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1. Desde o início o Governo Provisório actuou como um bombeiro que acorre a 

apagar todos os incêndios. Apesar dos apelos à calma e à seriedade que uniram 

associações patronais e sindicatos sob a égide da coligação governamental, 

multiplicaram-se as greves e ocupações de empresas, sequestros de administradores, 

ocupações de casas, saneamentos selvagens nas escolas e na comunicação social, 

manifestações contra o embarque de tropas para as colónias. Tinha saltado a tampa da 

panela de pressão – expressão usada frequentemente para descrever os primeiros meses 

a seguir ao 25 de Abril. O salário mínimo foi fixado em 3300$00, ao mesmo tempo que, 

num grande número de empresas decisivas para a economia portuguesa – Lisnave, 

Setenave, Siderurgia Nacional, TAP, EFACEC, SOREFAME – os trabalhadores 

impuseram às respectivas administrações plataformas contratuais com aumentos iguais 

para todos e que fixava o salário mais baixo em 6000$00. 

A braços com a crise mundial e com os vertiginosos aumentos salariais, muitas 

empresas sentiram graves problemas de liquidez, iniciando um processo de 

encerramento e engrossando o desemprego. Note-se que o primeiro trimestre de 1974 

vira já o agravamento da balança de pagamentos, com um défice da balança comercial 

de 7 milhões de contos e uma descida de 25% do índice geral das acções na Bolsa de 

Lisboa. A resposta do Governo, através do Banco de Portugal, foi a injecção de liquidez 

na economia através do crédito e da emissão monetária. 

 O redesconto passou a representar a fatia mais grossa do crédito concedido pela banca 

privada, também ela a braços com problemas de liquidez devido ao encerramento da 

bolsa e às grandes quantidades de participações que viam assim o seu valor imobilizado. 

A concessão de crédito pelo Banco de Portugal, a uma taxa preferencial, à banca 

privada tinha como finalidade suportar as dificuldades financeiras das empresas 

(nomeadamente as pequenas e médias) afectadas pela crise e pelos aumentos salariais, 

permitindo-lhes sobreviver a curto prazo e efectuar reestruturações a médio prazo. O 

seu objectivo era evitar os encerramentos e as falências em massa, com o consequente 

aumento do desemprego e os problemas sociais e políticos que daí poderiam resultar. 

Transferia assim parte substancial do peso e do risco do crédito para o Estado, tornando 

a banca comercial um parceiro da nova política económica democrática.  



Encarado de outro ponto de vista porém, o aumento do redesconto, que atingiu em 1974 

o valor de 45,8 milhões de contos, punha nas mãos da banca comercial - e, através dela, 

dos respectivos grupos económicos, pondo em causa a política anti-monopolista 

avançada no Programa do MFA – uma elevada soma de capitais que esta podia desviar 

e aplicar noutros fins que não aqueles definidos pelo programa do Governo. A estrutura 

de crédito do Banco de Portugal alterava-se profundamente ao longo do ano de 1974. A 

disponibilidade de meios de pagamento sobre o exterior, na forma de reservas de ouro 

ou de divisas, passava de 77,3% do seu activo em 1973 para 24,5% em 1975, enquanto 

o crédito interno passava de 18,6% a 74,7% no mesmo período. O crédito interno por 

sua vez, que em 1973 era assegurado sobretudo pela Banca Comercial (45,5%) via-se 

cada vez mais, por via do redesconto, dependente do Banco de Portugal (a participação 

passou de 14,3% do total em 1973 para 52,1% em 1975). 

 

2. Neste contexto, a actuação da banca comercial passou a ser um tema decisivo do 

combate político, subindo de tom o que o economista Alfredo de Sousa (PPD) viria a 

denominar «a orquestra da sabotagem económica». O Sindicato dos Bancário de Lisboa 

(moderadamente secundado pelos do Porto e de Coimbra) assumira na sequência do 

golpe militar um poder de intervenção crescente sobre o funcionamento das instituições 

de crédito. As principais instalações e sedes – com destaque para as que se 

concentravam na Baixa – foram controladas por piquetes sindicais logo no próprio dia 

25 de Abril e vários quadros e administradores impedidos de entrar ou ter acesso aos 

cofres.  

