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RESUMO

Este artigo busca estudar a trajetória da economia portuguesa ao longo dos vinte anos
de participação no Bloco Econômico Europeu, acompanhando as mudanças em sua estrutura e
as consequências que o processo trouxe para o país como um todo.
Desde o pedido de adesão de Portugal à Comunidade Econômica Europeia em 1977,
até à assinatura do tratado em 1985, decorreram oito anos de negociações, assinaturas de
acordos e declarações onde o país lentamente se adequou às exigências para que pudesse ser
integrado ao bloco. A situação econômica do país se alterou significativamente nos vinte anos
em que integra a Comunidade Europeia. Adicionalmente, a adesão à unificação da moeda,
com a adoção do euro em 1994, implicou na aceitação de uma autoridade monetária única,
retirando do Estado uma importante ferramenta de controle macroeconômico que passa a ser
utilizada de modo supranacional. De forma ampla, busca-se apresentar os desdobramentos do
processo de adesão, e da participação portuguesa no bloco econômico europeu, com ênfase
nas alterações estruturais de sua economia que, durante os vinte anos analisados, sofreu
mutações consideráveis passando de uma economia primária de base agrária para uma
economia de serviços com ênfase em turismo. Assim, busca-se compreender de que forma as
mudanças introduzidas no processo de integração à economia europeia afetaram os rumos e
resultados da economia portuguesa. O artigo se divide em três partes a saber: (1) antecedentes
ao processo, de 1974 a 1985; (2) a primeira década de adesão, de 1986 a 1995; e (3) com a
segunda década de adesão, de 1996 a 2005.
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ABSTRACT:
This article studies the history of the Portuguese economy over the twenty years of
participation in the European economic block. It aims to study all the changes in its structure
and the consequences that the process has brought to the country as a whole.
Since the request of Portugal to join the European Economic Community in 1977 until the
signing of the treaty in 1985, eight years of negotiations passed by. The country slowly
adapted itself to the demands so that it could be integrated into the block. The country's
economic situation has changed significantly in twenty years as it incorporates the European
Community. Additionally, the acceptance of an unified currency, with the adoption of the
euro in 1994, implied in the acceptance of a single monetary authority, depriving the state of
an important tool of macroeconomic management which is now used in a supranational level.
Broadly, we aim to present the developments of the integration process, and the Portuguese
participation in the European economic block, with emphasis on structural changes in its
economy during the twenty years analyzed, such changes go from an economy based on
primary agrarian production to an economy of services with an emphasis on tourism. Thus,
we seek to understand how such changes have affected the course and results of the
Portuguese economy. The article is divided into three parts namely: (1) antecedents to the
process, from 1974 to 1985, (2) the first decade of membership, from 1986 to 1995, and (3)
with the second decade of membership, from 1996 to 2005.

Keywords: Portugal, European Union, economic policy.
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INTRODUÇÃO
Uma reflexão sobre o papel de Portugal no processo de integração europeia exige que se
levem em conta as transformações que este país atravessou para que pudesse se tornar parte
da Comunidade Econômica Europeia (CEE). As opções de inserção na economia europeia e
internacional para Portugal, ao final da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), não eram
exatamente alvissareiras. Por um lado, politicamente preso a uma ditadura de inspiração
fascista, que duraria décadas e arremessaria a economia portuguesa em um atraso econômico
caracterizado pela primarização da produção, incipiência de política monetária, e primarismos
fiscais do tipo de concessão de privilégios a grupos ligados à ditadura de Salazar, Portugal se
aferrava às colônias ultramarinas que então explorava, como resquícios do antigo e falido
império de outros séculos.
As décadas que antecederam a adesão portuguesa à Comunidade Econômica Europeia
compreenderam uma das mais longas e severas ditaduras do século XX. Com Salazar à frente
do país, o mesmo deveria permanecer um império colonial nos mesmos moldes do Ancient
Regime, “orgulhosamente só” nas palavras de seu líder fascista, porém inserido num quadro
em que as potências mundiais decidiam como a Divisão Internacional do Trabalho deveria se
dar e o comportamento que os mercados deveriam seguir.
Após o final da Segunda Guerra Mundial, o mundo estava dividido em dois blocos e
Portugal se uniria aos países do ocidente, uma ditadura que pertencia ao grupo dos países que
se diziam defensores da democracia. Salazar não tinha interesses econômicos na Europa e
fortaleceu as elites internas com políticas de planejamento e investimento direcionado para a
criação de monopólios e oligopólios nacionalistas nas mãos dessas mesmas elites que
passaram a controlar todos os empreendimentos de vulto econômico na metrópole e nas
colônias africanas e asiáticas. Foi a chamada época de ouro portuguesa com crescimento
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econômico dado sobre a exploração dos territórios ocupados e mantidos às custas de força
policial e militar de extrema violência.
No final da década de 1960, com a deterioração da saúde e saída de cena do ditador,
Marcello Caetano assumiu o governo com novos interesses econômicos e posicionamentos
políticos. Contrariando as elites, Caetano defendia a integração com a Europa, porém sua
insistência na manutenção das colônias iria se revelar fatal para o regime. Se, por um lado,
Portugal abria mão da defesa dos monopólios e oligopólios nacionalistas contrariando os
poderosos das “sete famílias” em busca de uma aproximação com os mercados e potências
europeias, por outro lado esgotava os recursos do país numa guerra em defesa das colônias,
contrariando os militares que, a seu ver, não estavam se esforçando o suficiente para derrotar
os insurgentes, numa tentativa de comprar tempo para um suposto processo de “transição”
para autoridades locais a serem “criadas” nas colônias.
No início de 1974, Caetano enfrentava o descontentamento da Igreja Católica, das Força
Armadas, dos intelectuais, das elites nacionais que condenavam a abertura comercial e a
aproximação com a Europa, e dos exilados do regime salazarista. Adicionalmente, o mundo
enfrentava os efeitos do choque do petróleo do início da década, aumentando ainda mais os
níveis de insatisfação no país.
Em abril de 1974 ocorreu a Revolução dos Cravos, com amplo apoio popular e a
ditadura seria encerrada. Nos dois anos seguintes, os rumos e estruturas portuguesas foram
alteradas numa tentativa de instaurar uma economia planificada, de inspiração socialista.
Bancos e indústrias foram estatizadas, cooperativas de produção, formadas. As antigas
colônias foram abandonadas e as independências foram feitas. Um amplo processo de reforma
agrária ocorreu no país. Elementos das elites foram presos, juntamente com antigos
funcionários da polícia política.
No entanto, a tentativa de implantação de um regime econômico socialista não foi
adiante e a opção pela adesão à CEE levou ao desmonte da estrutura criada pela Revolução.
As nacionalizações se transformaram em privatizações, a economia se liberalizou e os
mercados foram abertos. O protecionismo e nacionalismo fascista da ditadura haviam
terminado. As tentativas de socialização dos meios de produção também foram postas de lado.
De 1976 a 1985, o país se preparou para entrar na CEE. Houve crescimento econômico,
com queda de participação dos setores primários e aumento de participação do setor
secundário.. Por fim, o setor terciário apresentou queda na sua participação do PIB, com
aumento apenas dos serviços do comércio, hoteis e restaurantes dando início a um
desenvolvimento do turismo no país. O consumo privado apresentou leve queda nos dez anos
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anteriores à adesão na CEE. Adicionalmente, o consumo de automóveis de passeio aumentou
entre 1976 e 1985 mostrando que os portugueses estavam ávidos para ter acesso aos
importados da Europa e isso ficou patente no aumento de consumo e nas mudanças do
comércio externo, as importações continuaram sua trajetória de superação das exportações e o
saldo da Balança Comercial manteve-se em débito por todo o período. Com o crescimento da
economia, novas empresas foram abertas, porém sem absorver da mão de obra disponível,
levando a taxas de desemprego elevadas para os padrões dos futuros parceiros europeus.
Por outro lado, qualquer esforço produtivo latente no campo de produtos dotados de
maior tecnologia ou divisão do trabalho mais elaborada esbarravam no arcaísmo Salazarista, o
que inviabilizou qualquer modernização ou mesmo especialização estrutural produtiva da
economia portuguesa por mais de três décadas. Restava-lhe, no início dos anos 1980, uma
posição de exportador de produtos primários e ofertante de serviços pouco intensivos em
capital, como o turismo, ao comércio exterior.
Em termos de relações com o continente, para Secco (2004), apesar de Portugal ser
membro da Aliança Atlântica desde sua formação em abril de 1949, o país encontrava
dificuldades para integrar-se ao resto da Europa. Uma justificativa para tal estaria na ditadura
de Salazar, e também no seu autorreconhecimento como um “império” que possuía
“províncias” ultramarinas. Tornou-se, portanto, necessário, que o país adotasse a
descolonização e o fim da visão tradicional imperialista para que pudesse pertencer à Europa.
Tal se deu após a revolução de 1974 e somente em 12 de junho de 1985, onze anos depois,
ocorreu a assinatura da Ata da Adesão de Portugal e Espanha à Comunidade Econômica
Europeia (CEE).
Os anos posteriores à Revolução dos Cravos foram de crise econômica, o ano de 1975
encerrou-se com uma queda do Produto Interno Bruto (PIB) de 4,3% em relação aos anos
anteriores. As exportações e as importações decresceram 14,1% e 22,7%, respectivamente, e
também caiu muito o valor relativo ao comércio com as ex-colônias, as remessas financeiras
dos emigrantes, o turismo, e a produção agrícola.

