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Prefácio
Este livro é uma versão revista e atualizada de uma obra coordenada

pelos autores e publicada em 2012, em inglês, com o título The Europea-
nization of Portuguese Democracy.1 As alterações posteriores, quer da União
Europeia, quer do seu impacto em Portugal, foram tão significativas que
exigiram para esta versão portuguesa a atualização e revisão da grande
maioria dos capítulos e a adição de um novo capítulo sobre a crise euro-
peia e o seu impacto em Portugal. A versão portuguesa, revista e atuali-
zada, visa analisar as mudanças visíveis nas instituições e atitudes das elites
e da sociedade portuguesa, bem como o crescimento do euroceticismo
em Portugal após a crise.

O capítulo 1, da autoria de Nuno Severiano Teixeira, intitulado «Portugal
e a integração europeia, 1974-2015», aborda o processo de integração eu-
ropeia de Portugal em perspetiva histórica. O texto foca o período do re-
gime democrático (de 1974 até à atualidade), periodizando as várias fases
da posição portuguesa face ao projeto de construção europeia, ao mesmo
tempo que avalia os custos/benefícios da europeização de Portugal. Por
fim, analisa o programa de ajustamento e a austeridade nas suas dimensões
interna e internacional e o peso da crise sobre a deseuropeização. 

No capítulo 2, «Governar em Lisboa ou em Bruxelas? Modelos e ten-
dências da europeização do governo português», Carlos Jalali avalia a ex-
tensão e o processo da europeização do poder executivo em Portugal,
com especial ênfase no período subsequente à adesão do país em 1986.
A experiência portuguesa tende a confirmar a noção de que os processos
de integração europeia dão origem a uma adaptação – mais do que a
transformações de fundo –, por parte das instituições nacionais, às exi-
gências europeias. Paralelamente, o processo de adaptação português pa-
rece contradizer a predição teórica de que os Estados centralizados e uni-
tários deverão passar por um processo de adaptação mais difícil.

1 Nuno Severiano Teixeira e António Costa Pinto, eds., The Europeanization of Portuguese
Democracy (Nova Iorque: SSM-Columbia University Press, 2013).
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No capítulo 3, «A implementação do Tratado de Lisboa: o parlamento
português enquanto ator na esfera legislativa europeia», Madalena Meyer
Resende e Maria Teresa Paulo debruçam-se sobre a resposta do parla-
mento português às cláusulas do Tratado de Lisboa para o envolvimento
dos parlamentos nacionais no processo legislativo europeu, fornecendo
uma avaliação quantitativa e qualitativa do trabalho do parlamento no
escrutínio da legislação europeia desde 2006.

O capítulo 4, «A europeização dos tribunais portugueses», de Nuno Pi-
çarra e Francisco Pereira Coutinho, trata da assimilação, por parte dos tri-
bunais portugueses, da ordem jurídica da União Europeia desde a adesão
de Portugal em 1986 e faz uma revisão das «obrigações europeias» a cargo
dos tribunais dos Estados membros, conforme definido pelo Tribunal de
Justiça no quadro do reenvio prejudicial, e a forma como os tribunais por-
tugueses têm implementado estas obrigações nas duas últimas décadas.

O capítulo 5, «A europeização dos grupos de interesses portugueses?
Sindicatos e organizações patronais», de Sebastián Royo, observa o im-
pacto do processo de integração europeia nas relações industriais de Por-
tugal. A integração europeia tem conduzido à transformação da economia
portuguesa e influenciado as estratégias e ação dos agentes sociais, no-
meadamente a transformação dos sindicatos e organizações patronais, e
delineado os aspetos principais do quadro de relações industriais do país.

No capítulo 6, «Integração europeia e alinhamentos partidários: 
o caso português como exemplo para as novas democracias do Leste eu-
ropeu», André Freire e José Santana Pereira analisam o impacto do com-
portamento eleitoral nas eleições para o Parlamento Europeu nas bases
do partidarismo em Portugal (como exemplo de uma nova democracia).
Concluem que, devido ao seu carácter de segunda ordem, as eleições eu-
ropeias são geralmente contestadas pelos mesmos atores, enfatizando
maioritariamente as mesmas questões nacionais e relegando para segundo
plano as europeias.

No capítulo 7, «As elites políticas portuguesas e a União Europeia», João
Pedro Ruivo, Diogo Moreira, António Costa Pinto e Pedro Tavares de Al-
meida analisam a atitude das elites políticas nacionais relativamente ao sis-
tema político europeu, a sua avaliação das instituições políticas da UE e
quais os tipos de políticas que, na sua opinião, deviam ser delegados pelos
Estados membros para o nível de governo supranacional europeu.

O capítulo 8, «O apoio português à integração europeia: dimensões e
tendências», de Pedro Magalhães, faz notar que os indicadores de apoio
instrumental à integração europeia têm exibido uma tendência descen-
dente desde 1992. Adicionalmente, defende que há um aumento apa-

A Europeização da Democracia Portuguesa
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Prefácio
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rente numa outra forma de apoio à integração: a aceitação da partilha
do poder entre os Estados membros e as instituições da UE na definição
de políticas públicas. Tal sugere que a natureza do manancial de apoio à
integração em Portugal está a mudar, de baseado na perceção dos bene-
fícios obtidos pelo Estado nacional a baseado no reconhecimento da UE
enquanto comunidade política e sistema político.

No capítulo 9, «Portugal, a União Europeia e a crise», Teresa de Sousa
e Carlos Gaspar analisam o impacto da dupla crise nacional e europeia
e mostram como mudaram os termos de referência do debate estratégico
em Portugal.  Pela primeira vez desde o Tratado de Maastricht voltou a
haver um debate interno sobre a política externa e europeia  e a confiança
das elites portuguesas no futuro da Europa (e no seu próprio futuro eu-
ropeu) foi posta em causa. A integração europeia era vista, até então,
como um processo irreversível, a moeda única era suposto ser imune às
crises e a União Europeia era representada como um dos polos funda-
mentais do sistema internacional.  Tudo isso mudou com a crise na Eu-
ropa e em Portugal. 

O capítulo 10, «Europeização e democratização em Portugal: brothers-
-in-arms ou frères ennemis?», da autoria de Maarten Vink, funciona como
conclusão e regressa ao tema central do livro.  Discute as implicações da
integração europeia para a democracia portuguesa e, recorrendo aos ca-
pítulos anteriores, debate até que ponto a integração e, agora, a crise têm
fortalecido ou comprometido a democracia em Portugal.

A Europeização da Democracia Portuguesa representa mais uma etapa de
uma já longa colaboração entre os seus coordenadores, que desenvolveram
vários projetos de investigação sobre o tema da relação entre Portugal, a
Europa do Sul e a construção da União Europeia. Estes projetos deram à
estampa várias obras, das quais gostaríamos de salientar a Europa do Sul e a
Construção de Uma União Europeia, publicada em versão inglesa e portu-
guesa.2 E ainda uma obra reunindo os testemunhos com os mais impor-
tantes dos atores políticos e diplomáticos protagonistas do processo de
adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia: Portugal e
a Integração Europeia, 1945-1986: a Perspectiva dos Actores.3

2 Versão em inglês: António Costa Pinto e Nuno Severiano Teixeira, eds., Southern Europe
and the Making of the European Union (Nova Iorque: SSM-Columbia University Press, 2002);
versão em português: António Costa Pinto e Nuno Severiano Teixeira, orgs., Europa do Sul
e a Construção da União Europeia (Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2005).
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3 Nuno Severiano Teixeira e António Costa Pinto, orgs., Portugal e a Integração Euro-
peia,1945-1986: a Perspectiva dos Actores (Lisboa: Temas e Debates, 2007).
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Nuno Severiano Teixeira 

Capítulo 1

Portugal e a integração europeia,
1974-2015: uma introdução histórica

A integração de Portugal no processo de unificação europeia, entre
1945 e 1974, foi condicionada por dois fatores essenciais: a natureza di-
tatorial do regime de Salazar e a sua resistência à descolonização.1 Na
verdade, só depois da transição para a democracia e do processo de des-
colonização, em 1974-1975, foram dados os primeiros passos sérios em
direção a uma estratégia de integração de Portugal na, então, Comuni-
dade Económica Europeia (CEE).    

Portugal nunca experimentou os mesmos níveis de isolamento inter-
nacional da vizinha Espanha após a Segunda Guerra Mundial. 
O seu estatuto como membro fundador da Organização do Tratado do
Atlântico Norte (NATO) e a sua participação noutras organizações eu-
ropeias de cooperação económica, como a Organização Europeia de
Cooperação Económica (OECE) e a União Europeia de Pagamentos
(UEP), bem como o facto de ter recebido apoio financeiro – embora mo-
desto – do Plano Marshall, são exemplos, se não dessa aceitação interna-
cional, pelo menos desse isolamento mitigado.2

Cético em relação à integração política e contrário a toda e qualquer
experiência supranacional,  Portugal ficou à margem do Tratado de Roma
– que abriu caminho para a CEE – e seguiu as posições adotadas pelo
Reino Unido, com a adesão à Associação Europeia de Livre Comércio
(EFTA), que constituiu um objetivo político e económico central para a
ditadura, ao longo da década de 60.3 Negociado em termos favoráveis a
Portugal, que viu a maioria das suas atividades económicas, em grande
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1 Nuno Severiano Teixeira, «Between Africa and Europe: Portuguese foreign policy,
1890-1986», in Modern Portugal, org. António Costa Pinto (Palo Alto, CA: SPOSS, 1998),
60-87; António Costa Pinto, O Fim do Império Português: a Cena Internacional, a Guerra Co-
lonial e a Descolonização, 1961-1975 (Lisboa: Livros Horizonte, 2000).

2 Maria Fernanda Rollo, Portugal e o Plano Marshall (Lisboa: Editorial Estampa, 1994).
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medida, protegidas, o acordo com a EFTA lançou as fundações para o
crescimento económico dos anos 60 e a densificação das relações comer-
ciais com a Europa, que culminaria com assinatura do acordo comercial
com a CEE, em 1972. No plano interno, potenciou a emergência de gru-
pos de interesses menos envolvidos com as colónias e mais interessados
no mercado europeu que viriam a tomar cada vez maior importância no
final do regime autoritário. 

Porém, a aproximação europeia de Portugal era, até então, de natureza
estritamente económica e meramente pragmática. Era a consequência de
uma necessidade e não o resultado de uma opção. Verdadeiramente, uma
perspetiva pró-europeia, enquanto opção política e estratégia nacional
só foi assumida depois e como consequência  da dupla transição pós-au-
toritária e pós-imperial.

A partir da transição democrática e, em quarenta e dois anos de demo-
cracia em Portugal, a importância da integração europeia foi sempre central.
Em primeiro lugar, porque depois da dupla transição, a descolonização fe-
chou o ciclo do império e marcou o regresso à Europa. O Portugal demo-
crático coincide com o Portugal europeu. Em segundo lugar, porque a Eu-
ropa constituiu a grande novidade e o eixo central da política externa do
Portugal democrático, que a erigiu como «a prioridade das prioridades» para
o país. Em terceiro lugar, porque essa prioridade reuniu o consenso político
alargado entre os três principais partidos do sistema político: Partido Socia-
lista (PS), Partido Social-Democrata (PSD) e Centro Democrático Social
(CDS). Finalmente, porque democratização e europeização funcionaram
como duas faces da mesma moeda: a europeização constituiu um fator de
consolidação da democracia e a democratização um fator de legitimação
da Europa.

Democracia e integração europeia, 1974-1986 

O golpe militar de 25 de abril de 1974 abriu caminho para a institucio-
nalização da democracia portuguesa. A rutura provocada pelo golpe militar
acentuou a crise do Estado, alimentada, em paralelo, pelo processo de de-
mocratização e descolonização do último império colonial europeu.4
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3 Nicolau Andresen Leitão, «Portugal’s European integration policy, 1947-1972», Journal
of European Integration History, 7 (2001): 25-35; Elsa Santos Alípio, Salazar e a Europa. His-
tória da Adesão à EFTA 1956-1960 (Lisboa: Livros Horizonte, 2006).

4 Kenneth Maxwell, The Making of Portuguese Democracy (Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 1997).
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A transição em Portugal teve lugar no auge da Guerra Fria, uma época
em que havia pouca ou nenhuma pressão internacional para a democra-
tização. O golpe militar apanhou, por isso, de surpresa a comunidade
internacional e, em particular, os Estados Unidos.5 Confrontado com a
intensa mobilização política e social da esquerda, preocupado com a
fuga do capital nacional e da sua elite económica e, em última instância,
com a possibilidade de queda do país na órbita soviética, o Ocidente rea-
giu,  lentamente. Nos Estados Unidos confrontaram-se duas posições di-
ferentes e contra a «teoria da vacina» de Henry Kissinger, apenas uma
parte da elite política e da administração apoiou, no início, a transição
portuguesa.6

Na Europa, as principais famílias políticas europeias, sobretudo os
sociais-democratas, mas também os populares, através dos partidos e
das suas fundações, financiaram e apoiaram no plano técnico e organi-
zacional o lançamento e a implantação dos partidos democráticos em
Portugal. 

Transição para a democracia e descolonização,  1974-1976 

A CEE observou a transição portuguesa com discrição, embora trans-
mitindo sinais ambíguos. Favorecia a emergência de um sistema demo-
crático plural, ao mesmo tempo que oferecia uma assistência económica
limitada. Em 1975, pouco depois das primeiras eleições democráticas, o
Conselho Europeu anunciou que se preparava para encetar negociações
económicas e financeiras com Portugal, embora frisasse que, «em con-
sonância com as suas tradições histórias e políticas, a Comunidade Eu-
ropeia só pode apoiar uma democracia pluralista».7

O primeiro grande desafio internacional para a democracia portuguesa
foi o desmantelamento do seu império colonial. O segundo, a abertura
do país ao mundo e o restabelecimento de relações diplomáticas com
todos os países, pondo fim ao isolamento internacional, que se agravara
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5 Mario del Pero, «Kissinger e la politica esterna americana nel Mediterraneo: il caso
portoghese», Studi storici, 4 (2001): 973-988. 

6 Bernardino Gomes e Tiago Moreira de Sá, Carlucci vs. Kissinger – Os EUA e a Revolução
Portuguesa (Lisboa: D. Quixote, 2008); Tiago Moreira de Sá, Os Estados Unidos da América
e a Democracia Portuguesa (Lisboa: MNE, 2010).

7 José M. Magone, «A integração europeia e a construção da democracia portuguesa»,
Penélope: Portugal e a Unificação Europeia, orgs. António Costa Pinto e Nuno Severiano
Teixeira, 18 (1998): 137; v. também José M. Magone, European Portugal: The Difficult Road
to Sustainable Democracy (Londres: Macmillan, 1997).
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com a política colonial portuguesa na fase final do regime autoritário.
Todavia, a descolonização e o restabelecimento das relações diplomáticas
não constituíram, por si só, uma nova estratégica para a política externa
portuguesa. Em boa verdade, o que ocorreu, durante os anos da transi-
ção, foram dois conflitos em simultâneo: um conflito ruidoso sobre po-
lítica interna e  outro silencioso sobre os objetivos e as opções estratégicas
para a política externa da nova democracia.   

Entre abril de 1974 e janeiro de 1986, a política externa portuguesa os-
cilou entre duas orientações de fundo que marcam, igualmente, duas
fases distintas: a da transição para a democracia, correspondente ao pe-
ríodo pré-constitucional, dominado pelo processo revolucionário, e a da
consolidação democrática, correspondente ao período constitucional,
marcado pela institucionalização e estabilização do regime democrático.8

O período da transição foi marcado pela luta em torno das opções ex-
ternas do país, pelo exercício de diplomacias paralelas e, consequente-
mente, pela indefinição da política externa. Apesar das lutas, das hesita-
ções e da indefinição, durante os governos provisórios e, em particular,
aqueles de maior preponderância militar, a orientação global da política
externa portuguesa tendeu para uma opção terceiro-mundista e para o
desenvolvimento de relações privilegiadas com os novos países saídos da
descolonização portuguesa. Era o último avatar, agora socializante, da
tese tão cara a Salazar, da «vocação africana» de Portugal.

O período da consolidação, que se iniciou com o primeiro governo
constitucional de Mário Soares, caracterizou-se pela clarificação da polí-
tica externa e pela definição unívoca e rigorosa do posicionamento ex-
terno de Portugal, que assumiu, por inteiro, a sua condição de país oci-
dental, simultaneamente atlântico e europeu.

Ultrapassadas as resistências antieuropeias, primeiro  da opção africana
do regime autoritário, depois da tentação terceiro-mundista do período
revolucionário, a «opção europeia» seria, a  partir de então, a grande no-
vidade e o eixo central da política externa portuguesa, assumido, agora,
como projeto político e desígnio nacional.
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8 Nuno Severiano Teixeira, «Portugal no mundo», in História Contemporânea de Portugal:
A Busca da Democracia 1960-2000, coord. António Costa Pinto (Lisboa: Fundación MAP-
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Consolidação democrática e opção europeia: 1976-1986 

Os contactos entre Lisboa e as instituições europeias tinham-se ini-
ciado, logo, em 1974. A Comissão Europeia disponibilizara assistência
económica a Portugal, enquanto o Conselho Europeu deixara clara a sua
posição: estava pronto para encetar negociações na condição de que se
estabelecesse, em Portugal, uma democracia pluralista. No entanto, a si-
tuação económica do país, a instabilidade política e o clima de incerteza
persistente durante o período de transição impossibilitaram qualquer
avanço na frente europeia.

Os primeiros passos sólidos de aproximação ao processo de constru-
ção europeia começaram com o início da consolidação democrática em
1976 e a chamada «opção europeia» assumida pelo primeiro governo
constitucional. O primeiro passo deste processo teve lugar em agosto
de 1976, com o pedido de adesão ao Conselho da Europa e a renego-
ciação dos protocolos adicionais ao Acordo Comercial de Portugal com
a CEE de 1972. A adesão ao Conselho da Europa significou, politica-
mente, o reconhecimento internacional do novo regime democrático e
constituiu, em certo sentido, a fase preliminar do processo de adesão.9

Na sequência de uma ronda negocial  bem sucedida junto de capitais
europeias, entre setembro de 1976 e fevereiro de 1977, o governo apre-
sentou a sua candidatura formal de adesão à CEE em março de 1977.
Com o pedido formal de adesão ultrapassavam-se, em definitivo, todas
as hesitações sobre a fórmula da integração europeia de Portugal – fosse
o estatuto de pré-adesão ou a chamada «associação privilegiada» –  e con-
cretiza-se, de facto, a «opção europeia».

O Conselho Europeu aceitou a candidatura portuguesa no mês se-
guinte e iniciou-se, então, de acordo com os tratados, o processo formal
de adesão, incluindo a consulta obrigatória à Comissão Europeia. Em
maio de 1978, a Comissão apresentou um relatório favorável, abrindo
caminho para as negociações formais, que começariam no Luxemburgo
em outubro seguinte.10

Portugal e a integração europeia, 1974-2015

23

9 José Medeiros Ferreira, «Os regimes políticos e a organização internacional da Eu-
ropa», Política Internacional, 2 (1995): 28.

10 José Medeiros Ferreira, «Os regimes políticos em Portugal e a organização interna-
cional da Europa», Política Internacional, 11 (1995): 5-39; João Rosa Lã e Alice Cunha,
orgs., Memórias da Adesão. À Mesa das Negociações (Lisboa: Book Builders, 2016); Alice
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MNE, 2007).
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Esta foi uma opção estratégica que marcou, decisivamente, o futuro
do país. Motivavam o governo e fundamentavam esta opção estratégica
dois objetivos fundamentais: em primeiro lugar, a consolidação da de-
mocracia, que a entrada de Portugal na Comunidade Europeia assegu-
rava; em segundo lugar, a modernização e o desenvolvimento econó-
mico do país, que a ajuda dos fundos comunitários favorecia. Muitos
economistas e vários grupos de interesses manifestaram sérias reservas
quanto ao impacto que a entrada na CEE teria em alguns sectores da
economia portuguesa.11 Mas o principal objetivo era político e, para
Mário Soares, a consolidação da democracia estava primeiro.

Ao pedido de adesão seguiu-se um longo e complexo processo de ne-
gociações que se prolongou por quase uma década, entre outubro de
1978 e junho de 1985.12

Dois fatores internos explicam a razão pela qual as negociações para a
adesão de um país pequeno e com uma economia relativamente fraca
foram tão complexas e prolongadas. 

Em primeiro lugar, a situação da economia. Já antes da transição, mas
sobretudo o impacto das medidas de política económica do período re-
volucionário, em particular a nacionalização dos sectores mais impor-
tantes da economia portuguesa.

Em segundo lugar, a natureza do regime político e constitucional do
país. Desde 1976 que o regime democrático era inegavelmente pluralista
e  geralmente  reconhecido enquanto tal; contudo, a Constituição de
1976, produto do período revolucionário, consagrava nos seus termos o
Conselho da Revolução. Era uma democracia, mas uma democracia tu-
telada por uma instituição militar que não fora democraticamente eleita.
Ora, estes fatores pesaram decisivamente nas negociações e atrasaram a
sua conclusão.

No início da década de 80, porém, a democracia portuguesa tinha ul-
trapassado todos estes obstáculos. Em 1982, a Constituição fora revista,
o Conselho da Revolução extinto e a nova Lei de Defesa Nacional esta-
belecia, inequivocamente, a subordinação das forças armadas ao poder

A Europeização da Democracia Portuguesa

24

11 João Cravinho, «Characteristics and motives for entry», in The Enlargement of the Eu-
ropean Community: Case Studies of Greece, Portugal and Spain, orgs. José Luis Sampedro e
Juan Antonio Payno (Londres: Macmillan, 1983), 131-148; v. também Alfred Tovias, Fo-
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12 Pedro Álvares e Carlos Roma Fernandes, eds., Portugal e o Mercado Comum: Dos Acor-
dos de 1972 às Negociações de Adesão, vol. 2 (Lisboa: Pórtico, 1980); João Rosa Lã e Alice
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político democrático. Em 1983, a democracia em Portugal estava conso-
lidada e estavam superados todos os entraves a uma conclusão favorável
das negociações de adesão.

Porém, um obstáculo externo subsistia. No quadro do alargamento à
Europa a sul, a CEE conduzia, em conjunto, as negociações para a ade-
são da vizinha Espanha. Uma economia muito maior do que a portu-
guesa, concorrencial com a de outros países comunitários e, para além
disso, um país que não tinha partilhado a mesma experiência  histórica
de relações com as instituições económicas europeias. 

Neste contexto, a estratégia diplomática portuguesa foi a de procurar
negociações separadas das da Espanha. Esperava, assim, assegurar um ca-
minho mais rápido até à adesão, de forma a garantir o estatuto de Estado
membro antes do país vizinho. Esta estratégia, no entanto, não foi bem
sucedida. E a razão era simples: na sua política de alargamento, a Co-
munidade queria negociar com os dois países ibéricos em simultâneo e
Portugal teve de esperar até à conclusão das negociações com a Espanha. 
O resultado foi um atraso de dois anos para a adesão portuguesa. 

O culminar do processo chegaria em  junho de 1985 com a assinatura
do Tratado de Adesão de Portugal à CEE. A 1 de janeiro de 1986, Portu-
gal tornava-se membro de pleno direito da Comunidade Europeia.

A europeização de Portugal: 1986-2015

A entrada de Portugal na Comunidade Europeia abriu o caminho para
a europeização da sociedade portuguesa, marcada por mudanças profun-
das no plano interno e internacional.13 Mudanças essas que acompanha-
ram todo o processo de alargamento e aprofundamento da integração
europeia.

