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PREFÁCIO

Foi um grato prazer este em que o A. me colocou quando me 
pediu para escrever o prefácio. A consideração que nutro pelo A. 
vem dos anos sessenta, foi um dos melhores professores que conheci 
e admirei na FEP, Faculdade de Economia do Porto. De espírito 
aberto, desempoeirado, invulgar na época, interligava muito bem 
a teoria e a realidade, era capaz de rasgar horizontes aos alunos, ao 
mesmo tempo que não nos deixava descolar da economia portuguesa 
e nos puxava para os problemas de ordem prática das empresas e das 
políticas económicas. Recordo-me de ter lido, fora dos calhamaços 
das cadeiras anuais, a sua dissertação de doutoramento Espaço e 
Desenvolvimento Económico, que se desprendia das aridezes do cos-
tume e continha conceituações e teorizações que se me revelavam 
úteis para a compreensão de vários problemas nacionais. Fez-me 
seu assistente logo ao terminar o quinto ano e apercebi-me da sua 
dimensão mais humana e afetiva. No “turbilhão académico” da 
segunda metade dos anos setenta, no pós-25 de Abril, a que o A. 
alude no início do livro, tive a honra de, a seu lado, fazer parte da 
Comissão de Reestruturação da FEP, nomeada pelo ministro com a 
missão de restabelecer as proporções e suster a moda do marxismo, 
emergente e fugazmente reinante, incumbências em que julgo a 
comissão foi bastante bem sucedida. Sempre assentámos no mútuo 
respeito intelectual e há naturalmente, entre o A. e o prefaciador, as 
distâncias de dois economistas que não se inibem de expor opiniões 
próprias (por exemplo, não vejo o keynesianismo tal e qual o A. o 
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vê e o caracteriza no livro, como algo associado a excessivo uso da 
política orçamental de estabilização, com o correlativo endivida-
mento público).

1. 

A curiosa equação qualitativa do A.,“€=N+S”, simboliza uma tese 
larga, controversa e sedutora, cuja plausibilidade subscrevo e a propósito 
da qual o A. – que longamente palmilhou o conhecimento, a experiência 
e a sabedoria, até ao topo da montanha – convida o leitor a visitar as gran-
des correntes do pensamento económico e político, congregando ideias 
e factos e pessoas que a História regista e de que a construção europeia e, 
especialmente, a união monetária parecem ser uma decorrência sui generis, 
ou um casamento de conveniência. Casamento “N+S” que, não por acaso, 
sucede à queda do muro de Berlim e à reunificação alemã, cerca de meio 
século depois da II Grande Guerra, esta depois da Grande Depressão, talvez 
as duas páginas mais negras de todo o século XX europeu.

O A. defende que duas ou três famílias antagónicas e dominantes do 
pensamento e da prática politica, os “N”, neoliberais, e os “S”, socialistas e 
socialdemocratas, apesar de todas as divergências essenciais e tradicionais, 
confluíram numa base comum de ideias e ação, edificaram o “momento 
Maastricht” e assinaram o tratado de 1992. Assim lançaram, em minha opi-
nião, parte da Europa na fantástica viagem do novo e do desconhecido, em 
que os navegantes iam apetrechados de cálculos incertos, mais apologéticos 
do que fundamentados. Foi a supremacia de uma dada forma europeia de 
ver e fazer as coisas – com visão, discernimento, estratégia, ambição, 
coragem –, que se dizia acima das diferenças de ideário dos “N” e dos “S”, 
e se dizia acima das racionalidades dos europeístas ditos timoratos e dos 
ditos eurocéticos. Acima, pois claro! E contudo, está ainda por saber se 
essa foi a supremacia do melhor desígnio para a Europa como um todo e, 
em particular, para cada um – um a um – dos países da união monetária, 
em que nos contamos nós também. 
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Chegados aqui, porém, recuar seria uma outra forma de temerida-
de, simétrica e mais grave e menos controlável do que a temeridade do 
“momento Maastricht”, e seria delapidar o imenso esforço que empresas 
e pessoas fizeram na lusa travessia que vai a meio e que, reconheçamos, 
endurece e robustece capacidades e competitividades numa espécie de da-
rwinismo social e empresarial (aflorado pelo A.), processo este que poderá 
já ter ultrapassado a sua fase prematura e mais dolorosa.   

