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PONTO DE PARTIDA 

A crise terminal de um regime político ocorre quando  

 

• as entidades que integram esse sistema político perdem o seu poder de regeneração  

• e conservam apenas o seu poder de reprodução das suas relações de dominação  

• o poder político reproduz-se, mas não se regenera.  

 

• Na sua crise terminal, o regime político mantém o poder, mas não identifica, nem 
neutraliza, os factores de crise que gerou no seu interior, no seu processo de decisão e 
no regular funcionamento das suas instituições. 
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• INTERREGNO: período entre duas estruturas de ordem que contém a estrutura 
de fim-de-regime 

 

• ESTRUTURA DE FIM-DE-REGIME: continuidade de um regime político quando 
este já não tem condições de regeneração mas que ainda não foi substituído por outro 

 

• Sistema de relações entre três vértices 

• Problemas políticos – o que o sistema de Governo terá de resolver 

• Propostas partidárias – modos de interpretação dos problemas políticos 

• Expectativas sociais – comparação das propostas partidárias que se 
candidatam a resolver os problemas 

 

• Estrutura de fim-de-regime: os três vértices têm dinâmicas que não são 
convergentes 

 

INTERREGNO E ESTRUTURA DE FIM-DE-REGIME 
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A FORMAÇÃO DOS DESEQUILÍBRIOS 
E A INSUFICIÊNCIA DAS 

CORRECÇÕES 



PROBLEMAS 

POLÍTICOS 

PROPOSTAS 

PARTIDÁRIAS 
EXPECTATIVAS 

SOCIAIS 

DISPOSITIVOS 

DE 

REGULAÇÃO 

A FORMAÇÃO DA DECISÃO POLÍTICA 
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DINÂMICAS DIVERGENTES E REGULAÇÃO DEFICIENTE 
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PROBLEMAS 

POLÍTICOS 

PROPOSTAS 

PARTIDÁRIAS 
EXPECTATIVAS 

SOCIAIS 

• Campos de possibilidades 

• Modelo de desenvolvimento 

• Crescimento económico 

• Estratégia de escala 

• Equilíbrio orçamental  

• Correcção do endividamento 

• Financiamento do sistema de 

políticas públicas 

• Estratégia europeia 

• Escala 

• Financiamento 

• Investimento 

• (Igreja) 

• (Forças Armadas) 

• Moeda e taxa de 

câmbio 

• Justiça 

• Sistema bancário 

• Banco de Portugal 

• Banco Central 

Europeu 

• Instituições europeias 

• Mercados financeiros 

• Modelo de sociedade 

• Posições partidárias 

• Campos de alianças 

• Sistema de Governo: preferência 

parlamentar contra regulação 

presidencial 

• Nacionalismo versus 

integracionismo 

• Distribuição versus competição 

• Despesa versus investimento 

• Escolhas eleitorais 

• Dependência das políticas sociais 

• Percepção do que é o campo de 

possibilidades 

• Preferência pela protecção e pela 

distribuição 

• Sublinhar a desigualdade e ignorar a 

assimetria 

• Equivalência de dívida a receita 

• Responder às necessidades é mais 

importante do que respeitar as 

possibilidades 



A DINÂMICA NORMAL DAS QUATRO ESFERAS 
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ESFERA 

POLÍTICA 

ESFERA 

ECONÓMICA 

ESFERA 

SOCIAL 

DISPOSITIVOS 

DE 

REGULAÇÃO 

Condução da estratégia 

de modernização 

Difusão de valores e 

comportamentos de 

modernização 

Viabilidade competitiva de 

empresas e sectores económicos 

Comparação com o exterior para 

avaliação da adequação da 

trajectória seguida 

Produção e difusão pública 

dos indicadores de desvio à 

legalidade e à viabilidade 

ESFERA 

EXTERIOR 



A DINÂMICA DISTORCIDA DAS QUATRO ESFERAS 
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Dispositivos 

