
O QUE EU ANDEI PARA AQUI CHEGAR
UM CURRÍCULO VISUA

Vítor Constando
Aos 74 anos, o economista português com maior projeção internacional deixa o Banco Central Europeu e regressa à pátria,

de onde saiu em mau estado. Após uma carreira de ascensão meteórica, com forte presença na academia, na vida política nacional

e na banca, a reforma irá dar-lhe mais tempo para o xadrez, o hobbyque !he vaieu várias histórias na cave do PS /KATYA DELIMBEUF

1943
Alfacinha
Nasce a 12 de outubro, em Lisboa,
na antiga Rua C do Bairro da

Liberdade, perto do Aqueduto das

Aguas Livres. Filho de um contínuo
do Ministério da Agricultura, é edu-

cado na fé católica e frequenta a

instrução primária na antiga Escota
dos Ferroviários, na Travessa da
Escola à Rua B.

1965
Economista

Cursa Economia no

Instituto Superior de
Ciências Económi-
cas e Financeiras
da Universidade

Técnica de Lisboa.
Quando termina,
rumaaßristol, em
1973, para fazer uma

pós-graduação.

1974

Experiência governativa
Logo após a revolução de abrit, é convidado para se-
cretáriode Estado do Planeamento, no I e !l Governos
Provisórios. Em 1976, depois do 25 de Novembro, é
secretário de Estado do Orçamento e do Plano.

1975
Banco de Portugal
e Governo
Inicia a carreira no Banco de Portugal
comodiretordo Departamento de
Estatística e de Estudos Económicos.
É nomeado vice-governador em 1977

e ocupa de novo o cargo entre 1981 e
1984. Em 1976 é eleito deputado pelo
PS e dois anos depois chega ao Governo
como ministro das Finanças e do Plano.

1986

Secretário-geral do PS

Durante três anos, lidera o Par-
tido Socialista, apesar da feroz

oposição de Mário Soares. Pelo

meto, em 1987, candidata-se a

primeiro-ministro, mas perde
contra Cavaco Sitva.

1989
Professor
'doutor'

Apesarde nunca
terconcluídoo
doutoramento,
torna-se professor
catedrático do
ISEG. É também

professor convida-
do da Universidade
Católica em 1980
el9Bl eda Univer-
sidade Nova entre
1982 e 1984.

2010
Banco Central Europeu
No ano em que 'cai em desgraça'
em Portugal, porfalharas previsões
macroeconómicas e a supervisão
bancária nos casos BPN, BCP e

BPP, é nomeado vice-presidente
do Banco Central Europeu por um

mandato de oito anos. Em 2013,
perde a com panheira de longa data,
Maria José Constâncio.

2018
Reforma dourada
Aos 74 anos, anuncia que vai reformar--

se. Deverá receber cerca de 25 mil eu-
ros por mês, entre os proventos do BCE e
osdo Banco de Portugal. Terá assim mais

tempo para o seu hobby, o xadrez.