Numa perspetiva histórica, esse processo não foi linear e nesse percurso
podem distinguir-se dois grandes períodos: o primeiro (1986-2000), mar-
cado pela convergência e pelo euroentusiasmo; o segundo (2001-
-2015), marcado pela divergência e pelo euroceticismo ou realismo. 
E cada um destes períodos pode, por sua vez, ser dividido em dois sub-
períodos: o primeiro, entre 1986-1992 e 1992-2000; o segundo, entre
2000-2011 e 2011-2015.
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Os tempos da convergência

Os primeiros anos da adesão: 1986-1992
Os primeiros anos da adesão (1986-1992) são para Portugal tempos de

pragmatismo. A entrada de Portugal nas Comunidades Europeias ocor-
reu, precisamente, quando a integração europeia entrava num intenso
processo de aprofundamento. A partir de 1986, a própria CEE passava
por um período de relançamento institucional, traduzido pela assinatura
do Ato Único Europeu, a primeira revisão do Tratado de Roma em cerca
de trinta anos. Estas alterações foram recebidas em Portugal com apreen-
são, na medida em que o aprofundamento político que o Ato Único de-
terminava levantava dúvidas junto da elite política sobre a capacidade
de Portugal cumprir essas novas e reforçadas exigências. A abertura da
economia nacional, tradicionalmente, atrasada em relação à maioria dos
parceiros da Europa ocidental, obrigou a que a adesão de Portugal à CEE
fosse seguida de medidas económicas compensatórias.14

Mas a decisão da criação do mercado único ficou, intimamente, ligada
à necessidade de promover a coesão económica e social no interior das
Comunidades, sendo que os países do Sul da Europa e a Irlanda recebe-
ram, com a aprovação do pacote Delors I (1988), compensações finan-
ceiras significativas com o objetivo de procurar diminuir as consequên-
cias da maior liberalização do mercado europeu. Esse fator foi decisivo
para Portugal. E o governo de Lisboa foi um dos que mais beneficiaram
com a implementação destas medidas, que tiveram consequências deter-
minantes nas transformações estruturais realizadas em Portugal.

Assim, os objetivos políticos do governo português, liderado por Aní-
bal Cavaco Silva desde finais de 1985, centraram-se, fundamentalmente,
na credibilização externa da participação europeia de Portugal e, simul-
taneamente, na capitalização das vantagens económicas e sociais que de-
corriam da integração portuguesa nas Comunidades Europeias.15

No plano da coesão económica e social, o pacote Delors I (1988) e as
suas transferências financeiras foram decisivos para Portugal. Não só nas
transformações estruturais da economia e da sociedade, mas também na
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Lains (Cascais: Principia, 2007), 14-40.

15 Vitor Martins, «Os primeiros anos», in 20 Anos de Integração Europeia (1986-2006): o
Testemunho Português, org. Nicolau Andresen Leitão (Lisboa: Cosmos, 2007); João Rosa
Lã e Alice Cunha, orgs., Memórias da Adesão. À Mesa das Negociações (Lisboa: Book Buil-
ders, 2016).

01 Europeização Cap. 1.qxp_Layout 1  31/05/17  09:20  Page 26



mudança da perceção da opinião pública. E, se nos primeiros anos da
adesão a perceção dominante era a do receio quanto à capacidade de o
país responder aos desafios económicos da entrada na Comunidade, a
receção maciça de fundos estruturais e a mudança rápida nas infraestru-
turas tornaram claras as vantagens da integração e alteraram, radical e po-
sitivamente, a perceção de Portugal em relação à Europa.16

No plano político, a adesão à CEE obrigou o governo português a
reequacionar a sua estrutura de alinhamento nas relações intraeuropeias.
Nos primeiros anos, a postura pragmática dos primeiros governos de Ca-
vaco Silva conduziu Portugal a uma continuidade das posições atlânticas
e ao alinhamento com os antigos parceiros da EFTA. Em particular, com
o Reino Unido de Margaret Thatcher, um aliado histórico, seguro e cé-
tico face às tendências mais supranacionalistas da integração europeia e
que coincidia com a visão tradicional da política externa portuguesa.

Mas o fim da Guerra Fria e o exercício da primeira presidência portu-
guesa da União Europeia vieram alterar, por completo, a posição euro-
peia de Portugal, que evoluiu do alinhamento tradicional do país para
uma posição, assumidamente, europeísta. 

O euroentusiasmo: 1992-2000
A partir de 1989, a queda do muro de Berlim e a reunificação da Ale-

manha, a implosão do império soviético e as derivas pós-comunistas na
Europa central e de Leste alteraram, radicalmente, a cena internacional e
determinaram um processo acelerado de alargamento e aprofundamento
da integração europeia que o Tratado de Maastricht consagrou em 1992.

A mudança europeia pós-Guerra Fria e o exercício da primeira presi-
dência portuguesa da UE marcaram a viragem para uma nova fase do
processo de integração europeia de Portugal, marcado pela convergência
e pelo euroentusiasmo. 

O sucesso da presidência portuguesa, em 1992,17 demonstrou a plena
integração do país e afirmou as credenciais europeias de Portugal: a ca-
pacidade administrativa para conduzir as tarefas da presidência e até a
capacidade política para conseguir uma reforma da política agrícola
comum (PAC). Isso afastou, definitivamente, as posições mais reticentes
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e conservadoras dos primeiros anos da adesão e iniciou um período de
participação ativa no processo de integração europeia, em que Portugal
passou a projetar junto das instituições europeias a imagem do «bom
aluno».18 Não só do ponto de vista económico, mas agora também do
ponto de vista político. 

Esta tendência tornou-se uma opção estratégica, a partir de 1995, com
o governo socialista de António Guterres, que define a Europa como «a
prioridade das prioridades»: um novo desígnio nacional. A partir daí,
Portugal vai estar entre os mais europeístas dos europeus, estar no «pelo-
tão da frente» e integrar todos os «núcleos duros» da integração europeia.
Esta estratégia de centralidade política era a forma possível de superar a
periferia geográfica e manter Portugal no centro das decisões da União
Europeia.19

Portugal aderiu ao espaço Schengen. Apoiou a política externa e de
segurança comum e a partir de 1996 participou em todas as missões de
paz nos Balcãs. Pela primeira vez desde a primeira guerra, as forças ar-
madas portuguesas participam em operações militares no teatro europeu:
na Bósnia e no Kosovo. Do atlantismo Portugal evoluíra para o euro-
-atlantismo e, agora, do euro-atlantismo para o europeísmo. É um sinal
claro e inequívoco da europeização não só das políticas públicas no
plano interno, mas também da política externa e mesmo da política de
defesa.20

Porém, o auge desta estratégia atingiu-se a partir de 1998, quando, ape-
sar da atávica indisciplina financeira dos países do Sul da Europa, Portu-
gal cumpre todos os critérios e é aceite no grupo restrito dos Estados fun-
dadores da moeda única: o euro.

Ao mesmo tempo que conseguia esta vitória europeia, a diplomacia
portuguesa obtinha um dos maiores sucessos internacionais do regime
democrático: a resolução da questão de Timor Leste. Após a anexação
daquele território pela Indonésia durante o processo de descolonização
em 1975, a condenação do Conselho de Segurança das Nações Unidas
não foi suficiente para pôr termo à ocupação. Ao longo da década de 90
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forças armadas», in Os Militares e a Democracia, org. Nuno Severiano Teixeira (Lisboa: Co-
libri, 2006), 71-89.
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deu-se uma crescente sensibilização da comunidade internacional para
o problema timorense graças às mudanças no sistema internacional e à
persistência da diplomacia portuguesa. Ora neste processo a pertença à
União Europeia foi, indiscutivelmente, um fator determinante, já que
permitiu a Lisboa potenciar a capacidade de afirmação internacional dos
seus interesses e da sua influência. E esse foi um fator decisivo para o
desfecho da autodeterminação de Timor Leste e a transição política re-
gulada pela ONU.21

A segunda presidência portuguesa da UE, em 2000, refletiu essa nova
fase da relação entre Portugal e a UE, com o objetivo europeu a marcar,
inequivocamente, a prioridade do interesse nacional.22 Ao contrário de
1992, foi uma presidência de perfil menos administrativo e mais político.
A presidência de um país plenamente europeu e com uma visão portu-
guesa para o projeto europeu. Mais, que foi capaz de mobilizar os seus
parceiros europeus e assumir um papel de iniciativa e liderança. 

Em primeiro lugar, no plano económico, propôs e fez aprovar, no
Conselho Europeu de março de 2000, a estratégia de Lisboa, uma decla-
ração de princípios que pretendia colocar a União Europeia, num prazo
de dez anos, na liderança da economia mundial. Através da promoção
de políticas sociais, educacionais e ambientais, a estratégia de Lisboa pro-
curava tornar o espaço económico europeu mais competitivo e mais pre-
parado para os desafios da globalização. O objetivo era central para a
afirmação da Europa no século XXI, mas a estratégia de Lisboa jamais
seria cumprida. Não porque não tivesse méritos substantivos, mas por-
que, por um lado, o método de aplicação fugia à fórmula tradicional de
integração comunitária, ou seja, sem obrigações vinculativas, e, por outro,
porque a maioria dos países europeus estava mais interessada no aperfei-
çoamento do sistema institucional para adaptar Bruxelas ao alargamento
a leste.

Em segundo lugar, no plano político, Portugal liderou as pequenas e
médias potências europeias na reforma institucional que conduziu ao
Tratado de Nice. A Conferência Intergovernamental (CIG) de Nice, em
2000, tinha como objetivo resolver as questões institucionais deixadas
pendentes pelo Tratado de Amesterdão. Porém, acabou por iniciar um
novo ciclo na reforma institucional, marcado pela pressão dos grandes
países no sentido de verem aumentado e reconhecido o seu peso na pon-
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21 José Júlio Pereira Gomes, «A internacionalização da questão de Timor», Relações In-
ternacionais, 25 (2010): 67-89.

22 Teixeira e Hermenegildo, «As presidências...», 61-78, em particular 69-72; Ferreira-
-Pereira, «Portugal e a presidência...», 131-143.
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deração de votos no processo de decisão europeu. Ora, é neste contexto
e a culminar este período de euroentusiasmo em Portugal que a CIG de
Nice permitiu à presidência portuguesa, sob a liderança de António Gu-
terres, desempenhar um papel de liderança dos pequenos e médios Es-
tados europeus na defesa dos seus interesses, perante a pretensão das
grandes potências em verem reforçado o seu peso na ponderação de
votos no Conselho. Este papel foi fundamental nas negociações da re-
forma institucional e, indiscutivelmente, um dos momentos mais altos
da participação de Portugal no processo de integração europeia.23

Finalmente, no plano internacional. A presidência portuguesa diversifi-
cou e potenciou a presença internacional da União Europeia, tirando par-
tido das relações históricas de Portugal com áreas regionais, tradicional-
mente, ligadas ao seu interesse nacional. Aprova a estratégia comum para o
Mediterrâneo e lança a parceria estratégica UE-Índia, na sequência da ci-
meira de Lisboa. E, sobretudo, reforçou a relação com África, com o sucesso
dos seus dois mais importantes objetivos: o Acordo de Cotonou UE-ACP,
que substituiu a Convenção de Lomé, e a primeira cimeira UE-África.

Os tempos da divergência 

O eurocepticismo: 2001-2011
Paradoxalmente, as conclusões do Tratado de Nice e, simultanea-

mente, o alargamento a leste assinalaram o princípio do fim do entu-
siasmo português pela integração europeia e iniciaram um longo período
de divergência que se agravou, drasticamente, com a crise.

Depois do 11 de setembro de 2001 alterou-se, profundamente, o am-
biente estratégico internacional. E, em 2003, a invasão do Iraque provo-
cou uma gravíssima crise nas relações transatlânticas com reflexo ime-
diato nas fraturas internas da própria Europa. 

Ao mesmo tempo, o alargamento e a democratização da Europa cen-
tral e oriental alteraram o equilíbrio da Europa dos doze e até dos quinze
e deslocaram a centralidade europeia para leste, acentuando a condição
periférica de Portugal no contexto europeu.

Este deslocamento geopolítico não se fez sem consequências no plano
económico: primeiro, a deslocalização de empresas multinacionais para
os mercados do Leste, onde a mão-de-obra era mais qualificada e mais
barata; segundo, a competição pelos fundos estruturais, que também se
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deslocaram para leste. E neste ponto, objetivamente, Portugal foi, de
todos os países da UE, o mais prejudicado pelo alargamento.24  

Se a estas razões se juntarem os constrangimentos da disciplina finan-
ceira decorrente da união económica e monetária e da adesão ao euro,
estarão encontrados os principais fatores que, a partir de 2001, estão na
origem do período de divergência em relação à Europa. Lenta, mas pro-
gressivamente, marcado pela estagnação económica interna e pela vul-
nerabilidade financeira externa. 

Apesar das dificuldades, isso não significou, imediatamente, uma mu-
dança da perceção da opinião pública em relação à Europa e, muito
menos, da política europeia de Portugal.  A estratégia portuguesa, nos
governos socialistas de José Sócrates, continuou a apostar em mais inte-
gração para contrariar o risco de marginalização. 

A terceira presidência portuguesa da UE, em 2007, é ainda prova disso.
Foi, claramente, a presidência de um país plenamente europeu não só
com uma visão para a Europa, mas também com capacidade para proje-
tar o interesse nacional na agenda europeia. Uma presidência que con-
firmou a capacidade administrativa de condução dos destinos da União,
mas que assumiu um perfil, nitidamente, político, com funções de ne-
gociação, liderança e agenda-setting, que se traduziram na conclusão das
negociações e na assinatura do Tratado de Lisboa em dezembro de 2007. 

O Tratado de Lisboa foi, aliás, a grande prioridade e ao mesmo tempo
a grande vitória política da presidência portuguesa. Mas, ao lado da re-
forma institucional, o reforço e a diversificação das relações externas da
UE, enquanto ator global constituíram-se como outro objetivo conse-
guido da presidência portuguesa de 2007: a cimeira UE-Rússia e, sobre-
tudo, a segunda cimeira UE-África e a cimeira UE-Brasil, que resultou
no lançamento de uma nova parceria estratégica.25 

Ao mesmo tempo que contribuíram para o reforço da presença inter-
nacional da UE, estas cimeiras não deixaram de favorecer Portugal, ao
estender as parcerias estratégicas da UE a zonas tradicionais de interesse
nacional: África e Brasil.

O impacto da crise, 2011-2014
A partir de 2008 a crise financeira internacional e depois a crise do

euro agravaram e aceleraram as tendências económico-financeiras que se
desenhavam desde 2001 em Portugal.
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Em 2011 o parlamento rejeitou o PEC IV, negociado pelo governo
socialista de José Sócrates e pela Comissão Europeia. O presidente Ca-
vaco Silva dissolveu o parlamento e convocou eleições antecipadas. Sem
alternativa, o governo PS viu-se obrigado a fazer um pedido de assistência
financeira internacional, no que foi apoiado pelo PSD e pelo CDS.

O pedido de ajuda financeira internacional e o programa de ajusta-
mento que decorreu do memorando com a chamada troika – o FMI, a
Comissão Europeia e o BCE – em maio de 2011 tiveram para Portugal
e para a sua política europeia consequências profundíssimas.26

No plano político e institucional, Portugal não conheceu derivas tec-
nocráticas e a democracia funcionou. O governo de centro-esquerda (PS)
perdeu as eleições e passou à oposição. A oposição de centro-direita (PSD
e CDS) formou um governo de coligação, liderado por Pedro Passos
Coelho, e aplicou com rigor e zelo o programa de ajustamento. Apro-
veitou, de caminho, a necessidade técnica de consolidação orçamental
para pôr em marcha uma estratégia política de privatizações e liberaliza-
ção da economia. 

No plano económico e financeiro, o sucesso da consolidação orça-
mental fez-se à custa da maior recessão económica e de níveis de desem-
prego nunca vistos na democracia portuguesa. Porém, a oposição res-
ponsável do PS e a função tribunícia dos partidos mais à esquerda e o
enquadramento institucional dos sindicatos permitiram que a austeridade
mais radical se desenvolvesse num quadro de estabilidade política e de
enquadramento do protesto social. Mas isso não evitou a divergência
profunda sobre a condução da política de austeridade e o enfraqueci-
mento do consenso político sobre a Europa.

A sociedade portuguesa reagiu com «indiferença pública e estoicismo
privado».27 Mas isso não evitou o mais importante: nem a degradação da
imagem da Europa em Portugal, vista como a causa da austeridade, nem
o declínio do apoio da opinião pública ao projeto europeu, nem o enfra-
quecimento do consenso político sobre a integração europeia de Portugal.
E tudo isto a par da crise dos partidos políticos europeístas e da quebra
de confiança dos cidadãos nas instituições democráticas. Dito de outro
modo, a crise veio pôr em causa aqueles que eram os pressupostos básicos
da «opção europeia». E no pico da crise era claro que europeização e de-
mocratização tinham deixado de ser duas faces da mesma moeda.
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26 Teresa de Sousa e Carlos Gaspar, «Portugal, a União Europeia e a crise», Relações In-
ternacionais, 48 (2015): 99-114.

27 Sousa e Gaspar, «Portugal...».
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Três anos e doze «exames» da troika depois, Portugal concluiu, com
uma «saída limpa», o programa de ajustamento, em maio de 2014. 
E nesse momento dois pontos pareciam já claros: primeiro, que a auste-
ridade era absolutamente necessária, mas claramente insuficiente; se-
gundo, que a saída limpa permitia ao governo, legitimamente, reclamar
o sucesso do modelo português, mas que este não podia ser dissociado
das condições de estabilidade política e social que a oposição, os sindi-
catos e os portugueses, em geral, tinham proporcionado.

Ora, o debate sobre a austeridade centrou-se nas suas dimensões in-
ternas, mas não pode esquecer-se que a austeridade teve também uma
dimensão internacional e consequências profundas sobre a política ex-
terna e, em particular, sobre a política europeia.

O discurso de que não havia alternativa à austeridade, no plano in-
terno, era acompanhado por um outro de que não havia alternativa à
Alemanha, no plano externo. Com o objetivo de garantir a credibilidade
financeira junto dos mercados internacionais, toda a estratégia portuguesa
durante esse período se centrou no alinhamento exclusivo com a Ale-
manha.28 Ora, esse alinhamento teve consequências sobre a política ex-
terna e a política europeia, em particular.

Em primeiro lugar, conduziu a uma excessiva continentalização da
política externa e à desvalorização da dimensão atlântica, quebrando o
equilíbrio euro-atlântico, central na política externa da democracia. 
E isso tanto na relação bilateral com os Estados Unidos, que atravessou
um dos momentos mais difíceis do período democrático, como no qua-
dro multilateral da NATO, resultado da redução do empenhamento mi-
litar em missões internacionais.

Em segundo lugar, conduziu ao regresso, aliás cíclico, de uma linha
nacionalista que questiona a centralidade europeia na política externa
portuguesa. Uma linha cujas prioridades assentam, no plano bilateral,
na relação com Angola e o Brasil, e no plano multilateral, no chamado
potencial estratégico da CPLP. As relações pós-coloniais tenderam, então,
a ocupar o eixo central da política externa. Era a tentação de uma opção
lusófona por oposição à opção europeia.

Em terceiro lugar, conduziu à procura de interesses e parcerias estraté-
gicas extraeuropeias em detrimento dos parceiros europeus, no que respeita
à internacionalização da economia e à procura de investimento estrangeiro.
A China tornou-se um dos principais investidores externos e, simultanea-
mente, um dos principais beneficiários da política de privatizações.
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Finalmente, no próprio quadro europeu, o alinhamento exclusivo e
excessivo com a Alemanha levou Portugal a secundarizar outros parceiros
que pudessem equilibrar o momento unipolar alemão, em particular a
França e o Reino Unido. Isto é, Portugal abdicou de uma política euro-
peia para passar a ter uma  política alemã. 

Esta deseuropeização em toda a linha parecia poder conduzir o país a
uma alternativa. Não conduziu. E não conduziu porque não há alterna-
tiva à opção europeia. Todas as outras não se mostraram credíveis ou não
constituem, sequer, alternativas. Podem constituir vetores de compensa-
ção, mas não o eixo central da política externa. 

E é por isso que os desafios pós-crise passam por repensar os princípios
fundamentais do modelo democrático da política externa portuguesa29

e, em particular, o consenso sobre a opção europeia de Portugal.
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Carlos Jalali

Capítulo 2

Entre Portugal e a Europa: dinâmicas
e tendências de europeização 
do governo português*

O fenómeno da integração europeia constitui um dos exemplos mais
claros de transformações nos processos políticos na Europa do pós-
-guerra. Segundo Nugent e Paterson, «a característica mais proeminente
do governo e da política na Europa ocidental da era moderna foi a cria-
ção de um sistema político a nível europeu».1 Este efeito é também evi-
dente no discurso político, na medida em que a perceção de um impacto
da União Europeia (UE) nos processos políticos atravessa as elites, os
media e as massas.

A governação nacional é uma das áreas em que a adaptação a nível
europeu tem sido mais visível. Tal é evidente não apenas nos modelos

35

* Partes deste capítulo desenvolvem e aprofundam a análise publicada anteriormente
em Carlos Jalali, «A Europa como razão ou como desculpa? A europeização das institui-
ções políticas nacionais», in Em Nome da Europa: Portugal em Mudança, 1986-2006, orgs.
Pedro Lains e Marina Costa Lobo (Lisboa: Principia, 2007, 173-190), e «Governing from
Lisbon or governing from Brussels? Models and tendencies of europeanization of the Por-
tuguese government», in The Europeanization of Portuguese Democracy, orgs. António Costa
Pinto e Nuno Severiano Teixeira (Nova Iorque: SSM-Columbia University Press, 2012),
61-84. Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do projeto de I&D «Eleições europeias
em mudança: o impacto dos programas de ajustamento na zona euro nas campanhas das
eleições para o Parlamento Europeu» (PTDC/IVC-CPO/3481/2014 e POCI-01-0145-
-FEDER-016887), financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, na sua com-
ponente Orçamento do Estado, pelo programa operacional «Competitividade e interna-
cionalização» (COMPETE 2020), programa operacional regional de Lisboa (PO Lisboa),
na sua componente FEDER, financiado no âmbito do projeto 9471, «Reforçar a investi-
gação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação» (projeto 9471-RIDTI), e compartici-
pado pelo fundo comunitário europeu FEDER. Os agradecimentos do autor a João Moniz
pelo apoio na recolha de dados.

1 Neill Nugent e William Paterson, «The political system of the European Union», in
Governing Europe, orgs. Jack Ernest Shalom Hayward e Anand Menon (Oxford: Oxford
University Press, 2003), 92.
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teóricos existentes, mas também nos estudos empíricos. Em termos teó-
ricos, a partilha de responsabilidades e/ou autoridade governativa com
o nível supranacional (entre outros) tem levado alguns autores a propor
um modelo de esvaziamento do Estado central à medida que os proces-
sos de políticas públicas envolvem um maior número de agentes.2 Nas
palavras de Hall, «a soberania tem pouco significado num contexto em
que a União Europeia tem autoridade para impor regulações aos seus Es-
tados membros sem a anuência dos seus governos nacionais».3

Mesmo autores menos pessimistas em relação à perda de poder dos
Estados nacionais não contestam esta transformação. Ao mesmo tempo
que enfatizam o papel central dos governos nacionais na governação da
UE, Müller e Wright admitem que estes estão «mais constrangidos», com
«a sua ação mais indireta, mais discreta e mais negociada».4 Estudos com-
parativos a nível europeu tendem a confirmar este padrão. Müller con-
firma a existência de transformações significativas no papel dos governos
nacionais ao longo da década de 80, embora – como também salienta –
estas transformações envolvam mais uma mudança no papel dos Estados
nacionais do que o seu fim.5

A investigação relativa aos processos de governo em Portugal é relati-
vamente escassa. No entanto, os estudos existentes sugerem um impacto
da adesão à UE sobre os processos de governação.6 Da mesma forma, é
relativamente fácil discernir os efeitos aparentes da integração europeia
a nível do discurso político, com o padrão europeu a ser frequentemente
usado como benchmark para o desenvolvimento económico e para as prá-
ticas políticas nacionais.

Este capítulo visa analisar o grau e processo de europeização do poder
executivo em Portugal no período pós-adesão. Três conclusões principais
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2 Robert Jessop, «The transition to post-Fordism and the Schumpeterian workfare state»,
in Towards a post-Fordist welfare?, orgs. Brian D. Loader e Roger Burrows (Londres: Rout -
ledge, 1994), 13–37.

3 Peter Hall, «Institutions and the evolution of European democracy», in Governing Eu-
rope, orgs. Jack Ernest Shalom Hayward e Anand Menon (Oxford: Oxford University
Press, 2003), 1–14.

4 Wolfgang C. Müller e Vincent Wright, «Reshaping the state in Western Europe: The
limits to retreat», in The State in Western Europe: Retreat or Redefinition?, orgs. Wolfgang C.
Müller e Vincent Wright (Londres: Frank Cass, 1994), 1-11. 

5 Wolfgang C. Müller, «The changing European state», in Governing Europe, orgs. Jack
Ernest Shalom Hayward e Anand Menon, 369-379.