O aumento do déficit público e do

desemprego somaram-se aos indícios de uma crise que só não teve maiores proporções porque
foi acompanhada de um aumento do consumo privado interno. Este foi fruto dos que se
beneficiaram das políticas sociais postas em prática logo após o 24 de abril. Apesar da crise,
os salários reais haviam crescido 12% em 1974 e 9% em 19755.
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Portugal aderiu ao bloco econômico europeu, oficialmente, em 1986, mas para tanto
teve que se adequar às normas exigidas pelo regimento do então Mercado Comum Europeu.
Desde o pedido de adesão de Portugal à Comunidade Econômica Europeia em 1977, até à
assinatura do tratado em 1985, decorreram oito anos de negociações, assinaturas de acordos e
declarações, onde o país lentamente se adequou às exigências para que pudesse ser integrado
ao bloco.
Observado em um escopo mais amplo, Portugal representa no contexto europeu, um
caso de “ex-potência” decadente, cujas formas de estabelecimento de poder ultramarino e
dominação econômica se cristalizaram no colonialismo mantido à força após o século XIX.
Apresenta também o fenômeno de regressão econômica de longo prazo, indo de nação
mercantil a produtora primária – em moldes bastante análogos aos impostos às colônias,
sobretudo no emprego dos fatores produtivos, e do atraso tecnológico – em pouco menos de
dois séculos.
A situação econômica do país se alterou significativamente nos vinte anos em que
integra a Comunidade Europeia. Adicionalmente, a adesão à unificação da moeda, com a
adoção do euro em 1999, implicou na aceitação de uma autoridade monetária única, retirando
do Estado importante ferramenta de controle macroeconômico obedecendo a um
planejamento que pode não contemplar as necessidades particulares do país. Secco (2004,
p.203) sintetiza o quadro ao afirmar que “Agora é a vez da Europa „unida‟. Mas com seus
centros de decisão em Berlim, Paris... Não em Lisboa.”

1- ANTECEDENTES: O PERÍODO DE 1974 A 1985

Após mais de 40 anos de ditadura com o controle efetivo do país nas mãos de Salazar,
ocorreu a Revolução dos Cravos, em abril de 1974. Durante pouco mais de 2 anos, os rumos e
estruturas portuguesas foram alteradas, numa tentativa de instaurar uma economia planificada,
de inspiração socialista. No entanto, a tentativa não foi adiante e a opção pela adesão à CEE
levou ao desmonte da estrutura criada pela Revolução. As nacionalizações se transformaram
em privatizações, a economia se liberalizara e os mercados estavam abertos. O protecionismo
e o nacionalismo fascista da ditadura haviam terminado.
Os dez anos que antecederam a adesão portuguesa à CEE foram marcados por um
crescimento nas taxas de variação anual do PIB, com valores entre 19,62% no ano de 1976 e
22,76% em 1985. Em termos setoriais, a participação setorial no PIB entre 1976 e 1985
apresentou queda no setor agrícola e de pesca com 14,14% e 11,48% respectivamente. A
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indústria de transformação manteve uma participação crescente com variação positiva de
10,51% nos dez anos. Por fim, o setor terciário apresentou queda na sua participação do PIB,
tanto nos segmentos da construção com queda de 12,27%; quanto dos serviços bancários e de
seguros que apresentou queda de 18,79%. Já o grupo do comércio, hoteis e restaurantes, teve
um aumento de 8,59% na sua participação na economia do país, variando de 17,1% em 1976
para 19,3% em 1985. O setor com maior crescimento no período, também em termos de
participação no PIB, foi o grupo de eletricidade, gás e água, fato este justificado pelas obras
efetuadas pelo Estado português, na reforma e aumento da infraestrutura básica do país6.
O consumo privado apresentou leve queda nos dez anos anteriores à adesão na CEE,
com aumento de consumo dos produtos não duráveis – especialmente do setor de
alimentação, bebidas e tabaco – e queda dos produtos duráveis. De igual modo, houve queda
no consumo de serviços. No entanto, o consumo de automóveis de passeio aumentou entre
1976 e 1985, mostrando uma demanda reprimida no período anterior. Era possivelmente
estimulada pela construção e reforma de estradas, já que o país começou a aumentar
significativamente a sua malha rodoviária nesse período.
Em termos de comércio externo, as importações continuaram sua trajetória de superação
das exportações. O saldo da Balança Comercial manteve-se em débito por todo o período. Os
termos-de-troca variaram de 40,5% em 1976 para 73,7% em 1985. Adicionalmente, o país
teria uma desvalorização de sua moeda de 344% frente ao dólar norte-americano, uma
tendência que só cessou a partir da adesão em 19867. As taxas de desemprego do país se
elevaram. Se, em 1976, 5,7% da População Economicamente Ativa (PEA) estava sem
emprego, o ano de 1985 viu essa porcentagem atingir 9,7%. O número de novas empresas
abertas no país passou de 8.862 em 1976 para 8.732 em 1985.
O governo recorria à venda de Títulos da Divida Pública para obter recursos e, em 1975,
emitiu títulos, representando 7,14% do valor do PIB. No ano de 1985 foram emitidos títulos
equivalentes a 25,43% do PIB, mostrando um aumento crescente do endividamento público.
As reservas de ouro do país foram usadas para pagamento de empréstimos de curto prazo e o
endividamento externo permaneceu alto. O Investimento Direto Estrangeiro representava
0,7% do PIB em 1976. Em 1985 atingiu 1,27% do PIB8.
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De forma ampla, a economia portuguesa se reestruturou para atender às exigências
impostas pelo processo de adesão, que exigia o fim do modelo protecionista, então com uma
forte atuação do Estado na determinação e financiamento da economia. Assim, passou-se a
um modelo aberto, com livre trânsito de empresas e capitais, onde as antigas defesas
aduaneiras e tarifárias seriam substituídas pela livre circulação de mercadorias e a total
submissão às exigências dos países europeus. Isto para que Portugal pudesse ser aceito como
membro do MCE.
Algumas permanências, no entanto, podem ser destacadas. O poder econômico
continuou centralizado nas mãos de um pequeno grupo de famílias vindas do início da
República e fortalecidas pelo salazarismo que, mesmo exilado do país pela revolução, não
perdeu o controle das atividades de suas antigas empresas. Durante o exílio dos anos pósrevolução, tal grupo aproveitou para expandir suas áreas de atuação nas ex-colônias
portuguesas, como Brasil e Angola, conseguindo privilégios e favores dos governos locais
(COSTA ET AL., 2010, p.284). No final da década de 1980, retornaram a Portugal para tomar
parte no processo de privatizações, que lhes devolveria as antigas empresas, agora
reestruturadas e mais aptas a lidar com o novo cenário globalizado e sem o controle ou
interferências de política econômica do Estado.