O A. não ignora que houve quem estivesse, nos anos noventa, 
contra uma participação de corpo inteiro de Portugal nesse 
auspicioso e temível momento maastrichtiano e nos subsequentes pro-
cessos da chamada convergência nominal. Eles tinham alguma razão em 
dizer que Portugal iria sofrer com a precoce perda da moeda, porque as 
nossas estruturas produtivas eram o que eram e a nova moeda concebia-
-se demasiado forte. Mas a tese do A. é, se quisermos, uma outra forma 
de revelar que a aliança “N+S = €” (reescrevo-a) foi uma grande arca 
de Noé que se fez ao mar e levou consigo os “N”, neoliberais, e os “S”, 
socialistas e socialdemocratas, e abandonou na praia uns tantos parentes 
destas famílias políticas a esbracejar sozinhos, lembro-me bem disso porque 
fiz questão de ficar lá, na praia, a par de umas franjas estranhas às ditas 
correntezas “N+S”.

2.

No capítulo final, que é parte especialmente importante do livro, o A. 
debruça-se sobre os atuais problemas de Portugal, tendo como pano de 
fundo o “momento Maastricht” e as regras europeias das finanças públicas 
a que estamos vinculados. 

Inevitavelmente, o A. traz a terreiro, e bem, a grande questão da 
“reforma do Estado”. E surpreende-me ao citar algumas das ideias que 
escrevi em recente livro dedicado ao sobrepeso do Estado e ao reequilíbrio 
estrutural das suas funções e finanças. Não posso deixar de agradecer e 
comentar algumas dessas referências. 
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Com razões que me parecem bastante ponderáveis, o A. interroga-nos 
sobre a Constituição e a atuação do Tribunal Constitucional português. 
Por exemplo, ao apreciar medidas de política orçamental, sobretudo as 
de teor permanente e reformista, não deveria o Tribunal pôr no mesmo 
pé, por um lado, as normas e os princípios constitucionais internos, e por 
outro, as normas europeias, designadamente as do Tratado de Maastricht e 
as do recente Pacto Orçamental que, goste-se ou não, são um “balizamen-
to” para o reformador português? O A. responde que sim, e não está só. 
E o A. lembra, com alguma pertinência, que se a política de austeridade 
pudesse seguir a “via inflacionista” (não pode, porque inexiste uma ‘nossa’ 
política monetária e cambial), o Tribunal nem pestanejaria.  

O A. retoma o “dilema do reformador” que enunciei em 2005 e 2013, 
chama-lhe paradoxo e considera-o insolúvel nas atuais circunstâncias 
constitucionais e políticas. Bem sabemos, a insolubilidade, no sentido de 
solução outra que não a indesejável, é própria das situações dilemáticas 
salvo se e quando removemos um dos seus pressupostos. No caso do 
reformador, o dilema quebrar-se-á se houver um acordo nacional, sério e 
longo, para a reforma do Estado, tema a que voltarei adiante. 

Sem revisão constitucional, o A. acha que não é possível reformar e 
reduzir o Estado na dimensão e profundidade que as finanças públicas 
requerem. [Aqui afastamo-nos um pouco, pois penso que é viável fazer 
muita coisa mesmo no quadro constitucional vigente, por exemplo: as 
rescisões amigáveis de pessoal com indemnizações condignas; a aplicação 
do “princípio equitativo do utilizador/pagador” ao Estado social (quem 
pode paga, quem não pode não paga), único modo, a meu ver, de o salvar da 
insustentabilidade e de o pôr a respeitar a “equidade”, a qual, sublinhe-se, 
deve ser um valor constitucional de primeira grandeza; o encerramento 
de fundos e serviços autónomos de baixa utilidade relativa; as medidas e 
medições ‘estruturais’ da produtividade na administração da justiça; as 
medidas de redução ‘estrutural’ da economia paralela; a eliminação ‘es-
trutural’ de “atrasados” nos pagamentos a fornecedores o setor público; 
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etc; e o financiamento extraordinário da reforma do Estado, porque sem 
se saber como ela é paga não há grande reforma que mereça esse nome.]

E acha o A. que uma tal revisão constitucional reformista do Estado 
não é possível porque exigiria 2/3 do Parlamento e o A. não vê os atuais 
políticos reunidos num tão amplo entendimento em torno do reformador, 
por muito que este procurasse fazer concertação social e política. [Aqui, nas 
falhas da concertação interna, sucumbiria igualmente o “repto europeu” 
do reformador, ideia que defendo mas que exige muitas condições e é um 
caminho político muito trabalhoso.] 