Afectas à oposição democrática desde 1968, as direcções dos Sindicatos dos 

Empregados Bancários do Porto, Coimbra e Lisboa haviam seguido as lutas sociais de 

Maio e Junho com cautela, apelando à moderação dos seus associados e integrando-se 

no apoio prestado pela Intersindical à JSN e ao I Governo Provisório. A sua vigilância 

sobre os movimentos bancários e sobre o funcionamento das instituições de crédito, 

bem como as experiências de luta anteriores ao 25 de Abril, haviam contribuído para 

uma elevada desconfiança relativa às intenções democráticas dos banqueiros e das suas 

administrações. Desde Junho que em Assembleias Gerais e em comunicados alertavam 

para «as manobras do patronato» e para o «boicote económico desencadeado pelo 

capital financeiro». A sua estrutura de Delegados Sindicais foi fortalecida nos primeiros 

meses da Revolução, até cobrir praticamente toda a actividade bancária nos centros 

urbanos, dotada de uma capilaridade capaz de detectar e avaliar todos os actos de gestão 



e concessão de crédito, fiscalizando a sua aplicação conforme determinado pelo 

governo. Constituíra-se assim um verdadeiro contra-poder no interior da banca, capaz 

de exercer o controlo e a vigilância sobre as administrações e sobre os movimentos de 

capitais, de interpelar o Governo, o Banco de Portugal ou a Coordenadora do Programa 

do MFA, com dados e provas concretas relativamente a desvios de fundos e 

financiamentos ilícitos. O seu discurso de acusação contra a oligarquia económica que 

dominava as posições chaves na economia portuguesa subiu progressivamente de tom, 

sublinhando a sua oposição à democracia e o seu compromisso com o regime deposto, a 

sua intenção de subverter o processo democrático financiando partidos de direita e 

extrema-direita, boicotando através do crédito as pequenas e médias empresas, 

promovendo a crise económica e social no sentido de abrir espaço a uma solução 

autoritária para a crise de poder. 

Imediatamente a seguir ao 28 de Setembro e ao fracasso da manifestação da «maioria 

silenciosa» em apoio a Spínola, os delegados sindicais detectaram e denunciaram os 

apoios dados pelo Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa ao Partido do Progresso 

e ao Partido Liberal, o financiamento de materiais de propaganda e de meios de 

transportes alugados para a manifestação, para além de verbas atribuídas ao PPD e ao 

CDS. Essas denúncias, juntamente com a acusação de desvios de fundos para contas da 

família Espírito Santo e para os seus investimentos no Brasil, alargavam-se a outros 

Bancos, como o Borges & Irmão ou o Pinto & Sotto Mayor, onde verbas haviam sido 

concedidas a empresas fictícias ou simplesmente utilizadas em investimentos do 

respectivo grupo, sem que o Banco de Portugal tivesse algum controlo sobre o destino 

do crédito concedido. À boleia da recente tragédia chilena, tomava forma a tese de uma 

«conspiração da alta finança». 

Logo no fim-de-semana de 28 e 29 de Setembro, João Cravinho publicou no 

«Expresso» um artigo (que seria continuado na edição seguinte) acerca da situação 

económica portuguesa e da política a desenvolver no sentido de ultrapassar a crise e 

combater o desemprego, sublinhando a necessidade de efectuar alterações profundas no 

funcionamento da economia portuguesa para esse efeito
1
.  