2- A PRIMEIRA DÉCADA DE INTEGRAÇÃO, 1986-1995

A assinatura do Tratado de Adesão de Portugal à Comunidade Econômica Europeia só
ocorreu sete anos após a abertura das negociações. Os principais motivos para tal demora
pareciam ligar-se à situação corrente da economia portuguesa: (1)déficit na balança
comercial, (2)demanda interna sob forte recessão influenciada pela alta das taxas de juros, (3)
desvalorização do escudo frente à moeda norte-americana e (4)diminuição dos investimentos
do setor público. Tal situação levava a posições avessas à adesão por parte de outros países do
bloco. De toda a forma, o quadro da economia portuguesa devia-se à implantação extensiva
das medidas recessivas previstas pelo Segundo Plano de Estabilização de 1978, imposto pelo
Fundo Monetário Internacional (FMI) em troca de ajuda financeira (ALMEIDA, 2005,
pp.276-279). Tal plano apresentou como resultados mais visíveis, uma renda anual per capita
que equivalia a 53% da média da renda anual per capita dos demais países da Comunidade
Econômica Europeia em 1985. A inflação nesse mesmo ano beirava os 20% e o déficit
orçamentário era de mais de 10% do seu Produto Interno Bruto, o que representava mais do
dobro da média dos países membros da CEE (ABREU, 2001, pp.17-18).
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As disparidades entre os indicadores econômicos portugueses e dos países integrantes
do bloco levaram a reações de oposição à entrada de Portugal na comunidade. Os principais
problemas econômicos do país à época podem ser sintetizados como: (1) um setor industrial
não era competitivo dentro do continente; (2) o setor público respondia pela maioria dos
investimentos do setor produtivo; (3) a política monetária limitava-se ao controle de câmbio e
administração da taxa de juros.
Em 1985, com a assinatura do Tratado de Adesão de Portugal à CEE, o país assistiu ao
financiamento externo de projetos de investimentos do governo português. Eles permitiriam,
em tese, as mudanças da economia do país, desejadas pela Comunidade. Ademais, o Tratado
previa a alteração da legislação portuguesa quanto à movimentação de capitais, pessoas e
serviços dentro do bloco. A convergência do país em direção à CEE, que previa para 1992 a
unificação do Mercado, tornou-se uma prioridade em si do governo. Este ver-se-ia então,
capitaneando um processo de ampla abertura do mercado interno, sem ter uma noção definida
dos resultados de tal abertura.
Assim, é possível resumir os primeiros anos de adesão efetiva portuguesa à CEE como
dotado das seguintes características:
(1)Nele, o ambiente institucional português adaptou-se às demandas da CEE sem maiores
ressalvas ou restrições;
(2)A interferência maior da economia portuguesa no comércio intraeuropeu foi objeto de
reformas estruturais destinadas a eliminar a vantagem competitiva portugesa em relação aos
demais países-membros;
(3)O ambiente econômico interno de Portugal foi considerado insufuciênte e passível de
ajustes pela CEE.
Faz-se relevante, portanto, verificar como se deu tal ajuste e as políticas econômicas
adotadas nos governos do Partido Social Democrata, PSD, chefiados por Cavaco Silva, de
1986 a 1995, a saber: (1) de final de 1985 a agosto de 1987 – sem a maioria no Parlamento;
(2) de agosto de 1987 a final de 1991; e (3) de 1992 a outubro de 1995.
O primeiro governo do PSD se beneficiou da euforia causada pela assinatura do Tratado
de Adesão e presenciou uma melhoria da conjuntura internacional, com a redução do preço do
petróleo, das matérias primas e do dólar. De modo geral, a economia cresceu à taxa de 5,9 %
do PIB no ano de 1987 em relação ao ano anterior. O PIB per capita anual variou de 3.770
euros para 4.000 euros no ano seguinte. Adicionalmente, a política monetária passou a ser
integrada à zona comunitária, cumprindo as exigências constantes do Tratado de Adesão na
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trajetória em direção à convergência para uma moeda única. O controle da inflação e
estabilização da moeda nacional passaram a ser metas a alcançar.
Em relação à política fiscal, destaca-se a criação do Imposto de Valor Adicionado, o
IVA, a abolição de vários outros impostos menores – como o imposto ferroviário, imposto de
turismo, imposto para Fundo de Socorro Social, e taxas setoriais como a que incidia sobre as
especialidades farmacêuticas, além do fim de taxas aduaneiras para o comércio com os
demais Estados membros da CEE (ROMÃO, 2006, pp.437-445).
A tributação direta também sofreu alterações pela Comissão de Reforma Fiscal de 1984,
com a substituição de um modelo de tributação de rendimento sobre indivíduos – dividido em
múltiplas tributações como Imposto Profissional, Contribuição Predial, Imposto de
Aplicações de Capitais, Imposto de Mais Valia9, e todos estes adicionados por uma cobrança
adicional na forma de um Imposto Complementar – por um modelo comum à CEE de
tributação única de rendimento. Tal levou à implementação em 1986 do Imposto de
Rendimentos Singulares, IRS para pessoas físicas e autônomos, e o Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Coletivas, IRC, em substituição à Contribuição Industrial. A reforma
criou ainda uma Contribuição Autárquica que incidiria sobre o valor patrimonial de edifícios
urbanos e rurais, além de ter reformulado os benefícios fiscais (ROMÃO, 2006, p.428).
As políticas de cunho social implementadas no período em questão englobam a Lei de
Bases de Segurança Social, criada em 1984, e a reforma da educação que foi aprovada em
198610 com o objetivo de adequação à CEE. Buscava aumentar a eficácia do sistema, já que
havia altos índices de insucesso e abandono escolar.
Em termos de investimentos, o período assistiu a um aumento de entrada de
Investimento Direto Estrangeiro (IDE) que, em 1986, chegou a 0,87% do PIB português e, no
ano seguinte, atingiu 1,04% do PIB, atraídos pelo baixo custo da mão-de-obra e a
possibilidade de poder atuar nos países do mercado europeu sem pagar custos adicionais.
Em agosto de 1987, o parlamento português aprovou uma moção de censura que pôs
fim ao gabinete chefiado por Cavaco Silva. Foram então efetuadas novas eleições. O PSD
saiu vitorioso com ampla margem e Cavaco Silva retornou para um segundo governo.
A maioria absoluta no Parlamento, obtida nas eleições de 1987, deu maior liberdade de
ação ao primeiro ministro que conseguiu aprovar e implantar várias reformas. Dentre elas,
destaca-se a Reforma da Saúde que, com a aprovação da Lei de Bases da Saúde, em 1990,
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firmou um caráter universalista e igualitário ao sistema. Em relação à organização de políticas
sociais, passou-se a obedecer à exigência de coordenação comum para evitar duplicidade de
ações. Nesse sentido, em 1990 foram criados os Comissariados Regionais do Norte e do Sul
de Luta Contra a Pobreza, integrando ações de várias áreas e Ministérios (ROMÃO, 2006,
pp.304-319).
Em dezembro de 1989, o Conselho Europeu propôs a convocação de uma Conferência
Intergovernamental para identificar as alterações a introduzir no Tratado a fim de se chegar a
uma União Econômica e Monetária. Os trabalhos desta Conferência Intergovernamental e da
conferência sobre a União Política (lançados quando do Conselho Europeu de Roma, em
Dezembro de 1990) resultaram no Tratado da União Europeia, formalmente adotado pelos
Chefes de Estado e de Governo no Conselho Europeu de Maastricht em Dezembro de 1991 e
assinado em 7 de Fevereiro de 1992.
O Tratado previu a criação da União Econômica e Monetária em 1999 em três fases a
saber: (1) A primeira fase, iniciada em julho de 1990, permitiu ao Conselho avaliar os
progressos alcançados em matéria de convergência econômica e monetária, e aos EstadosMembros adotarem as medidas propostas pelo Tratado (proibição de restrições aos
movimentos de capitais, proibição para os bancos centrais de concessão de empréstimos a
descoberto a autoridades e empresas públicas, proibição de medidas que possibilitassem o
acesso privilegiado às instituições financeiras); (2) A segunda fase, se iniciou em janeiro de
1994, visava permitir aos Estados-Membros fazerem progressos significativos em matéria de
convergência das suas políticas econômicas: com a adoção de regras para o financiamento dos
Estados e foi criado pela Comissão um novo tipo de supervisão das finanças públicas. A
coordenação das políticas monetárias passou a ser responsabilidade do Instituto Monetário
Europeu (IME), criado na época para reforçar a cooperação entre os bancos centrais nacionais
e para proceder aos preparativos necessários para a introdução da moeda única. Os bancos
centrais nacionais tornaram-se independentes no decurso desta fase; e (3) A terceira fase o
início