Neste ponto do livro, em que o A. parece assumir um nacional derro-
tismo reformista – aliás, espantoso para quem o conheça –, uns leitores 
porventura verão realismo e democracia, “é a vida”, e por isso alguns destes 
verão o fim português do euro e o regresso ao escudo, em turbulência. 
Outros leitores, em que me incluo, sentirão perplexidade por o A. não 
renovar a tese central do livro (“N+S”) e por a não readaptar à escala das 
nossas graves condições de país metido nas sete varas do euro. Ora, o A. 
dilucida os leitores nas últimas linhas do livro e a resposta é clara quando 
conclui preconizando uma “nova convergência das maiorias neoliberais, 
socialistas, socialdedemocratas”, leia-se (assim leio) “N+S” em Portugal 
também. “Consensos que devem ser alcançados dentro desse balizamento (das 
regras europeias). O ‘momento Maastricht’, que gerou o euro, atribui-lhe o 
papel de retirar aos Estados instrumentos com os quais possam continuar a 
alimentar a ‘lei de Wagner’.” Afinal, o A. fecha o livro com uma espécie 
de “antilei de Wagner” das finanças públicas dos países da Europa, ideia 
que defendo para Portugal mas a respeito da qual o A. adverte, algures 
no livro, podermos esbarrar nos mencionados embargos da Constituição 
e do Tribunal Constitucional.

O A. acredita, di-lo expressamente, que essa nova convergência política 
europeia “N+S” há de surgir no quadro das regras orçamentais do euro e 
há de assim gerar-se um “ambiente económica e socialmente saudável. Por 
isso, apostamos na continuidade do euro”.



euro = neoliberalismo + socialismo

12

3.

Vimos acima que o A. aborda, e bem, a grande questão da reforma do 
Estado. E eis que, já com o livro fechado, a todos foi dado a conhecer um 
denominado “guião” da reforma do Estado elaborado pelo Governo e 
datado de 30 10 2013. O livro do A. não nos permite que o prefácio passe 
ao lado desta ocorrência.

O “guião” é um infeliz, dececionante e desditoso documento. Lamento 
que, depois de todo este tempo e desperdiçando uma circunstância única, 
o  dito “guião” seja um borrão, um caderno de apontamentos por vezes 
avulsos e desarticulados, uma espécie de draft preliminar que se desvanece 
na lembrança como a primeira camisa que se vestiu. Só poderá ter uma 
virtude: a de, enfim, com boa vontade de todos, poder servir para iniciar 
o diálogo político e social. Diálogo liderado e conduzido pelo reforma-
dor que só pode e deve ser o primeiro-ministro, tudo e sempre à luz do 
superior interesse nacional. 

Se não se pegar no que, apesar de tudo, há de abertura reformista 
no “guião”, por fraco e inconsistente que ele seja, o pouco que há poderá 
maquiavelicamente (o advérbio é este mesmo) virar-se contra a reforma 
do Estado. Este risco do contrarreformismo é relativamente elevado, tem, 
aliás, a prova da história repetida de um vazio – o vazio das reformas e 
mais reformas prometidas e frustradas do Estado-administração.

No presente, é a situação das finanças do Estado e é o imperativo das re-
gras europeias o que faz a diferença, como o A. salienta. Este contexto pode 
e deve, por isso, levar-nos a olhar condescendentemente para o “guião” e 
tentar separar o trigo, que é raro, do joio, que é muito, e tentar tudo para 
reconverter o dito “guião” em alguma coisa que verdadeiramente valha 
o carreto, perdoe-se-me a expressão. Talvez todos possamos usar a tardia 
abertura do Governo para dar uma grande volta construtiva e reconstrutiva 
ao pobre “guião” e fazer de um malparido texto um autêntico e concertado 
programa de reforma estrutural do Estado, com explicitação das opções e 
das alternativas, dos meios e dos fins, das políticas, das ações e das medidas, 
dos calendários, dos responsáveis, das avaliações de progresso, etc. 
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Recordemos que há bem pouco tempo, em plena e momentânea crise 
política, o Presidente da República apelou para um “compromisso de sal-
vação nacional”, uma espécie de grande pacto de regime, supra-anual e de 
largo espectro reformista: “um acordo de médio prazo, que assegure, desde 
já, que o Governo que resulte das próximas eleições poderá contar com um 
compromisso entre os três partidos que assegure a governabilidade do País, a 
sustentabilidade da dívida pública, o controlo das contas externas, a melhoria 
da competitividade da nossa economia e a criação de emprego” (comunicação 
ao País, 10 07 2013). O apelo, que não era mais do que um modo de superar 
o citado “dilema do reformador”, caiu em saco roto. Uma tristeza. A “sal-
vação nacional”, o “compromisso patriótico” e a dignidade da República 
soçobraram às vistas curtas mas democráticas dos políticos situacionistas 
e oposicionistas – e as razões que animam os políticos, umas comezinhas 
outras nem tanto, estão contadas pelo A., como deixei referido.    