Começava por destacar a constituição de um contra-poder no interior das empresas, por 

parte dos seus assalariados, a par dos aumentos salariais obtidos desde Maio, enquanto 

elementos constitutivos de uma nova política económica. Considerando existir, no 
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funcionamento do capitalismo português, uma tendência para responder às dificuldades 

a curto prazo através da contracção do volume de emprego, Cravinho defendia medidas 

enérgicas no sentido de combater qualquer ajustamento por via dos despedimentos: “o 

momento exige que se caia a fundo na luta contra os despedimentos e pela criação de 

novos empregos, utilizando, quando necessário, mas sem demora ou hesitação, o arsenal 

dos grandes meios compatíveis com o Programa do MFA”.  

Os problemas da economia portuguesa deixavam progressivamente de ser equacionados 

ao nível das soluções imediatas e a curto prazo, para ganhar alento o debate em torno de 

transformações estruturais, nomeadamente o reforço da intervenção do Estado. 

Cravinho salientava a dualidade da economia portuguesa e a necessidade de responder 

de forma diferenciada aos seus problemas, formando a sua posição a partir de uma 

«perspectiva anti-monopolista»:  

Efectivamente, em consequência quer de enormes diferenças de eficiência inter e 

intra-sectoriais, quer de não menor disparidade de capacidade de adaptação e de 

criatividade mobilizáveis em cada situação empresarial, quer, ainda, das 

diferenças de acesso aos recursos financeiros necessário, a cena económica 

portuguesa é, cada vez mais, o campo de manobra das grandes empresas. ... 

Havendo novas altas bruscas e generalizadas de salários, alarga-se o círculo das 

pequenas e médias empresas em dificuldades sérias, com o inerente risco de 

despedimentos. 

Na semana seguinte, João Cravinho desenvolveria o seu raciocínio a partir das 

diferenças de produtividade existentes entre a economia portuguesa e a generalidade das 

suas congéneres europeias, notando que os mecanismos de funcionamento que a 

caracterizavam só permitiam ajustamentos através dos despedimentos, solução 

políticamente indesejável no contexto de uma revolução democrática. O corolário desta 

reflexão era defesa da “adopção de medidas de orientação e controle da iniciativa 

privada, no sentido de a dirigir para tarefas prioritárias no âmbito nacional”
 2

. Ganhava 

espaço a ideia de que o Estado devia reforçar a sua intervenção na economia.  

Nota-se um princípio de pânico na burguesia portuguesa. ... para além do susto 

que apanharam (os capitalistas) nos últimos dias, com os piquetes populares, as 

prisões de implicados na intentona e as buscas domiciliárias, o acelerar do 

saneamento nas empresas privadas diminuir-lhes-á grandemente, não só a 

capacidade de iniciativa individual (já deficiente na maioria dos casos), como 

lhes retirará aliados. Conjugando estes aspectos com o aumento da coesão e do 

poder das organizações sindicais, veremos facilmente que o argumento em que 

mais se tem baseado a defesa da iniciativa privada está fortemente ameaçado: a 

capacidade de gestão. Explica-se assim o paradoxo que referimos acima, já que 

                                                           
2
 Cravinho, João, “Contra os despedimentos e pela criação de novos empregos - II”, Expresso, 

05/10/1974, p.15 



o Estado se pode ver obrigado, por motivos não só políticos mas, agora também, 

técnicos, a aumentar substancialmente a sua intervenção directa na actividade 

produtiva nacional.
3
  

 

3. As instituições do Estado procuravam por todos os meios acompanhar o ritmo da 

mobilização política e social de maneira a não se verem ultrapassadas pelos 

acontecimentos. Logo em Setembro, e como previsto no Programa do MFA, foram 

nacionalizados os bancos emissores de Portugal e das colónias.  

A vontade de tranquilizar o capital foi substituída pela assunção de que era 

fundamental controlar o sector financeiro. A 12 de Outubro foi nacionalizado o 

Banco Intercontinental Português e, através do D.L. nº540-A/74, instituiu-se a 

intervenção do estado na fiscalização e coordenação das empresas em condições 

difíceis devido à sabotagem económica ou à negligência dos patrões. A 25 de 

Novembro um novo decreto-lei apurava as modalidades de assistência e intervenção 

nas empresas em crise económica grave, qualquer que fosse a sua causa. E em 29 de 

Novembro, através do D.L.nº661/74, instituía-se a designação pelo Ministério das 

Finanças de delegados do Banco de Portugal junto das instituições de crédito, para 

um controlo quotidiano das contas, movimentos e actividades dos bancos.  