da

UEM,

conforme

definido

no

Tratado.

Durante

esta

fase, as

regras

orçamentais passaram a ser vinculativas e o Estado-Membro que as não respeitasse poderia
ser punido. A política monetária foi unificada e confiada ao Sistema Europeu dos Bancos
Centrais (SEBC), composto por bancos centrais nacionais e pelo Banco Central Europeu
(BCE). Esta fase iniciou-se em 1 de Janeiro de 1999 com a adoção da moeda única.11.

11

Conforme informações disponíveis em http://www.bportugal.pt/pt-PT/OBancoeoEurosistema / Sistema
Europeu deBancosCentrais/UniaoEconomicaeMonetaria/Paginas/default.aspx acesso em 12/12/2009.
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Com a assinatura em 1987 do Ato Único Europeu, Portugal viu-se obrigado a
compatibilizar seu sistema orçamentário e fiscal com o dos demais países membros da CEE.
Adicionalmente, havia a pressão pela conclusão de tal compatibilização até o ano de 1992
para se adequar à entrada em vigor da União Econômica e Monetária (UEM). Assim, em
1991, foi aprovada uma Lei de Enquadramento Orçamentário, LEO12, Além de determinar
regras para a elaboração do orçamento, regulava também o acesso ao crédito público. Já em
termos de tributos, foram concluídas as reformas e implementações criadas no governo
anterior, com diversas discussões sobre possíveis exceções ao IVA. De igual modo, visando
preservar determinados fluxos de renda fiscal, Impostos Especiais de Consumo (IEC) foram
estabelecidos em 1989 – nomeadamente sobre óleos minerais, bebidas alcoólicas e tabacos.
Assim, em 1989, o sistema tributário português estava em estágio avançado de
compatibilização com os demais países da CEE.
Em termos de políticas monetárias, se até 1989, o principal objetivo das mesmas foi
reduzir a inflação e promover o equilíbrios das contas externas, os anos de 1990 e 1991
assistiram a uma orientação diferente. Ela ficou conhecida como a Primeira Fase da União
Econômica e Monetária em Portugal. Externamente, o quadro econômico favorável do final
da década de 1980 deu lugar a um cenário de desaceleração com crise cambial. Internamente
à CEE, ocorria a preparação para a adesão dos seus Estados membros ao Mecanismo de Taxas
de Câmbio.
As eleições de 1991 deram novamente a vitória ao PSD e em 1992, Cavaco Silva voltou
ao cargo de Primeiro Ministro do XII Governo que se estendeu até outubro de 1995 quando as
eleições foram vencidas pelo Partido Socialista (PS) e uma nova fase se iniciou no país.
Este terceiro mandato foi marcado por dois eventos inéditos para Portugal. Em primeiro
lugar, o primeiro semestre do ano foi concomitante à Primeira Presidência Portuguesa da CEE
sob a chefia de Cavaco Silva. Em segundo lugar, ocorreu a Cimeira de Lisboa nos dias 26 e
27 de julho de 1992.
A primeira presidência portuguesa da CEE teve marcos importantes como: (1) a
assinatura do Tratado de Maastrich a 7 de fevereiro de 1992; (2) a conclusão de etapas para o
Mercado Interno em 1992; (3) a continuação do processo rumo à União Econômica e
Monetária; (4) a criação do Fundo de Coesão Social para auxílio aos países menos
desenvolvidos do bloco; (5) a crise na Iugoslávia; e (6) o novo quadro político europeu com o
final da URSS; entre outros fatos relevantes.
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Lei 6/91 aprovada em 20 de fevereiro de 1991 e alterada pela Lei 53/93, aprovada em junho de 1992.
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Ainda relativo ao Tratado de Maastricht, com a sua assinatura ganhou prioridade a
redução da inflação dos países membros da CEE para até 3% ao ano. A revisão da Lei
Orgânica do Banco de Portugal, de 12 de setembro de 1995, considerou esta uma função
primordial deste órgão. Assim, o país passou a orientar sua política monetária para a
estabilidade cambial – considerada como essencial para manter a estabilidade dos preços, já
que se tratava de uma economia aberta. No período entre 1992 e 1995, Portugal passou por
cinco crises cambiais que Margarida Abreu (1998, pp.571-581) sintetiza como: (1) crise de
setembro de 1992: causada pela flutuação da lira e da libra e os ataques à coroa dinamarquesa,
a libra irlandesa, a peseta e o franco francês. Esta série de movimentos especulativos
internacionais levou a uma desvalorização do escudo em 6% frente à paridade central do
SME; (2)Crise de fevereiro e março de 1993: de cunho mais interno, causada pela
desconfiança externa de que as autoridades monetárias portuguesas pudessem enfrentar uma
nova crise já que um ataque especulativo à Peseta espanhola acabara de ocorrer; (3) Crise de
julho de 1993: Nova crise resultante de um ataque especulativo direto às moedas do SME e,
portanto, ao escudo. As autoridades monetárias da CEE decidem ampliar a banda de flutuação
em torno da paridade central em 15% enquanto elevavam as taxas de juros de curto prazo para
tentar desencorajar novos ataques especulativos; (4) Crise de fevereiro a julho de 1994:
acontece na contramão das demais moedas do SME e está associada a um conflito entre o
Banco Central português e o governo em relação à política a adotar quanto à taxa de juros.
Cavaco Silva afirma em rede nacional a queda da taxa de juros de curto prazo, o BP declara
os riscos que tal redução traria ao câmbio e se instala um clima de instabilidade e descrença
internacional nas políticas monetárias portuguesas; (5) Crise de março de 1995: um ataque
especulativo atingiu as moedas mediterrâneas (escudo, peseta, franco e lira) e as autoridades
monetárias portuguesas seguem os passos das autoridades espanholas desvalorizando também
o escudo.
Em uma análise conjunta, a autora conclui que as cinco crises partilham como causas os
ataques especulativos internacionais que se baseiam em previsões autorrealizáveis relativos ao
comportamento das moedas e economias dos países vítimas de tais ataques, aliados aos
conflitos políticos internos das autoridades portuguesas num quadro de abertura ao
movimento de capitais – que a autora considera ter ocorrido de forma precoce – e que
diminuiu a eficácia das intervenções do Banco de Portugal no mercado de câmbio já que “as
medidas de administração das taxas de juros mostraram-se inadequadas para sustentar uma
ancoragem nominal da taxa de câmbio excessivamente rígida”.
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Os anos de 1994 e 1995 assistiram a várias intervenções do Banco de Portugal no
mercado cambial para impedir a variação do escudo fora das faixas recomendadas. Tais
intervenções se davam na forma de leilões de crédito, que chegaram a uma periodicidade
diária e só diminuíram no final do ano de 1995 quando o país estava com uma taxa de
inflação de 3,4% ao ano, bem mais próxima da meta designada pelas autoridades monetárias
da CEE.
Em termos tributários, em janeiro de 1993 entrou em vigor na CEE, o novo regime
transitório do Imposto sobre o Valor Adicionado (IVA) com o objetivo de eliminar até 1996
as taxas aduaneiras entre os membros da comunidade. Este novo regime levou à isenção de
cobrança do IVA das mercadorias produzidas em um estado membro com destino a outro.
Portugal se antecipou à regulação, se adequando a essa alteração já em 1992, com o Decreto
Lei 290/92. Adicionalmente, para poder fazer a convergência para um mercado único, a CEE
determinou que as taxas de IVA deveriam se aproximar umas das outras numa faixa entre
15% e 25%, salvo para produtos especiais determinados pela comissão da CEE. Foi nesse
ponto que Portugal se viu obrigado a eliminar a taxa de IVA zero para os seus produtos
agrícolas, uma forma de subsidiar sua produção. Entretanto, outros estados membros como
Bélgica e Reino Unido mantiveram tal isenção para seus produtos o que leva a pensar numa
concorrência desleal de preços.
O terceiro governo liderado pelo Partido Social Democrata - PSD com Cavaco Silva à
frente do gabinete ministerial se encerrou como um período de dez anos, em que reformas de
cunho liberal foram postas em prática de modo contínuo e sistemático. Os mercados foram
abertos, e quando não existiam, foram criados e regulamentados para funcionarem como tal;
órgãos e instituições públicas reguladoras e interventoras na economia do país foram
fechadas; empresas e bancos públicos foram privatizados; o sistema tributário foi alterado de
modo a ficar compatível com os demais países pertencentes à CEE; políticas sociais foram
revistas; os instrumentos de política monetária foram utilizados de acordo com os ditames do
Sistema Monetário Europeu e o país se preparou para a integração na União Europeia e a
vinda da moeda única.
Os primeiros dez anos de participação portuguesa na CEE podem ser resumidos como
um período de continuidade política em que o mesmo partido, e o mesmo primeiro-ministro,
conseguiram se reeleger seguidamente mostram aprovação pela maioria da população, que
desejava o acesso fácil às mercadorias da CEE e à renda gerada pela Comunidade. A
economia se aqueceu logo nos primeiros meses e iniciaram-se as reformas que eram exigidas
pelo Tratado de Adesão. Em dez anos, o país alterou sua estrutura fiscal, passou a integrar o
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Sistema Econômico Europeu, abriu mão de parte de sua autonomia anterior em termos de
políticas cambiais, fiscais e orçamentárias. Também concretizou nos mercados financeiros,
práticas inexistentes antes, e caminhou em direção à convergência para com os demais países
integrantes da CEE.
Leis foram alteradas, tributos extintos e substituídos por outros novos. Subsídios que
permitiam vantagens comerciais foram eliminados e os programas de saúde e educação foram
revistos. Todas medidas tomadas visando atender as exigências e recomendações do Tratado
de Adesão. Portugal conseguiu, ao longo do período, obter largas somas de ajuda financeira
vinda dos Fundos de Coesão da CEE, bem como obter uma folga com a venda de suas
empresas estatais. Empresas estrangeiras se fundiram com nacionais ou as adquiriram. A
inflação foi controlada, o escudo se adaptou às normas monetárias da CEE e permitiu que
Portugal pudesse, em alguns anos, vir a fazer parte da União Monetária com sua moeda única,
o Euro. Houve piora na distribuição da renda, perda de postos de trabalho, um aumento das
dívidas interna e externa, aumento do déficit das contas públicas, piora dos resultados da
Balança Comercial e encolhimento do setor primário e secundário de produção. As
repercussões políticas vieram nas eleições de outubro de 1995, e de janeiro de 1996, que
deram a vitória ao Partido Socialista (PS) tanto para o partido que nomearia o PrimeiroMinistro, como para Presidência da República, respectivamente. Cavaco Silva tentou se
eleger presidente, mas os portugueses escolheram Jorge Sampaio que, junto com Antonio
Guterres teriam uma nova década para mudar aquilo que tanto criticavam nos governos do
PSD: o ultraliberalismo. Se, durante os dez primeiros anos da adesão portuguesa ao bloco
europeu, o discurso liberal de entrada incondicional na CEE teria o aval do povo português, as
eleições de 1995-1996 indicavam não apenas a consciência dos efeitos das políticas de
liberalização econômica e financeira, mas o recado claro de que se desejava mudança de
rumo.

