Estado forte» (1°6), pais e esse que, 
segundo a sua ideologia, estara em condi<;6es de se libertar dos interesses 
parcelares, de se constituir em Estado supraclassista, apenas subordinado ao 
interesse colectivo de revelar eficiencia no estabelecimento de uma disciplina 
econ6mica na vida da Na<;ao, alem de que disporia da legitimidade conferida 
pela hist6ria, isto e, pelas «COrrentes ideol6gicas que guiaram a nacionalidade 
desde as epocas primevas - a autoridade dos chefes [ ... ]» (1°7

). Nao ha 
neste ponto de vista propriamente uma recusa do reconhecimento da existen
cia de classes sociais, mas ha recusa da possibilidade de estas se exprimi
rem organicamente no interior do aparelho de Estado, pelo menos do que se 
queira eficiente e de acordo com a tradi<;ao nacional. 

Considera ainda, relativamente ao modo de organiza<;ao do aparelho de 
Estado e invocando a experiencia contemporanea, que as assembleias com
pete uma fun<;ao essencialmente fiscalizadora, porque «uma assembleia cons
titufda por espfritos de variada cultura e educa<;ao, na maior parte desconhe
cedores do intrincado complexo das leis econ6micas e sociais que guiam os 
homens, quer eles queiram quer nao, nao esta naturalmente indicada para pre
sidir a elabora<;ao das leis e regulamentos que hao-de estabelecer a ordem 
moral e material das sociedades contemporaneas» (1°8). 

Esta desvaloriza<;ao da fun<;ao legislativa das assembleias tern como con
trapartida a valoriza<;ao, sempre devida a razoes de eficiencia tecnico
-econ6mica, do papel dos 6rgaos executivos, «quem possue de facto, quase 
soberanamente, a fun<;ao legislativa», e pode mesmo «acrescentar-se que quem 
na verdade estabelece os princfpios administrativos normais em quase todos 
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(105) A Gra-Bretanha na Paz e na Guerra, Lisboa, 1936, pp. 30·31. 
(106) Pareceres sabre as Contas Gerais do Estado de 1939, Lisboa, 1941, p. 6. 
( 107) Realidades e Aspirar;oes de Portugal Contemporaneo, Rio de Janeiro, 1938, p. 89. 
(108) Pareceres sabre as Contas Gerais do Estado de 1942, Lisboa, 1944, p. 7. 



os aspectos da vida do moderno Estado sao os especialistas que constituem 
a burocracia» (1°9). 

Outra das indica<;:oes que percorrem os seus textos e a de que o Estado 
se deve comportar de modo crescentemente intervencionista no ambito eco
nomico, nao so atraves da cria<;:ao de estradas, portos, caminhos de ferro e 
outras infra-estruturas, mas intervindo directamente no campo da produ
<;:ao (1 10). Tal interven<;:ao nao visa substituir a iniciativa privada na generali
dade dos sectores da economia, porque esta devera manter-se sem a concor
rencia do Estado no seu campo de competencia propria, isto e, «a iniciativa 
privada compete explorar, em seu proprio proveito e em proveito da comuni
dade, os muitos recursos susceptfveis de aproveitamento rendoso» (1 11

). 

Estas indica<;:oes mais pragmaticas revelam como sob a justifica<;:ao de 
assegurar o processo de desenvolvimento global (assim esta inscrito no dis
curse ideologico) se trata, antes do mais, de garantir as condi<;:oes de manu
ten<;:ao da taxa de Iuera e da acumula<;:ao capitalista em geral. Do mesmo modo 
se ve como estes objectives a prosseguir pelo Estado intervencionista se reve
lam contraditorios como supraclassismo deste, conforme a afirma<;:ao produ
zida num plano abstracto. 

E de notar que o intervencionismo preconizado nao se confunde com a 
experiencia corporativa, relativamente a qual o nosso autor nunca se revelara 
entusiasmado. Nunca aborda o corporativismo no plano doutrinario, nunca glo
balmente o aprova ou condena, mas as referencias que lhe dirige sao muitas 
vezes crfticas, designadamente quanta a aptidao deste sistema para se cons
tituir em instrumento primeiro da interven<;:ao economica estatal, pelo que nota 
que «a organiza<;:ao corporativa, construfda pe<;:a a pe<;:a no meio de convul
soes polfticas de um m4~do desavindo e desconfiado nao [deu] o rendimento 
por que todos ansiavam. Nao era bam o seu funcionamento ja em 1939» (1 12). 