Simultaneamente, tomava forma o Plano Económico e Social elaborado por Melo 

Antunes e por uma equipa de economistas e técnicos de planeamento que já vinham 

dos Planos de Fomento, exprimindo os anseios e preocupações de «racionalização» 

económica que há anos preenchiam páginas de revistas e jornais diversos, 

nomeadamente a «Análise Social». A ideia seria uma economia mista com um forte 

sector público, que permitisse um modelo de desenvolvimento assente no 

crescimento do mercado interno, na correcção dos desequilíbrios ao nível da 

repartição de rendimentos, no desenvolvimento das regiões mais periféricas e no 

redireccionamento da balança comercial. Tratava-se ainda, nas palavras do próprio 

Melo Antunes, de um “controlo do poder económico pelo poder político”.  

Significativamente, 13 de Dezembro foram presos empresários e administradores da 

Torralta, do Banco Intercontinental Português, do Crédito Predial Português e da 

Sociedade Financeira Portuguesa, acusados de desfalque e de desvios de fundos para 

o estrangeiro. 
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4. O ano de 1975 iniciou-se sob o signo do combate político e social. Numa 

Assembleia-Geral realizada a 3 de Janeiro, cerca de 5 000 bancários aprovaram uma 

moção exigindo a nacionalização da banca invocando a incompatibilidade entre a 

estrutura económica herdada do anterior regime e a estratégia anti-monopolista 

defendida no Programa do MFA.  

É impossível conduzir uma política anti-monopolista em favor das camadas 

menos favorecidas, sem que o governo assuma o controlo efectivo dos sectores-

chave da economia, de que a Banca é o mais importante. … Até aqui o governo 

tem nacionalizado os prejuízos de grandes empresas sabotadas propositadamente 

pelos monopolistas. Não se pode avançar se não se começar a nacionalizar 

também os imorais lucros dos monopólios. … Não tenhamos dúvidas de que, se 

os banqueiros retomarem o poder político, as reuniões de trabalhadores passarão 

a ser reprimidas e a polícias será de novo posta ao serviço do patronato, os 

despedimentos abusivos aumentarão, o trabalho extraordinário deixará de ser 

pago, como antigamente, os sindicatos serão espartilhados. … Temos que ter 

presente que a liberdade não é uma abstracção. Não há liberdade se coexistirem 

exploradores e explorados
4
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A medida, que havia sido defendida pelo PCP e pelo PS ainda na clandestinidade, 

ganhava cada vez mais adeptos no seio do MFA, mas não estava prevista no Plano 

Económico e Social, que se ficava pela participação maioritária do Estado nos 

sectores fundamentais da economia, defendendo o princípio da propriedade privada 

contra a expropriação dos monopólios.  

Uma nova vaga de lutas foi lançada, desta vez com o forte apoio e envolvimento da 

Intersindical e do PCP, em torno do controlo operário dentro das empresas e do 

saneamento de administradores acusados de sabotagem económica, num movimento 

que passava agora das reivindicações salariais e laborais à disputa aberta pelo 

controlo da gestão.  

Resta, finalmente, o que já é qualificado de impotência patronal. Com efeito, a 

dinâmica do movimento de massas, ultrapassando o espartilho da legalidade 

burguesa – posterior ao 25 de Abril – veio revelar que o poder económico, se 

bem que detido pelas mesmas mãos que o controlavam antes da queda do 

fascismo, se apresenta como um corpo extremamente vulnerável, sem 

capacidade de resposta quando as regras do jogo lhe são desfavoráveis. Até 25 

de Abril, poder económico e poder político escudavam-se mutuamente, mesmo 

quando em conflito. Mas, desde então, as coisas começaram a mudar. 