3- A SEGUNDA DÉCADA DE INTEGRAÇÃO (1996-2006)

Após dez anos na liderança do governo português, o Partido Social Democrata-PSD
perdeu as eleições para o Partido Socialista-PS, com Jorge Sampaio eleito Presidente da
República no pleito de janeiro de 1996. Tal constitui uma repetição dos resultados das
eleições legislativas de outubro de 1995, na qual o PS também havia obtido vitória e indicado
António Guterres – militante do PS desde 1974, e desde 1992 exercia oposição aos Governos
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de Cavaco Silva – para a pasta de Primeiro-Ministro, iniciando assim o XIII Governo
Constitucional da República.
Durante seu primeiro mandato (1995-1999) como Primeiro-Ministro, sem o apoio da
maioria no parlamento, Guterres teve que recorrer a acordos pontuais com os partidos de
oposição (principalmente o Centro Democrático Social-CDS) conseguindo, assim, os votos
necessários à aprovação de suas moções, e plano orçamentário. Tal caracterizou o primeiro
governo em que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro pertenciam ao mesmo
partido, embora sem apoio parlamentar majoritário, e que conseguira o governo completar o
mandato inteiro desde o 25 de Abril de 1974 (AMARAL, 2005, pp.319-333).
Em termos sociais, logo no início do primeiro mandato, foi criado o Programa de
Rendimento Mínimo Garantido13 (RMG), em cumprimento à designação de rendimento social
de inserção (RSI). O RMG é um programa de inserção social que visa disponibilizar acesso de
um mínimo de recursos básicos às famílias mais carentes, permitindo que satisfaçam suas
necessidades básicas. O Programa tem sido criticado por segmentos da população que o
interpretaram como uma forma de manutenção da pobreza existente.
O ano de 1996 se encerraria com uma receita advinda das privatizações no montante de
2.415,2 milhões de euros. O ano seguinte chega ao total de 4.324,6 milhões de euros. Em
1998 acmula 3.853,2 milhões de euros. Em 1999 corre uma queda e soma um total de 1.697,9
milhões de euros. O ano seguinte se recupera e a receita das privatizações sobe para 3.344,5
milhões de euros. Por fim, em 2001 o valor total fica em 555,6 milhões de euros14.
Na sua relação com a União Europeia, António Guterres tomaria como sua principal
bandeira a adesão à moeda única, e consequente entrega das políticas cambial, monetária e
orçamental a uma autoridade supranacional centralizadora. Outros destaques da sua gestão na
relação com a União Europeia foram: (1) a negociação do Tratado de Amsterdam (1996-97) e
do pacote financeiro da “Agenda 2000” (1997-99); (2) a obtenção do acesso à 3ª fase da
União Econômica e Monetária (1999); (3) a presidência portuguesa da UE (2000); e (4) a
negociação do Tratado de Nice (2000), em que Portugal se destacou na liderança dos
pequenos países membros, contra a proposta francesa de alteração de tratados já assinados.
Visava a França modificar a ponderação dos votos e, assim, beneficiar Alemanha, França,
Itália, Grã-Bretanha e também Espanha.