Em qualquer dos casas, como se ve, a natureza e o modelo de Estado 
que deseja para Portugal, e- para a aplica<;:ao do programa desenvolvimentista, 
nao se afasta decisivamente do historicamente concretizado enquanto Estado 
Novo, do qual e, alias, participante, e que assim legitima, nao obstante as crf
ticas pontuais que lhe dirige. 

Algumas conclusoes 

5. Tomada no seu conjunto, e numa optica de larga generalidade, a obra 
de Araujo Correia revela algumas caracterfsticas que interessara sublinhar. 

(109) Ob. cit., p. 8. 
(110) V. discurso proferido na Assemblei<~ Nacional e reproduzido no Diario das Sessoes, 

n. o 82, de 1 de Mar9o de 1940, em especial p. 352. 
(1 11 ) Pareceres sabre as Contas Gerais do Estado de 1952, Lisboa, 1954, pp. 7-8. 
(112) Pareceres sabre as Contas Gerais do Estado de 1941, Lisboa, 1943, p. 198. 

317 



5.1. Em primeiro Iugar diremos que se filia na tradic;:ao de um pensa
mento desenvolvimentista que desde os alvores do capitalismo portugues, em 
diversos mementos, sob diversas formas concretas, e naturalmente em mani
festac;:ao de diferentes interesses, tem revelado uma consciencia do atraso eco
n6mico da sociedade portuguesa relativamente aquelas outras que, embora 
mais avanc;:adas, revelam grandes afinidades no plano geogratico e hist6rico
-social. 

E caracterfstico deste tipo de pensamento o partir de diagn6sticos incor
rectos ou superficiais das causas do atraso que se pretende superar para con
cluir par um ineficaz ou ineficiente conjunto de medidas. lsto significa que a 
consciencia do atraso nao e acompanhada par uma consciencia dos mecanis
mos objectives, interiores, essenciais, que no plano interne como internacio
nal comandam a dinamica da evoluc;:ao das estruturas capitalistas vigentes. 

Se numa epoca mais recuada, pelo menos ate a segunda metade do 
seculo XIX, tal situac;:ao pode ser parcialmente explicada pela inexistencia de 
um instrumental cientffico adequado para pensar a evoluc;:ao das sociedades 
numa 6ptica de Iongo prazo, nas formulac;:oes desenvolvimentistas mais recen
tes tal explicac;:ao revela-se inconsistente. 0 que nao permite a manifestac;:ao 
de uma consciencia do atraso cientificamente fundada, e permite a manifes
tac;:ao de uma consciencia alienada que apela para causas explicativas dessa 
evoluc;:ao exteriores a propria dialectica social, e primordialmente a posic;:ao 
e os compromissos classistas dos ide61ogos desenvolvimentistas com os agru
pamentos sociais dominantes do seu tempo, que, naturalmente, se sentiriam 
ameac;:ados nos seus poderes uma vez reveladas as bases, designadamente 
as econ6micas, em que esses mesmos poderes assentam. 0 desenvolvimen
tismo e uma manifestac;:ao de ide61ogos mais esclarecidos da classe dominante 
em cada fase da evoluc;:ao da sociedade capitalista portuguesa e tem o signifi
cado objectivo de indicar as medidas necessarias ao alargamento e solidifica
c;:ao das bases desses poderes classistas. 

E isto que explica o facto aparentemente paradoxa! de o ideario desen
volvimentista combinar a exigencia de progresso econ6mico com a exigencia 
de manutenc;:ao de formas polfticas e sociais conservadoras, ou, em qualquer 
caso, nao revolucionarias. Este e o caso de Araujo Correia, como e o de Fer
reira Dias ou Ezequiel de Campos, como, no seculo XIX, havia sido o de Acur
sio das Neves, ou mesmo, mais atras ainda, o de Duarte Ribeiro de Macedo. 

5.2. Para alem dos aspectos citados, constitutivos de uma matriz comum 
do ideario desenvolvimentista, outros ha que no plano hist6rico concreto indi
vidualizam a obra de Araujo Correia. 