Começaram, apenas
5
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Economistas, legisladores e planificadores debruçavam-se sobre o impacto de uma 

deslocação de poder que favorecera os trabalhadores assalariados em detrimento dos 

proprietários e administradores das maiores empresas privadas. Para governar a 

economia e conter a tumultuosa maré de greves, ocupações, saneamentos e controlo 

operário, tornava-se forçoso substituir as cúpulas empresariais por representantes do 

Estado, garantir a manutenção dos postos de trabalho e dos salários, aceitar o poder das 

Comissões sindicais ou de Trabalhadores no interior dos locais de trabalho, reprimir a 

sabotagem económica e repensar o funcionamento das empresas em função desta 

deslocação de poder. A situação política evoluíra, a partir de uma fase em que 

predominara a preocupação de conciliar trabalho e capital numa “via socializante”, para 

uma outra em que essa conciliação se apresentava cada vez mais problemática. É 

possível encontrar - nos programas políticos dos três partidos que compunham o 

Governo provisório, bem como nas intervenções proferidas em assembleias do MFA - 

posições e medidas que apontavam já para além do horizonte prudente do Plano 

Económico e Social e das medidas que aquele previa. Mas nenhuma dessas posições e 

medidas explica o radicalismo e profundidade do processo de nacionalizações que se 

verificaria depois de Março. Para compreender a velocidade com que surgiu e se 

generalizou, no espaço público e no discurso político, a ideia de uma “via portuguesa 

para o socialismo”, é necessário observar os movimentos de luta que caracterizaram 

estes meses e identificar na sua dinâmica a génese de vários processos de intervenção do 

Estado e de auto-gestão que se seguiriam. A situação de impasse que se vivia no início 

de Março era bem resumida no relatório do Conselho de Administração do Banco de 

Portugal:  

Nestas conclusões está implícita a ruptura estrutural da economia, que se 

manifesta pelo facto de terem deixado de funcionar os mecanismos que, noutras 

circunstâncias, conduziram ao reequilíbrio do sistema. Verifica-se isso, por 

exemplo, na ausência de resposta do investimento ao aumento do consumo, bem 

como na coexistência do desemprego com subidas de salários, pontos, aliás, 

interligados e que demonstram a quebra de coerência interna do sistema por 

acção de factores político-sociais que, na lógica da economia de conjuntura, 

teriam de considerar-se fixos. O que fica assim em jogo, é, portanto, a definição 

de uma nova coerência e de um novo tipo de equilíbrio, dependendo, em grande 

parte, de factores estranhos ao domínio económico
6
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 Um novo equilíbrio, uma nova coerência, uma nova relação entre poder político e 

poder económico – o conjunto de discursos, actos e decisões tomadas entre o 28 de 
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Setembro de 1974 e o 11 de Março de 1975 apontavam repetidamente para a 

centralidade dos conflitos no interior das empresas no processo de reconfiguração da 

economia portuguesa. Se em Maio a movimentação autónoma dos trabalhadores 

rompeu com todas as continuidades e ameaçou o objectivo de uma transição moderada 

para a democracia, sob tutela militar e de conteúdo liberal, é possível argumentar que o 

11 de Março começou verdadeiramente na grande ofensiva iniciada no interior das 

empresas durante o Inverno de 1974-75. Num caso, como no outro, tudo começou na 

luta dos trabalhadores, propagada ao sistema financeiro pelas próprias características da 

concentração económica, que juntava nos grandes grupos económicos bancos, 

seguradoras e uma miríade de empresas industriais, comerciais ou de serviços das mais 

diversas dimensões. A soma de cada aumento salarial, de cada saneamento efectuado, 

de cada empresa ocupada ou intervencionada, podia assumir um impacto considerável 

na rentabilidade de uma instituição de crédito. Cada irregularidade detectada ou acto de 

sabotagem económica denunciado vinham reforçar a imagem dos banqueiros 

conspiradores, dos capitalistas monopolistas, dos patrões reaccionários, cujo poder se 

tornava necessário combater para defender a própria democracia.  