Guterres conseguiu, com o apoio dos demais

pequenos Estados-Membros, impedir a alteração, aprovando sua proposta. Nesta, Alemanha e

13
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Lei n.19-A assinada a 29 de Julho de 1996.
Valores obtidos da base de dados do Ministério das Finanças, em milhões de euros, a preços correntes.
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Holanda passariam a responder fiscalmente por um Princípio de Diferenciação nas tarifas
cobradas pelo uso da infraestrutura de transportes daqueles países o que tornaria os fretes
rodoviários mais caros quando atravessassem seus territórios, já que estes possuíriam uma
estrutura mais sofisticada.
A segunda presidência portuguesa da União Europeia, em 2000, teve como destaque a
questão da ampliação do bloco com a entrada de novos países. Mas o tema central de
discussões foi o emprego, e como os Estados-Membros poderiam aumentar a taxa de emprego
através da geração de novos postos de trabalho. A proposta vencedora das discussões
priveligiou o maior investimento na pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, como
forma de aumentar a competitividade europeia e, consequente, aumento de postos de
trabalho.(ALMEIDA,2005, pp.324-325).
O XIV Governo se encerraria em 6 de Abril de 2002, com o pedido de demissão do
Primeiro-Ministro, após perda de apoio popular – comprovado na derrota sofrida pelo PS nas
eleições autárquicas de 2001. Havia acusações de ter inchado os quadros do funcionalismo
público com nomeações políticas, além de críticas quanto à política externa adotada em
relação a Timor-Leste.
Os três últimos anos do segundo decênio portugues na UE (2002-2005) ocorreram dois
governos chefiados pelo PSD: o primeiro, de 2002 a 2004, constituído pela aliança entre o
PSD e o Partido Popular-PP, após as eleições de março de 2002, em que assumiu a pasta de
Primeiro-Ministro, Durão Barroso. Este governo se encerrou a 17 de Julho de 2004, quando
Durão Barroso se demitiu para assumir o posto de Presidente da Comissão Europeia em
Bruxelas.
No seu período à frente do governo, destaca-se o fato de Barroso, em 2003, perante a
OTAN, ter mostrado forte alinhamento com as políticas norte-americanas de “combate ao
terror” enviando tropas para o Iraque em apoio claro às invasões a tais países em oposição à
opinião pública que preferia um alinhamento com os países membros da União Europeia.
O segundo governo do período PSD seria chefiado por Santana Lopes, Vice-Presidente
da Comissão Política Nacional do partido e Presidente da Câmara Municipal de Lisboa,
indicado pelo presidente Jorge Sampaio em julho de 2004. Após um período conturbado de
denúncias de corrupção, demissões em cargos do alto escalão do governo, quatro meses após
ter assumido o cargo, Santana Lopes pediu demissão (embora continuasse no cargo até a
realização das próximas eleições. A Assembleia da República foi dissolvida e novas eleições
legislativas foram realizadas em 2005 com a vitória ao PS. Este, pela primeira vez conseguiu
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alcançar a maioria absoluta no parlamento. Em 2005, José Sócrates assumiu a pasta de
Primeiro-Ministro15.
Em síntese, o segundo decênio da participação de Portugal pode ser resumido como de
continuidade ao anterior. Assim, as políticas iniciadas no primeiro decênio de adesão ao bloco
europeu foram continuadas. A continuação da aplicação da Política Agrícola Comum-PAC,
iniciada em 1992, levou a produção de produtos primários, paulatinamente, a um quadro de
impossibilidade de concorrência com os preços dos produtos externos. Consequentemente, o
desmonte da estrutura anteriormente suportada pelo Estado fez com que, ao final de 2003,
76% das explorações agrícolas tivesse menos de 5 hectares, e a maior parte dos produtores em
atividade, pertencesse a uma faixa etária de 65 anos de idade ou mais. Já a produtividade dos
empreendimentos agrícolas, segundo Romão (2006, pp.135-166), era de 50% daquela obtida
nos empreendimentos semelhantes na Grécia, Holanda e Itália. Deste modo, encolheram as
propriedades ativas, diminuiu a produtividade e a mão-de-obra ativa no campo havia
envelhecido.
O setor da pesca, tradicional na economia portuguesa, sofreu uma queda de 50% em sua
produtividade de 1996 a 2004. A pesca em águas nacionais, nesse período, diminuiu 13,47%
em adição aos 20,58% que haviam sido perdidos no período de 1986 a 1995. Já a pesca em
águas estrangeiras sofreu queda de 12,2 % entre 1996 e 2004. Isto, após a queda de 74,38%
do período 1986 a 2004, tornaria a pesca portuguesa em águas internacionais inexpressiva se
comparada aos anos 1960. A indústria portuguesa de beneficiamento do pescado teve que
recorrer à importação de matéria prima para suprir seu funcionamento. Tanto o setor de salga
e secagem do bacalhau quanto as indústrias de produção de conservas conseguiram, no
entanto, crescer (ROMÃO, 2006, p.179).
No segundo decênio de Portugal na UE, a indústria portuguesa manteve o padrão de
produção predominante de vestuário e calçados, além de madeira, cortiça, papel, peles e
couros. Já o setor de máquinas passou a ter algum destaque em 2002 quando as suas
exportações passaram a suplantar as de texteis. Já no setor terciário, destaca-se a continuidade
do crescimento do setor bancário e financeiro, em geral, bem como das contruções, seja na
expansão imobiliária, seja na de infraestrutura de transportes.
O período se caracterizou pela continuidade de concentração das instituições financeiras
e o desaparecimento da maior parte das de menor porte, centralização esta obtida
frequentemente por meio de fusões, aquisições e alianças. Se em 1987, o país somava 26

15

Conforme informações disponíveis em http://www.portugal.gov.pt, acesso em 10/08/2010.
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bancos, entre públicos e privados, em 2005, o número seria de 50. No entanto, o número de
funcionários cairia de 58.500 em 1987, para menos de 53.000 em 2004, com destaque para o
número de funcionários por agência que caiu de uma média de 39 em 1987, para menos de
dez em 2004. Adicionalmente, o setor se tornou mais privado na medida em que no ano de
1987, os quatro maiores bancos do país eram públicos e apenas um deles permanece em 2004.
Mesmo assim, em queda de participação no mercado – 26% em 1987 contra 19% em 2004.
(ROMÃO, 2006, pp.360-371)
Em termos de regulamentação do setor financeiro, Portugal nos vinte anos de integração
conseguiu cumprir as determinações da UE e atendeu aos

chamados “cinco pilares

fundamentais” para o setor, permitindo: 1- a liberdade de estabelecimento das instituições
financeiras no país; 2 - liberdade de prestação de serviços financeiros de todos os níveis; 3 - o
reconhecimento das regulamentações dos demais Estados-Membros; 4 - a liberdade de
circulação de capitais; e 5 - a união econômica e monetária.
O custo interno do processo de adesão ao euro foi a paralização do crescimento da base
monetária; suspensão de novas emissões; a taxa de juros manteve uma tendência decrescente,
com a taxa de redesconto atingindo 3% em 1999. Já os bancos comerciais congelaram suas
taxas a 8%, permitindo a convergência sem maiores sobressaltos nas instutuições financeiras
do país (LAINS,2005, pp.249-251).
A primeiro de janeiro de 1999, após noventa anos de uso do escudo, a moeda
portuguesa seria substituida pelo euro e permitiria que o país integrasse o Eurossistema. O
nome é dado à estrutura composta pleo Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC) e pelo
Banco Central Europeu (BCE) que se tornou o responsável pela definição e execução da
política monetária dos países-membros, pelas operações combiais, a guarda e gestão das
reservas cambiais oficiais dos membros, além de gestora do sistema de pagamentos do
sistema como um todo16.
Em Portugal, após a adesão à moeda única, as taxas de inflação perseguiram o máximo
de 2% fixado pelo BCE, com exceção de 2001 quando atingiu 2,4%, no entanto, foi
observado desempenho semelhante em outros países da zona do euro com leve aumento da
taxa inflacionária, acima da meta fixada pelo BCE.
Talvez a ação de maior impacto sobre a vida da população portuguesa durante este
segundo decênio tenha sido a entrada em vigor da moeda única. Porém, o maior impacto