Espero que a leitura do livro de Rui Conceição Nunes possa ajudar a 
iluminar o reformador e a concitar, entre nós, uma peculiar tese reformista: 
“N+S = Reforma do Estado e das Finanças Públicas”, muito acima e muito 
além de manhas, miopias, mediocridades, mesquinhezes e rodopios que 
mal se distinguem do zero da grande política e do zero da inteligibilidade, 
que tanto vêm consumindo o País. Bem sei, infelizmente, pelo que se vê, 
e pelo que o A. expõe, este é um voto de quase utopia. 

Miguel Cadilhe
Porto, novembro 2013
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INTRODUÇÃO

«...economic history is a long record of government policies 
that failed because they were designed with a bold disregard 

for the laws of economics.»
VON MISES

A reorganização dos cursos do Instituto Superior de Ciências 
Económicas e Financeiras, no ano de 1949, em Portugal, deu início 
ao ensino, na disciplina de Economia I, da microeconomia neoclás-
sica e, na cadeira de Economia II, do keynesianismo1.

No primeiro ano também eram apresentadas as ideias de Walter 
Eucken, o mais importante economista do «ordoliberalismo» da 
Escola de Freiburg, sendo indicada como literatura metodológica a 
tradução espanhola de Die Grundlagen der Nationalökonomie (Gus-
tav Fischer, JENA, 1939), com o título Cuestiones Fundamentales de 
la Economia Política (Revista de Occidente, Madrid, 1947)2.

1. Os docentes que protagonizaram este avanço no ensino das teorias económicas foram o 
professor António Manuel Pinto Barbosa (1917-2006) e os então seus assistentes, Manuel 
Jacinto Nunes, Luís Teixeira Pinto (1927-2012) e Francisco José da Cruz Pereira de Moura 
(1925-1998). Cf. http://aquila.iseg.utl.pt/aquila/departamentos/EC (consultado em julho 
de 2013). A estes ilustres Mestres deve o autor a sua iniciação em Economia. Na Revista 
do Expresso de 3 de agosto de 2013 foi feita uma breve referência biográfica àquele ilustre 
professor pelo atual diretor do ISEG, João Duque.

2. Se bem que Eucken tenha feito consideráveis contributos tanto na metodologia como 
na teoria da política económica, nunca se considerou como um metodologista. De facto, 
na primeira frase do prefácio da primeira edição afirmou (na tradução espanhola): «Este 
libro no es un libro metodologico» (p. XVII)
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Ora, Walter Eucken, sendo um economista pouco conhecido nos 
meios académicos dominados pela literatura anglo-saxónica, teve um 
papel fundamental na modelação da economia social de mercado da 
Alemanha e, por extensão, da Europa continental. Walter Eucken é 
um economista também desconhecido da maior parte dos estudantes 
de economia do País. 

Cinco anos depois, foi criada a Faculdade de Economia do Porto, 
cujo curso reproduzia, na área da Teoria Económica, o modelo de 
«Económicas», o qual se manteve, no nosso ensino superior, até ao 
25 de Abril. 

Esta revolução ocorreu numa época em que a economia mundial 
sofria um grande abalo. Primeiro, foi o abandono da ligação das 
moedas ao dólar, e, por meio deste, ao ouro – com a consequente 
flutuação generalizada das moedas. Depois, a Guerra do Vietname 
chegou ao fim, e os EUA tiveram de reorganizar a sua economia. 
Por outro lado, verificou-se o primeiro choque do petróleo, uma 
das componentes da estagflação que atingiu nos anos 70 do século 
XX os países mais desenvolvidos. Em Portugal, estes acontecimentos 
foram ocultados pela desorganização da economia decorrente do 
«processo revolucionário em curso». 

No turbilhão académico dessa época só havia espaço em Portugal 
para o ensino do marxismo: as escolas daí em diante tinham «uma 
filosofia oficial, o marxismo». Mas, passado este élan revolucionário, 
e a pouco e pouco, o ensino da microeconomia e da macroeconomia 
voltou aos bancos das nossas escolas. 