A 4 de Março, o Sindicato dos Empregados Bancários do Distrito de Lisboa emitiu um 

comunicado sugestivamente intitulado “Vigilância contra os sabotadores económicos”, 

onde as posições se encontravam extremadas e se afirmava a incompatibilidade entre a 

organização bancária herdada do período anterior – “coração da finança monopolista” - 

e a nova ordem democrática:  

A experiência adquirida pelos monopolistas sabotadores e os apoios de que 

dispõem dentro e fora do país, permite-lhes o aperfeiçoamento dos processos 

que irão refinando enquanto tal lhes for permitido. Se não aproveitamos também 

as nossas possibilidades e a nossa experiência para tornar a vigilância cada vez 

mais eficaz, corremos o risco de deixar pôr em perigo as conquistas já obtidas. A 

debilidade das medidas tomadas até agora pelo Governo, no que respeita à 

Banca e a manutenção e colocação em lugares-chave do sector bancário, de 

pessoas arredadas dos objectivos do Programa do MFA, não são de molde a 

tranquilizar-nos. ... E das duas uma: ou a banca (e através dela os monopólios) 

continua estruturada da mesma maneira e subverterá a situação política (regresso 

à ditadura fascista), ou o poder político a domina fazendo-a actuar de acordo 

com as necessidades do avanço do processo revolucionário
7
. 

 

5. Tanto bastou para que na manhã de 11 de Março, pouco depois dos primeiros ataques 

ao RAL1, efectuados por aviões da Força Aérea provenientes da Base de Tancos e às 

                                                           
7
 Informação 10/75, 04/03/1975, Arquivo do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas 



ordens de militares spinolistas, o Sindicatos dos Empregados Bancários de Lisboa 

desse uma prova categórica da sua força, encerrando todas as instituições com uma 

circular tão curta como esclarecedora: «Camaradas, face à tentativa desesperada dos 

restos da escumalha fascista, o sindicato de Lisboa decidiu: encerrar os bancos, 

mantendo a estrutura sindical a vigilância aos sectores fundamentais; não permitir o 

acesso aos estabelecimentos bancários às administrações.» 

Tendo assumido até aí as funções de um poder paralelo, de uma sombra 

continuamente pairando sobre os movimentos bancários, o Sindicato tomou pura e 

simplesmente controlo dos bancos entre 11 e 15 de Março, formando piquetes que 

guardaram as instalações, mantendo as comissões de delegados em seu poder as 

chaves dos cofres. Vencida a tentativa de golpe, a 13 de Março um novo comunicado 

voltava a deixar claro o poder sindical: «A necessidade de adaptar as actuais 

estruturas das empresas bancárias aparece como consequência lógica da nova 

situação política conquistada. [...]Como ainda não foi possível realizar tudo o que 

consideramos necessário para que estes objectivos sejam alcançados, torna-se 

prematura a abertura dos bancos imediatamente.» 

Foi perante esta capacidade de controlar, de facto, o sistema bancário, quando os 

próprios bancários se preparavam para reunir em Assembleia Geral e deliberar acerca 

dos passos a seguir, que o recém-formado Conselho da Revolução tomou, na noite de 

14 de Março, a decisão de nacionalizar a banca e os seguros.  

Anunciada, a medida teve o imediato apoio dos partidos que integravam o Governo 

(PCP, MDP-CDE, PS e PPD), sendo celebrada nos principais centros urbanos por 

enormes manifestações de apoio. O General Costa Gomes, Presidente da República, 

considerou-a a «a lei mais revolucionária jamais promulgada neste país». Um pouco 

mais optimista, Álvaro Cunhal não escondeu a sua alegria num comício realizado 

poucos dias depois: «Os grandes capitalistas deixaram de ser Reis de Portugal. A 

nacionalização da banca e dos seguros é o dobre de finados dos grupos 

monopolistas.» 