6 José Magone, «Portugal», in The National Coordination of EU Policy: The Domestic Level,
orgs. Hussein Kassim, Guy Peters e Vincent Wright (Oxford: Oxford University Press,
2000), 141-160, e The Developing Place of Portugal in the European Union (New Brunswick,
NJ: Transaction, 2004); Marina Costa Lobo, Governar em Democracia (Lisboa: Imprensa
de Ciências Sociais, 2005).
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destacam-se. Em primeiro lugar, o poder executivo em Portugal não es-
capa aos processos de transformação mais gerais que estudos comparados
têm vindo a identificar. Segundo, a experiência portuguesa tende a con-
firmar os resultados, encontrados por Maurer, Mittag e Wessels, de que
os processos de integração europeia podem suscitar mais uma adaptação
das instituições nacionais às exigências europeias do que a sua transfor-
mação fundamental.7 Terceiro, o processo de adaptação português parece,
paradoxalmente, contradizer a predição de Schmidt de que os Estados cen-
tralizados e unitários experimentam processos de adaptação mais difíceis.8

Como mostraremos, este paradoxo aparente é explicado pela capa-
cidade de adaptação do executivo nacional aos constrangimentos supra-
nacionais. Em concreto, o processo de integração europeia tem gerado
novas estruturas de oportunidade a nível interno, aumentando o espaço
de manobra do executivo nacional. Tal deve-se, em grande medida, ao
seu monopólio de representação a nível da UE, que o torna efetivamente
«intérprete oficial» das suas decisões. Neste sentido, o nível europeu fun-
ciona como uma importante «arma» adicional no arsenal do executivo
contra a oposição interna. Como iremos analisar, esta capacidade de
adaptação emerge, inclusivamente, em contextos onde a autonomia do
executivo está mais limitada, como foi o caso do período de resgate entre
2011 e 2014.

O que é a europeização e como pode esta 
ser medida?

O conceito de «europeização» é uma presença crescente na literatura
das ciências sociais. Fazendo uma análise dos artigos indexados em Social
Sciences Citation Index entre 1981 e 2001, Featherstone identifica uma ex-
plosão no número de artigos que apresentavam a «europeização» como
tema com o número de artigos em 1996 e 2001, com este tema a mais
do que duplicar relativamente ao período de 1981 a 1995.9 Prolongando
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7 Andreas Maurer, Jürgen Mittag e Wolfgang Wessels, «National systems’ adaptation
to the EU system: trends, offers and constraints», in Linking EU and National Governance,
org. Beate Kohler-Koch (Oxford: Oxford University Press, 2003), 53-82.

8 Vivien Schmidt, «Federalism and state governance in the European Union and the
United States: an institutional perspective», in The Federal Vision: Legitimacy and Levels of
Governance in the United States and the European Union, orgs. Kalypso Nicolaidis e Robert
Howse  (Oxford: Oxford University Press, 2001), 335-354.

9 Kevin Featherstone, «Introduction: in the name of ‘Europe’», in The Politics of Euro-
peanization, orgs. Kevin Featherstone e Claudio Radaelli (Oxford: Oxford University
Press, 2003), 5.
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a análise até 2016, como a figura 2.1 ilustra, podemos ver que este au-
mento de interesse científico na europeização se mantém no novo milé-
nio. Assim, nos seis anos posteriores de 2002 a 2007, o número de artigos
mais do que triplica relativamente ao período de 1996-2001, analisado
por Featherstone, e os seis anos seguintes (2008-2013) mais do que du-
plicam o total do período de 2002-2007.

Este maior interesse reflete um aspeto frequentemente ignorado do
processo de integração europeia e, consequentemente, também dos seus
efeitos – o facto de ser um processo recente que ainda está em construção
e reconstrução. Como tal, a UE é «fluida, ambígua e híbrida», e qualquer
investigação sobre os seus efeitos não pode escapar aos constrangimentos
do «barco de Neurath», que é a UE, com impacto evidente na europei-
zação das instituições políticas domésticas.10

Em termos de definição, aqui permanecemos próximos da inicial-
mente usada por Ladrech (1994). Interessa-nos analisar a europeização
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10 Johan P. Olsen, «European challenges to the nation state», in Political Institutions and
Public Policy: Perspectives on European Decisionmaking, orgs. Bernard Steunenberg e Frans
van Vught (Amesterdão: Kluwer, 1997), 165.

Figura 2.1 –Número de artigos científicos que referem a europeização, 
                   1981-2016

Fonte: Dados compilados na base de dados bibliográfica Web of Science. Os números referem-se a ar-
tigos científicos (document type: articles) com os termos Europeanization ou Europeanisation como tema
(topic).
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enquanto processo através do qual os Estados membros são obrigados,
em virtude do processo político a nível europeu, a alterar estruturas, po-
líticas, regulações formais e práticas consolidadas. Portanto, por europei-
zação procuramos analisar a «adaptação dos contextos institucionais num
sentido mais lato (de regras, procedimentos, normas, práticas) a diferentes
níveis políticos em resposta à dinâmica de integração».11 Assim, a euro-
peização das instituições torna-se uma questão de grau e não de
natureza.12

Giulani adota uma definição mais abrangente de europeização, abar-
cando a «autonomização», por parte da arena governativa europeia, das
preferências dos Estados membros.13 Na medida em que evita a circula-
ridade causal, esta dimensão é válida para se alcançar um entendimento
da europeização enquanto fenómeno: os governos nacionais são, afinal
de contas, uma parte importante dos processos de governação europeia.
Müller refere que os governos nacionais mantêm-se atores privilegiados
nos processos de decisão europeus, enquanto Héritier mostra a margem
de escolha que os governos nacionais têm dentro da UE e como estes
são capazes de adotar métodos inovadores para ultrapassar bloqueios de
decisão.14

Contudo, este estudo adota o pressuposto de que as estruturas e os re-
gulamentos a nível europeu são efetivamente independentes das prefe-
rências nacionais, analisando a europeização numa perspetiva «cima-
-baixo». Esta é uma estratégia de investigação legítima na análise dos pro-
cessos de europeização.15 No caso português, este pressuposto é tanto
mais aceitável dada a entrada tardia do país na UE e a sua posição na pe-
riferia política e económica da UE.

A literatura crescente sobre a europeização das instituições políticas
também integra o debate mais alargado sobre o neo-institucionalismo
(ou neo-institucionalismos) enquanto metodologia na ciência política.
Börzel e Risse identificam dois métodos concorrentes de conceptualiza-
ção da europeização, em termos de neo-institucionalismo de escolha ra-
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11 Featherstone e Radaelli, The Politics of Europeanization..., 19.
12 Marco Giuliani, «Europeanization in comparative perspective: institutional fit and

national adaptation», in The Politics..., orgs. Kevin Featherstone e Claudio Radaelli, 135.
13 Giuliani, «Europeanization...», 135.
14 Wolfgang C. Müller, «The changing European state», in Governing Europe, orgs. Jack

Ernest Shalom Hayward e Anand Menon, 369-379; Adrienne Héritier, Policy-making and
Diversity in Europe: Escape from Deadlock (Cambridge: Cambridge University Press, 1999).

15 V., por exemplo, Tanja A. Börzel e Thomas Risse, «Conceptualizing the domestic
impact of Europe», in The Politics..., orgs. Kevin Featherstone e Claudio Radaelli, 57-80.

02 Europeização Cap. 2.qxp_Layout 1  31/05/17  09:20  Page 39



cional e sociológico.16 Relativamente ao primeiro, vários autores têm ado-
tado o modelo de «agentes com poder de veto» (veto players) de Tsebelis
para explicar os processos de adaptação domésticos a nível europeu.17

Neste, o nível europeu é visto como gerando novas estruturas de opor-
tunidade dentro das quais os agentes se podem mover, sendo estas, por
sua vez, influenciadas pelo número de agentes de veto domésticos e pelas
instituições formais existentes. Como tal, a dispersão do poder dentro
do sistema político – tanto em termos de agentes de veto formais como
informais – limita a capacidade de adaptação,18 ao passo que a existência
de instituições que podem tirar partido do nível europeu (por exemplo,
regiões que são capazes de negociar diretamente com Bruxelas sem terem
de passar pelo governo central) pode acelerar a adaptação. Em termos
de neo-institucionalismo sociológico, a pressão para a adaptação é um
corolário das transformações a nível da cultura política. Assim, o incre-
mento de «políticas europeias, normas e [...] entendimentos coletivos»,
combinado com a presença de «agentes de mudança» e/ou instituições
cooperativas informais, conduz ao desenvolvimento de novas identida-
des, à adoção de novas normas e, consequentemente, à adaptação e mu-
dança doméstica.19

Aqui adotamos o primeiro tipo de análise, na medida em que é mais
fácil enquadrá-la numa «lógica consequencialista». Ao mesmo tempo,
vale a pena salientar a importância do goodness of fit, que aqui traduzimos
como «alinhamento entre os níveis europeu e nacional». Como referem
vários autores, a noção de europeização requer um desalinhamento ou
desajuste entre os dois níveis: efetivamente, «não é necessária mudança
a nível nacional» se a pressão do nível europeu alinhar perfeitamente
com o modus operandi doméstico.20 Assim, «as pressões de adaptação
devem-se ao facto de o sistema político europeu englobar estruturas de
decisão vinculativas que podem colidir com as estruturas nacionais de
produção de políticas».21 Como fazem notar Börzel e Risse, tal pode gerar
dois tipos de desalinhamento: desalinhamento em termos de políticas
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16 Tanja A. Börzel e Thomas Risse, «Conceptualizing the domestic impact of Europe»...,
57-80.

17 George Tsebelis, Veto Players: How Political Institutions Work (Princeton, NJ: Princeton
University Press, 2002).

18 Claudio Radaelli, «The Europeanization of public policy»..., 27-56.
19  Tanja A. Börzel e Thomas Risse, «Conceptualizing the domestic impact of Europe»...,

57-59.
20 Id., ibid., 61.
21 Id., ibid., 57-59.
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públicas (em que os Estados membros não cumprem a legislação euro-
peia) e aquele que nos interessa aqui, desalinhamento institucional, na
medida em que o nível europeu «desafia as regras e procedimentos do-
mésticos e os entendimentos coletivos que lhes estão ligados».

Em termos de investigação, a relação causal entre a pressão para a mu-
dança proveniente do nível europeu e a adaptação substantiva do nível
doméstico não é fácil de determinar, tornando-se assim uma espécie de
«elo perdido».22 Na ausência de transformações institucionais formais,
como ocorre no caso português, este «elo perdido» torna-se ainda mais
difícil de identificar.

Neste sentido, surgem duas perguntas relacionadas. A primeira tem a
ver com a definição, tantas vezes vaga, do conceito de europeização na
literatura. O facto de o conceito poder assumir vários sentidos leva a que
seja utilizado para caracterizar um leque bastante amplo de fenómenos.23

Por esta razão, a «europeização» enquanto conceito pode perder poder
discriminatório e muita da sua utilidade analítica. A segunda questão re-
laciona-se com o contrafactual à europeização. A existência de mudanças
que são contemporâneas à integração europeia, por si só, não garante a
existência de um processo de europeização. Como tal, a estratégia de in-
vestigação e de medição dos efeitos da europeização deve ser capaz de
isolar o impacto da integração europeia, por comparação com toda uma
série de outros fatores que podem também influenciar os padrões de
adaptação institucional (tais como pressões internas, transformações so-
ciais, processos de globalização, entre outros). Assim, os resultados são
influenciados não apenas pelo grau de pressão proveniente da UE, mas
também pelo grau de desalinhamento entre os níveis europeu e domés-
tico, bem como fenómenos extra-UE.

A europeização do poder executivo: 
o contexto teórico

Um dos aspetos mais relevantes da análise do processo de integração
europeia é o seu impacto sobre o poder executivo nacional. O debate
em torno da existência de «novos processos de governação» é um bom
exemplo deste impacto. A literatura relativa à «governação» reconcep-
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22 Klaus H. Goetz, «European integration and national executives: a cause in search of
an effect?», West European Politics, 23, 4 (2000): 211-231.

23 Claudio Radaelli, «The Europeanization of public policy»..., 27-56.
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tualiza assim os processos de governação, sugerindo a necessidade de um
novo «mapa» para nos ajudar a compreender as suas formas modernas.24

Stoker sugere que este novo mapa implica uma análise da governação
enquanto processo que envolve um conjunto de instituições e agentes
(que podem ou não emanar do Estado), com fronteiras cada vez menos
claras entre os papéis de diferentes agentes.25 Neste novo mapa, a dimen-
são europeia é uma das mais relevantes novas arenas de governação e de-
cisão.

O impacto da UE também se articula com o popular conceito de «es-
tado esvaziado».26 Este sugere uma transferência para outras instituições
e níveis de funções tradicionalmente desempenhadas pelos Estados na-
cionais, criando assim um Estado nacional com uma «fachada externa»
essencialmente inalterada, mas cujo conteúdo é cada vez mais inexistente.
Neste contexto, a europeização surge como um bom exemplo desta
transferência de responsabilidades e do esvaziamento dos Estados (e, im-
plicitamente, dos executivos) nacionais. Como Stone Sweet, Fligstein e
Sandholtz salientam, a integração europeia não pode ser separada de pro-
cessos mais gerais de interação, que enfraquecem as estruturas de gover-
nação nacional: «o passo para uma governação europeia tem sido fo-
mentado por empresas que negoceiam cada vez mais fora das fronteiras
nacionais, por economias europeias cada vez mais interdependentes em
vários sentidos e por agentes que gradualmente constatam que as formas
e os métodos da governação supranacional servem a sua conceção de in-
teresses em evolução».27 Independentemente da origem deste fenómeno,
o impacto da europeização sobre os governos nacionais parece ser parti-
cularmente forte.

No entanto, o fluxo de responsabilidades do domínio nacional para
o supranacional não ocorre sem tensões ou conflitos. Como o estudo
de Le Galès indica, a gradual resolução de conflitos entre os governos
nacionais e a UE tende a produzir novos equilíbrios (assim como poten-
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24 R. Rhodes, «What is new about governance and why does it matter?», in Governing
Europe, orgs. Jack Ernest Shalom Hayward e Anand Menon (Oxford: Oxford University
Press, 2003): 61-62.

25 Gerry Stoker, «Governance as a theory: five propositions», International Social Science
Journal, 50, 155 (1998): 17-28.

26 Robert Jessop, «The transition to post-Fordism...», 13-37; R. Rhodes, «The hollowing
out of the state: the changing nature of the public service in Britain», Political Quarterly,
65, 2 (1994): 138-151.

27 Alec Stone Sweet, Neil Fligstein e Wayne Sandholtz, «The institutionalization of Eu-
ropean space», in The Institutionalization of Europe, orgs. Neil Fligstein, Alec Stone Sweet
e Wayne Sandholtz (Oxford: Oxford University Press, 2001), 2.
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ciais tensões noutras áreas), resultando assim num processo de europei-
zação «complexo e profundamente político» ao qual os governos nacio-
nais – mesmo de países historicamente mais influentes no seio da UE,
como a França – não podem escapar.28 Este processo poderá ser mais
lento e difícil do que alguns analistas ou mesmo atores políticos estima-
riam ou desejariam.29 No entanto, existe o consenso de que, de uma
forma geral, o movimento do pêndulo não é desfavorável para o nível
europeu.

Um modelo que encerra bem este gradual processo de transformação
dos processos políticos na Europa contemporânea é o modelo de gover-
nação multinível. Como referem Marks e Hooghe, a «autoridade formal
tem sido dispersa dos Estados centrais, quer para cima, para instituições
supranacionais, quer para baixo, para os governos regionais e locais», po-
dendo-se acrescentar a esta lista também a cada vez menos nítida fron-
teira entre os sectores público e privado, percetível no papel do terceiro
sector nos processos de políticas públicas.30 A governação multinível de-
fine-se como sendo caracterizada por «trocas negociadas e não hierárqui-
cas entre instituições a nível transnacional, nacional, regional e local».31

Neste sentido, o conceito de governação multinível permite-nos ultra-
passar a divisão entre o estudo da política internacional e da política na-
cional, uma dicotomia cada vez menos aplicável à realidade complexa e
mutável gerada pelo processo de integração europeia. Como refere
Scharpf, «as ferramentas conceptuais com que as subdisciplinas da ciência
política de relações internacionais e política comparada estão a abordar
o estudo das instituições europeias são inadequadas para lidar com inte-
rações multinível».32

Entre Portugal e a Europa: dinâmicas e tendências de europeização do governo português

43

28 Patrick Le Galès, «Est maître des lieux celui qui les organise: how rules change when
national and European policy domains collide», in The Institutionalization of Europe, orgs.
Neil Fligstein, Alec Stone Sweet e Wayne Sandholtz (Oxford: Oxford University Press,
2001), 125.

29 V., por exemplo, os comentários de Romani Prodi e de Gerhard Schröder. Para a
perspetiva de Prodi, v. a entrevista de outubro de 1999 ao diário espanhol El País, repu-
blicada no European Foundation Intelligence Digest, 8 (22 de outubro a 4 de novembro,
1999), 81, www.europeanfoundation.org/docs/81id.htm. Para a visão de Schröder, v. o
plano Schröder de 2001.

30 Gary Marks e Liesbet Hooghe, «Contrasting visions of multi-level governance», in
Multi-level Governance, orgs. Ian Bache e Matthew Flinders (Oxford: Oxford University
Press, 2004), 15.

31 B. Guy Peters e Jon Pierre, «Developments in intergovernmental relations: towards
multi-level governance», Policy and Politics, 29, 2 (2001): 131.

32 Cit. in Multi-level Governance, orgs. Ian Bache e Matthew Flinders (Oxford: Oxford
University Press, 2004), 1.
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A utilização e o desenvolvimento do conceito de governação multi-
nível por autores como Marks e Hooghe também encerram a noção de
que a relação entre os diferentes níveis – e, de interesse particular aqui,
entre o nível europeu e os executivos nacionais – não é caracterizada por
uma definição jurisdicional clara, hierárquica e formal.33 Ao invés, as ju-
risdições podem variar em diferentes áreas de políticas públicas, informais
ou formais, e também sofrer mutações ao longo do tempo. Esta distinção
é captada pela definição de Marks e Hooghe dos tipos I e II de governa-
ção multinível, cada um com implicações claras – e claramente distintas
– sobre os processos de governação. O tipo I envolve uma estrutura ju-
risdicional explícita, hierárquica e consideravelmente estável entre os di-
ferentes níveis, em contraste forte com a estrutura complexa, fluida e
composta de inúmeras e sobrepostas jurisdições do tipo II. O impacto
do nível europeu é sobretudo captado por este segundo tipo de gover-
nação multinível, em que surgem jurisdições específicas em termos de
funções, com níveis jurisdicionais que se cruzam e se sobrepõem territo-
rialmente, num processo capturado pelo conceito de «fragmegração».
Este conceito, derivado da contração das palavras «fragmentação» e «in-
tegração», ilustra de forma capaz o impacto distinto e aparentemente
contraditório quando se analisa a governação multinível, em geral, e o
impacto da europeização sobre os executivos nacionais, em particular.34

Neste contexto, vale a pena salientar a previsão de Schmidt da existência
de uma correlação entre o impacto da europeização e a estrutura do Estado
pré-existente.35 Schmidt sugere que o impacto das estruturas de formulação
de políticas «quasi-federalistas» e «quasi-pluralistas» da UE é mais intenso
em Estados unitários do que em Estados federais ou em que se verifica um
considerável grau de descentralização no poder, na medida em que impli-
cam uma maior redução da autonomia e controlo do poder executivo.

A europeização do poder executivo: 
o caso português

A hipótese de Schmidt é particularmente relevante no que respeita ao
caso português.36 Como mostra Le Galès, Portugal é dos países mais cen-
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33 Gary Marks e Liesbet Hooghe, «Contrasting visions of multi-level governance»...,
15.

34 Para mais acerca deste conceito, v. James Rosenau, «Strong demand, huge supply:
governance in an emerging epoch», in Multi-level Governance, orgs. Ian Bache e Matthew
Flinders (Oxford: Oxford University Press, 2004).

35 Vivien Schmidt, «Federalism and state governance...».
36 Id., ibid.
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tralizados da UE.37 No entanto, Portugal é um bom exemplo de como
as instituições nacionais – e, neste caso, o poder executivo – são capazes
de se adaptar às pressões supranacionais, confirmando: a conclusão de
Maurer, Mittag e Wessels de que a adaptação nem sempre gera mudanças
substantivas nos Estados membros e nos seus processos de políticas pú-
blicas, com estes a demonstrarem capacidade de adaptação para incor-
porarem as pressões europeias sem serem transformados por estas.38

Por um lado, é possível observar o impacto da adesão à UE na estru-
tura e cultura administrativas nacionais, com Magone a defender a euro-
peização como um importante fator na democratização da administração
pública portuguesa.39 Ao mesmo tempo, este impacto da europeização
também se reflete nas transformações nas estruturas governativas, com a
criação da Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus (a partir do X Go-
verno Constitucional, que tomou posse em 1985), que conta com o
apoio da Direção-Geral dos Assuntos Comunitários (DGAC)/Direção-
-Geral dos Assuntos Europeus (DGAE).40 Magone refere ainda a cres-
cente afetação de recursos à DGAC, tanto em termos de pessoal como
de responsabilidades a nível dos assuntos europeus, reflexo da importân-
cia do nível europeu e da necessidade de estruturas de apoio dentro do
executivo para lidar com este nível.41 A mesma conclusão pode ser tirada
da criação de estruturas destinadas a interagir com o nível europeu dentro
de uma série de ministérios, incluindo o GAERI (Gabinete de Assuntos
Europeus e Relações Internacionais), no Ministério da Educação, e a Di-
reção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais, no Minis-
tério das Finanças. De forma a corresponder à necessidade de coordenação
governamental, foi também criada a CIAC (Comissão Interministerial
para os Assuntos Comunitários).42 Como refere Mago ne,43 esta serve
como a principal estrutura para a coordenação interministerial e admi-
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37 Patrick Le Galès, «The changing European state: pressures from within», in The Insti-
tutionalization of Europe, orgs. Neil Fligstein, Alec Stone Sweet e Wayne Sandholtz (Ox-
ford: Oxford University Press, 2001), 380-395.

38 Andreas Maurer, Jürgen Mittag e Wolfgang Wessels, «National systems’ adaptation
to the EU system...», 75-76.

39 José Magone, «Portugal»...
40 A Direção-Geral dos Assuntos Comunitários (DGAC) tornou-se a Direção-Geral

dos Assuntos Europeus (DGAE)  em 2006 (v. Decreto-Lei n.º 204/2006, de 26 de outu-
bro, artigo 27/4.º).

41 José Magone, The Developing Place of Portugal..., 137.
42 Esta é atualmente a Comissão Interministerial para os Assuntos Europeus (cf. nota

40).
43 Cf. nota 40.
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nistrativa, ainda que o seu papel real oscile no tempo, sendo por vezes
ultrapassada por formas de coordenação mais informais.

Na prática, o impacto da europeização em Portugal pode ser descrito
como um misto de «transformação» e «inércia», para usar a tipologia de
Radaelli.44 Este autor identifica quatro tipos de adaptação às pressões eu-
ropeias por parte das instituições nacionais: inércia, absorção, transfor-
mação e retração (retrenchment). Esta tipologia reflete a magnitude e a di-
reção do processo de europeização, o qual, no caso da retração, pode,
inclusive, ser negativo. Em tal caso, a reação dos agentes domésticos (por
exemplo, devido à existência de múltiplos pontos de veto contrários aos
de Bruxelas) pode levar as instituições a acentuarem o seu desalinha-
mento relativamente à Europa. A inércia pode ser entendida como uma
ausência de mudança, que pode tomar a forma de atrasos na transposição
de diretivas, ou resistências a mudanças induzidas pela UE. A absorção,
por sua vez, indica a adaptação – embora não profunda – das estruturas
domésticas ao contexto europeu. Como salienta Héritier, esta implica
uma acomodação aos requisitos das políticas públicas europeias, sem
contudo gerar uma real transformação quer nas estruturas essenciais, quer
na lógica comportamental do sistema político.45 A transformação, por
sua vez, implica uma modificação fundamental do comportamento po-
lítico doméstico.

Esta tipologia é útil na medida em que estabelece critérios de análise.
Naturalmente, os resultados são influenciados não apenas pelo grau de
pressão provindo da UE, mas também pelo grau de desalinhamento pré-
-existente entre os níveis europeu e doméstico. Ao mesmo tempo, vale a
pena notar que esta tipologia não é capaz de responder inteiramente à
questão da «correlação vs. causalidade» na análise do impacto da euro-
peização.