Os economistas, académicos ou das organizações, a partir do 
final da II Guerra Mundial, passaram a ser instruídos de acordo 
com uma nova ortodoxia estabelecida no final dos anos 30 do século 
XX – o keynesianismo –, na qual era reconhecido um papel deter-
minante do Estado na condução da política económica. Em meio 
século fizera-se uma rotação de 180 graus no que respeita à política 
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económica: mudara-se de um quase total liberalismo para um novo 
intervencionismo – em certos casos, mesmo, dirigismo. No início da 
década de 1970, foi atribuída ao presidente Richard Milhous Nixon 
(1913-1994) a frase «We are all Keynesians now».

Mas, confrontados com as rápidas alterações estruturais internas 
e externas, a partir dos anos 80 do século passado foi necessário 
procurar novos paradigmas, cujos críticos designaram por neolibe-
ralismo – conceito, aliás, forjado também na década de 19303. No 
entanto, é difícil defini-lo, e encontrar os seus contornos, porque 
corresponde a análises e soluções muito diferenciadas4.

A Europa, que se autoflagelou durante séculos, encontrou na 
construção europeia uma forma de estabelecer uma paz que só 
existira no tempo do Império Romano, e representantes das duas 
linhas de pensamento – socialistas e neoliberais – admitiram pelo 
Tratado de Maastricht que a sua união económica seria mais sólida 
com a adoção de uma moeda comum.

Essas duas linhas coexistiram na nossa constituição de 1976, 
e coexistem ainda. A nossa lei fundamental instituiu um regime 
democrático de sociedade de tipo europeu, apontando para um 
«sistema económico-social misto de coletivismo marxista, socialismo 
autogestionário e social-democracia», segundo o constitucionalista 

3. O termo «neoliberalismo» é da autoria do ordoliberal Alexander Rüstow (1885-1963). 

4. Um bom contributo para a elucidação deste conceito encontra-se em Pascal Salin, Libé-
ralisme, Editions Odile Jacob, Paris, 2000. «Para o americano médio, um liberal é alguém 
que vota Democrata, é a favor da redistribuição do rendimento dos mais ricos a favor dos 
mais pobres, quer maior regulação governamental do mercado, provavelmente apoia a 
regulamentação das armas, gosta da educação pública […]». Anthony Gregor, Future of 
Freedom Foundation, dezembro, 2012. Na Europa, esta posição político-ideológica não é 
«liberal», mas sim socialista ou social-democrata. O «liberal» no sentido europeu do termo 
na América é «conservador» ou «republicano». O neoliberalismo da Escola Austríaca nos 
EUA designa-se libertarianismo ou anarcocapitalismo.
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Jorge Manuel Moura Loureiro de Miranda, um dos constituintes5. 

O Centro Democrático Social (CDS, atual CDS/PP) foi o único 
partido representado na Assembleia Constituinte que votou contra a 
nova lei fundamental. Na declaração de voto feita pelo deputado Vic-
tor António Augusto Nunes de Sá Machado (1933-2002), foi afirmado: 

 «O nosso voto exprime o inconformismo e a frustração pela oportu-
nidade que, na lei fundamental, se perdeu de mais democracia e de 
mais autêntico pluralismo. Porque bem mais do que é, a Constituição 
haveria de ser norma da identidade coletiva de todos os portugueses 
entre si, e de todos eles no mesmo Estado e no mesmo futuro. Por 
outras palavras: seria necessário que a Constituição não fosse, so-
bretudo, um instrumento de forças temporalmente maioritárias, 
mas que se traduzisse, isso sim, numa base flexível, de sólidas e bem 
delimitadas fronteiras democráticas, para o exercício pleno, criador, 
eficaz e progressivo da vontade popular.»6

5. O Preâmbulo da Constituição de 1976 tinha a seguinte redação, que ainda se mantém: 
«A 25 de abril de 1974, o Movimento das Forças Armadas, coroando a longa resistência do 
povo português e interpretando os seus sentimentos profundos, derrubou o regime fascista. 
Libertar Portugal da ditadura, da opressão e do colonialismo representou uma transformação 
revolucionária e o início de uma viragem histórica da sociedade portuguesa. A Revolução 
restituiu aos Portugueses os direitos e liberdades fundamentais. No exercício destes direitos 
e liberdades, os legítimos representantes do povo reúnem-se para elaborar uma Constituição 
que corresponde às aspirações do País. A Assembleia Constituinte afirma a decisão do povo 
português de defender a independência nacional, de garantir os direitos fundamentais dos 
cidadãos, de estabelecer os princípios basilares da democracia, de assegurar o primado do 
Estado de Direito democrático e de abrir caminho para uma sociedade socialista, no respeito 
da vontade do povo português, tendo em vista a construção de um país mais livre, mais justo 
e mais fraterno.» (O sublinhado é nosso).