de regulação 

ESFERA 

POLÍTICA 

ESFERA 

SOCIAL 

ESFERA 

ECONÓMICA 

Subordinação da estratégia política às 

pressões das redes de interesses e à 

satisfação da preferência social pelas 

políticas distributivas 

Preferência social pela 

obtenção de rendas 

distributivas atribuídas por 

protecção política 

A expansão da esfera 

política não resulta de 

uma concentração de 

poder político mas sim 

ao aumento da 

dependência da esfera 

social e da esfera 

económica em relação 

à esfera política 

A expansão da esfera social 

é promovida pela esfera 

política para obter o apoio 

eleitoral, mas evolui para a 

formação de expectativas e 

de comportamentos sociais 

que subordinam a esfera 

política à satisfação das 

necessidades sociais 

Refúgio nos sectores 

protegidos dos bens não 

transacionáveis e subordinação 

à pequena escala do mercado 

interno que é regulado pelo 

poder político nacional o que 

implica a redução do 

crescimento potencial e a 

impossibilidade de financiar a 

expansão das esferas social e 

política 

• A comparação com o 

exterior revela perda de 

atractividade 

• Isolamento, redução do 

crescimento potencial e 

acumulação de défices 

orçamentais e de balança 

corrente 

A desactivação dos dispositivos de 

regulação é instrumental para a 

deformação das esferas: expansão 

das esferas social e política, 

contracção da esfera económica 



ESTRUTURA DE FIM-DE-REGIME 
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PROBLEMAS 

POLÍTICOS 

PROPOSTAS 

PARTIDÁRIAS 
EXPECTATIVAS 

SOCIAIS 

• Contracção dos campos de 

possibilidades 

• Indefinição do modelo de 

desenvolvimento 

• Redução do potencial de crescimento 

• Sem estratégia de escala 

• Desequilíbrio orçamental  

• Acumulação de endividamento 

• Financiamento do sistema de políticas 

públicas com dívida 

• Estratégia europeia subordinada aos 

interesses internos 

Governabilidade retórica com a proposta de um 

campo de possibilidades imaginárias 

estruturadas na conflitualidade para defesa de 

cada posição partidária 

DISPOSITIVOS 

DE 

REGULAÇÃO 

Desactivação ou 

rejeição das avaliações 

independentes 

Formação de expectativas imaginárias em relações de 

conflitualidade entre camadas sociais de interesses 

incompatíveis em relações de soma nula – o que uns 

ganharem será equivalente ao que outros terão de perder 

Estrutura de fim-de-

regime: incompatibilidade 

entre os problemas 

políticos e as propostas 

partidárias 

Formação de 

um campo 

político 

imaginário 



A CORRECÇÃO DOS DESEQUILÍBRIOS 2011-2015 
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DÉFICE DA 

BALANÇA 

CORRENTE 

TAXA DE CRESCIMENTO 

DO PIB 

TAXA DE CRESCIMENTO 

DO PIB 

DÉFICE 

ORÇAMENTAL 6 

3 

3 1 1 

2011 

2015 

TRATADO ORÇAMENTAL 

0,7 

1,5 

3 
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CORRECÇÃO DOS DESEQUILÍBRIOS: INSUFICIENTE 
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ELEIÇÕES E SISTEMA DE GOVERNO 
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ESCOLHAS ELEITORAIS: O SILÊNCIO DO REGULADOR DEMOCRÁTICO  
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Embora haja uma tendência para a 

diminuição do número de eleitores, 

ela não justifica o alarme com o 

aumento da abstenção – que é mais 

um efeito administrativo do que um 

efeito de desinteresse ou um sinal de 

crise de legitimação da democracia 

Os dois partidos centrais formam uma 

“trança” eleitoral na sua oscilação 

cíclica, sem que um deles obtenha uma 

supremacia eleitoral decisiva que lhe 

permita invocar autoridade legitimada 

Os partidos que não ultrapassam a 

barreira de um milhão de eleitores 

mantiveram uma tendência regular 

de perda de votantes com excepção 

do BE no fim do período e do CDS 

(que beneficia do efeito de contagem 

depois da coligação com o PSD) 
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ELEIÇÕES LEGISLATIVAS 1975-2015 

"BE" PCP PRD PS PSD(T)

CDS(T) VOTANTES Linear ("BE") Linear (PCP) Linear (PS)

Linear (PSD(T)) Linear (CDS(T)) Linear (VOTANTES)