16 Conforme os artigos 105, 106 e 107 do Tratado da União Europeia, disponível no endereço http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:PT:pdf acessado em 19/08/2010.
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sobre a própria União Europeia veio na não aceitação em 2004 de uma constituição única para
todos os seus membros. Fato que esfriou os ânimos e levou a grandes debates sobre os rumos
que a UE deveria agora seguir.
A análise dos dados e do ambiente econômico permitem afirmar que, de 1996 a 2005, o
PIB português passou a crescer a uma taxa 50% menor que no primeiro decênio, de 1986 a
1995. O PIB europeu, por sua vez, manteve uma tendência de crescimento que indica
estagnação. Em termos da participação setorial da economia, o setor primário diminuiu sua
participação na economia. O setor secundário também encolheu e o setor terciário manteve
uma tendência de crescimento com destaque para atividades ligadas ao comércio, à área
financeira, de imóveis, e serviços diversos.
O estudo das alterações ocorridas no setor primário em geral revelou uma redução física
absoluta do setor, refletida na produção total. Houve, portanto, destruição do produto agrícola
no país, no período. Já o setor pesqueiro, em particular, sofreu queda de participação no PIB
do país e perdeu o status de atividade tradicionalmente vital às populações costeiras que
aceitaram a destruição física da frota e redução dos totais de pescado em troca de auxílios
mensais para custeio de suas vidas.
Ao se analisar o setor secundário, constata-se uma redução na sua participação no PIB
nacional, com destaque para a instalação de uma montadora de automóveis no país. Tal levou
ao aquecimento o setor de produção de acessórios e auto-peças. Então, para este setor, os
efeitos sobre a oferta agregada foram: aumento do uso da capacidade instalada (apesar da
redução da participação), aumento do nível de investimento no setor. Os efeitos sobre a
demanda agregada foram: redução da arrecadação do governo, em razão da redução dos
rendimentos dos demais estabelecimentos industriais. No Balanço de Pagamentos, isso pode
ter causado, ao mesmo tempo, um aumento nos investimentos estrangeiros diretos (IED) e um
aumento na remessa de lucros para o exterior. O aumento progressivo do déficit do Balanço
de Pagamentos português ao longo do período mostra a primazia dos últimos sobre os
primeiros.
Por fim, o estudo sobre a evolução do setor terciário permite destacar a continuidade do
crescimento do setor bancário e financeiro, em geral. Também das construções, seja na
expansão imobiliária, seja na de infraestrutura de transportes. Assim, do lado da oferta
agregada, este setor obteve aumentos da capacidade instalada e do nível de investimento que
levaram a um agravamento do déficit da Balança Comercial. A demanda por serviços teve o
efeito de que o aumento das importações se elevasse, enquanto a produção interna desse setor
não atingiu outros mercados. Pelo lado da demanda agregada, o consumo dos serviços
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aumentou e trouxe maior rentabilidade ao setor, com consequente aumento de arrecadação.
Daí a compreensão da maior parte da população portuguesa de que a entrada do país na União
Europeia seja um “bom negócio”. No entanto, sob a superfície do aumento do consumo e do
volume de investimentos, escondiam-se alguns problemas crônicos.
No setor de comércio externo, Portugal manteve um quadro de déficit crescente da
Balança Comercial, com a demanda interna sendo suprida pelo mercado externo. As
exportações mantiveram-se com queda da indústria transformadora e perdas no setor primário
em geral. O país trocou os seus mercados de atuação tradicionais e concentrou suas trocas
com os demais países da UE, em especial com a vizinha Espanha, compondo um “bloco”
ibérico.
No lado monetário, a inflação portuguesa continuou a seguir o comportamento da UE
com metas determinadas pela autoridade monetária centralizada. A evolução do mercado
mobiliário português entre 1996 e 2005 se deu à custa do endividamento público e os
investimentos estrangeiros em carteira deram lugar aos investimentos diretos, já que ocorreu
uma tomada de consciência dos investidores externos da incipiência do mercado de valores
mobiliários português; levando à opção estratégica de transformar seus ativos monetários em
ativos de outro tipo. O fluxo de capitais entre Portugal e a União Europeia leva a concluir que
Portugal conferiu liquidez ao sistema monetário da União. As contas públicas continuaram a
tendência de aumento das despesas em relação às receitas, provavelmente devido às despesas
de capital, refletindo o endividamento público progressivo de Portugal e o aumento de saída
de capital do país em direção à UE.
No âmbito social, embora tenha sido priorizado o tema “Trabalho e emprego” na
segunda presidência portuguesa da UE, o país convergiu para os patamares de desemprego
médios da UE, sem que houvesse aumento dos níveis de emprego. O período assistiu à queda
na abertura de novas empresas e crescimento explosivo do fechamento de empreendimentos
em atividade, ou seja, destruição da oferta interna. A renda per capita portuguesa continuou a
crescer, mas de forma mais lenta que nos primeiros dez anos de participação no bloco
europeu. O índice de pobreza aumentou; houve menos investimento público na área social;,
aumentou a concentração de renda; aumentou a desigualdade; e Portugal é o pior em
distribuição de renda entre os países membros da União Europeia, ainda que tenha feito
tentativas de melhora com a política de Rendimento Mínimo Garantido.
Em síntese, pode-se afirmar que entre 1996 e 2005, a economia portuguesa rumou em
direção à estagnação. O PIB foi refreado, a formação bruta de capital fixo diminuiu, a
industria foi desmontada. A pesca sofreu um processo de eliminação, mas como o padrão de
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consumo não se alterou, os portugueses não sentiram muitas alterações no seu dia-a-dia. O
aumento do desemprego – resultado também da transferência de postos de trabalho para a UE
– não foi percebido. Assim como a consolidação de uma concentração de renda maior do que
no decênio anterior e um aumento do índice de pobreza ficaram ignorados. O aumento de
renda média – somado à manutenção dos padrões de consumo via importações (afetando a
balança comercial) – parece ter anestesiado a consciencia dos portugueses para a lenta mas
consistente deterioração estrutural da economia do país. Ele perdeu dinamismo e tem se
tornado ainda mais dependente da União Europeia.