6. Francisco Manuel Lumbrales de Sá Carneiro (1934-1980) não concordava com a nova cons-
tituição, mas deixou o seu partido, o PPD (Partido Popular Democrático), aprová-la. O PPD 
passou para PSD/PPD no final de 1976 e em 1999, sendo seu presidente Marcelo Nuno Duarte 
Rebelo de Sousa, integrou o Grupo Popular do Parlamento Europeu. Em 1982, a Aliança 
Democrática e o PS chegaram a um acordo sobre a revisão constitucional, que seria aprovada 
a 12 de agosto desse mesmo ano. Os socialistas opuseram-se a um referendo e não aceitaram a 
completa «normalização» da Constituição, recusando-se a depurar as suas normas coletivistas 
e a remover os limites materiais que a lei fundamental fixa para a sua própria revisão.
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Porém, as sucessivas alterações ao texto fundamental, associadas 
ao nosso processo de integração europeia, foram aproximando a 
lei constitucional da linha política ordoliberal que está na base da 
comunidade económica europeia7.

 «Em termos políticos, todo o período entre 1976 e 1986 pode ser 
caracterizado, tanto na prática como no discurso oficial, pela 
progressiva eliminação das “conquistas da Revolução” (como 
afirmava o Partido Comunista) ou, de acordo com Mário Soares, 
pelo “apertar do cinto” para “viver com aquilo que temos”, e por 
“meter o socialismo na gaveta”.»8

 «Torna-se fácil verificar que todas as revisões que tiveram lugar 
foram induzidas, na maior parte dos casos diretamente, por 
processos associados com a integração europeia em curso. Alguns 
deles fizeram-no em “momentos constitucionais” antecipatórios 
que tornaram possível a nossa entrada na Comunidade Europeia. 
A maioria seguiu os imperativos dos sucessivos 

7. «No dia 12 de junho de 1985, na cerimónia da assinatura da Ata Final da adesão de 
Portugal à Comunidade Económica Europeia, realizada no Mosteiro dos Jerónimos, o 
primeiro-ministro, Mário Soares, afirmou que a adesão à CEE representava para Portugal 
uma opção fundamental para um futuro de progresso e de modernidade. Esta opção apresen-
tava-se-lhe como a consequência natural dos processos de descolonização e de democrati-
zação permitidos pela Revolução de 25 de abril de 1974. No mesmo dia, o presidente da 
República, Ramalho Eanes, considerou que a integração comportava fatores de insegurança 
e risco mas, simultaneamente, era uma oportunidade de mudança. Estas interpretações do 
significado da adesão traduziam não só o ponto de vista da maior parte da classe política 
do momento, mas também o da maioria da população que os mais críticos, ausentes da 
cerimónia do Mosteiro dos Jerónimos, afirmavam ser desconhecedora ou estar alheada 
do moroso processo de negociação – iniciado oito anos antes – e das suas consequências. 
As críticas mais moderadas provinham da confederação dos industriais portugueses que 
discordava da forma como o processo de adesão havia sido conduzido; as mais severas 
tinham origem no Partido Comunista Português e na Intersindical que não podiam aderir, 
por motivos de ordem ideológica e histórica, a um projeto de economia de mercado». 
Aurízia Anica, Transformações na sociedade portuguesa e integração na CEE, EDUVINET 
European Identity, Escola Superior de Educação da Universidade do Algarve, Faro, 1997.

8. http://www.infopedia.pt/$instabilidade-socioeconomica-pos25-de-abril (consultado 
em julho de 2013).
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 Tratados. […] A adesão de Portugal às Comunidades Europeias, 
que teve lugar em 1 de janeiro de 1986, ocorreu sem ter sido 
sentida a necessidade de uma qualquer revisão constitucional. 
Mas uma nova mutação formal não iria tardar. Pensar-se-ia que 
a revisão de 1982 teria afastado todas as normas ou princípios 
constitucionais que poderiam constituir entraves à adesão. Pouco 
tempo depois, contudo, sob pressão de vastos setores da opinião 
pública, a segunda revisão constitucional, ocorrida em 1989, viria 
a demonstrar o contrário ao reformular boa parte das matérias 
relativas à organização económica, afastando-a definitivamente 
de uma lógica socialista, sobre o pano de fundo de uma integra-
ção europeia que preconizava uma união económica que se não 
compadecia, a longo prazo, com princípios constitucionais como 
o da irreversibilidade das nacionalizações.»9