A figura 2.2 mostra a percentagem de transposições e a respetiva pro-
porção de infrações nas várias etapas do processo. Como se pode ver, o
padrão de adaptação em Portugal tende a ser, no geral, de «absorção»,
mas uma absorção resultante de um padrão misto de «transformação» e
«inércia». 

Este padrão sugere a inadequação de perspetivas simplistas de Portugal
enquanto «bom aluno» da UE. Ao mesmo tempo sublinha o grau de es-
colha dos agentes domésticos às pressões europeias, com especial desta-
que aqui para o poder executivo. Retomando o argumento desenvolvido
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em Jalali,46 o nível europeu cria assim uma nova estrutura de oportuni-
dades que os agentes domésticos – novamente, sobretudo o poder exe-
cutivo – podem explorar a seu favor, designadamente na construção de
apoio para as suas políticas públicas.

A margem de manobra do poder executivo: 
a vinculação externa na teoria

Como refere Jessop, a crescente «fragmegração» e transferência de res-
ponsabilidades dos executivos nacionais para outros agentes não impede
os primeiros de desempenharem um papel político crucial e central.47

De igual modo, as análises de Moravcsik e Dyson e Featherstone salien-
tam o espaço de manobra dos executivos e como as suas ações podem
alterar a sua relação com o contexto da «fragmegração».48
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46 Carlos Jalali, «A Europa como razão ou como desculpa? A europeização das insti-
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orgs. Pedro Lains e Marina Costa Lobo (Lisboa: Principia, 2007), 173-190.

47 Robert Jessop, «Multi-level governance and multi-level meta-governance...», 49-74.
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politics and international cooperation», in Center for European Studies Working Paper 52
(Cambridge, MA: Harvard University, 1994); Kenneth Dyson e Kevin Featherstone,
«Italy and the EMU as a ‘vincolo esterno’: empowering the technocrats, transforming
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Figura 2.2 –  Grau de adaptação (1986-2000): Portugal em perspetiva 
                    comparada

Fonte: M. Giuliani, «Europeanization in comparative perspective: institutional fit and national adap-
tation», in The Politics of Europeanization, eds. K. Featherstone e C. M. Radaelli (Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2003), 138.
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Em particular, vale a pena destacar o conceito de vincolo esterno (vin-
culação externa) de Dyson e Featherstone.49 Num certo sentido, este
toma como ponto de partida a previsão de Moravcsik de que os execu-
tivos nacionais podem ter interesse estratégico em assumir compromissos
europeus.50 Assim, a dimensão europeia serve como forma de vincular o
sistema político nacional a determinadas políticas públicas. Usando o
modelo de agentes de veto de Tsebelis, podemos dizer que esta vincula-
ção permite aos executivos reduzirem o potencial leque de opções a apre-
sentar aos agentes posteriores, bem como alterar os seus pay-offs, dados
os custos de incumprimento de compromissos europeus.51 Ao mesmo
tempo, a dimensão europeia também permite aos executivos nacionais
adotarem mais facilmente estratégias de blame avoidance nas políticas que
elaboram.52 Assim, a vinculação externa funciona também como um im-
portante recurso para os executivos nacionais quando tomam medidas
potencialmente impopulares.

Em contextos como o português, caracterizados por uma fraca articu-
lação direta da sociedade civil e dos grupos de interesses com Bruxelas,53

os executivos beneficiam ainda mais desproporcionadamente deste
«trunfo europeu». Como faz notar Schendelen, os grupos de interesses
portugueses «desempenham um papel marginal no lado dos inputs da
máquina da UE».54 Tal padrão implica que outros agentes, que não o
executivo, tenham uma voz extremamente limitada nos processos e ins-
tituições europeus. Como frisa também Schendelen: «Devido à sua falta
de dimensão suficiente e de outros recursos, os grupos privados não
podem atuar autonomamente. Permanecem dependentes do seu governo
e dos ‘guarda-chuvas’ nacionais – que frequentemente estão ligados ao
primeiro – para exercer qualquer espécie de influência sobre a UE».55
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49 «Vínculo externo»: v. também Kenneth Dyson e Kevin Featherstone, «Italian policy
beliefs about EMU: external discipline versus internal protection», in The Politics of Euro-
peanization, orgs. Kevin Featherstone e Claudio Radaelli (Oxford: Oxford University
Press, 2003), 452. Radaelli e Franchino, por sua vez, traduzem-no como «alavanca ex-
terna»: v. Claudio Radaelli e Fabio Franchino, «Analysing political change in Italy», Journal
of European Public Policy, 11, 6 (2004): 945. Em qualquer dos casos, a ideia de um lanço
externo que gera novas oportunidades é bastante evidente.

50 Andrew Moravcsik, «Why the European Community strengthens the state...»
51 George Tsebelis, Veto Players...
52 R. Kent Weaver, «The politics of blame avoidance», Journal of Public Policy, 6, 4 (1986):

371-398.
53 Cf. Carlos Jalali, «A Europa como razão ou como desculpa?...», para mais detalhes.
54 M. P. C. M. Van Schendelen, Machiavelli in Brussels: The Art of Lobbying the EU (Ames-

terdão: Amsterdam University Press, 2002), 126.
55 Schendelen, Machiavelli in Brussels..., 127.
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Isto tem duas implicações relevantes. Em primeiro lugar, significa que
as decisões que emanam do nível europeu recebem um input negligen-
ciável dos grupos de interesses nacionais, sendo o executivo o principal
representante dos interesses portugueses. Esta implicação é tanto mais
relevante se relaxarmos o pressuposto da análise exclusivamente «cima-
-baixo» do processo de europeização, endogeneizando assim as decisões
tomadas a nível europeu às preferências nacionais.

Em segundo lugar, o executivo vê a sua posição também reforçada na
relação «cima-baixo», uma vez que o seu monopólio de representação
junto à UE também lhe confere um papel crucial como intérprete das
decisões europeias a nível nacional e, consequentemente, também mar-
gem de atuação.56 Especificamente, tal permite aos executivos enfatizar
ou desvalorizar, consoante as necessidades, as pressões europeias na ela-
boração de políticas públicas. Tal permite também o blame avoidance,
com os executivos a poderem usar a dimensão europeia como um pre-
texto para medidas que consideram desejáveis mas temem ser impopu-
lares. Neste contexto, as atitudes dos cidadãos para com a UE também
são relevantes. Em contextos em que os cidadãos demonstram uma pos-
tura mais positiva relativamente à UE, e em que os níveis de confiança
nas instituições europeias são mais elevados, o recurso à dimensão euro-
peia por parte dos executivos nacionais poderá ser mais eficaz para ate-
nuar e ultrapassar oposições domésticas.

A margem de manobra do poder executivo: 
o caso português pré-resgate

Esta margem de manobra que os executivos obtiveram como resultado
do processo de europeização é percetível no caso português. Em primeiro
lugar, as atitudes favoráveis dos portugueses para com a UE facilitaram
o uso da vinculação externa. De facto, os portugueses tendem a exibir
uma perceção mais positiva da UE do que a média europeia e demons-
tram níveis de confiança nas instituições executivas europeias superiores
à confiança depositada no governo nacional, como indicam as figuras
2.3 e 2.4. 

Um exemplo do recurso à «vinculação externa» por parte dos execu-
tivos nacionais pode ser visto nas políticas adoptadas pelo XV Governo
Constitucional, liderado por Durão Barroso e em funções entre 2002 e
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56 Ruth A. Roland, Interpreters as Diplomats: A Diplomatic History of the Role of Interpreters
in World Politics (Otava: University of Ottawa Press, 1999).
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Figura 2.3 – Evolução das atitudes em relação à UE (% dos inquiridos 
                   que consideram a UE uma coisa boa/têm imagem positiva) 
                   (1986-2016)

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Eurobarómetro.

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Eurobarómetro. Dados de 1986-2001: percentagem
dos inquiridos que consideram a UE uma coisa boa. Dados de 2002-2016: percentagem dos inqui-
ridos que têm uma imagem positiva da UE.

Figura 2.4 – Confiança dos portugueses nas instituições executivas 
                    nacionais e europeias (1999-2016) (%)
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2005. Este governo rapidamente elegeria a contenção do défice orçamen-
tal para os valores estipulados pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento
(PEC) da zona euro como a sua principal meta, apesar de o programa
eleitoral do principal partido desta coligação ser pouco indiciador de me-
didas de contenção da despesa pública. A figura 2.5 apresenta os resulta-
dos de uma análise de conteúdo do programa eleitoral do PSD realizada
no âmbito do projeto «Comparative manifestos project».

Esta linha de vinculação externa surge muito cedo na vida deste go-
verno. A tomada de posse deste governo aconteceu num sábado, dia 6
de abril de 2002, e dois dias depois, na segunda-feira seguinte, a nova mi-
nistra das Finanças e de Estado, Manuela Ferreira Leite, declarava a situa-
ção do défice orçamental de 2001 como sendo «gravíssima». Quatro dias
depois – na véspera de se completar a primeira semana do seu governo –
o primeiro-ministro acentuava a questão do défice orçamental numa in-
tervenção no congresso da Associação Nacional dos Municípios Portu-
gueses. Perante uma audiência relevante em termos da política doméstica,
Durão Barroso explicaria a necessidade de contenção orçamental com
base na dimensão europeia. O equilíbrio das contas públicas foi apresen-
tado como «um dever patriótico, dada a situação de emergência em que
nos encontramos», com o primeiro-ministro a pedir aos detentores do
poder local «um esforço para evitar que Portugal fique fora do Pacto de
Estabilidade».57 Este escalar de dramatização da questão orçamental e da
existência de uma penalização inteiramente exógena em caso de incum-
primento das regras do PEC continuaria em finais de abril, com Durão
Barroso a afirmar, a propósito das penalizações que Portugal poderia en-
frentar: «Eu rezo para que o défice de 2001 fique abaixo dos 3%».58

Em julho de 2002, tendo implementado uma série de políticas de aus-
teridade, Durão Barroso revelava que o défice de 2001 teria sido de 4,1%
do PIB. Ao mesmo tempo, a Europa era usada para justificar a continua-
ção destas políticas de controlo orçamental. Apesar de afirmar que não
acreditava que Bruxelas efetivamente aplicaria sanções, o primeiro-mi-
nistro frisava a necessidade de manter o controlo orçamental: «Seria um
absurdo que, no momento em que Portugal está a fazer um esforço de
ajustamento, levássemos com sanções que agravariam esse mesmo ajus-
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57 «Durão dramático», Portugal Diário, 12 de abril de 2002, www.portugaldiario.iol.pt/
noticia.php?id=35152&div_id=291.

58 «Orçamento retificativo de rigor e austeridade», Portugal Diário, 24 de abril de 2002,
www.portugaldiario.iol.pt/noticia.php ?id= 37447&div_id=291.
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tamento».59 Mais uma vez, salientava-se a associação entre a política de
austeridade interna (refletida, por exemplo, na contenção salarial na fun-
ção pública) e a pressão europeia.

Contudo, se a mensagem política enfatizava a questão do défice or-
çamental e o cumprimento do Pacto de Estabilidade como preocupação
central do executivo, o programa de governo submetido ao parlamento
apresentava um objetivo relacionado, mas não necessariamente idêntico.
Assim, o programa do governo de Barroso definia como seu objetivo,
em termos de política económica, o aumento do papel do mercado na
economia em Portugal, declarando o peso do Estado na economia
como excessivo. De facto, várias políticas do executivo de Durão Bar-
roso apenas indiretamente poderiam ser relacionadas com o objetivo
aparente de controlo do défice orçamental para evitar as sanções do
PEC, estando de forma muito mais evidente direcionadas para a elimi-
nação de constrangimentos sobre o funcionamento do mercado. Um
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59 «Durão Barroso não acredita em sanções de Bruxelas», Portugal Diário, 26 de julho
de 2002, www.portugaldiario.iol.pt/noticia.php ?id =55129&div_id=291.

Figura 2.5 – Programa eleitoral, PSD 2002 (número de quasi-sentences
                   com determinada posição política)

Fonte: Base de dados, projeto «Comparative manifestos project».
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bom exemplo disto mesmo é a reforma da legislação laboral de 2003-
-2004, que trouxe maior flexibilidade ao mercado de trabalho. A ênfase
que o governo de Durão Barroso colocou sobre a questão do défice
exemplifica a noção de vincular externamente para vincular interna-
mente. Este recurso à Europa deu assim ao governo uma arma adicional
na elaboração e implementação de políticas públicas potencialmente
impopulares.

A margem de manobra do poder executivo: 
o caso português no contexto de resgate

A análise da secção anterior ilustra o potencial de vinculação externa
dos governos nacionais. Contudo, pode-se argumentar que esta capa-
cidade diminui substancialmente no período pós-2009, marcado pela
crise da dívida soberana na zona euro. Com efeito, ao longo deste pe-
ríodo temos assistido a uma crescente pressão europeia sobre os gover-
nos nacionais, sobretudo em países mais expostos a esta crise, como
Portugal. 

Neste quadro, a situação extrema de imposição externa sobre o go-
verno nacional seria o contexto do resgate financeiro de 2011-2014. Neste
período, o governo português ficou vinculado às disposições previstas
no memorando de entendimento com a troika da Comissão Europeia
(CE), Banco Central Europeu (BCE) e Fundo Monetário Internacional
(FMI). Este memorando e o respetivo Programa de Ajustamento Econó-
mico e Financeiro (PAEF) acarretavam um amplo conjunto de medidas
a implementar pelo executivo nacional. 

A implicação do memorando seria a redução, se não mesmo anulação,
da margem de autonomia do governo nacional. Com efeito, o período
de vigência do resgate foi descrito por líderes políticos de diferentes qua-
drantes como marcando um período de perda de soberania. Assim, Paulo
Portas, então líder do CDS-PP, descreveu o resgate como um período
de «protetorado», com a perda de uma «parcela da soberania»;60 o PCP,
como um «golpe» na «soberania» e na «independência nacional»;61 An-

60 «Paulo Portas: «Está aberto caminho para Portugal recuperar a soberania» [CDS –
Concelhia de Vila Franca de Xira, https://cdsppvfx.wordpress.com/2014/05/02/paulo-
portas-esta-aberto-caminho-para-portugal-recuperar-a-soberania/ (acedido a 5 de dezem-
bro de 2016)].

61 «Resgatar o país da dependência e da submissão», Avante, n.º 2052, 28 de março de
2013, disponível online em http://www.avante.pt/pt/2052/pcp/124487/ (acedido a 5 de
dezembro de 2016). 
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tónio Arnaut, um dos fundadores do PS, como uma «hipoteca parcial
da soberania»;62 Cecília Meireles, então deputada do Bloco de Esquerda,
definia um segundo resgate como implicando «soberania limitada»;63

Passos Coelho, na altura líder do PSD e primeiro-ministro, descrevia o
sucesso na execução do PAEF como permitindo «resgatar a nossa sobe-
rania».64 Teríamos assim um processo de europeização «cima-baixo» do
executivo nacional, ficando este sujeito aos inputs exogenamente defini-
dos pelo nível supranacional.

Contudo, mesmo num contexto extremo, como o de um resgate, parece
existir margem de manobra para o governo nacional. Essa é a conclusão
da investigação de Moury e Freire,65 que identificam como o governo por-
tuguês usou o período de resgate para promover reformas que de outra
forma se deparariam com uma forte oposição, notando que, neste período,
as opções políticas, especialmente as de natureza estrutural, «are by no way
a diktat imposed from above on helpless governments» (p. 36). 

A investigação de Moury e Freire baseou-se em 28 entrevistas com de-
cisores políticos-chave, incluindo ministros e/ou secretários de Estado
dos XVIII e XIX Governos Constitucionais (que, respetivamente, nego-
ciaram e implementaram o memorando de entendimento), bem como
com quadros do FMI. A análise a estas entrevistas revela a maior fiscali-
zação europeia a partir do eclodir da crise da dívida soberana em 2008-
-2009 e a menor margem negocial do governo após o pedido de resgate.
Contudo, as entrevistas também ilustram a margem negocial do governo
nacional em relação aos agentes supranacionais.66

De igual modo, as entrevistas de Moury e Freire confirmam a possibi-
lidade de vinculação externa mesmo num contexto de resgate. Assim,
um dos ministros entrevistados admitia que o resgate permitia «uma ja-
nela de oportunidade para ultrapassar a resistência de stakeholders, profis-
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62 «Fundador do PS lamenta ‘hipoteca parcial da soberania’», in TVI24, 6 de maio de
2011, disponível online em http://www.tvi24.iol.pt/politica/arnaut/fundador-do-ps-la-
menta-hipoteca-parcial-da-soberania (acedido a 5 de dezembro de 2016).

63 «BE: Governo finge que está tudo bem enquanto negoceia segundo resgate», in Di-
nheiro Vivo, 10 de julho de 2013, disponível online em https://www.dinheirovivo.pt/eco-
nomia/be-governo-finge-que-esta-tudo-bem-enquanto-negoceia-segundo-resgate/ (ace-
dido a 5 de dezembro de 2016).

64 «Passos Coelho avisa que ‘ajustamento prosseguirá’», Jornal de Notícias, 3 de junho
de 2013, disponível online em http://www.jn.pt/politica/interior/passos-coelho-avisa-que-
ajustamento-prosseguira—3255043.html (acedido a 5 de dezembro de 2016).

65 Catherine Moury e André Freire, «Austerity policies and politics: the case of Portu-
gal», Pôle Sud – Revue de science politique, 39, 2 (2013): 35-56.

66 Catherine Moury e André Freire, «Austerity policies and politics...», 45-46.
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sões, indústrias, farmácias, administração, para fazer reformas que eram
necessárias».67 Igualmente, vários ministros e secretários de Estado do
XIX Governo Constitucional entrevistados admitiram a introdução de
determinadas medidas em revisões do memorando como forma de ul-
trapassar potenciais resistências domésticas, levando os autores a con-
cluírem que algumas das políticas introduzidas no memorando não eram
exigências dos credores internacionais, tendo antes sido inseridas a pe-
dido do executivo nacional.

Retomando a análise anterior, podemos constatar que, mesmo num
contexto de aparente incapacidade do executivo nacional, como o de
um resgate, continua a ser possível vincular externamente para vincular
internamente. O PAEF deu assim ao governo uma arma adicional – e
porventura ainda mais potente em termos de capacidade persuasiva –
para justificar a adoção de medidas impopulares. 

Ao mesmo tempo, há duas notas adicionais a fazer. A primeira é que a
capacidade de usar esta arma adicional depende do grau de alinhamento
das posições políticas do governo nacional com o nível europeu (ou, no
caso do período de resgate, com a troika). No caso do período de resgate,
esta capacidade de vincular externamente era facilitada pela sobreposição
entre os objetivos políticos do XIX Governo e da troika. No caso do XV
Governo Constitucional, as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento
eram compatíveis e reforçavam a defesa das posições políticas do então exe-
cutivo. Inversamente, um governo com preferências políticas desalinhadas
com o nível europeu tem a sua capacidade de vincular externamente para
vincular internamente severamente coartada, se não mesmo potencialmente
nulificada. O caso da Grécia em 2015, após a formação do governo liderado
por Alexis Tsipras, ilustra bem os efeitos deste tipo de desalinhamento num
contexto extremo de resgate. Como salienta Magone,68 o resultado do de-
salinhamento inicial entre o governo grego e a troika foi a imposição de um
memorando ainda mais severo sobre a Grécia, resultando naquilo que o
autor descreve como «europeização forçada» e «coerciva».69

Por outro lado, emerge a questão dos efeitos desta vinculação externa
sobre a perceção pública da UE. Como vimos acima, a vinculação ex-
terna é reforçada pela existência de uma opinião favorável à UE e que
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67 Id., ibid., 47.
68 José Magone, «From ‘superficial’ to ‘coercive’ Europeanization in Southern Europe:

the lack of ownership of national reforms», in Core-Periphery Relations in the European Union:
Power and Conflict in a Dualist Political Economy, orgs. José M. Magone, Brigid Laffan e
Christian Schweiger (Londres: Routledge, 2016): 87-98.

69 Id., ibid., 94-95.
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confia nas suas instituições. Contudo, importa notar que a opinião pú-
blica relativamente à UE não é imutável. Ao endossar a responsabilidade
para o nível supranacional das medidas impopulares, os governos nacio-
nais podem mitigar a oposição interna a essas medidas, mas potenciam
a oposição à própria UE. Como as figuras 2.3 e 2.4 ilustram, há um de-
clínio acentuado na imagem da UE e na confiança nas instituições eu-
ropeias durante o período do resgate, podendo-se questionar até que
ponto este padrão não deriva – pelo menos parcialmente – da vinculação
externa relativamente a medidas impopulares.

Notas finais

A mudança nos padrões e processos de governação, capturada por
conceitos como governança, governação multinível e «fragmegração»,
repercute-se inevitavelmente no funcionamento e no papel do poder exe-
cutivo. Um dos grandes propulsores de tais mudanças é o processo de
integração europeia, com a resultante transferência de responsabilidades
para a esfera supranacional. Este efeito de europeização é particularmente
relevante em contextos como o português, dada sua posição periférica,
quer em termos políticos, quer económicos, no seio da UE.

Ao mesmo tempo, ecoando Maurer et al. (2003), a integração europeia
não gera necessariamente uma transformação fundamental, com o exe-
cutivo português a demonstrar uma autonomia de ação que lhe permite
adaptar-se às exigências europeias. Em particular, a integração europeia
cria novas estruturas de oportunidades domésticas que o poder executivo
tem usado para aumentar o seu espaço de manobra.70 O nível europeu
surge assim não apenas como um constrangimento sobre o poder exe-
cutivo nacional, mas também enquanto instrumento que lhe permite ul-
trapassar oposições e «agentes de veto» domésticos resistentes às suas po-
líticas públicas, mesmo em condições de aparente ausência de autonomia,
como o contexto do resgate de 2011-2014. Contudo, como também se
argumentou, este papel do nível europeu requer a existência de alinha-
mento entre as posições políticas nacionais e europeias. Num cenário de
desalinhamento torna-se mais difícil usar o nível europeu para ultrapassar
oposições domésticas – e, no limite, pode levar a uma «europeização for-
çada» em cenários de dependência financeira dos governos nacionais.
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70 Andreas Maurer, Jürgen Mittag e Wolfgang Wessels, «National systems’ adaptation
to the EU system...».
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Vale adicionalmente a pena sublinhar alguns aspetos a aprofundar em
investigação futura. Primeiro, merece destaque o rápido crescimento de
entidades reguladoras em Portugal desde a viragem do século, confir-
mando a afirmação de que a regulação é a (única) componente dos go-
vernos modernos em expansão.71 Em parte, tal resulta do processo de
europeização, na medida em que a integração europeia é geradora de po-
líticas reguladoras. Ao mesmo tempo, a teia reguladora emergente pode
representar uma limitação da autonomia do executivo, uma vez que a
sua ação poderá sobrepor-se e restringir as prerrogativas dos executivos.
Segundo, a reflexão de como a complexificação da UE (entre outros,
com a criação da moeda única ou os alargamentos) tem influenciado os
processos de europeização – e a própria visão da UE.
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71 Christopher Hood, Oliver James e Tony Travers, Regulation inside Government: Waste-
watchers, Quality Police and Sleaze-Busters (Oxford: Oxford University Press, 1999).
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Madalena Meyer Resende
Maria Teresa Paulo

Capítulo 3

A implementação do Tratado 
de Lisboa: o parlamento português
enquanto ator na esfera legislativa 
europeia
Introdução

Este capítulo analisa os fatores institucionais e políticos que enformam
a resposta do parlamento português com vista à implementação das dis-
posições do Tratado de Lisboa, no âmbito do envolvimento dos parla-
mentos nacionais no processo legislativo europeu. Na análise dos fatores
que condicionam e/ou traduzem a reação do parlamento português ao
processo de integração europeia, o capítulo desenvolve-se na esteira do
conceito de europeização enquanto esforço de adaptação às condições
impostas por esse processo.1 De seguida, o capítulo explora também o
impacto da introdução do sistema de escrutínio das iniciativas (legislati-
vas e não legislativas) europeias nas relações do parlamento com o exe-
cutivo, com outros parlamentos nacionais na União Europeia (UE) e
com a sociedade civil em matérias europeias.