4 - CONCLUSÃO

A entrada de Portugal na CEE ocorreu cercada de expectativas externas e internas
quanto à dinamização da economia portuguesa, estagnada desde a ditadura de Salazar . Uma
continuidade política de dez anos em que o mesmo partido, e o mesmo primeiro-ministro,
conseguiram se reeleger seguidamente mostram aprovação pela maioria da população, que
desejava o acesso fácil às mercadorias da CEE e à renda gerada pela Comunidade.
Em dez anos, o país alterou sua estrutura fiscal, passou a integrar o Sistema Econômico
Europeu, abriu mão de parte de sua autonomia anterior em termos de políticas cambiais,
fiscais e orçamentárias. Leis foram alteradas, tributos extintos e substituídos por outros
novos. Subsídios que permitiam vantagens comerciais foram eliminados e os programas de
saúde e educação foram revistos. Todas medidas tomadas visando atender as exigências e
recomendações do Tratado de Adesão. Portugal conseguiu, ao longo do período, obter largas
somas de ajuda financeira vinda dos Fundos de Coesão da CEE, bem como obteve uma folga
com a venda de suas empresas estatais. Empresas estrangeiras se fundiram com nacionais ou
as adquiriram. A inflação foi controlada, o escudo se adaptou às normas monetárias da CEE e
permitiu que Portugal pudesse, em alguns anos, vir a fazer parte da União Monetária com sua
moeda única, o Euro.
As consequências vieram com piora na distribuição da renda, perda de postos de
trabalho, um aumento das dívidas interna e externa, aumento do déficit das contas públicas,
piora dos resultados da Balança Comercial e encolhimento do setor primário e secundário de
produção. As repercussões políticas vieram nas eleições de outubro de 1995, e de janeiro de
1996, que deram a vitória ao Partido Socialista (PS).
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O discurso da oposição vitoriosa era de crítica cerrada a uma posição de
“ultraliberalismo” dos governos do PSD e se durante os dez primeiros anos da adesão
portuguesa ao bloco europeu, o discurso liberal de entrada incondicional na CEE teve o aval
do povo português, as eleições de 1995-1996 indicaram um desejo claro de que se buscava
uma mudança de rumo. Se o PS faria isso, era outra questão e, como se viu, houve apenas
continuidade, não interessava romper com o caminho escolhido.
Portugal optou por iniciar o segundo decênio de sua participação na Comunidade
Econômica Europeia, tendo na direção política do país o Partido Socialista – PS que ficou à
frente do governo por sete anos, quando foi novamente eleito o Partido Social Democrático –
PSD. No período, o país não alterou sua postura de “aluno obediente” das determinações
tomadas pelo bloco. Assim, os dez anos de 1996 a 2005 mostraram uma tendência à
continuidade das medidas e resultados de 1986 a 1995. No final do segundo decênio de
participação no bloco europeu, houveram dois mandatos do PSD. Eles não apresentaram
resultados de grande destaque ou grandes mudanças no direcionamento político e econômico,
já que apenas se continuou a seguir as orientações dadas pelas autoridades de Bruxelas.
Em termos macroeconômicos, a economia portuguesa passou a crescer à metade que
havia crescido no primeiro decênio pós adesão. Os setores primário e secundário mantiveram
suas trajetórias de queda na geração do produto e o país continuou a apresentar crescimento
do setor terciário com destaque para atividades ligadas ao comércio, à área financeira, de
imóveis, e serviços diversos, incluindo o turismo.
Um detalhamento de cada setor feito, permitiu perceber que para o setor primário, os
efeitos sobre a oferta agregada foram a redução do uso da capacidade instalada, redução do
nível de investimento no setor, aumento do déficit na balança comercial (redução da oferta
doméstica de alimentos e aumento das importações). Os efeitos sobre a demanda agregada
foram: redução do consumo e da rentabilidade marginal e absoluta do setor, com redução da
arrecadação do governo. Isto ajuda a explicar em parte o aumento do déficit das contas
públicas. Ao se analisar o setor secundário, constatou-se uma redução na sua participação no
PIB nacional, com destaque para a instalação de uma empresas europeias no país com efeitos
sobre a oferta agregada de aumento do uso da capacidade instalada, aumento do nível de
investimento em determinados setores e efeitos sobre a demanda agregada de redução da
arrecadação do governo, em razão da redução dos rendimentos dos demais estabelecimentos
industriais. O resultado observado foi o aumento progressivo do déficit do Balanço de
Pagamentos português ao longo do período. O estudo sobre a evolução do setor terciário
permitiu observar o crescimento do setor bancário e financeiro, em geral. Também das
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construções, seja na expansão imobiliária, seja na de infraestrutura de transportes. Assim, do
lado da oferta agregada, este setor obteve aumentos da capacidade instalada e do nível de
investimento que levaram a um agravamento do déficit da Balança Comercial.
A demanda por serviços teve o efeito de que o aumento das importações se elevasse,
enquanto a produção interna desse setor não atingiu outros mercados. Pelo lado da demanda
agregada, o consumo dos serviços aumentou e trouxe maior rentabilidade ao setor, com
consequente aumento de arrecadação. Daí a compreensão da maior parte da população
portuguesa de que a entrada do país na União Europeia seja um “bom negócio”. No entanto,
sob a superfície do aumento do consumo e do volume de investimentos, escondiam-se alguns
problemas crônicos como endividamento crescente, ausência de investimento na formação
bruta de capital fixo.
No setor de comércio externo, Portugal continuou a trajetória de déficit crescente da
Balança Comercial, com a demanda interna sendo suprida pelo mercado externo. As
exportações mantiveram-se em queda. O país trocou os seus mercados de atuação tradicionais
e concentrou suas trocas com os demais países da UE, em especial com a vizinha Espanha,
compondo um “bloco” ibérico. No lado monetário, o fluxo de capitais entre Portugal e a
União Europeia provou que Portugal favoreceu a liquidez do sistema monetário da União. As
contas públicas continuaram a tendência de aumento das despesas em relação às receitas,
provavelmente devido às despesas de capital, refletindo o endividamento público progressivo
de Portugal e o aumento de saída de capital do país em direção à UE. No âmbito social,
embora tenha sido priorizado o tema “Trabalho e emprego” na segunda presidência
portuguesa da UE, o país convergiu para os patamares de desemprego médios da UE, sem que
houvesse aumento dos níveis de emprego. O período assistiu à queda na abertura de novas
empresas e crescimento explosivo do fechamento de empreendimentos em atividade, ou seja,
destruição da oferta interna. A renda per capita portuguesa continuou a crescer, mas de forma
mais lenta que nos primeiros dez anos de participação no bloco europeu. O índice de pobreza
aumentou; houve menos investimento público na área social;, aumentou a concentração de
renda; aumentou a desigualdade; e Portugal é o pior em distribuição de renda entre os países
membros da União Europeia. A situação só não se agravou pois o crescimento vegetativo da
população encontra-se estagnado e a População Economicamente Ativa está mantendo os
mesmo patamar ao longo dos últimos dez anos estudados.
Em síntese, pode-se afirmar que entre 1996 e 2005, a economia portuguesa rumou em
direção à estagnação. O PIB foi refreado, a formação bruta de capital fixo diminuiu, a
industria foi desmontada. A pesca sofreu um processo de eliminação, mas como o padrão de
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consumo não se alterou, os portugueses não sentiram muitas alterações no seu dia-a-dia. O
aumento do desemprego – resultado também da transferência de postos de trabalho para a UE
– não foi percebido. Assim como a consolidação de uma concentração de renda maior do que
no decênio anterior e um aumento do índice de pobreza ficaram ignorados. O aumento de
renda média – somado à manutenção dos padrões de consumo via importações (afetando a
balança comercial) – parece ter anestesiado a consciencia dos portugueses para a lenta mas
consistente deterioração estrutural da economia do país. Ele perdeu dinamismo e se tornou
totalmente dependente da União Europeia.
Uma análise dos vinte anos de participação portuguesa no bloco econômico europeu
permite concluir que houve uma queda no crescimento econômico, com taxa de crescimento
real inferior à média dos demais países do bloco no período. A estrutura produtiva foi
desmontada, com diminuição dos setores primário e secundário, em contraponto ao
crescimento do setor de serviços em geral. Os antigos olivais deram lugar a campos de golfe e
resorts para lazer dos turistas vindos, na sua maioria, dos demais países do bloco, e as
cooperativas de produção formadas na Revolução dos Cravos, praticamente não existem mais.
Como esperado, o país passou a ocupar o lugar determinado pelas potências do bloco de
mero coadjuvante com a função básica de mercado consumidor para os produtos destas
mesmas potências e eliminação de todas as possibilidades de concorrência dos poucos
produtos portugueses de algum potencial de competitividade pré-adesão.
Portugal precisava da CEE para “pertencer” à Europa e o lugar que lhe foi destinado foi
de um pequeno mercado consumidor. Interessava à CEE apenas do lado de sua demanda, não
de sua oferta. Para tanto, o aumento do consumo interno via importações (i) forçou as
autoridades econômicas portuguesas a manter a estabilidade monetária interna no ritmo do
restante da comunidade, à custa da destruição da capacidade de investimento público e
fomento da demanda efetiva e (ii) gerou a expectativa de redução no estoque de mercadorias a
serem produzidas para o futuro, causando o círculo vicioso investimento-produto, estudado
anteriormente. Em termos macroeconômicos, houve aumento de consumo, queda de
investimentos, os gastos do governo aumentaram perante um aumento da arrecadação, as
exportações diminuíram e as importações aumentaram. O conjunto mostra e explica a
tendência de queda de crescimento do produto português e a consequente diminuição da
economia do país.
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