Outra é a opinião do constitucionalista Jorge Manuel Moura 
Loureiro de Miranda:

 «A Constituição continua sendo, após seis revisões constitucio-
nais, após a entrada de Portugal para a Comunidade Europeia e 
a passagem desta a União Europeia e após tantas transformações 
registadas no País e no mundo, a mesma Constituição que a 
Assembleia Constituinte aprovou em 1976. […]»

Mas salienta que uma alteração importante foi feita pelo adita-
mento de um n.º 4 ao art.º 8.º, dizendo: 

 «As disposições dos tratados que regem a União Europeia e as 
normas emanadas das suas instituições, no exercício das respeti-
vas competências, são aplicáveis na ordem interna, nos termos 
definidos pelo direito da União, com respeito pelos princípios 
fundamentais do Estado de Direito democrático.» 

9. Armando Marques Guedes e Francisco Pereira Coutinho, «O Processo de Integração 
Europeia e a Constituição Portuguesa», Nação e Defesa, Outono-Inverno 2006, N.º 115-
3.ª Série, pp. 83-112.
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E levanta a dúvida:

 «Por outro lado, e sobretudo, pode perguntar-se se as alterações ao 
art.º 7º e o aditamento ao art.º 8.º, acabadas de introduzir, não 
ultrapassam os limites da soberania do Estado e do primado da 
Constituição e do poder constituinte nacional. Há quem assim 
o entenda, embora se possa atalhar com a invocação aí feita da 
subordinação sempre aos princípios fundamentais do Estado de 
Direito democrático enquanto princípios constitucionais. De 
momento, não é possível responder com inteira segurança.»10

Mas o politólogo Joaquim Aguiar

 «[…] lançou no domingo, em entrevista ao Público, um desafio que 
certamente ainda fará correr muita tinta. Disse que na apreciação 
que fará das normas do OE 2013 submetidas para fiscalização, o 
Tribunal Constitucional tem de atender não só à Constituição 
mas também ao Tratado Orçamental da União Europeia, com 
valor constitucional. Este entrou em vigor em 1 de janeiro de 
2013 – portanto é a primeira vez que o Tribunal Constitucional 
se debruçará sobre ele nas suas apreciações sobre os OE. A questão 
ainda poderá suscitar mais polémica face ao primado do Direito 
da União Europeia. Há juristas de renome, como é o caso do ale-
mão Klaus-Dieter Borchardt (com um ABC do Direito da União 
Europeia bastante completo, acessível on line), que defendem o 
primado do Direito da União Europeia sobre o próprio Direito 
Constitucional nacional, com base na jurisprudência do Tribu-
nal de Justiça. Ou seja, o Tribunal Constitucional poderá ter de 
avaliar os princípios da Constituição de abril em submissão ao 
Tratado Orçamental. Ora este define a chamada regra de ouro. 
O artigo 3.º diz que os países signatários, caso de Portugal após ter 

10. Jorge Miranda, A Constituição e a Democracia Portuguesa, www.25abril.org/a25abril/
get_document.php?id=249 (consultado em julho de 2013). 
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ratificado o Tratado na Assembleia da República – com os votos 
do PSD, CDS e PS –, têm de cumprir o défice de 0,5% do PIB. O 
artigo 4.º refere que um país com uma dívida pública superior a 
60% do PIB fica sujeito a determinados procedimentos sanciona-
tórios. Como é possível Portugal caminhar para o cumprimento 
deste défice sem cortes profundos na estrutura da despesa pública, 
nomeadamente nas pensões? Desta vez o Tribunal Constitucional 
vai precisar de muito mais imaginação para, estando vinculando 
ao cumprimento da regra de ouro, apresentar alternativas sólidas 
aos cortes do Governo, tal como fez no seu acórdão político sobre 
o OE 2012.» 11

A diretora da Faculdade de Direito da Universidade Nova de 
Lisboa, Teresa Pizarro Beleza, chamou a atenção para a existência 
de uma «revisão constitucional clandestina» em curso, criticando 
algumas decisões do Tribunal Constitucional.