Até 2006, o parlamento não tinha qualquer envolvimento no processo
legislativo europeu, antes de mais porque lhe estava vedado o acesso direto
às iniciativas legislativas da Comissão Europeia (CE), mesmo àquelas que
recaíam na sua competência legislativa reservada (artigos 164.º e 165.º da
Constituição), a nível nacional, estando, para este efeito, totalmente
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1 Tanja A. Börzel e Thomas Risse, «Conceptualizing the domestic impact of Europe», in
The Politics of Europeanization, orgs. Kevin Featherstone e Claudio Radaelli (Oxford: Oxford
University Press, 2003), 27-56 e 57-82; Kenneth Dyson e Klaus H. Goetz, «Europeanization
compared: the shrinking core and the decline of state power», in Germany, Europe, and the
Politics of Constraint, orgs. Kenneth Dyson e Klaus H. Goetz (Oxford e Nova Iorque: Oxford
University Press, 2003), 349-376.
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dependente do envio de informação por parte do governo.2 Em 2006, na
sequência da apresentação da comunicação da CE ao Conselho Europeu,3

em que o presidente da Comissão lançou, em agosto, o «diálogo político»
entre a Comissão e os parlamentos nacionais, que ficou conhecido por
«iniciativa Barroso», uma grande parte dos parlamentos nacionais
aperfeiçoou os seus mecanismos de escrutínio da legislação europeia,4

processo que acelerou desde a adoção do Tratado de Lisboa, em 2009, que
atribui um papel formal aos parlamentos nacionais.5 A resposta do
parlamento português foi peculiarmente rápida. O parlamento português
assumiu uma abordagem ativa no estabelecimento de um diálogo político
com a CE, sendo o parlamento com maior número de pareceres enviados
à CE.6 Em resposta às disposições do Tratado de Lisboa, a Assembleia da
República (AR) procurou empreender uma reforma no sentido de capacitar
o escrutínio dos atos legislativos europeus.7
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2 Maria Teresa Paulo e Cristina Leston Bandeira, «O impacto da europeização no
parlamento português», IPRI Working Paper, 21 (2006): 4-6; Ana Fraga e Maria Teresa
Paulo, «A Assembleia da República e a União Europeia», in O Parlamento na Prática, orgs.
Ana Vargas e Pedro Valente (Lisboa: Assembleia da República, 2008).

3 CE, comunicação da Comissão ao Conselho Europeu, Uma Agenda para os Cidadãos –
por Uma Europa de Resultados [COM (2006) 211], 10 de maio de 2006.

4 A própria CE destaca: «Embora alguns parlamentos nacionais só enviem os seus
pareceres no quadro do mecanismo de controlo da subsidiariedade nos casos limitados
em que consideram existir uma infração ao princípio da subsidiariedade (por exemplo,
House of Commons e House of Lords do Reino Unido, Riksdag sueco, Senate e Sejm da Polónia
e Sénat francês), outros (por exemplo, a AR portuguesa e o parlamento romeno, bem
como o Senato e a Camera dei Deputati da Itália) informam igualmente a Comissão dos
seus pareceres favoráveis» [CE, Relatório Anual de 2010 sobre as Relações entre a Comissão
Europeia e os Parlamentos Nacionais {[(COM (2011) 345], 10 de junho de 2011, 4)]}. 

5 Philipp Kiiver, «The Treaty of Lisbon, the national parliaments and the principle of
subsidiarity», Maastricht Journal of European and Comparative Law, 151 (2008): 77-83; Marie-
Laure Basilien-Gainche, «Parlements scandinaves et affaires européennes: quand le
contrôle de l’action gouvernementale devient modèle», Revue du marché commun et de
l’Union européenne, 531 (setembro de 2009): 527-531; Alain Delcamp, «Les parlements
nationaux et l’Union européenne: de la reconnaissance à l’engagement», Revue du marché
commun et de l’Union européenne, 544 (janeiro de 2011): 7-12; Alexandre Met-Domestici,
«Les parlements nationaux et le contrôle du respect du principe de subsidiarité», Revue
du marché commun et de l’Union européenne, 525 (fevereiro de. 2009): 88-96.

6 CE, Relatório Anual de 2010 sobre as Relações entre a Comissão Europeia e os Parlamentos
Nacionais [COM (2011) 345], 10 de junho de 2011, 11, Relatório Anual de 2011 sobre as
Relações entre a Comissão Europeia e os Parlamentos Nacionais [COM (2012) 375], 10 de
julho de 2012, 9, Relatório Anual de 2012 sobre as Relações entre a Comissão Europeia e os
Parlamentos Nacionais [COM (2013) 565], 30 de julho de 2013, 4 e 9, e Relatório Anual
de 2013 sobre as Relações entre a Comissão Europeia e os Parlamentos Nacionais [COM (2014)
507], 5 de agosto de 2014, 10.

7 Davor Jancic, «The Portuguese parliament: blazing the trail to the European scrutiny
trophy?», Interdisciplinary European Studies, 1, 1 (2011): 93-108; Margarida Salema
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Os parlamentos que desenvolveram um sistema de escrutínio
sistemático das iniciativas europeias foram os que já se enquadram numa
forte tradição de controlo parlamentar sobre o governo na esfera nacional
e/ou que contam com a presença de partidos eurocéticos e que alocaram
recursos humanos e financeiros com vista à prossecução desta função.8

Em Portugal, ambas as condições estão ausentes: o parlamento tem
alguns poderes constitucionais para controlar o governo, mas pouca
tradição na sua utilização, e os partidos políticos partilham, em regra,
uma posição consensual no que respeita à integração de Portugal na UE.9

Além disso, o parlamento sempre atribuiu escassos recursos à gestão dos
assuntos europeus, situação que não sofreu alteração na sequência da
entrada em vigor do Tratado de Lisboa e das novas responsabilidades
cometidas por este Tratado aos parlamentos nacionais.

Ainda assim, o consenso entre os partidos políticos fez com que o
parlamento abandonasse a sua herança de instituição pária em matéria
europeia e fosse possível a institucionalização de um escrutínio
sistemático e ex ante da legislação europeia. Na verdade, o parlamento
português conquistou, nesse período, um lugar cimeiro entre os
parlamentos mais ativos como escrutinadores das iniciativas europeias.
Para este resultado contribuiu, de forma decisiva, a transmissão direta de
informação por parte da CE aos parlamentos nacionais, desde o dia 
1 de setembro de 2006 (três anos antes da entrada em vigor do Tratado
de Lisboa), que deixaram de ficar dependentes dos respetivos executivos
para esse efeito.

A confirmação da posição do parlamento enquanto órgão de
fiscalização política, a nível nacional e europeu, desenvolvida neste
capítulo, tem em conta tanto as disposições constitucionais, regimentais,
legais e informais do processo de escrutínio do parlamento, em particular
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d’Oliveira Martins, «O Tratado de Lisboa e o novo regime do princípio da subsidiariedade
e o papel reforçado dos parlamentos nacionais», Cadernos O Direito, n.º 5 (Coimbra:
Almedina, 2010), 131-148.

8 Andreas Maurer, «National parliaments in the European architecture: from
latecomers’ adaptation towards permanent institutional change?», in National Parliaments
on their Ways to Europe: Losers or Latecomers?, orgs. Andreas Maurer e Wolfgang Wessels
(Baden-Baden: Nomos Verlagsgeselschaft, 2001), 27-76; Robert Pahre, «Endogenous
domestic institutions in two-level games and parliamentary oversight of the European
Union», Journal of Conflict Resolution, 41, 1 (1997): 147-174.

9 Cristina Leston-Bandeira, «The Portuguese parliament during the first two decades
of democracy», West European Politics, 24, 1 (2001): 137-156; Marina Costa Lobo e Pedro
Magalhães, «Room for manoeuvre: euroscepticism in the Portuguese parties and
electorate 1976-2005», South European Society and Politics, 16, 1 (2011): 81-104.
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a Lei n.º 43/2006, de 25 de agosto,10 relativa ao acompanhamento,
apreciação e pronúncia pela AR no âmbito do processo de construção
da UE (lei de escrutínio dos assuntos europeus), revista, em 2012, pela
Lei n.º 21/2012, de 17 de maio,11 como as iniciativas a nível europeu: a
«iniciativa Barroso» de partilhar diretamente as iniciativas da CE com os
parlamentos nacionais, convidando-os, através do «chamado diálogo
político com os parlamentos nacionais», a remeterem à CE os seus
pareceres sobre as matérias em debate, e, por outro lado, o mecanismo
de alerta prévio previsto no Tratado de Lisboa, que dá aos parlamentos
nacionais um prazo de oito semanas para que se possam pronunciar
sobre as iniciativas legislativas europeias, conforme previsto pelo Tratado
de Lisboa (protocolo n.º 2 anexo ao Tratado). Estes dois novos fatores, a
nível europeu, reforçaram e complementaram a lei de escrutínio dos
assuntos europeus, sobretudo garantindo o acesso direto e atempado às
iniciativas europeias, possibilitando o envio de pareceres parlamentares
sobre essas iniciativas (diálogo político) e impondo prazos para o
parlamento se pronunciar sobre as iniciativas de pendor legislativo
(Tratado de Lisboa).

No contexto dos estudos realizados sobre a europeização dos
parlamentos nacionais na UE,12 este capítulo descreve o processo de
adoção e de implementação da lei de escrutínio dos assuntos europeus
e avalia os primeiros dois anos de implementação das disposições do
Tratado de Lisboa, que resultou num número impressionante de
iniciativas escrutinadas pela AR. Desde 2006 que o parlamento se tornou
mais ativo no escrutínio da legislação europeia, encaminhando, entre

A Europeização da Democracia Portuguesa

62

10 Lei n.º 43/2006, Diário da República, 1.ª série, n.º 164, 25 de agosto de 2006,
suplemento ao DAR, 2.ª série A,  n.º 78, 6201–6203, que veio revogar a Lei n-º 20/94,
de 15 de junho.

11 Lei n.º 21/2012, Diário da República, 1.ª série, n.º 96, 17 de maio de 2012, 2582-
-2588. 

12 Katrin Auel, «Adapting to Europe: strategic europeanization of national
parliaments», in Democratic Governance and European Integration: Linking Societal and State
Processes of Democracy, coords. Ronald Holzhacker e Erik Albaek (Cheltenham: Edward
Elgar Publishing, 2007), 157-179; Leonard Besselink, «National parliaments in the EU’s
composite constitution: a plea for a shift in paradigm», in National and Regional
Parliaments in the European Constitutional Order, coord. Philipp Kiiver (Groningen: Europa
Law Publishing, 2006), 117–31; Ana Fraga, Os Parlamentos Nacionais e a Legitimidade da
Construção Europeia (Lisboa: Cosmos, 2001); Asteris Pliakos, «National parliaments and
the European Union: necessity of assigning a supranational role», Revue européenne de
droit public, 19, 3 (2007): 757-788; Tapio Raunio e Matti Wiberg, «How to measure the
europeanisation of a national legislature?», Scandinavian Political Studies, 33, 1 (2010): 74-
-92; 75.
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2006 e 2011 (inclusive), 421 pareceres parla mentares para as instituições
da UE, atingindo, assim, o lugar cimeiro no respeitante aos pareceres
enviados pelos parlamentos nacionais à CE. A implementação do
Tratado de Lisboa impulsionou o desenvolvimento do sistema português
de escrutínio: decorrido um ano sobre a implementação do Tratado, o
parlamento tinha encaminhado mais de cem pareceres parlamentares
para as instituições da UE. Contudo, para além do número de propostas
de atos legislativos escrutinados, foi-se verificando um impacto
qualitativo deste escrutínio na participação do parlamento na governação
europeia em alguns (ainda que reduzidos) casos, que merecem ser
estudados. Baseando-se numa avaliação preliminar de diversos casos de
escrutínio realizados pelo parlamento, este capítulo considera que a
implementação da lei de escrutínio dos assuntos europeus teve reper -
cussões nas relações do parlamento com o governo, com as instituições
da UE [CE, Parlamento Europeu (PE) e Conselho Europeu], com outros
parlamentos nacionais da UE, assim como no papel do parlamento
como elo de ligação entre a sociedade civil portuguesa e as instituições
europeias.

Fatores internos de europeização: 
as alterações à lei de escrutínio dos assuntos
europeus e a metodologia de escrutínio 
adotada em 2007 e revista em 2010 e 2013

A adoção da lei de escrutínio dos assuntos europeus, que anunciava,
no verão de 2006 (ou seja, no mesmo período em que foi lançado pela
CE o «diálogo político» com os parlamentos nacionais), a institucio -
nalização de um sistema de escrutínio parlamentar sistemático das
matérias europeias, constituiu o fator-chave para o sucesso – pelo menos,
sob o prisma formal – do parlamento português no escrutínio das
iniciativas europeias, o que resultou num reforço de fiscalização
parlamentar sobre o governo em matéria europeia e no estabelecimento
de um diálogo direto entre o parlamento e as instituições europeias no
que respeita ao processo legislativo da UE. Ao estabelecer (artigo 2.º) a
obrigação de o governo consultar o parlamento em matérias da sua
competência legislativa reservada (embora sem efeito vinculativo), abriu-
-se o caminho para o parlamento assumir um papel relevante nos
assuntos europeus. A lei de escrutínio dos assuntos europeus confirmou
a Comissão de Assuntos Europeus (CAE) como o órgão de coordenação
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do escrutínio (artigo 6.º), envolvendo simultaneamente, e cada vez mais,
as comissões sectoriais e o plenário no processo de escrutínio (artigo 7.º).
Note-se que a lei de escrutínio dos assuntos europeus, sobretudo na
sequência da sua revisão em 2012, prevê, por exemplo, um acréscimo de
debates, em sede de plenário e com a presença do primeiro-ministro,
sobre questões europeias (artigo 4.º).

É verdade que desde 1992, com o Tratado de Maastricht, os parla -
mentos nacionais foram chamados a participar mais ativamente no
processo legislativo europeu, tendo, consequentemente, estabelecido
sistemas que assegurassem o escrutínio parlamentar da posição dos seus
governos no Conselho de Ministros relativamente à tomada de decisão
quanto à adoção de legislação europeia. Os sistemas de escrutínio
parlamentar variam consideravelmente, tendo sido classificados em três
tipos: sistema de informação informal, sistema de consulta parlamentar
e sistema de mandato.13 Contudo, até 2006 o parlamento português tinha
mantido um sistema de informação informal, não manifestando
qualquer empenho em alargar os seus poderes de pronúncia em matéria
europeia, que, à época, considerava quase exclusivamente da
competência do governo (o mesmo sistema era adotado por espanhóis
e gregos). Em 2006 o parlamento adotou um sistema de consulta
parlamentar, com o estabelecimento de uma troca formal de informações
com o governo, incluindo reuniões periódicas entre membros do
parlamento e do governo, bem como um escrutínio sistemático por parte
do parlamento relativamente a assuntos que se enquadrassem nas suas
competências legislativas (v. g., Alemanha, Chipre, França, Irlanda,
Malta, etc.). Este sistema fica, no entanto, aquém dos poderes atribuídos
aos parlamentos que se regem pelo sistema de mandato, no qual as ações
do governo ficam vinculadas à posição do parlamento (v. g., Áustria,
Dinamarca, Finlândia, Letónia, Polónia, Eslováquia, Suécia e Reino
Unido).14

13 Fraga, Os Parlamentos…
14 COSAC, «Eighth bi-annual report: developments in European Union procedures

and practices relevant to parliamentary scrutiny», documento preparado pelo Secretariado
da COSAC para a XXXVIII Conferência das Comissões de Assuntos Europeus dos
Parlamentos da UE (2007), e «Thirteenth bi-annual report: developments in European
Union procedures and practices relevant to parliamentary scrutiny», documento
preparado pelo Secretariado da COSAC para a XLIII Conferência das Comissões de
Assuntos Europeus dos Parlamentos da UE (2010), disponíveis em www.cosac.
eu/en/documents/biannual. Note-se, no entanto, que, no âmbito da implementação do
Tratado de Lisboa, ao longo de 2010 e de 2011, a grande maioria dos parlamentos alterou
os seus enquadramentos cons titucionais e/ou legais e/ou procedimentais relativamente
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A literatura existente sobre esta matéria aponta para dois fatores que
usualmente desencadeiam a adoção de fortes sistemas de escrutínio
parlamentar: a tradição de um controlo parlamentar sobre o governo e
a contestação da integração europeia por partidos eurocéticos.15 Estas
duas condições, como atrás referido, não se aplicam, no entanto, ao caso
português: todos os partidos parlamentares portugueses apoiam (ainda
que com diversidade de abordagens) a integração de Portugal na UE e o
parlamento tem, por tradição, um controlo limitado sobre a ação do
governo. A análise da discussão tida pelo grupo de trabalho da CAE
aquando da feitura da lei de escrutínio dos assuntos europeus de 2006
revela um amplo consenso sobre a integração europeia entre os partidos
parlamentares e como esse fator facilitou a adoção da lei pelo plenário. 

Todos os grupos parlamentares apresentaram projetos de lei no sentido
da adoção de um sistema de escrutínio parlamentar sistemático que
expressasse a pluralidade de posições existentes no parlamento com vista
ao reforço da democraticidade do processo de decisão europeu. 
O Partido Socialista (PS) considerou que as alterações decorrentes do
aprofundamento do projeto de integração europeia «exige à Assembleia
da República uma reformulação da forma de fiscalização do governo
português», constatando que a «experiência dos últimos anos evidencia
uma melhoria progressiva do diálogo entre os sucessivos governos e a
Assembleia da República, mas tal não significa que se tenha verificado
sempre um efetivo controlo parlamentar», e recomendou a necessidade de
«reforçar os poderes e faculdades da Assembleia»,16 situação em que o
Partido Social-Democrata (PSD), constatando que «a complexidade do
processo decisório na União Europeia, a quantidade de propostas
legislativas e, em alguns casos, o facto de o governo não enviar a
informação em tempo útil têm limitado o acompanhamento e a apre -
ciação parlamentar do processo de construção europeia», defendeu o
aperfeiçoamento do «mecanismo de transmissão de informação entre o

ao seu papel em matéria europeia (cf. nota técnica preparada pelos serviços da AR
aquando do debate, em sede de especialidade, dos projetos de lei que resultaram na
alteração da Lei n.º 43/2006, de 25 de agosto, pela Lei n.º 21/2012, de 17 de maio,
publicada em suplemento ao DAR, 2.ª série A,  n.º 78, também disponível em
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=
6575).

15 Andreas Maurer, «National parliaments in the European architecture: from
latecomers’ adaptation towards permanent institutional change?», in National Parliaments
on their Ways to Europe: Losers or Latecomers? , coords. Andreas Maurer e Wolfgang Wessels
(Baden-Baden: Nomos Verlagsgeselschaft, 2001), 27–76.

16 PS, projeto de lei n.º 266/X, de 24 de maio de 2006.
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governo e a Assembleia da República e aposta na seleção por parte da
Comissão de Assuntos Europeus das matérias que sejam mais relevantes
para Portugal, alcançando-se assim um acompanhamento efetivo»,
apelando, conse quen temente, à valorização do «papel da Comissão de
Assuntos Europeus, atribuindo-lhe um papel coordenador», «apro ximando
os cidadãos do processo decisório comunitário» e assegurando «o controlo
democrático do governo e a capacidade de influência sobre as suas posições
nas instituições da União Europeia».17 O partido do Centro Democrático
Social-Partido Popular (CDS-PP) apelou ao cumprimento das disposições
constitucionais – dever de informação por parte do governo, pronúncia
parlamentar em matérias pendentes de decisão em órgãos no âmbito da
UE que incidissem na sua esfera de competência legislativa reservada,
regime de designação dos membros de órgãos da UE, participação e
pronúncia das regiões autónomas em matéria da construção europeia,
transposição de diretivas, papel da CAE, etc. –, no fundo, no sentido de a
lei em debate «regular e reforçar o papel central que à Assembleia da
República deve competir quanto ao acom panhamento, apreciação e
participação», recordando que «nem todos os parlamentos abdicaram de
acompanhar, apreciar e pronunciar-se ativamente sobre a participação dos
respetivos Estados no processo de integração europeia» (citando os casos
dos parlamentos da Dinamarca, da Finlândia, da Suécia, da França e do
Reino Unido). Enquanto o Partido Comunista Português (PCP) defendeu
um reforçado e mais eficaz mecanismo de informação e acompanhamento
parlamentar das matérias europeias, apelando, nomeadamente, à «adopção
de um mecanismo legal que vincule o governo a assumir nesse âmbito
posições consonantes com as deliberações tomadas pela Assembleia da
República sobre as matérias em causa», citando também o exemplo do
parlamento dinamarquês, e o Bloco de Esquerda (BE) considerou que o
parlamento tem vindo a desempenhar «uma função de simples destinatário
de informações provindas do governo e as decisões tomadas nos órgãos
de decisão da UE são apresentadas como um facto consumado»,
defendendo que «o governo tem uma função decisiva no cumprimento
tempestivo do necessário dever de informação» e que a AR «tem de ter
um papel mais atuante e determinante em todo o processo decisório
europeu [...] Um reforço que seja determinante e que não submeta a
Assembleia da República a uma mera função passiva».18

17 PSD, projeto de lei n.º 250/X, de 11 de abril de 2006.
18 PCP, projeto de lei n.º 245/X, de 7 de abril de 2006; CDS-PP, projeto de lei 

n.º 249/X, de 11 de abril de 2006; BE, projeto de lei n.º 270/X, de 31 de maio de 2006.
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Os legisladores trabalharam na nova lei de escrutínio dos assuntos
europeus na sequência dos debates realizados acerca do envolvimento
dos parlamentos nacionais no processo de decisão europeu, que
decorreram no contexto da Convenção sobre o Futuro da Europa, que
propusera uma constituição para a Europa (2003-2004), e como tal
estavam cientes da crescente importância da participação dos parla -
mentos nacionais nos processos de tomada de decisão da UE. Durante
o debate plenário que precedeu a votação do relatório da CAE, em 2 de
junho de 2006, foi salientada a urgência em «superar as notórias
limitações do debate interno» e de se «impedir que continuasse a
verificar-se um inexorável afastamento do parlamento relativamente ao
exercício pleno das suas competências no processo comunitário».19

Defendeu-se que a formulação das posições nacionais devia ser o
resultado de um processo de codecisão entre o governo e o parlamento,
considerando ser «fundamental que o parlamento venha a empenhar-se
mais nas questões europeias, muito mais do que o que tem demonstrado
ao longo destes anos».20 Por seu lado, o presidente da CAE à época
salientou que «o segredo não era darem um road map vinculativo,
amarrado, espartilhado, aos seus governos nacionais, mas, sim, terem
mecanismos de acompanhamento da própria dinâmica da negociação,
porque em muitos casos a circunstância de as decisões europeias
poderem ser tomadas por maioria qualificada coloca fora da negociação
os governos nacionais, que têm mandatos extremamente espartilhados».21

A lei de escrutínio dos assuntos europeus de 2006 antecipou, assim,
em três anos as possibilidades abertas pelo Tratado de Lisboa sobre o
escrutínio da legislação europeia pelos parlamentos nacionais. O artigo
3.º da lei estabelece a possibilidade de se emitir um «parecer funda -
mentado»22 no que respeita à conformidade de uma iniciativa da UE
com o princípio da subsidiariedade. A lei de 2006 estipula também a
obrigatoriedade de o parlamento se pronunciar sobre «matérias da esfera
da sua competência legislativa reservada pendentes de decisão em órgãos
da União Europeia» (artigo 2.º) , embora o carácter dessa pronúncia não

19 Respetivamente Armando França (PS) e Honório Novo (PCP) [Diário da Assembleia
da República (DAR), 1.ª série, 131, 3 de junho de 2006, 6027].

20 Almeida Henriques (PSD), DAR, 1.ª série, 131, 3 de junho de 2006, 6033.
21 António Vitorino (PS), DAR, 1.ª série, 131, 3 de junho de 2006, 6039.
22 Com a revisão desta lei em 2012, a epígrafe deste artigo passou a intitular-se

«Pronúncia sobre a conformidade com o princípio da subsidiariedade». 
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seja vinculativo.23 A mesma lei também obriga o governo a informar o
parlamento da sua posição sobre aquelas iniciativas, «se já estiver definida»,
sem impor, porém, qualquer prazo, utilizando, ao invés, a fórmula genérica
de que o governo deve informar o parlamento «em tempo útil» (n.º 2 do
artigo 2.º). Assim, na ausência de envio, por parte do governo, de
informação sistemática ao parlamento sobre o processo legislativo europeu
em curso, a «iniciativa Barroso» de enviar diretamente os projetos de atos
legislativos europeus da CE aos parlamentos nacionais evitou que a lei de
escrutínio dos assuntos europeus se tornasse letra morta antes da
implementação do Tratado de Lisboa e veio, três anos depois, a determinar
o envio direto das iniciativas europeias aos parlamentos nacionais.