 

O vasto processo de nacionalizações levado a cabo pelo IV e V Governos provisórios 

foi apontado ao património dos grandes grupos económicos – o “capital 

monopolista” - e efectuadas por sectores de actividade, com o intuito de organizar a 

produção de bens essenciais e de controlar sectores estratégicos para o 

funcionamento global da economia. Corresponderam à subtracção de empresas 

dispersas pelo conjunto dos grupos económicos e à sua subordinação a um único 



centro de decisão estratégica, sob controlo governamental e orientada por uma 

política económica global. O Estado chegaria ao final do Verão de 1975 com o 

controlo sobre cerca de 19,8% do PIB, 30% da Formação Bruta de Capital Fixo e 

6,5% da força de trabalho activa em Portugal. As nacionalizações eram consideradas 

passos fundamentais no sentido da transição para uma sociedade socialista, conforme 

as decisões tomadas a 19 de Abril, numa Assembleia do MFA (que integrava agora 

representantes dos sargentos e praças). Cerca de uma semana antes, a 11 de Abril, 

Mário Murteira havia feito uma exposição ao Conselho da Revolução, em que 

analisava o desmantelamento da ordem capitalista como resultado das lutas sociais 

travadas desde o 25 de Abril de 1974, apresentando o socialismo como a solução 

para o problema:  

… depois de 25 de Abril assistiu-se a um processo, não controlado pelo 

poder político, de desmantelamento da ordem capitalista no sistema social 

português. Pode dizer-se, neste momento, que o capital monopolista perdeu o 

controlo dos centros de decisão daquele sistema; b) no entanto, a aguda luta 

de classes que se tem travado, não sendo politicamente orientada no conjunto 

do processo, se tem sido de sinal anti-capitalista, não poderia servir e não 

tem servido qualquer projecto claro de reconstrução socialista da economia e 

da sociedade; c) na prática, a luta anti-capitalista tem assumido sobretudo um 

carácter de reivindicação por substanciais melhorias imediatas de níveis de 

consumo, com redução do tempo de trabalho e produtividade média por hora 

de trabalho. Nestes termos, em síntese, provocou-se o descalabro da 

economia, por via do anti-capitalismo. É necessário, e imperioso, reconstruir 

a economia por via do socialismo
8
. 

Esta reconstrução tinha uma dupla característica: por um lado, pretendia inserir a gestão 

de cada empresa no contexto mais amplo da economia portuguesa e da nova política 

económica esboçada pelo Governo Provisório, procurando eliminar gastos relacionados 

com a concorrência, reconverter a produção de alguns bens considerados supérfluos e 

promover a fusão de várias empresas nacionalizadas; por outro lado, contava com a 

colaboração das organizações sindicais e comissões de trabalhadores no sentido de 

garantir a aceitação de medidas eventualmente impopulares e assegurar a disciplina no 

interior das fábricas, escritórios e herdades ocupadas, intervencionadas ou auto-

gestionadas. O seguimento da exposição de Mário Murteira ilustrava bem esta segunda 

preocupação, ao afirmar ser “necessário que os trabalhadores sintam que a economia já 

não lhes é estranha, ou seja, que a reconstrução socialista da economia é tarefa deles e 

para eles.”
9
 A concretização deste raciocínio passava pela articulação entre “o controlo 

organizado da produção pelos trabalhadores” e os “órgãos estatais de planeamento”, a 

quem caberia fixar e coordenar “objectivos de produção e eficiência”. A nova política 
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económica pressupunha ainda uma “indispensável limitação dos consumos”, incidindo 

mais fortemente sobre os trabalhadores não manuais e sobretudo sobre os titulares de 

rendimentos do capital (lucros, juros, rendas), a par da contenção dos preços de bens 