 «“Há a ideia de que, em situação de necessidade, vale tudo, inclu-
sivamente passar por cima da Constituição. Mesmo do lado do 
Tribunal Constitucional, julgo que há decisões ou, pelo menos, 
votos, que são criticáveis e que devem ser cuidadosamente ana-
lisados e criticados”, defendeu a jurista. Há em algumas decisões 
do TC uma espécie de “ideia de cedência à necessidade económica 
e financeira”, disse Teresa Pizarro Beleza, lamentando a atual 
ausência de discussão ideológica e questionamento político. Du-
rante a sua apresentação na Fundação Gulbenkian, a ex-vogal 
do Conselho Superior do Ministério Público alertou: “Do lado 
da Assembleia da República e do sistema político português há 
uma certa resignação de que o tempo de abril passou e que, neste 
momento, é preciso ser realista e endurecer as coisas, independen-

11. Paulo Gaião, «Regra de ouro trama Tribunal Constitucional», Expresso, 8 de janeiro 
de 2013. 
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temente do que diz a Constituição. Portanto, está em curso uma 
revisão clandestina da Constituição”».12

Esta professora referia-se ao acórdão do Tribunal Constitucional 
relativo ao orçamento do ano de 2012, que, não obstante as incons-
titucionalidades detetadas, na sua decisão, e 

 «pelos motivos expostos, […] b) Ao abrigo do disposto no artigo 
282.º, n.º 4, da Constituição da República Portuguesa, determina-
-se que os efeitos desta declaração de inconstitucionalidade não 
se apliquem à suspensão do pagamento dos subsídios de férias e 
de Natal, ou quaisquer prestações correspondentes aos 13.º e, ou, 
14.º meses, relativos ao ano de 2012.»

O n.º 4 do referido artigo 282.º diz que:

 «Quando a segurança jurídica, razões de equidade ou interesse 
público de excecional relevo, que deverá ser fundamentado, o 
exigirem, poderá o Tribunal Constitucional fixar os efeitos da 
inconstitucionalidade ou da ilegalidade com alcance mais restrito 
do que o previsto nos n.os 1 e 2.» 

Os «motivos expostos» foram, principalmente:

 «Sendo essencial para o Estado Português, no atual contexto de 
grave emergência, continuar a ter acesso a este financiamento 
externo, o cumprimento de tal valor orçamental revela-se, por isso, 
um objetivo de excecional interesse público. Ora, encontrando-se a 
execução orçamental de 2012 já em curso avançado, reconhece-se 
que as consequências da declaração de inconstitucionalidade aci-
ma anunciada, sem mais, poderiam determinar, inevitavelmente, 
esse incumprimento, pondo em perigo a manutenção do finan-
ciamento acordado e a consequente solvabilidade do Estado. Na 

12. «Alerta para “revisão constitucional clandestina”», Direito e Sociedade, 27 novembro 
de 2012.
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verdade, o montante da poupança líquida da despesa pública que 
se obtém com a medida de suspensão do pagamento dos subsídios 
de férias e de Natal ou prestações equivalentes a quem aufere por 
verbas públicas assume uma dimensão relevante nas contas públi-
cas e no esforço financeiro para se atingir a meta traçada, pelo que 
dificilmente seria possível, no período que resta até ao final do ano, 
projetar e executar medidas alternativas que produzissem efeitos 
ainda em 2012, de modo a poder alcançar-se a meta orçamental 
fixada. Estamos, pois, perante uma situação em que um interesse 
público de excecional relevo exige que o Tribunal Constitucional 
restrinja os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos 
termos permitidos pelo artigo 282.º, n.º 4, da Constituição, não 
os aplicando à suspensão do pagamento dos subsídios de férias e 
de Natal, ou quaisquer prestações correspondentes aos 13.º e, ou, 
14.º meses, relativos ao ano de 2012».

Porém, relativamente ao orçamento de 2013, o Tribunal Consti-
tucional não reconheceu que a declaração de inconstitucionalidade 
pudesse pôr «em perigo a manutenção do financiamento acordado 
e a consequente solvabilidade do Estado», e proferiu um acórdão 
cujas consequências nas contas públicas foi a perda de mil trezentos 
e cinquenta milhões de euros do lado da despesa. Portanto, não «está 
em curso uma revisão clandestina da Constituição».

O eurodeputado Vital Martins Moreira, constitucionalista, eleito 
nas listas do Partido Socialista, disse não ver motivos para um juízo 
reprovador do Tribunal Constitucional ao Orçamento do Estado 
para 2013. No blog «Causa Nossa» declarou no dia seguinte ao da 
divulgação do acórdão: 

 «Desiluda-se quem julga que ganhou com esta decisão do TC 
(designadamente os funcionários públicos e pensionistas que 
recuperaram um mês de rendimento). Os efeitos desta decisão 
sobre a incapacidade do País de atingir as metas de consolidação 
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