A lei reforça, de facto, a supervisão do parlamento sobre o governo,
apesar de não o estabelecer como (co-)decisor no referente à tomada de
decisão sobre a posição nacional em matéria europeia. Outros
instrumentos típicos do controlo parlamentar sobre o executivo foram
também estabelecidos em 2006: três debates plenários anuais com o
governo,24 duas reuniões com o secretário de Estado dos Assuntos
Europeus na CAE, antes e depois dos conselhos europeus,25 e a possi -
bilidade de reuniões entre a CAE/comissões sectoriais e os ministros com
assento nas reuniões do Conselho.

O papel da CAE no processo de escrutínio é, na verdade, central e,
pode argumentar-se, para o bem e para o mal, é-lhe atribuído o papel de
motor do sistema de escrutínio do parlamento. De facto, tem
desempenhado um papel fundamental na articulação do processo de
escrutínio no seio do parlamento, nomeadamente no desenvolvimento
do trabalho de cooperação com as comissões parlamentares competentes
em razão da matéria. À CAE é atribuída, em 2006, a responsabilidade
de iniciar e concluir o processo de escrutínio.26 A CAE, ao receber os

23 Com a alteração realizada em 2012, este parecer passa a ser «submetido a plenário,
para efeitos de discussão e votação, sob a forma de projeto de resolução» (n.º 4 do artigo
2.º).

24 Que passaram a oito, com a alteração efetuada em 2012 ao n.º 1 do artigo 4.º
25 Que passou a ser uma, dado que o debate prévio ao Conselho Europeu passou a

ocorrer em sede de plenário e com o primeiro-ministro [alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º].
26 Com a alteração realizada em 2012, passou a ser o plenário a ter a última palavra no

processo de pronúncia parlamentar no âmbito de matérias de competência legislativa
reservada; se não, vejamos (artigo 2.º): «3. O parecer é preparado pela Comissão de Assuntos
Europeus, em articulação com as comissões parlamentares competentes em razão da
matéria. 4. O parecer é submetido a plenário, para efeitos de discussão e votação, sob a
forma de projeto de resolução» (artigo 2.º), assim como no âmbito da pronúncia sobre a
conformidade com o princípio da subsidiariedade, sempre que o parecer concluir pela
existência de violação deste princípio por parte de uma iniciativa europeia (artigo 3.º).
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projetos de atos legislativos da UE (geralmente da CE), encaminha-os
para a(s) comissão(ões) parlamentar(es) competente(s), que decidirá(ão)
se nomeia(m) ou não um relator para elaborar um relatório (artigos 6.º e
7.º). A menos que a CAE especificamente solicite o seu contributo, as
comissões parlamentares competentes têm liberdade para decidir se
apresentam ou não um relatório, e, no caso de decidirem proceder ao
escrutínio de uma iniciativa, o relatório produzido inclui normalmente
uma análise acerca da substância da iniciativa, assim como propostas
mais específicas acerca das soluções apresentadas ou até, por exemplo, a
realização de uma audição com o membro do governo responsável para
a obtenção de mais informações ou de uma audição pública com os
representantes do sector em apreço, etc.). Por seu lado, a CAE pode
designar um ou mais deputados relatores com o objetivo de redigir um
parecer (ou um «parecer fundamentado»,27 se considerar que a iniciativa
viola o princípio de subsidiariedade), o qual – se adotado – é enviado,
juntamente com o relatório produzido pela comissão sectorial, ao/à
presidente do parlamento, que, por sua vez, o envia às instituições da
UE e ao governo. 

A partir da alteração da lei, em 2012, o plenário passa a ter de aprovar
os «pareceres fundamentados» enviados às instituições europeias, ou seja,
os pareceres que concluam pela violação do princípio da subsidiariedade
por parte de uma iniciativa europeia, assim como os pareceres referentes
à sua «pronúncia no âmbito de matérias de competência legislativa
parlamentar reservada» (artigos 2.º e 3.º da nova lei), deixando assim de
bastar a votação em sede de CAE. No caso da não aprovação de um
parecer pela CAE, como foi o caso com um relatório (apresentado pelo
PCP) sobre uma das iniciativas do pacote da CE sobre «governação
económica», no início de 2011, a CAE pode decidir remeter o relatório
elaborado pela comissão parlamentar competente. A Comissão pode
também decidir formular um projeto de resolução a submeter a plenário
para debate e votação (sendo a única comissão, enquanto tal, com este
poder). Regra geral, a CAE finaliza o processo de escrutínio através da
aprovação de um parecer final que ou submete a plenário (sob a forma
de projeto de resolução, para discussão e aprovação) ou envia diretamente
ao presidente do parlamento para que o remeta às instituições europeias.28

27 Artigo 4.º do protocolo n.º 2 anexo ao Tratado de Lisboa.
28 Conforme se trate de um simples parecer ou de um «parecer fundamentado», ou

seja, conforme se decida pela observância ou pela identificação da violação do princípio
da subsidiariedade, conforme o novo texto saído da lei de 2012, como atrás mencionado,
que, no segundo caso, obriga a uma votação em sede de plenário.
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Embora a lei de escrutínio dos assuntos europeus disponha, desde 2006,
como regra, a aprovação dos pareceres da CAE pelo plenário, de facto, a
votação dos pareceres em sede de CAE foi a prática consensual seguida 
– até à alteração da lei em 2012 – para a conclusão do processo parlamen -
tar de escrutínio. O parlamento português seguiu, assim, a tendência
existente à época entre os parlamentos nacionais, nos quais a CAE era,
em regra, a sede para a adoção deste tipo de pareceres.29

No respeitante ao (importante) papel das comissões parlamentares
competentes, o seu desenvolvimento também decorreu do acesso regular
ao conteúdo das iniciativas europeias que recaíam no seu âmbito de
competências. São também as comissões especializadas que detêm o saber
específico, em razão da matéria das iniciativas, que lhes permitem
pronunciar-se de forma mais substancial e pertinente. A plena exploração
desta possibilidade depende, contudo, do interesse identificado pela
comissão competente e do interesse político atribuído a uma dada
iniciativa em cada momento. Este é o motivo pelo qual a CAE só
desempenha um papel determinante se a comissão com responsabilidade
em razão da matéria decide não agir e/ou quando um grupo parlamentar
considera a proposta politicamente relevante. Caso contrário, a CAE
transmite, no seu parecer, as observações substanciais apresentadas pela
comissão sectorial e analisa as bases legais da proposta da UE, bem como
a sua conformidade com o princípio da subsidiariedade. Frequentemente,
e na decorrência do acima exposto, o parecer enviado pelo parlamento
(CAE) ao governo e às instituições da UE inclui o relatório elaborado pela
comissão parlamentar competente. Todavia, em caso de divergência entre
comissões no respeitante à análise da observância do princípio da
subsidiariedade, o parecer da CAE prevalece.30

A fim de implementar as disposições estipuladas na lei de escrutínio
dos assuntos europeus, a CAE adotou, em 2007, alguns procedimentos
para a gestão de iniciativas legislativas e não legislativas submetidas pela
CE (metodologia de escrutínio). De acordo com estes procedimentos, a CAE
distribuía semanalmente as iniciativas legislativas às comissões sectoriais
competentes. Estes procedimentos também atribuíam à CAE a tarefa de
identificar as áreas prioritárias com vista ao escrutínio parlamentar das
iniciativas da UE  (numa base anual). Segundo as regras adotadas em
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29 Tapio Raunio, «National parliaments and European integration: what we know and
what we should know», Arena Working Paper, 2 (2009).

30 Disposição acrescentada aquando da alteração à lei realizada em 2012 (n.º 4 do artigo
7.º).
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2007, o presidente da CAE apreciava as iniciativas europeias de acordo
com a relevância política que considerava terem para Portugal. Esta lista
de prioridades para apreciação política era discutida em sede de reunião
da CAE de acordo com três critérios fundamentais: a matéria recair na
competência legislativa reservada da AR, a observância do princípio da
subsidiariedade e o interesse estratégico para Portugal. 

No entanto, e em resultado da revisão da metodologia de escrutínio
ocorrida em janeiro de 2010, no seguimento das eleições legislativas em
Portugal em setembro de 2009 e da implementação do Tratado de Lisboa,
que entrou em vigor em dezembro de 2009, a CAE começou a proceder
à distribuição diária das iniciativas europeias – de todas as instituições
da UE – às comissões competentes. 

Considerando, no que se refere às iniciativas abrangidas pelo
mecanismo de alerta prévio previsto no protocolo n.º 2 do Tratado de
Lisboa, que o parlamento tem oito semanas para se pronunciar, sempre
que uma comissão parlamentar competente não tenha apresentado
nenhum relatório dentro das primeiras seis semanas, cabe à CAE decidir
se apresenta ou não um parecer. Não obstante, quando uma comissão
permanente envia um relatório à CAE, esta Comissão analisa-o e debate-
-o e, usualmente, produz um parecer final que inclui uma «aprovação
automática» do conteúdo do(s) relatório(s) enviado(s) pela(s) comis -
são(ões) competente(s) em razão da matéria. É frequente a CAE integrar
algumas notas adicionais, refletindo informação complementar
recolhida através dos seus canais informais de informação com o
governo, com a REPER em Bruxelas e entre a rede dos parlamentos
nacionais, através do representante permanente do parlamento
português em Bruxelas.

A CAE pode ainda apresentar propostas com vista a garantir que o
parlamento se pronuncie nos casos em que as iniciativas recaiam na esfera
da sua competência legislativa reservada. Para o efeito, a CAE tem o
direito de solicitar um relatório às comissões permanentes a fim de
conhecer a sua opinião especializada sobre o conteúdo de uma
determinada iniciativa da UE. A lei de escrutínio dos assuntos europeus
estabelece que a CAE articule «com as comissões especializadas
competentes em razão da matéria a troca de informações e formas
adequadas de colaboração».31
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31 Artigo 6.º, alínea d), da Lei n.º 43/2006, de 25 de agosto, que, aquando da sua
alteração em 2012, passou a constituir a alínea f). 
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As alterações à metodologia de escrutínio realizadas em 2010
instituíram ainda o «escrutínio reforçado», o «escrutínio normal» e o
«escrutínio urgente». Salienta-se a figura do «escrutínio reforçado»,32

segundo a qual o parlamento passou a definir seis prioridades anuais de
escrutínio a partir do programa de trabalho da CE, incluindo um plano
de trabalhos (audições, consultas e reuniões) e uma metodologia de
escrutínio específicos. O escrutínio reforçado compreendia um processo
de pré-seleção das iniciativas previstas pela CE, utilizando-se, sobretudo,
o critério de relevância política da iniciativa da UE para Portugal. De
acordo com esta metodologia, cada comissão parlamentar preparava o
seu parecer anual sobre o, então, programa legislativo e de trabalho da
CE e notificava a CAE se tencionava submeter alguma iniciativa da CE
– legislativa ou outra – ao procedimento de «escrutínio reforçado». Após
a receção destas notificações, a CAE organizava uma reunião com o
secretário de Estado dos Assuntos Europeus, membros do PE e membros
das duas assembleias legislativas regionais, tendo em vista o debate do
programa de trabalho da CE e das prioridades de escrutínio das
iniciativas aí propostas. A CAE selecionava, na sequência deste processo
de consulta abrangente, seis iniciativas por ano para «escrutínio
reforçado». Pretendia-se, assim, que a CAE preparasse, em cooperação
com a comissão parlamentar competente, um programa de trabalho de
escrutínio mais amplo para cada uma das seis iniciativas selecionadas. 

O trabalho parlamentar sobre as prioridades legislativas e não
legislativas sob «escrutínio reforçado» incluía reuniões conjuntas com as
comissões sectoriais competentes, troca de informações com o governo,
a REPER, bem como troca de informações com as restantes 39 câmaras
parlamentares dos Estados membros da UE.

Em janeiro de 2013, na sequência da alteração da lei de escrutínio dos
assuntos europeus pela Lei n.º 21/2012, de 17 de maio, a CAE aprovou
uma nova metodologia de escrutínio das iniciativas europeias.33 Assim,
os procedimentos de escrutínio passaram a variar conforme se trate de
um processo de (a) escrutínio com base no programa de trabalho da CE,
(b) escrutínio com fundamento em «motivo relevante», (c) escrutínio de
documentos de consulta da CE (livros verdes e livros brancos) e (d)
escrutínio de documentos preparados pelo Conselho Europeu. 
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32 Cf. http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/IniciativasEuropeiasacompanmen-
toprioritario.aspx. 

33 O texto integral da metodologia de escrutínio das iniciativas europeias atualmente em
vigor encontra-se disponível para consulta em http://www.parlamento.pt/sites/COM/
XIILEG/4CAE/Paginas/Relatoriospareceresescrutinieiniciativaseuropeias.aspx.
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Procurou-se, assim, organizar o processo de escrutínio parlamentar em
função do tipo de iniciativas europeias recebidas e da classificação
atribuída pelo parlamento, sob o critério de relevância política e de
priorização, com vista a dar resposta à necessidade de garantir uma
apreciação qualitativa dessas iniciativas (e não apenas quantitativa).

Fatores externos de europeização: o «diálogo
político»  e o Tratado de Lisboa

Embora a adoção desta lei em 2006 (revista em 2012), tenha implicado
a convergência do sistema de escrutínio de informação informal do
parlamento português com o modelo de escrutínio sistemático praticado,
à época, pela Alemanha, França, Suécia e República Checa,34 a sua
omissão no que respeita a procedimentos específicos35 de escrutínio
parlamentar, a dificuldade de conexão dos assuntos europeus com o
trabalho político diário dos deputados, a falta de recursos humanos e a
ausência de prazos para o envio de informação por parte do governo têm
representado importantes reveses na plena e satisfatória implementação
do sistema parlamentar de escrutínio sistemático. Por exemplo, o governo
raramente notificou o parlamento sobre nova legislação europeia relativa
a questões dos ex-II [política externa e de segurança comum (PESC)] e
III pilares [espaço de liberdade, segurança e justiça (ELSJ)]. A receção
atempada, pelo parlamento, da posição do governo é, pois, uma
condição crucial para o sucesso do escrutínio parlamentar do processo
de decisão a nível europeu. Assim, em áreas legislativas, como o ELSJ e
a PESC/PESD, que, classicamente, constituem matérias de competência
parlamentar reservada, o parlamento tem-se visto impedido de cumprir
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34 COSAC 2007 (nota 9). Refira-se, a este respeito, que, como acima mencionado, na
sequência da implementação do Tratado de Lisboa, muitos dos parlamentos dos países
citados alteraram o seu sistema de escrutínio para o sistema de mandato ou para o sistema
de «reserva parlamentar», segundo o qual o governo não pode apresentar a sua posição,
enquanto parte do Conselho, co-legislador, sem que o seu parlamento se tenha
pronunciado, independentemente de seguir ou não o sentido dessa pronúncia. Sobre
esta matéria, cf. nota técnica preparada pelos serviços da AR aquando do debate, em
sede de especialidade, dos projetos de lei que resultaram na alteração da Lei 
n.º 43/2006, de 25 de agosto, pela Lei n.º 21/2012, de 17 de maio, publicada em
suplemento ao DAR, 2.ª série A, n.º 78, também disponível em http://www.parlamento.
pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36575.

35 Questão colmatada desde 2012 e 2013, respetivamente, com a alteração realizada à
lei de escrutínio dos assuntos europeus e com a aprovação da metodologia de escrutínio
das iniciativas europeias.
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o seu dever de escrutínio por falta de acesso às iniciativas legislativas em
relação a essas (importantes) matérias.

A timidez da formulação do texto da lei de escrutínio dos assuntos
europeus, nomeadamente no estabelecimento da obrigação do governo
de informar o parlamento «em tempo útil» das iniciativas legislativas da
UE, previsivelmente, resultava no facto de o parlamento se ver impedido
de cumprir o seu dever por falta de informação. Contudo, poucos dias
depois da aprovação da lei, que ocorreu a 25 de agosto de 2006, a
«iniciativa Barroso» começou a ser aplicada a 1 de setembro e, conse -
quentemente, o parlamento português começou a receber as propostas
e os documentos de consulta da UE diretamente da CE. A CE encetou,
nessa altura, um «diálogo político» com os parlamentos nacionais,
convidando-os a pronunciarem-se sobre questões de subsidiariedade, de
proporcionalidade, de base jurídica, assim como sobre o conteúdo dos
projetos de atos, ou a tecerem considerações políticas sobre as iniciativas
emanadas da CE.36 O envio direto de informação aos parlamentos dotou
o parlamento português de um acesso direto e atempado aos textos das
propostas legislativas emitidas pela CE, antes do início do processo
legislativo. Esta iniciativa da CE reduziu, efetivamente, a dependência
do parlamento em relação ao governo no referente ao acesso à
informação, contribuindo para que o parlamento tivesse melhores
condições para poder cumprir as suas obrigações decorrentes da lei de
escrutínio dos assuntos europeus.

A coincidência entre a adoção, no verão de 2006, da lei de escrutínio
dos assuntos europeus e a promoção da «iniciativa Barroso», fez com
que a CAE adaptasse os seus procedimentos de escrutínio sobretudo com
vista a dar resposta ao novo «diálogo político» com a CE. Esta
conjugação de fatores permitiu à AR pronunciar-se sobre todo o tipo de
iniciativas europeias e procurar influenciar, diretamente, tanto a posição
do governo como a das instituições europeias. O sucesso desta nova
abordagem das questões europeias é destacado nos relatórios da CE, que
reconhecem que o parlamento português é uma «câmara particularmente
ativa» e que tem, até ao momento, enviado o maior número de pareceres
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36 «Tal como em anos anteriores, um grupo de câmaras revelou-se particularmente ativo,
com especial destaque para a Assembleia da República portuguesa (47 pareceres), o Senado
checo (27), as duas câmaras holandesas em conjunto (19), o Riksdag sueco (18), o Senado
italiano (17), o Bundesrat austríaco (16), a Câmara dos Lordes britânica (14), o Senado
francês (12), o Folketing dinamarquês (12), o Bundesrat austríaco (10) e a Câmara dos
Representantes grega (10)» {[(CE, Relatório Anual de 2009 sobre as Relações entre a Comissão
Europeia e os Parlamentos Nacionais [COM (2010) 291], 2 de junho de 2010, 2 e 11)]}.
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fundamentados. Entre 2006 e 2008 o parlamento português enviou 84
pareceres à CE, o Senado francês enviou 53, o Bundesrat alemão 39, o
parlamento sueco 33, a Câmara dos Lordes britânica 30, o parlamento
dinamarquês 23 e o Senado checo 22;37 em 2009 o parlamento português
enviou 47 pareceres, deixando para trás o Senado checo, com 27, e o
parlamento sueco, com 18;38 em 2010 enviou 106 pareceres, seguido de
duas câmaras – o Senado italiano, com 72, e o senado checo, com 30;39

em 2011, como o relatório da CE afirma, «foi particularmente signi -
ficativo o aumento do número de pareceres recebidos do parlamento
português, das duas câmaras do parlamento romeno, do parlamento
sueco, do Senado checo e do parlamento búlgaro»,40 tendo a AR enviado
184, seguida pelo Senado italiano, com 79, e pelo parlamento sueco, com
53 pareceres enviados à CE.41

Para além da «iniciativa Barroso» da CE, o PE também passou a enviar
à AR as resoluções que considera relevantes para os parlamentos
nacionais e, na sequência do Tratado de Lisboa, passou a informar os
parlamentos nacionais da comissão que, no PE, é competente para
apreciar os pareceres enviados pela AR sobre iniciativas europeias. Refira-
-se ainda que, desde setembro de 2008, o representante permanente do
parlamento na UE, sediado em Bruxelas (no PE),42 envia regularmente
relatórios dos debates parlamentares do PE sobre assuntos de interesse
para a AR e informação veiculada pela CE e por outras institui -
ções/órgãos da UE; além disso, possibilita a ligação com a REPER de
Portugal na UE, nomeadamente entre a abordagem do representante
português no Coreper (Comité de Representantes Permanentes) e o
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37 CE, Relatório Anual de 2008 sobre as Relações entre a Comissão Europeia e os Parlamentos
Nacionais [COM (2009) 343], 7 de julho de 2009, 10.

38 CE, Relatório Anual de 2009 sobre as Relações entre a Comissão Europeia e os Parlamentos
Nacionais [COM (2010) 291], 2 de junho de 2010, 2 e 11.

39 CE, Relatório Anual de 2010 sobre as Relações entre a Comissão Europeia e os Parlamentos
Nacionais [COM (2011) 345], 10 de junho de 2011, 12.

40 CE, Relatório Anual de 2011 sobre as Relações entre a Comissão Europeia e os Parlamentos
Nacionais [COM (2012) 375], 10 de julho de 2012, 4.

41 CE, Relatório Anual de 2011 sobre as Relações entre a Comissão Europeia e os Parlamentos
Nacionais [COM (2012) 375], 10 de julho de 2012, 10. 

42 O parlamento português tem representação permanente em Bruxelas desde 24 de
junho de 2008, com a nomeação de um «representante permanente junto da UE». 
A principal função do representante da AR em Bruxelas é transmitir informação, por um
lado, acerca do processo de tomada de decisão da UE, enquanto «suporte qualitativo»
do escrutínio parlamentar, e, por outro lado, sobre as posições adotadas pelo parlamento
português aos vários atores que participam no processo de tomada de decisão a nível
europeu.
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trabalho parlamentar do relator da CAE sobre a mesma proposta de ato
legislativo.

O Tratado de Lisboa aumentou o potencial do envolvimento dos
parlamentos nacionais nos processos de tomada de decisão europeus, ao
reconhecer que os parlamentos nacionais contribuem ativamente para o
bom funcionamento da UE (artigo 12.º) e que os governos são
democraticamente responsabilizados pelos mesmos (artigo 10.º). Mais
concretamente, o Tratado prevê o envolvimento parlamentar como uma
garantia de que o princípio da subsidiariedade é respeitado pelas
iniciativas europeias, assim como estabelece a participação dos parla -
mentos nacionais no âmbito de iniciativas tomadas na área do ELSJ (nos
mecanismos de avaliação para a implementação de políticas da UE nessas
áreas e através do envolvimento no controlo político da Europol e na
avaliação das atividades da Eurojust), no processo de revisão dos tratados,
nos pedidos de adesão à UE, na efetivação da «cláusula passerelle» e da
«cláusula de flexibilidade».

A fim de garantir um maior envolvimento dos parlamentos nacionais
na UE, o Tratado reforçou a capacidade de exprimirem as suas posições
sobre projetos de atos legislativos e outras questões consideradas
politicamente relevantes e estabeleceu que os parlamentos passassem a
receber todos os documentos de consultas e programação da Comissão,
bem como todos os projetos de atos legislativos emanados de qualquer
instituição ou grupo de Estados membros. Consequentemente, os
parlamentos nacionais podem, dentro de um prazo de oito semanas,
dirigir aos presidentes do PE, do Conselho e da CE um parecer funda -
mentado sobre a observância do princípio da subsidiariedade de uma
dada iniciativa legislativa europeia. Através do «mecanismo de alerta
prévio», se um terço dos parlamentos nacionais (ou um quarto, em
assuntos relativos ao ELSJ) se opuser a uma iniciativa, prevê-se que a CE
reconsidere a sua proposta.43 Depois de analisar os pareceres dos
parlamentos nacionais, a CE pode manter, retirar ou alterar a sua
proposta de ato legislativo.

A implementação do Tratado de Lisboa introduziu, assim, argumentos,
mecanismos e estímulos adicionais para a realização de um escrutínio ativo
do desempenho da UE por parte do parlamento português, enriquecendo
a sua experiência e promovendo o seu desenvolvimento através do
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43 Cada parlamento nacional tem dois votos de um total de 54, com 18 representando
um terço (9 parlamentos ou 18 câmaras) e um quarto representando 14 (7 parlamentos
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envolvimento dos principais órgãos de decisão parlamentares. O Tratado
introduziu dois fatores-chave do atual escrutínio parlamentar das iniciativas
europeias: a possibilidade de os parlamentos nacionais se pronunciarem
relativamente a iniciativas da UE e a existência de um prazo para a
realização dessa tomada de posição (oito semanas, durante as quais o
processo de decisão a nível europeu é suspenso, como que uma «reserva
parlamentar», em que o processo legislativo europeu aguarda pela
pronúncia das 41 câmaras parlamentares dos atuais 28 Estados membros).
Estes fatores contribuíram para o fortalecimento do escrutínio parlamentar,
sobretudo fornecendo uma base legal e uma motivação política adicional
para o seu exercício. Também tiveram efeitos indiretos tanto na promoção
de um relacionamento mais estreito entre o parlamento e o governo como
na dinâmica do relacionamento entre as 40 câmaras parlamentares dos 
27 Estados membros entre 2009 e inícios de 2013, inclusivamente com
reflexos na forma de trabalhar do parlamento português neste campo. 
A necessidade real de emitir um parecer dentro de um prazo determinado
tornou os parlamentos nacionais mais conscientes da importância de
trocarem informações entre si sobre o trabalho que passaram a realizar ao
mesmo tempo sobre os mesmos documentos.