Entre esses aspectos destaque-se o de se constituir no plano da ideolo
gia, e mesmo no da polftica, uma virtual alternativa programatica para o capi
talismo monopolista de Estado em Portugal. Jamais questionara o «direito» a 
existencia e a perpetuac;:ao dos grupos monopolistas de base industrial e finan
ceira que entre n6s se formaram e prosperaram nesta epoca hist6rica. 
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0 seu ponto de vista nesta materia, e, afinal, a sua divergencia essen
c ial, consistia em admitir que a vida destes grupos no interior de uma estufa 
econ6mica, que entre n6s se chamou essencialmente «condicionamento indus
trial», e a correlativa nao reforma das estruturas agrarias, conduziria fatalmente 
a economia portuguesa a ineficiencia, ao proteccionismo exterior, a limita<;:ao 
das possibilidades de progresso das for<;:as produtivas, e, no limite, ao amea
<;:ar das condi<;:oes do proprio desenvolvimento capitalista (1 13

). 

Como se sabe, na alternativa, alias problematica, entre uma polftica 
conducente ao rapido crescimento econ6mico, aos riscos e incertezas da 
concorrencia e a possibilidade de conservar uma relativa margem de autono
mia, de beneficiar dos seguros e chorudos lucros, rendas e de estabilidade 
adequada a normal marcha da acumula<;:ao, o capitalismo portugues optou pela 
segunda via. 

Daqui resultou que Araujo Correia permanecera praticamente isolado na 
sua ineficiente prega<;:ao, falhando a tentativa de influir numa hipotetica reforma 
da ideologia e da polftica econ6micas do Estado Novo, em particular na con
juntura crucial do imediato segundo ap6s-guerra deste seculo, que coincide, 
como ja antes dissemos, com o culminar da sua interven<;:ao publica e com 
o perfodo de maior instabilidade na vida do regime ate ao 25 de Abril. E certo 
que ao Iongo das mais de duas decadas que se seguem a 1945 ocorrerao algu
mas significativas altera<;:oes no conjunto de aspectos que aqui consideramos, 
mas essas altera<;:oes nada, ou quase nada, terao aver com este economista. 

(113) A este respeito e elucidativo, entre outros momentos da sua obra, toda a interven<;:ao 
que profere na Assembleia Nacional aquando da discussao da Lei de Reorganiza<;:ao e Fomento 
Industrial. V. Oiario das Sessoes, n. 0 121, de 17 de Janeiro de 1945, pp. 150-155. 
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BASTIEN, Carlos- 0 economista Araujo Correia 

RESUMO: 

J. D. Araujo Correia e um economista portugues do seculo xx 
continuador de uma tradi<;ao desenvolvimentista que em diversas 
epocas da hist6ria do capitalismo portugues tem revelado consciencia 
do seu atraso. 

Embora titular de cargo de relativa importancia no aparelho poli
tico do Estado Novo, estruturou nessa epoca uma concep<;ao ·eco
n6mica parcialmente contradit6ria com os pontos de vista domi
nantes. 

Atraves do persistente combate ao mito do Portugal pais pobre 
e essencialmente agricola e da demonstra<;ao da existencia de recur
sos naturais importantes, procurou definir uma estrategia de cres
cimento econ6mico mais rapido que teria na planifica<;ao um ins
trumento privilegiado e no aproveitamento integrado das bacias 
hidrograticas do Tejo e Douro a recomenda<;ao mais imediata. 

0 sentido da sua obra e a de um criador de ideologia desen
volvimentista para o capitalismo monopolista de Estado, no que nao 
foi no entanto seguido pelas classes dominantes. 

BASTIEN, Carlos- The Economist Araujo Correia 
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ABSTRACT: 

J. D. Araujo Correia is a xxth century portuguese economist 
which continues the developmentist tradition that, in several histori
cal periods of portuguese capitalism, has revealed to understand its 
backwardness. 

Although occupying a position of certain importance in the poli
tical apparatus of the «Estado Novo» he structured at the time an 
economic conception which, in some ways, was contrary in relation 
to the dominant points of view. 

Waging war persistently with the myth that Portugal was essen
cially a poor agricultural country and demonstrating the existence 
of important natural resources, he tried to define a strategy for a 
more rapid economic growth, that would find in planification a pre
vilege instrument as well as in the integrated use of the hydrogra
phic beds of the rivers Tejo and Douro. 

The sense of his work is that of a creator of the developmen
tist ideology for State Monopolistic Capitalism, although he found no 
followers in the rulling classes. 