essenciais, sobretudo alimentares. A nacionalização dos sectores básicos de actividade 

económica (indústria, transportes e comunicações) e um programa progressivo de 

reforma agrária seriam a base fundamental de um novo modelo de acumulação 

socialista capaz de superar a dependência externa, aumentar a produção e suportar o 

crescimento do rendimento dos trabalhadores assalariados, agricultores e pequenos e 

médios empresários, considerados a base social indispensável do processo 

revolucionário. A conclusão do discurso de Mário Murteira deixava contudo em aberto 

o recurso a medidas coercivas sobre os trabalhadores, caso estes continuassem a 

considerar que a economia lhes era estranha : “verificadas as condições anteriores, será 

legítimo ao poder revolucionário socialista determinar a mobilização dos trabalhadores 

para o emprego produtivo, com sacrifícios de reivindicações salariais e outras, por um 

prazo determinado (seis meses, digamos)”
10

 . 

Tratava-se de garantir a instituição de práticas de controlo operário em troca da 

colaboração com o Governo, para levar à prática uma nova política económica. 

Reconstruir a economia através do socialismo equivalia, para o Ministro da 

Coordenação Económica, à pacificação no interior das empresas, no contexto da 

formação de um capitalismo de Estado. A agitação política e a turbulência no interior 

das empresas continuavam a ser um problema que se colocava aos que procuravam 

“salvar” a economia portuguesa. Contudo, ao identificar a necessidade de operar 

transformações mais ambiciosas nessa economia - subordinando a actividade das 

empresas públicas e privadas ao plano e subtraindo-as ao mercado – Mário Murteira 

pretendia canalizar essa agitação e turbulência para  transformar as estruturas produtivas 

e, ao retirar aos grandes empresários a propriedade dos principais meios de produção, 

tornar legítimas as medidas de austeridade que, de outra maneira, apenas viriam 

beneficiar “os grandes monopolistas”. Uma expressão concentrava em si o centro de 

gravidade deste projecto de reconstrução socialista da economia, ao referir o “controlo 

organizado da produção pelos trabalhadores”, fazendo questão de frizar que esse 

controlo ficava subordinado a “objectivos de produção e eficiência coordenados pelos 
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órgãos estatais de planeamento”. Os trabalhadores controlavam o que os órgãos do 

Estado coordenavam e planeavam.  

 

 

Até Janeiro de 1976, os bancos nacionalizados foram geridos por Comissões 

Administrativas nomeadas pelo Ministério das Finanças em conjunto com o Banco de 

Portugal e com a caução das estruturas sindicais. Os trabalhos de reestruturação da 

banca propunham-se introduzir uma profunda descontinuidade no sistema financeiro e, 

por via dele, na estrutura económica portuguesa, de maneira a obter um “controlo 

endógeno do processo de acumulação» (Mário Murteira). 

A «via portuguesa para o socialismo» foi consagrada na Constituição da República 

Portuguesa aprovada em 1976, cujos artigos 80, 81, 83 e 90 referiam, respectivamente, a 

subordinação do poder económico ao poder político, a planificação democrática da 

economia sob o controlo dos trabalhadores, a ilegalidade dos monopólios privados e a 

irreversibilidade das nacionalizações, enquanto conquistas das classes trabalhadoras.  

O principal eixo da política económica do VI Governo Provisório e do I Governo foi a 

travagem do processo de transformação em curso (impedindo reconversões, 

reestruturações, fusões sectoriais e esquemas de concessão de crédito e planificação) 

mantendo em todo o caso a intervenção do Estado, mas em condições de gestão que em 

pouco se distinguiam de uma gestão privada. O sector público da economia foi gerido 

como se de um conjunto de empresas individuais se tratasse, competindo no mercado 

(apesar dos preços e salários estarem fixados) e reproduzindo todos os traços de uma 

economia capitalista dependente, agravados pelas imposições do FMI de 1978 em 

diante.  

 