Avaliação do impacto do Tratado de Lisboa 
no parlamento

As disposições da Lei n.º 43/2006, alterada pela Lei n.º 21/2012, e a
«iniciativa Barroso» foram fatores-chave no desenvolvimento de um
escrutínio parlamentar sistemático das iniciativas europeias. O Tratado de
Lisboa forneceu a base legal necessária para dinamizar o trabalho da AR
em relação aos assuntos europeus, nomeadamente através da sua
participação no «mecanismo de alerta prévio», verificando o cumprimento
do princípio da subsidiariedade por parte das iniciativas legislativas
europeias. Da análise dos primeiros anos de aplicação do Tratado resulta
claro que a AR encetou e encerrou um impressionante número de
processos de escrutínio, constituindo um dos oito parlamentos mais ativos
da UE nesta área.

Esta secção contém uma avaliação qualitativa do conteúdo e dos
efeitos do processo de escrutínio da AR. Assim, e apesar de a maior parte
dos pareceres constituírem meras sínteses das iniciativas da UE e,
consequentemente, resultarem em pareceres de mera aprovação das
propostas europeias, alguns processos foram para além da aprovação,
expressa ou tácita, das iniciativas legislativas europeias, constituindo um
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veículo de debates substanciais realizados em sede parlamentar acerca de
algumas iniciativas e dos seus efeitos na ordem jurídica interna, na
economia e na sociedade nacional. Nesta secção apresentamos, assim,
alguns casos considerados de referência e as principais mudanças que
estes casos suscitaram, nomeadamente nas relações do parlamento com
o governo, com outros parlamentos e com a sociedade civil, no processo
legislativo europeu.

O impacto no relacionamento entre o governo e o parlamento

Como Maurer afirma, o sistema de escrutínio da legislação europeia
adotado pelos diversos parlamentos está intimamente ligado ao
relacionamento destes com os respetivos governos.44 No caso em apreço,
o escrutínio sistemático iniciado em Portugal em 2006 fortaleceu a
fiscalização política do parlamento sobre o governo. Em vez de um mero
papel de aprovação dos tratados, aprovando-os para ratificação, a lei de
escrutínio dos assuntos europeus proporciona ao parlamento instru -
mentos para uma apreciação ex ante das posições do governo em relação
às questões europeias.

O principal objetivo de um processo de escrutínio parlamentar tem
sido procurar influenciar e responsabilizar o governo pelas posições que
assume em sede de Conselho de Ministros a nível europeu. A lei de
escrutínio dos assuntos europeus atribui, assim, ao governo o dever de
fornecer informação e de consultar o parlamento. Este enfoque no
governo deriva da relação constitucionalmente prevista entre o parla -
mento e o governo a nível nacional. A Constituição da República
Portuguesa atribui ao parlamento substanciais poderes de controlo sobre
o governo: nomeadamente, o governo é politicamente responsável apenas
perante o parlamento. Aos membros do parlamento é garantido pela
Constituição e pelo Regimento da AR (particularmente na sequência da
reforma dos procedimentos parlamentares ocorrida em 2007, que reforçou
os meios de fiscalização parlamentar das ações do executivo)45 um
importante poder de controlo e fiscalização da ação do governo. Os
membros do governo são chamados regularmente ao parlamento, quer
em sede de sessão plenária (com debates quinzenais com o primeiro-
-ministro), quer, sobretudo, em contexto de reuniões de comissões
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44 Maurer, «National...», 27-76.
45 AR, Regimento da AR n.º 1/2007, 20 de agosto de 2007, Diário da República, 1.ª série,

n.º 159, 20 de agosto de 2007.
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parlamentares, não existindo, contudo, qualquer procedimento que
preveja a possibilidade de mandatar os ministros e de os vincular aos
pareceres adotados pelo parlamento.

O relacionamento que se desenvolveu desde então entre o governo e
o parlamento relativamente ao processo legislativo europeu é, apesar de
tudo, um sinal, mesmo que substancialmente tímido, de valorização do
papel do parlamento nesta área depois de cerca de duas décadas de pouco
poder de intervenção. Enquanto, antes de 2006, a posição do parlamento
sobre os assuntos europeus era considerada de residual interesse para o
governo, a partir da adoção da lei de escrutínio dos assuntos europeus e,
designadamente, no seguimento da implementação do Tratado de
Lisboa, constatou-se um significativo desenvolvimento do processo de
consulta entre o parlamento e o governo relativamente a determinados
processos legislativos europeus em curso. Isto deveu-se, antes de mais,
ao ativismo parlamentar no seu trabalho de escrutínio sistemático, assim
como a alguns casos de escrutínio em que os pareceres da AR não
coincidiram com a posição do governo e que demonstraram a impor -
tância do desenvolvimento da troca de informações entre as duas
instituições. É já um facto que o governo fornece, cada vez mais – mesmo
que a pedido –, informação sobre as suas posições antes de o parlamento
debater as posições dos diferentes grupos parlamentares sobre
determinadas propostas de atos legislativos europeus e emitir os seus
pareceres. Os grupos parlamentares, por seu lado, também se tornaram
mais pró-ativos nestas matérias, tomando posição em relação às propostas
europeias mais emblemáticas.

Os casos que se seguem ilustram a mudança de relacionamento entre
o governo e o parlamento que ocorreu no período em análise (2006-
-2013) neste contexto. O primeiro caso é o da adoção pelo parlamento
de uma posição contrária à do governo quanto à proposta de decisão-
-quadro relativa à utilização dos dados do registo de identificação de
passageiros (passenger name record – PNR) para efeitos de aplicação da lei
para fins de combate ao terrorismo e à criminalidade organizada.46 Esta
decisão foi tomada na sequência do ataque às torres gémeas, em Nova
Iorque, em 11 de setembro de 2001, e destinava-se a que os países
europeus fornecessem informação aos Estados Unidos sobre os passa -
geiros de transportes aéreos. A iniciativa foi apreciada por três comissões
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permanentes: pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos,
Liberdades e Garantias, pela Comissão de Negócios Estrangeiros e
Comunidades Portuguesas e pela CAE. Uma vez elaborados os relatórios
das comissões parlamentares competentes em razão da matéria e de
acordo com as regras que asseguram a proporcionalidade de todos os
partidos parlamentares na participação da elaboração de pareceres, a CAE
nomeou um relator do BE para apreciação destas iniciativas europeias.
Não obstante a opinião das comissões parlamentares competentes, o
relator do BE considerou que a decisão da CE violava o princípio da
subsidiariedade.47 Dada a natureza controversa deste dossier, o presidente
do parlamento decidiu submeter a sua decisão final ao plenário. Para o
efeito, a CAE preparou um projeto de resolução, retirando a menção
expressa de que a proposta violava o princípio da subsidiariedade, após
o que foi aprovada.48

O caso PNR, ou seja, dos registos de identificação de passageiros, foi
um marco importante na história do escrutínio das iniciativas europeias
pelo parlamento português. A possibilidade de o parecer do parlamento
poder contradizer a posição do governo português no Conselho de
Ministros da UE desencadeou, à época, uma mudança de atitude dos
grupos parlamentares relativamente ao potencial político do processo de
escrutínio parlamentar e, sobretudo, o governo ficou mais consciente da
sua relevância. A partir de então, os grupos parlamentares do arco
governativo ficaram mais atentos à suscetibilidade de as posições adotadas
pelo parlamento poderem constituir um foco de conflito institucional
em matéria europeia. O facto de o processo de escrutínio ter lugar nas
comissões parlamentares competentes e na CAE, nas quais todos os
grupos parlamentares estão representados, resultou num aumento do
pluralismo e num crescente debate ideológico entre a esquerda e a direita
também no que às iniciativas europeias dizia respeito.

Desde este caso, sempre que está sobre a mesa uma iniciativa
considerada «sensível», a CAE e o governo procuram trocar informações
antes de a AR assumir uma posição respeitante a propostas de atos
legislativos europeus, seja ela apoiante ou contrária à posição do executivo.
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47 Também disponível em www.ipex.eu/ipex/cms/home/Documents/dossier_CNS
20070237/pid/47348.

48 AR, Resolução da AR n.º 71/2009, de 23 de julho de 2009, referente à proposta de
decisão-quadro relativa à utilização dos dados do registo de identificação de passageiros
(passenger name record – PNR) para efeitos de aplicação da lei para fins de combate ao
terrorismo e à criminalidade organizada [COM (2007) 654; SEC (2007) 1422 e 1453,
DR, 1.ª série, n.º 157, de 14 de agosto de 2009, 5288].
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Outro caso em que a posição do parlamento contrariou a do governo
ocorreu com a votação de uma proposta que limitava o número de
iniciativas legislativas a serem escrutinadas pelos parlamentos nacionais.
Imediatamente após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, uma
proposta do Reino Unido propôs uma interpretação restrita do conceito
de «projeto de ato legislativo», resultando, na prática, na exclusão de um
número considerável de propostas de diretivas e regulamentos do
escrutínio dos parlamentos nacionais no que respeita à verificação da sua
conformidade com o princípio da subsidiariedade. A interpretação do
governo do Reino Unido neste sentido foi a adotada pelo Conselho em
22 de março de 2010. Nesta sequência, tanto a CE (abril de 2010) como
o PE (maio de 2010) expressaram a sua concordância com a posição do
Conselho.49 Consequentemente, os parlamentos nacionais estariam
excluídos de apreciar propostas de regulamentos e diretivas apresentadas,
por exemplo, ao abrigo do artigo 103.º do Tratado da UE, no qual se
inclui a política de concorrência.

Reagindo a esta interpretação por parte do seu governo, a Câmara dos
Comuns do Reino Unido propôs que a questão fosse debatida no âmbito
da conferência dos órgãos parlamentares especializados nos assuntos da
União (COSAC),50 lançando o repto para que cada câmara parlamentar
se pronunciasse acerca desta interpretação restritiva dos poderes de
escrutínio parlamentar do processo legislativo europeu. A COSAC
considerou que esta interpretação limitada retiraria do âmbito do escrutínio
parlamentar algumas propostas de atos que, na sua essência, são legislativos
e solicitou à CE e ao Conselho Europeu que revissem a sua posição. 
O parlamento português manifestou-se contrário à abordagem restritiva
aprovada pelo Conselho,51 argumentando que tal decisão conduziria ao
envio, por parte das instituições europeias – ao abrigo do protocolo n.º 2
anexo ao Tratado de Lisboa –, de menos iniciativas para efeitos de
escrutínio parlamentar.

Estes casos ilustram a forma como a aplicação do Tratado de Lisboa e a
forma como a AR o implementou contribuíram para o aumento do
interesse em relação aos pareceres do parlamento português, designa -
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49 V. correspondência destas instituições em www.cosac.eu/en/meetings/Madrid2010/
ordinary.doc. 

50 Reunião semestral realizada entre delegações das comissões de assuntos europeus
dos parlamentos nacionais da UE e do PE.

51 Parecer elaborado pela AR sobre a definição de «acto legislativo» no Tratado de
Lisboa, 13.º relatório bianual da COSAC, disponível em http://www.cosac. eu/en/
meetings/Madrid2010/ordinary.doc. 
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damente por parte dos membros do governo e da REPER. Con  se  quen te -
mente, tanto o governo como a REPER passaram a fornecer informação
ao parlamento – no decurso do procedimento de escrutínio – sobre as
posições que o governo tencionava apresentar ao nível europeu e – após a
adoção do parecer parlamentar – passaram a procurar obter informação
adicional sobre as posições dos vários grupos parlamentares. Assim, o
relacionamento entre o parlamento e o governo no que respeita ao
processo legislativo europeu foi sendo desenvolvido através do
estabelecimento de canais informais de informação – particularmente entre
a CAE e o secretário de Estado dos Assuntos Europeus e entre o repre -
sentante junto da AR em Bruxelas na REPER. Este foi um dos principais
efeitos positivos do Tratado de Lisboa tornando tanto o parlamento como
o governo mais cientes das posições um do outro e, sempre que possível,
permitindo o estabelecimento de uma posição comum, fortalecendo,
assim, a posição portuguesa apresentada a nível da UE.

O reforço das relações entre os parlamentos nacionais da UE

O «mecanismo de alerta prévio» previsto no Tratado de Lisboa
suscitou a necessidade de uma intensa e atempada troca de informações
entre os próprios parlamentos nacionais. Indo além da participação
institucionalizada em reuniões interparlamentares, tais como as da
COSAC, da conferência dos presidentes dos parlamentos da UE e das
reuniões organizadas pelo PE e na utilização da plataforma informática
de intercâmbio interparlamentar de informação sobre a UE (IPEX), o
parlamento português aumentou exponencialmente os seus contactos
diretos com outros parlamentos nacionais (os mais ativos no escrutínio
de iniciativas europeias) no que respeita aos processos de escrutínio em
curso relativamente a determinadas iniciativas europeias (sobretudo no
decurso do período das oito semanas). Esta troca de informação tem
constituído uma base informativa relevante e uma fonte de influência
mútua das posições adotadas pelas várias câmaras parlamentares. 

Um exemplo deste facto ocorreu com a proposta de diretiva relativa
às condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros
para efeitos de trabalho sazonal, que obteve o mais elevado número de
pareceres fundamentados enviados pelos parlamentos nacionais à CE
durante o ano de 2010 (9 das 23 câmaras escrutinaram esta proposta).52
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52 O parecer do parlamento português levantava várias questões sobre a substância da
proposta, as quais também foram citadas pelo governo quando negociou a proposta, a
nível do Coreper. O parecer do parlamento encontra-se disponível em www.ipex.eu/ipex/
cms/home/Documents/dossier_COD20100210/pid/55295.
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A natureza sensível da proposta indiciava que os parlamentos nacionais
lhe dedicariam uma atenção especial. Nove câmaras consideraram que a
proposta violava o princípio da subsidiariedade e manifestaram reservas
sobre a questão dos direitos sociais previstos na mesma. Embora o limite
de um terço dos votos por parte dos parlamentos nacionais (previsto no
protocolo n.º 2 anexo ao Tratado de Lisboa) não tenha sido atingido, a
tomada de posição de 23 câmaras parlamentares constituiu, para as
instituições da UE, um forte sinal político a ser considerado em futuras
iniciativas sobre esta matéria.

O parlamento como elo de ligação entre a sociedade civil 
portuguesa e as instituições europeias

Como interlocutora das instituições europeias no mecanismo de alerta
prévio do Tratado de Lisboa, no diálogo político com a CE, na coope -
ração interparlamentar com o PE e no relacionamento institucional com
o Conselho, a AR procurou assumir um papel político-institucional
reforçado no referente ao processo de decisão europeu, nos seus mais
variados níveis. Além do seu desempenho no processo de escrutínio das
iniciativas europeias e como principal parceiro institucional do governo
nesta matéria, o parlamento procurou também representar o elo direto
de ligação entre a sociedade civil e as instituições da UE. 

Por exemplo, a ação do parlamento português, em 2007, relativamente
a uma iniciativa europeia a respeito da reorganização do sector viti -
vinícola – a comunicação da CE «Para um sector vitivinícola europeu
sustentável» – ilustra este papel de mediador das organizações da socie -
dade civil e dos sectores diretamente afetados por iniciativas europeias
entre os níveis nacional e europeu.53 Cumprindo o seu procedimento de
escrutínio, a CAE enviou a iniciativa para pronúncia da comissão
competente em razão da matéria, à época a Subcomissão de Agricultura
da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento
Regional, que nomeou um deputado-relator e convocou uma audição
pública com a participação de produtores de vinho, de organizações
representativas do sector, do governo, de deputados portugueses ao PE
e do comissário europeu responsável por esse portfólio. O debate foi
precedido de uma consulta pública alargada e resultou num intenso
debate acerca do conteúdo da proposta e das suas possíveis conse -
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quências para a agricultura e o sector vitivinícola português. A sessão
pública sobre o conteúdo da proposta, assim como as diversas diligências
daí decorrentes, resultaram no facto de muitas das preocupações
expressas pelo sector vitivinícola português terem sido tidas em
consideração na versão final da diretiva e, sobretudo, terem permitido
que o sector vitivinícola português se preparasse atempadamente para as
mudanças resultantes da diretiva.

Conclusão

O presente capítulo descreve a importância da transmissão das
iniciativas legislativas da CE aos parlamentos nacionais e os processos
institucionais relativos ao escrutínio parlamentar dessas iniciativas. 
A adaptação do parlamento às novas responsabilidades que lhe são
cometidas pelo Tratado de Lisboa ilustra o impacto da oportuna
interação entre a pressão para a mudança (levada a cabo pelas disposições
do Tratado de Lisboa referentes aos parlamentos nacionais) e a reforma
dos procedimentos internos de escrutínio parlamentar (lei de escrutínio
dos assuntos europeus e Regimento da AR) e a disponibilidade, por parte
da CE, de, por um lado, disponibilizar novos recursos de informação
acerca das suas iniciativas e, por outro lado, convidar os parlamentos
nacionais a enviarem as suas reações («iniciativa Barroso»/«diálogo
político»). Mais do que resultado da politização das questões europeias
a nível nacional, a adoção de um sistema sistemático de escrutínio pelo
parlamento português foi o resultado de uma coligação deliberada de
atores políticos de todos os grupos parlamentares, bem como da
participação dos mais destacados presidentes e membros da CAE,
orientados para assegurarem uma resposta às pressões da UE por parte
da AR, nomeadamente para assegurarem o envolvimento dos parla -
mentos nacionais no processo legislativo de decisão europeu. O trabalho
preparatório do parlamento, ao estabelecer o seu sistema de escrutínio
através da adoção e implementação da lei de escrutínio dos assuntos
europeus, em 2006, foi essencial para a plena participação do parlamento
português no exercício de poderes, possibilidades e mecanismos que o
Tratado de Lisboa viria a conter três anos mais tarde.

O parlamento procurou adaptar-se às oportunidades da evolução do
contexto europeu, ajustando os seus procedimentos internos à nova
realidade – em particular, fortalecendo as competências (pese embora
não os recursos) da CAE e incluindo as comissões parlamentares
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competentes na tarefa de escrutínio das propostas de legislação da UE.
Esta nova rotina de internalização das questões europeias nas agendas
das comissões parlamentares enraizou-se durante os anos anteriores ao
da entrada em vigor do Tratado, constituindo já prática corrente quando
o mesmo entrou em vigor, em 2009. Tentando ir além da abordagem de
aprovação automática do processo de aprovação/ratificação, ex post, dos
tratados, os instrumentos de escrutínio contínuo e ex ante das posições
do governo, previstos na lei de escrutínio dos assuntos europeus,
conferem ao parlamento um reforço dos seus mecanismos de fiscalização
política do executivo. 

A análise realizada neste capítulo, nomeadamente em relação a alguns
casos de referência, ilustra uma certa – ainda que tímida – alteração qua -
litativa do papel da AR, sobretudo na sua perceção da necessidade e da
relevância do exercício do acompa nhamento e da participação parla -
mentar no processo de decisão europeu: primeiro, a nível nacional – na
participação na definição da posição nacional apresentada pelo governo –
e, num segundo momento, a nível europeu – na participação no diálogo
político com a CE e no controlo prévio da observância do princípio da
subsidiariedade por parte das iniciativas das instituições europeias, na
sequência do Tratado de Lisboa. 

Resta, porém, que o elevado número de pareceres enviados pela AR
às instituições europeias e que reflete uma significativa atividade
parlamentar se traduza (mesmo que à custa de uma eventual diminuição
numérica de elaboração de relatórios e pareceres) num efetivo poder de
influência, quer a nível nacional, na definição da posição nacional, quer
a nível europeu, na adoção final dos atos legislativos europeus.

Não obstante o acima mencionado, é facto que o parlamento possui
agora um sistema de escrutínio legal e processualmente sedimentado, um
contacto intenso com outros parlamentos nacionais – que constitui já
parte da rotina de trabalho do parlamento Português –. e deu passos firmes
para se estabelecer como um agente – a vários níveis – e como uma ponte
entre os vários intervenientes nacionais e as instituições europeias. Parece
possível afirmar, assim, que resta a cada ator, em cada momento, explorar
as faculdades e condições ao seu dispor para que todo o esforço dedicado
ao acompanhamento, à apreciação e à pronúncia parlamentar das
iniciativas europeias conduza, se focado em prioridades e trabalhando de
forma consequente, a resultados politi camente relevantes, condicentes
com o reconhecimento do seu ativismo a nível quantitativo. 

Por último, resta salientar que os poderes atribuídos pelo Tratado sobre
a Estabilidade, Coordenação e Governação da União Económica e
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Monetária à CE em matéria de fiscalização dos orçamentos nacionais
leva-nos a revisitar a necessidade de um efetivo acompanhamento e
escrutínio dos parlamentos nacionais ao poder executivo e ao processo
legislativo europeu crucial para minorar as consequências políticas da
limitação de mais um poder parlamentar clássico. 
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Nuno Piçarra
Francisco Pereira Coutinho

Capítulo 4

A europeização dos tribunais 
portugueses
I. Introdução

Os tratados que, no decurso da década de 50 do século XX, lançaram
as bases da atual União Europeia atribuíram, embora discretamente, aos
tribunais dos Estados membros um papel da maior relevância: o de apli-
carem, como tribunais comuns, o direito da União 1 – vocacionado para
uma eficácia superior à do direito internacional público e cujos destina-
tários seriam também os particulares, a quem o mercado comum a criar
não poderia deixar de dizer diretamente respeito.2

Ficou assim dado o impulso decisivo para a europeização dos tribunais
nacionais, vinculados à aplicação de um «direito comum europeu», de
natureza primordialmente económico-administrativa.

Não é, por isso, de estranhar que cada um dos três «tratados fundado-
res» apenas tivesse instituído originariamente um único tribunal central
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1 O Tratado da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço foi assinado em Paris em
18 de abril de 1951, entrou em vigor em 24 de julho de 1952 e cessou a sua vigência em
23 de julho de 2002. O Tratado da Comunidade Económica Europeia e o da Comuni-
dade Europeia da Energia Atómica foram assinados em Roma em 25 de março de 1957
e entraram em vigor em 1 de janeiro de 1958. Contrariamente ao primeiro, contêm uma
cláusula de vigência ilimitada. Em 1992, por força do Tratado da União Europeia (TUE),
o Tratado da Comunidade Económica Europeia passou a designar-se simplesmente por
Tratado da Comunidade Europeia (TCE). O Tratado de Lisboa, em vigor desde 1 de de-
zembro de 2009, determinou que a «União substitui-se e sucede à Comunidade Euro-
peia». A partir dessa data, o Tratado de Roma denomina-se Tratado sobre o Funciona-
mento da União Europeia (TFUE). O direito comunitário tornou-se, portanto, direito
da União. As disposições do TUE e do TFUE a seguir citadas são-no, em regra, na sua
nova numeração, assinalando-se eventuais diferenças relativamente à anterior redação.

2 Em coerência com isto, os mesmos tratados, de modo porventura ainda mais discreto,
atribuem também às administrações públicas dos Estados membros o papel de «execu-
tores comuns» do direito da União. Os litígios que surjam entre tais administrações e os
particulares a propósito da execução desse direito devem ser dirimidos pelos tribunais
nacionais.
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ou europeu propriamente dito – o Tribunal de Justiça da respetiva co-
munidade –, concebido como tribunal especial e exclusivamente dotado
das competências que os tribunais nacionais não podem exercer de modo
adequado. Entre essas competências avultava a de garantir a interpretação
e aplicação uniformes do direito comunitário, hoje direito da União, em
todos os Estados membros.

Por outro lado, uma vez que nenhum dos três tratados se inspirou em
modelos judiciais federais,3 as relações que estabeleceram entre o Tribunal
de Justiça e os tribunais nacionais não foram de hierarquia, mas de coo-
peração. Este aspeto essencial do sistema jurisdicional da UE permanece
inalterado até hoje.4 No âmbito da «cooperação entre juízes» assim esta-
belecida surgiu um importante conjunto de «impulsos europeizantes»,
ou «obrigações europeias», para os tribunais nacionais.

