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Constituição e reputação financeiras
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• Como evitar as implicações negativas 
da dívida pública sobre gerações 
futuras de contribuintes? 
• A “escolha pública” deve alinhar as 
expectativas de cidadãos e 
contribuintes acerca da sua liberdade 
política e financeira
• Para tal, deve incorporar na “fiscal 
constitution” a reputação financeira, 
adquirida ou perdida.  



“a dívida externa preserva o crédito externo”
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• O aforismo do título lembra a dificuldade 
em voltar ao mercado internacional de 
capitais depois de um “evento de crédito”, 
termo técnico para bancarrota. 
ØA história financeira de cada emitente soberano 
deve cotejar-se com a constitucional. 
• A capacidade e a vontade do 
soberano arrecadar impostos para 
servir a dívida externa deduz-se da 
constituição  e reputação financeiras.



Experiências financeiras comparadas
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Impostos reis/cap
1763

Bancarrotas
1300-1799

Bancarrotas
1800-1899

França 2,4 8 1

Espanha 2,4 6 8
Portugal 3,5 1 6
Inglaterra 5,9 2 0
Holanda 7,2 0 0

• Ao contrário de outras monarquias católicas, como 
Espanha e França, Portugal manteve reputação 
financeira até à guerra peninsular mas depois passou a 
acompanhar Espanha em número de bancarrotas. 
• Desde a Sociedade das Nações (cuja OEF=FMI) verificaram-se 
ameaças -obrigando a  “resgates” pelo FMI  (liberdade finª no Anexo). 
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• Muitos MF têm acompanhado episódios de crédito 
externo com impacto na reputação financeira do 
soberano, durante a República, bastarão as iniciais.
• Em 1928/29, a articulação estreita com os 
bancos estrangeiros e com a revista Foreign
Affairs - minuciosamente descrita em SSF - disse 
respeito a:
Ø constitucionalidade e condições da operação; 
Ø comunicação aos mercados das reformas em curso;
Ø além da breve convertibilidadeem 1931, estabilizouo escudo.
• Em 1962/67, AMPB tornou a República pioneira 
improvável das euro-emissões com Dillon, Read e 
Baring Brothers (secundários na negociação anterior). 

Muitos Ministros das Finanças 1: DEP que não havia
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•Em 1989-94, MCa, LMB, JBM e EC conduziram a  
mudança gradual do regime cambial (PCEDED, 
QUANTUM, Q2, PCR). Entre Out 1991 e , além da 
primeira presidência da UE, ocorreram
Ø nova lei orgânica do Banco de Portugal, Nov 1990
Ø S&P melhora notação da dívida para A+, Out 1991
Ø adesão ao Sistema Monetário Europeu, Mai 1992; 
Ø restauraçãoda convertibilidadeplena e lei bancária, Dez 1992;
Ø S&P melhora notação da dívida para AA-, Mai 1993;
Ø Emissão global em ECUS da República, Fev 1994.
• Com ASF e JPM:  qualificação para euro, Mai 1997; 
S&P melhora notação da dívida para AA, Dez 1998; 
fixação irrevogável das paridades, Dez 1999.

Muitos MF 2: Dez anos da crawling peg ao €
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•Entre  Jul 02  e Jun 17, entradas  e saídas no  PDE :
Ø até Mai11 comGOM, MFL, ABF, LCC e FTS: 
ünotação da dívida por S&P cai para A (Dez 09), A- (Abr10); BBB- (Mar 11); 
Ø entre Jul 2011 e Mar 2014, PAEF com VG e MLA: 
ünotação da dívida por S&P cai para BB- (Jan 12)
Ø Set 15, notação da dívida por S&P sobe para BB+ .
• Desde Dez 15, MCe manteve metas orçamentais e 
estabilidade financeira:
ü Set 17 notação S&P sobe para BBB- ; Mar 19 sobe para BBB.
• Com perspectivas externas sombrias: 
• a dívida continua alta, 
• o crescimento baixo
• as reformas paradas.

Muit@s MF 3 Défices excessivos e ajustamento
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• ACS foi dirigente do BdP e teve quatro Ministros 
das Finanças mas não foi Governador como VC. 
• Ambos devem ser lembrados por, já depois da 
adesão à CEE, terem levado os seus partidos a 
rever a Constituição para reverter as nacionalizações.
Ø Ficou célebre a sua disputa em 2003, quando 
ACS antecipou dificuldades de pagamentos 
externos, criticando a impotência de MFL, ao 
passo que VC nos comparava com o Mississipi e
não receava a acumulação da dívida externa.
• FMI via então o processo orçamental português como 
o mais fragmentado da OCDE, como aqui lembrei à 
confrade Teodora  Cardoso, ex. CFP,  na  5ª  feira  passada. 

Muitos MF 4: tão perto da Rua do Comércio



Desregramento orçamental e financeiro
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•Ao contrário de Portugal, a Finlândia aproveitou 
a autonomia financeira dentro do império russo 
para adquirir a reputação da metrópole sueca, o 
que muito a ajudou a conseguir créditos de curto 
prazo nos EUA em 1929.
• A despeito da interrupção narrada em SSF, o 
desregramento orçamental e financeiro 
regressou depois de Abril, e levou à crise de 2008, 
a despeito de: 
ØLei de Enquadramento Orçamental (2005);
ØConselho das Finanças Públicas (2012). 
• A arquitectura da eurozona facilitou o contágio: a 
estabilidade financeira é vista como enteada   de Maastricht!



Jurisprudência de crise sem paralelo 
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• Permanece ambígua a constituição financeira 
duma lei fundamental com vigência mais longa 
do que a de 1933 e sem perspectiva de revisão;
• Mau grado a recente “jurisprudência da crise” 
seguida pelo TC, sem paralelo  na OCDE, a 
política de reversão subsequente aumentou a 
abertura e flexibilidade da economia nacional. 
•No Financial Times de 25 de Agosto, até fomos 
vistos como “esperança da Europa” mas 
felizmente um compatriota veio por água na 
fervura do periódico cor de rosa! 



Anexo: Liberdades e pertenças dos portugueses
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• Mais de 200 anos desde o trauma da guerra 
peninsular, regimes políticos e cambiais sucessivos 
reflectiram opções de política externa, dando 
lugar a combinações de liberdades e pertenças 
(europeia e ultramarina/tropical) marcadas por 
“anos definidores”:
Ø Liberdades ocorrem quase tanto como 
restrições; pertenças ocorrem 2 vezes mais 
do que ambiguidade, desde 1808 e desde 1911;
ØLiberdades nas constituições republicanas
não incluíram a financeira em 1911 -26; 
1974 -88 e 2009 -14;
• Também  liberdade financeira sem política (1931 e  61-73).
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liberdade republica 
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fin e pol fin no pol

pol no fin no fin no pol