O efeito “PRD” foi a alteração mais 

pronunciada no padrão eleitoral, mostrando 

que há uma fluidez oculta no campo 

eleitoral  



AS CONFIGURAÇÕES DE LEGITIMIDADES: OCUPAR OU EXERCER O PODER 
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Os partidos do espaço central foram 

sempre dominantes e só nas últimas 

eleições tiveram perda de votantes 

Os partidos dos espaços da esquerda e da 

direita têm movimentos oscilantes que se 

cruzam, mas a linha de tendência dos partidos 

da esquerda está sempre acima da linha de 

tendência dos partidos da direita 

A legitimidade eleitoral do 

espaço político central é 

sempre superior à legitimidade 

eleitoral dos espaços políticos 

da esquerda e da direita  



PS COMO PARTIDO-DE-REGIME: A CHARNEIRA DO SISTEMA DE GOVERNO 
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ESQ DIR 

A B C 
D 

COLIGAÇÃO ELEITORAL 

COLIGAÇÃO  PÓS-ELEITORAL 

• SISTEMA PARTIDÁRIO ASSIMÉTRICO COM A EXTERIORIDADE DE D E E 

• TRÊS POSSIBILIDADES DE COLIGAÇÃO DE GOVERNO 

• RADICALIZAÇÃO DAS PROPOSTAS DE A PARA OBTER MAIORIA ABSOLUTA OU PARA IMPEDIR A 

POSSIBILIDADE DA COLIGAÇÃO  ENTRE B E C 

• TENDÊNCIA PARA CRISES POLÍTICAS DE REDUZIDA INTENSIDADE CONFLITUAL PARA PERMITIR 

A REPETIÇÃO DA ESTRATÉGIA DE A  

COLIGAÇÃO  PÓS-ELEITORAL 

GOVERNO 

MINORITÁRIO 

DISTRIBUIÇÃO DO ELEITORADO 

Fronteira de 

exterioridade 

E 

COLIGAÇÃO PARLAMENTAR 

PÓS-ELEITORAL 
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ESPAÇO ELEITORAL DE DOMÍNIO 

HEGEMÓNICO DO PS 

QUESTÃO CRÍTICA: A RESPOSTA PRESIDENCIAL 

À POSSIBILIDADE DE ALTERNÂNCIA DE 

MAIORIAS ABSOLUTAS E A ANTECIPAÇÃO DE 

ELEIÇÕES 

ESPAÇO ELEITORAL DE DOMÍNIO 

HEGEMÓNICO DO PSD 

A SOBREPOSIÇÃO DOS DOIS 

PARTIDOS CENTRAIS PROMOVE  A 

MISTURA DAS REDES DE 

INTERESSES E PROTECÇÃO 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA E CONFIGURAÇÕES DO PODER 
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A MENSAGEM INSCRITA NO PALÁCIO DE BELÉM (PÁTIO DAS DAMAS) 



A DÍVIDA, A MOEDA E O PODER 



A globalização competitiva 

determina o campo de 

possibilidades económicas 

para a formação das 

preferências democráticas 

As preferências democráticas 

estabelecem o intervalo de 

legitimidade das decisões 

políticas internas 

Os programas dos partidos candidatos ao 

exercício do poder têm de respeitar os 

constrangimentos  da globalização económica e 

condicionar a formação das preferências 

democráticas de modo a que respeitem o campo 

de possibilidades económicas 

DEMOCRACIA 

DECISÃO 

NACIONAL 

GLOBALIZAÇÃO 

ECONÓMICA 

BCE 

• EMISSOR 

• PAGADOR 

• BALANÇO DE 

REFÚGIO 

O EFEITO DA MOEDA NA CONFIGURAÇÃO DAS POSSIBILIDADES POLÍTICAS 
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A MOEDA E AS CONDIÇÕES DE ESTAGNAÇÃO SECULAR NA UNIÃO EUROPEIA 

A HIPÓTESE DE ALVIN 

HANSEN SOBRE A 

ESTAGNAÇÃO SECULAR 

A  deficiência persistente da procura reduz o crescimento potencial até que só 

uma taxa de juro real negativa pode desmotivar a propensão à poupança e 

convertê-la em propensão ao investimento. Esta armadilha da preferência pela 

liquidez provoca o bloqueamento nos desequilíbrios acumulados quando as taxas 

de juro e de inflação estão na vizinhança de zero. 

AS ASSIMETRIAS 

ALIMENTADAS POR UMA 

MOEDA COMUM EM 

ECONOMIAS COM 

COMPETITIVIDADES 

DIFERENTES 

As assimetrias entre regiões credoras e regiões devedoras reveladas pela 

moeda comum deveriam ter sido evitadas pelo processo de convergência das 

economias dessa área monetária através do regime do mercado único – e só 

depois entraria em vigor a moeda única. Não tendo sido respeitada esta 

sequência, formou-se uma crise monetária que não poderia ser evitada e que 

só a instituição responsável pela gestão da moeda poderá controlar. 

O PAPEL DO BANCO CENTRAL 

EUROPEU NA FORMAÇÃO DO 

FEDERALISMO MONETÁRIO 

NA EUROPA 

Detentor da soberania monetária por transferência de poderes dos Estados 

nacionais que participam do regime de moeda comum, o BCE, como banco 

emissor e pagador em última instância dessa moeda comum, tem os 

recursos financeiros necessários para responder ao risco da estagnação 

secular e tem o balanço onde pode acomodar as dívidas acumuladas no 

passado pelos Estados participantes. 
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A formação de um bloco político de convergência estratégica pressupõe: 

 

• A identificação das diferenças entre os parâmetros do modelo de sociedade da década de 1970 que 

estão reflectidos no texto constitucional e o actual campo de possibilidades que foi determinado 

pela acumulação de desequilíbrios sem resolução 

 

• A identificação do dispositivo político – a maioria parlamentar com potência constituinte – que 

sustente as medidas políticas adequadas para satisfazer os parâmetros da estratégia de crescimento 

e do modelo de sociedade nas condições existentes na segunda década do século XXI 

 

 

… e permite 

 

• A estruturação de interlocutores credíveis e estáveis para participar nas decisões estratégicas da 

União Europeia e para executar as medidas de política adequadas 

• A estabilização do campo estratégico para a modernização da economia portuguesa, que exigirá o 

crescimento do endividamento que os desequilíbrios anteriores acumularam 

A CONDIÇÃO DA CONVERGÊNCIA ESTRATÉGICA NUMA CRISE DE REGIME 
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MFA 

VI GOVERNO PROVISÓRIO 

a mudança num período curto 

O COLATERAL POLÍTICO QUE GARANTE 

O APOIO CONTINUADO DO BCE 

PCP PS PSD CDS 

1975-1976 

2015-2016 

• PRIMEIRO ACORDO COM O FMI, 

JANEIRO 1978: PS+CDS 

• SEGUNDO ACORDO COM O FMI, 

JUNHO 1983: PS+PSD 

• TERCEIRO ACORDO COM O FMI, 

MAIO 2011: PSD+CDS ……(PS) 

BLOCOS DE CONVERGÊNCIA ESTRATÉGICA 



SISTEMA 

POLÍTICO 

SISTEMA 

ECONÓMICO 

SISTEMA 

SOCIAL 

A verdade é que estendemos cobardemente o 

colo ao jugo estranho, porque a nação estava 

degenerada. Onde quer que Filipe II 

encontrava uma resistência, acudia aí com 

ouro ou com promessas, e quase que tinha a 

certeza de superar a dificuldade: a questão 

estava, não na compra e venda, mas só no 

quanto do preço.  

Alexandre Herculano, “Pouca luz em muitas trevas, 1579-1580” em 

Opúsculos IV, organização, introdução e notas de Jorge Custódio e José 

Manuel Garcia, Lisboa, Editorial Presença, 1985  

A sociedade portuguesa parece um 

bando de escravos que, indiferentes, 

inertes e seminus, assistem a 

discussões do preço por que devem ser 

vendidos, pouco lhes importando ser 

propriedade deste ou daquele senhor, 

esperando apenas humildemente que 

lhes seja garantida a minguada 

subsistência. 

Augusto Fuschini, O Presente e o Futuro de Portugal, Lisboa, 

1899, reedição por Fronteira do Caos, Lisboa, 2005. 