São esses «impulsos europeizantes», maioritariamente de origem pre-
toriana – e de que os tribunais nacionais também são, em certa medida,
«coautores» –, que se procura recordar a seguir, em termos tão sintéticos
quanto possível (II). Depois, procurar-se-á determinar, em termos idênti-
cos, o modo como lhe têm correspondido os tribunais portugueses ao
longo de vinte e cinco anos de adesão à União Europeia (III).

II. As «obrigações europeias» a cargo 
dos tribunais dos Estados membros

As «obrigações europeias» que incumbem aos tribunais dos Estados
membros – e que podem reconduzir-se à obrigação nuclear de garantir
a plena eficácia do direito da União 5 – explicam-se pelas próprias carac-
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3 O que não significa que se concorde com Paul Magnette, Au nom des peuples. Le ma-
lentendu constitutionnel européen (Paris: Les Éditions du Cerf, 2006), 11 e 31, quando afirma
que as Comunidades Europeias originárias não eram federais, pretendendo-se antes «uma
forma melhorada de diplomacia interestadual», na continuidade da tradição diplomática
europeia, sem deixar de constituir «uma rutura maior com a tradição da Machtpolitik eu-
ropeia». Nem sequer é óbvia a plena coerência entre as várias asserções do autor.

4 A instituição, em 1988, do Tribunal de Primeira Instância, hoje Tribunal Geral, e, em
2004, do Tribunal Europeu da Função Pública, ambos dotados de competências especí-
ficas e insuscetíveis de serem adequadamente exercidas pelos tribunais nacionais, em
nada alterou a lógica profunda do sistema jurisdicional da União.

5 Esta obrigação radica no artigo 4.º, n.º 3, do TUE, nos termos do qual, «em virtude
do princípio da cooperação leal [...] os Estados membros tomam todas as medidas gerais
ou específicas adequadas para garantir a execução das obrigações decorrentes dos tratados
ou resultantes dos atos das instituições da União. Os Estados membros facilitam à União
o cumprimento da sua missão e abstêm-se de qualquer medida suscetível de pôr em pe-
rigo a realização dos objetivos da União».
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terísticas do sistema jurisdicional da União. Convém, portanto, recordar
liminarmente as características essenciais de tal sistema (n.º 1), em cujo
âmbito aquelas obrigações têm sido casuisticamente explicitadas (n.º 2).

As características essenciais do sistema jurisdicional 
da União Europeia
Os tribunais nacionais como «tribunais comuns da União»

A União organizou-se, desde a sua origem, de acordo com o princípio
da subsidiariedade. Isto significa, nomeadamente, que apenas ficaram re-
servadas ao Tribunal de Justiça as competências insuscetíveis de serem
atribuídas aos tribunais dos Estados membros, todos eles dotados de só-
lidas organizações judiciárias.

Ao renunciarem, por isto mesmo, a criar um sistema de tribunais pró-
prios, destinados a aplicar especificamente o direito da União, os tratados
fizeram dos tribunais nacionais os tribunais comuns de direito da União. Por
outras palavras, os tribunais dos Estados membros passaram a acumular
com a sua qualidade de tribunais encarregados de aplicar o respetivo di-
reito nacional a qualidade de tribunais encarregados de aplicar generica-
mente o direito da União.

Isto implica que os poderes de que os tribunais nacionais dispõem
quando atuam na primeira qualidade não coincidem necessariamente
com os poderes de que dispõem quando atuam na segunda. Nesta última
qualidade, os tribunais dos Estados membros adquiriram competência
quer para desaplicarem o direito nacional contrário ao direito da União,
quer para suspenderem a sua aplicação com idêntico fundamento,6 ao
passo que a generalidade das constituições a que estão vinculados lhes
negam a prerrogativa de desaplicar ou suspender leis nacionais com fun-
damento em inconstitucionalidade.

O Tribunal de Justiça como garante da interpretação 
e da aplicação uniformes do direito da União pelos tribunais
nacionais

Uma competência que, manifestamente, não podia deixar de ficar re-
servada ao Tribunal de Justiça é a de garantir a interpretação e a aplicação
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6 Estes «impulsos europeizantes» para os tribunais nacionais foram explicitados pelo
Tribunal de Justiça em dois conhecidíssimos acórdãos que culminaram em concretos
«processos de cooperação» com ele: o de 9 de março de 1978, Simmenthal, 106/77 (por
iniciativa de um tribunal italiano), e o de 19 de maio de 1990, Factortame, C-213/89
(por iniciativa da Câmara dos Lordes britânica, na sua qualidade de tribunal supremo).
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uniformes do direito da União. Para o efeito, como já se referiu, não foi
adotada uma solução de inspiração federal, de acordo com a qual caberia
recurso para aquele tribunal das decisões dos tribunais nacionais que apli-
cassem contraditória ou divergentemente normas de direito da União,
ou que as preterissem em favor de normas nacionais incompatíveis –
risco bem real, tendo em conta a diferença de culturas e de sistema jurí-
dicos entre os Estados membros.

A consagração de uma solução de inspiração federal significaria o es-
tabelecimento de uma relação de hierarquia judicial entre os tribunais
nacionais e o Tribunal de Justiça, no quadro da qual este último poderia
anular as decisões dos primeiros que considerasse interpretarem ou apli-
carem erradamente o direito da União.

A alternativa escolhida pelos autores dos tratados para impedir o esta-
belecimento de divergências jurisprudenciais no interior da União sobre
questões de direito da União constitui um dos aspetos mais originais do
quadro institucional criado, que encontra expressão nos artigos 19.º, 
n.º 3, alínea b), do TUE e 267.º do TFUE. De acordo com estas disposi-
ções, qualquer tribunal nacional que, na qualidade de aplicador comum
do direito da União, tenha dúvidas quanto à interpretação deste no caso
concreto perante si pendente – conste o preceito dos próprios tratados
ou de ato adotado em sua execução7 – dispõe da faculdade de submeter
ao Tribunal de Justiça a correspondente questão antes de resolver o caso.
Se se tratar de um tribunal nacional que decida em última instância,
aquela faculdade converte-se em obrigação. Eis, nos seus traços essenciais,
o chamado reenvio prejudicial, no quadro do qual o Tribunal de Justiça e
os tribunais nacionais devem cooperar.

As relações entre o Tribunal de Justiça e os tribunais 
nacionais no âmbito do reenvio prejudicial

A natureza do processo de reenvio prejudicial
O reenvio prejudicial não constitui, em nenhuma das suas duas mo-

dalidades, uma via processual aberta aos particulares. Por outras palavras,
ele não é um processo de partes, mas um processo entre juízes (nacionais,
por um lado, e europeus, por outro) de carácter ternário: (i) o juiz nacio-
nal coloca a questão prejudicial ao Tribunal de Justiça; (ii) este responde-
-lhe; (iii) o primeiro aplica obrigatoriamente a decisão prejudicial ao caso
concreto que tem de resolver.
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7 Neste último caso, as dúvidas do juiz nacional também poderão dizer respeito à va-
lidade de tal ato face aos tratados e aos princípios nele consignados.
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Para os particulares, isto tem consequências de grande relevância: eles
não têm o direito nem de fazer chegar ao Tribunal de Justiça uma questão
prejudicial, nem de se opor a que o juiz nacional lha reenvie. Tal depende
exclusivamente do juiz nacional encarregado de resolver o litígio. É ele
que decide sozinho se haverá, ou não, lugar ao reenvio prejudicial, inde-
pendentemente do que as partes pretendam a esse respeito.8

No entanto, sempre que o juiz nacional decida reenviar ao Tribunal
de Justiça uma questão prejudicial, as partes no processo nacional (pro-
cesso principal) têm o direito de apresentar observações, na qualidade
de intervenientes, no decurso do processo que assim se abre perante
aquele tribunal, dando-lhe a conhecer o modo como entendem que a
questão prejudicial deve ser resolvida.9 Não se trata, contudo, de um pro-
cesso contraditório, uma vez que os intervenientes não podem apresentar
réplica e tréplica, nem podem responder-se senão na fase oral desse pro-
cesso.

Em nome da boa cooperação com os tribunais nacionais, o Tribunal
de Justiça estabeleceu uma presunção de pertinência das questões preju-
diciais que lhe são remetidas pelos tribunais nacionais. Tal presunção só
pode ser afastada em casos excecionais, a saber: (i) quando se verifique,
de forma manifesta, que a interpretação solicitada do direito da União
não tem qualquer relação com a realidade ou com o objeto do litígio no
processo principal pendente perante o tribunal nacional; (ii) quando o
problema for hipotético; ou ainda (iii) quando o Tribunal de Justiça não
disponha dos elementos de facto e de direito necessários para responder
utilmente às questões que lhe são colocadas. Nestes casos excecionais, o
Tribunal de Justiça declara inadmissíveis tais questões prejudiciais.10
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8 A decisão de reenvio pode ser objeto de recurso judicial de direito interno, mas este
não pode restringir a competência do tribunal inferior para submeter a questão prejudicial
ao Tribunal de Justiça. O artigo 267.° do TFUE não se opõe a que as decisões de reenvio
estejam sujeitas às vias normais de recurso previstas pelo direito nacional, mas «o resultado
de um recurso nessas condições não pode restringir a competência atribuída pelo artigo
267.º do TFUE ao referido órgão jurisdicional para submeter questões prejudiciais ao Tri-
bunal de Justiça, se o mesmo órgão considerar que um processo nele pendente suscita
questões relativas à interpretação de disposições de direito da União que carecem de uma
decisão por parte daquele» (acórdão de 16 de dezembro de 2008, Cartesio, C-210/06,
n.º 93).

9 Para além das partes no processo principal, podem apresentar observações as insti-
tuições da União e os Estados membros. Para uma panorâmica das observações apresen-
tadas pelo Estado português, v. Francisco Pereira Coutinho, «Os Estados membros e os
processos prejudiciais. Um balanço da participação portuguesa nos vinte anos da adesão
à União Europeia», in Negócios Estrangeiros, 9, 1 (2006): 231.

10 V., entre tantos, o acórdão do Tribunal de Justiça de 7 de setembro de 1999, Beck e
Bergdorf, C-355/97.
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Os casos de obrigatoriedade do reenvio prejudicial
É o próprio escopo do artigo 267.º do TFUE – o de assegurar a interpre-

tação e a aplicação uniformes do direito da União – a determinar os casos
em que o reenvio prejudicial não pode ser configurado como uma mera
faculdade ao dispor do juiz nacional, mas como uma obrigação para ele.

O caso mais evidente é aquele em que a questão prejudicial de inter-
pretação ou de validade do direito da União é «suscitada em processo
pendente perante um órgão jurisdicional nacional cujas decisões não
sejam suscetíveis de recurso judicial previsto no direito interno», para uti-
lizar a expressão consagrada pelo próprio artigo 267.º, terceiro parágrafo.
Se um tal órgão jurisdicional não fosse obrigado a reenviar a questão pre-
judicial em causa, podendo resolvê-la sozinho, gorar-se-ia o objetivo de
interpretação e aplicação uniforme do direito da União.

Com efeito, o resultado dessa interpretação ou apreciação de validade
«solitárias» poderia bem traduzir-se numa solução contraditória com a
de qualquer outro órgão jurisdicional nacional de última instância, ainda
que não juridicamente indefensável. Ora, o artigo 19.º, n.º 1, do TUE é
taxativo a este respeito: compete ao Tribunal de Justiça a última palavra,
tratando-se da interpretação e da validade do direito da União e, por-
tanto, da definição do seu âmbito de aplicação. Nesta precisa aceção,
pode dizer-se que o Tribunal de Justiça dispõe da «competência da com-
petência».11

É isto que explica o modo como este tribunal tem interpretado o pró-
prio artigo 267.º, terceiro parágrafo, do TFUE para delimitar, em termos
muito estritos, os casos de dispensa da obrigação de reenvio prejudicial aí
contemplada. Segundo uma jurisprudência constante, só há lugar a tal
dispensa se o próprio tribunal nacional de última instância verificar uma
das seguintes eventualidades: (i) a questão suscitada não é pertinente para
a solução do litígio pendente perante ele; (ii) tal questão é materialmente
idêntica a uma que já foi objeto de decisão prejudicial do Tribunal de
Justiça; (iii) a correta aplicação do direito da União impõe-se com tal evi-
dência que não dá lugar a qualquer dúvida razoável. A existência de uma
dessas eventualidades deve ser apreciada em função das características
específicas do direito União, das especiais dificuldades que levanta a sua
interpretação e do risco de divergências de jurisprudência no interior da
União.12
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11 Assim, por exemplo, Joseph H. H. Weiler, «The transformation of Europe», Yale Law
Journal, 100 (1991): 2414.

12 Mais concretamente, é necessário ter em consideração o facto de os diplomas de di-
reito da União serem redigidos em diversas línguas e as diferentes versões linguísticas fa-
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O outro caso que o Tribunal de Justiça identificou como de reenvio
prejudicial obrigatório é aquele em que um órgão jurisdicional nacional
que não decida em última instância tem dúvidas quanto à validade, face
aos tratados e aos princípios neles consignados, de um ato de direito da
União derivado (regulamento, diretiva ou decisão) aplicável ao caso pen-
dente. Nesta hipótese, o Tribunal de Justiça equipara, contra a letra do
segundo parágrafo do artigo 267.º do TFUE, um tal órgão jurisdicional
àquele «cujas decisões não sejam suscetíveis de recurso judicial previsto
no direito interno». Tanto um como o outro são obrigados a colocar a
correspondente questão prejudicial de validade ao Tribunal de Justiça,
não podendo desaplicar o ato jurídico da União que considerem inválido
sem este tribunal se ter previamente pronunciado em tal sentido.13

As obrigações que incumbem aos tribunais nacionais
enquanto «tribunais europeus». Carácter 
essencialmente jurisprudencial da sua enumeração

A obrigação de conferir plena eficácia ao direito da União

O sistema jurisdicional da União, cuja «pedra angular» é, como acaba
de recordar-se, o reenvio prejudicial, encerra em si, desde o início, po-
tencialidades porventura não antevistas em toda a sua extensão pelos au-
tores dos tratados, no sentido de conferir ao direito da União uma justi-
ciabilidade e eficácia idênticas às que caracterizam normalmente o direito
estadual.

Isso mesmo se tornou claro quando, em acórdão prejudicial de 5 de
fevereiro de 1963, o Tribunal de Justiça respondeu afirmativamente à
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zerem igualmente fé; a interpretação do direito da União implica, assim, uma comparação
de tais versões. Mesmo em caso de concordância exata das versões linguísticas, o direito
da União emprega uma terminologia própria, não tendo os conceitos jurídicos necessa-
riamente o mesmo conteúdo no direito da União e nos direitos nacionais. Além disso,
«cada disposição de direito (da União) deve ser apreciada no seu contexto e interpretada
à luz do conjunto das disposições daquele direito, das suas finalidades e do estado da
sua evolução à data em que deve ser aplicado». E, com vista a restringir ao máximo os
casos de dispensa da obrigação de reenvio prejudicial, o Tribunal de Justiça acrescenta
ainda que, em qualquer caso, o juiz nacional só deve concluir pela existência de um caso
de dispensa de reenvio se estiver convencido de que a evidência quanto à aplicação cor-
reta do direito da União se imporia aos órgãos jurisdicionais dos outros Estados membros
e ao Tribunal de Justiça. Esta jurisprudência algo rígida e datada, para não dizer parcial-
mente impraticável numa União alargada, tem o seu leading case no acórdão de 6 outubro
de 1982, CILFIT, 283/81, n.os 16 a 21.

13 V. o acórdão de 22 de outubro de 1987, Foto-Frost, 314/85.
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questão prejudicial de saber se o artigo 12.º do então TCEE14 – cujos
destinatários expressos eram os Estados membros – produzia «efeito in-
terno», isto é, se, com base nele, os particulares poderiam «fazer valer di-
reitos individuais que o juiz nacional deve tutelar» (itálico acrescentado). 
O autor da questão foi um tribunal holandês, junto do qual a empresa
van Gend & Loos, importadora de ureia formaldeído (!) proveniente da
Alemanha, contestara a decisão da administração nacional que a obrigava
a pagar um direito aduaneiro superior ao pago até então, baseando-se
precisamente naquele artigo.

Ficava assim enunciado o princípio do efeito direto das disposições
do Tratado de Roma, por este ser «mais do que um acordo meramente
gerador de obrigações recíprocas entre os Estados membros» e por o seu
objetivo «consistir em instituir um mercado comum cujo funcionamento
diz diretamente respeito aos nacionais da Comunidade». Para o tribunal
do Luxemburgo – e este ponto é crucial – a própria competência que lhe
atribui o artigo 267.º confirma que os Estados membros reconheceram
ao direito da União uma autoridade suscetível de ser invocada pelos par-
ticulares perante os tribunais nacionais. Além do mais, «a vigilância dos
particulares, interessados na salvaguarda dos seus direitos, cria um controlo
eficaz que acresce ao controlo que os artigos 258.º e 259.º do TFUE con-
fiam à diligência da Comissão e dos Estados membros» (itálico acrescen-
tado).

Ficava também enunciado, embora implicitamente, o princípio do
primado do direito da União sobre o direito nacional colidente. Com
efeito, se o direito da União, originário e derivado, se destina a produzir
efeitos internos imediatos e a criar direitos individuais que os órgãos ju-
risdicionais nacionais devem salvaguardar, tal só se tornará possível, em
muitos casos, se o direito nacional contrário, anterior ou posterior, cons-
titucional e infraconstitucional, puder ser desaplicado pelos mesmos ór-
gãos jurisdicionais em prol do direito da União. Em todo o caso, logo
no ano seguinte, o Tribunal de Justiça encarregou-se de explicitar tal prin-
cípio em resposta a uma série de questões prejudiciais colocadas por um
tribunal de primeira instância italiano que visavam determinar o efeito
direto de outras disposições do TCEE.15
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14 Este artigo, entretanto revogado, rezava assim: «Os Estados membros abster-se-ão
de introduzir entre si novos direitos aduaneiros de importação e de exportação ou taxas
de feito equivalente e de aumentar os que apliquem nas suas relações comerciais mú-
tuas».

15 V. o acórdão de 15 de julho de 1964, Costa/ENEL, 6/64.
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A partir de então, os juízes nacionais começaram a utilizar com frequên-
cia o reenvio prejudicial de interpretação − que passou a constituir a parte
mais substancial do volume de processos entrados no Tribunal de Justiça
− para obter respostas a questões de compatibilidade do direito nacional
com o direito da União, entendido como higher law.16 Apesar de nunca se
ter considerado competente para responder expressamente a tais questões
em aplicação do artigo 267.º do TFUE,17 o Tribunal de Justiça, reformu-
lando-as quando necessário, procura sempre fornecer ao tribunal nacional
todos os elementos para que este possa, com segurança, tirar conclusões a
tal respeito.18 Daí a exigência de que o tribunal nacional o informe acerca
do enquadramento jurídico e factual concreto em que se inserem as ques-
tões prejudiciais colocadas, sob pena de as considerar inadmissíveis.19

Uma vez que a decisão prejudicial proferida pelo Tribunal de Justiça
é obrigatória para o juiz que colocou a questão, este deverá desaplicar o
direito nacional sempre que aquela decisão o leve a concluir pela sua in-
compatibilidade com o direito da União, resolvendo com base neste o
litígio perante si pendente.20 Nesta perspetiva, o reenvio prejudicial de
interpretação conduz a um resultado final que não difere substancial-
mente, na prática, daquele que se verifica numa federação quando o com-
petente tribunal anula o direito estadual contrário ao direito federal.21
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16 Entre os reenvios portugueses, v., por exemplo, o remetido pelo Tribunal da Relação
de Lisboa em despacho de 10 de dezembro de 1990, processo 1140/90, Coletânea de Ju-
risprudência, V (1990), 160-161, em que se solicita ao Tribunal de Justiça que decida sobre
a compatibilidade de disposição constante de decreto-lei com as disposições do Tratado
de Roma relativas à livre circulação de pessoas e de serviços.

17 V., entre tantos, o acórdão de 11 de junho de 1987, Pretore di Salò, 14/86, n.º 15.
18 Segundo um antigo juiz do Tribunal de Justiça, este «[...] normalmente indica que

um certo tipo de legislação nacional deve ser tida como incompatível com aquela medida
(da União). O juiz nacional é então conduzido pela mão até à porta; atravessá-la é tarefa
sua, mas uma tarefa tão difícil como uma brincadeira de criança» [cf. G. Federico Mancini,
«The making of a constitution for Europe», Common Market Law Review, 26 (1989): 606].

19 V. o acórdão do Tribunal de Justiça de 26 de janeiro de 1993, Telemarsicabruzzo, 
C-320/90, C-321/90 e C-322/90.

20 Nas palavras de Olivier Dubos, Les juridictions nationales, juge communautaire (Paris:
Dalloz, 2001), 56, «os órgãos jurisdicionais nacionais apresentam-se, na ordem jurídica
dos respetivos Estados membros, como o último recurso contra as normas nacionais
contrárias ao direito da União».

21 Isto só confirma a singularidade do projeto de integração europeia, que se tem mostrado
capaz de atingir um nível de integração jurídica comparável ao das federações mais avança-
das, mantendo Estados membros fortes ou mesmo reforçados; por último, neste sentido, v.
Paul Magnette, Au nom..., 142. Tal como salienta o autor, se os Estados membros da União
se vincularam a uma disciplina constitucional, de que a vertente em análise é parte integrante,
foi por efeito das suas próprias vontades e não por estarem subordinados à soberania e à au-
toridade estadual de um «povo europeu» – que, obviamente, não existe (p. 152).
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Os corolários da obrigação de conferir plena eficácia 
ao direito da União

Uma vez concretizados, numa primeira fase, os princípios do efeito
direto e do primado – que contribuíram definitivamente para autonomi-
zar o direito da União como um direito de tipo novo, não exatamente
estadual, mas sem dúvida mais cogente do que o direito internacional22 –,
o Tribunal de Justiça, sempre em cooperação com os tribunais nacionais
no quadro do reenvio prejudicial, dedicou-se, numa segunda fase, a con-
solidar os resultados alcançados, desenvolvendo meios adicionais de ga-
rantia da plena eficácia ou efetividade do direito da União. Entre os mais
relevantes figuram o princípio da interpretação conforme e o princípio
da responsabilidade do Estado por violação do direito da União.

O princípio da interpretação conforme
Por força deste princípio, os tribunais dos Estados membros devem,

em geral, interpretar as normas nacionais em conformidade com o direito
da União e, em especial, sempre que este, por qualquer razão, não seja
suscetível de produzir efeito direto.23 Tal princípio constitui uma decor-
rência do já citado artigo 4.º, n.º 3, do TUE, que impõe a todas as auto-
ridades dos Estados membros, «incluindo, no âmbito das suas compe-
tências, os órgãos jurisdicionais», a tomada de todas as medidas gerais ou
especiais capazes de assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes
daquele tratado, ou resultantes dos atos das instituições da União.

O princípio em análise assume particular importância a propósito das
diretivas, cujo efeito direto só pode ser invocado para resolver litígios entre
particulares e autoridades públicas (efeito direto vertical),24 e não exclusi-
vamente entre particulares (efeito direto horizontal) – e isto apenas no
caso de não transposição para o direito nacional no prazo estabelecido
ou de má transposição. Deste princípio resulta que, «ao aplicar o direito
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22 Paul Magnette, Au nom..., 152.
23 Entre as razões da ausência de efeito direto do direito da União conta-se a circuns-

tância de as suas disposições não definirem direitos para os particulares, ou não se mos-
trarem, do ponto de vista do conteúdo, incondicionais e suficientemente precisas. No
caso das diretivas, como é sabido, este «teste» só deve ser aplicado uma vez decorrido o
prazo fixado para a sua transposição para os ordenamentos nacionais (cf. o acórdão de 5
de abril de 1979, Ratti, 148/78, n.os 23 e 24).

24 Neste contexto, o Tribunal de Justiça interpreta o conceito de autoridade pública
em termos muito amplos (cf. o acórdão de 12 de julho de 1990, Foster, C–188/89, 
n.º 20).
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nacional, quer se trate de disposições anteriores ou posteriores à diretiva,
o órgão jurisdicional chamado a interpretá-lo é obrigado a fazê-lo, na me-
dida do possível, à luz do texto e da finalidade da diretiva, para atingir o
resultado por ela prosseguido e cumprir desta forma o artigo 288.º do
TFUE».25 Assim se obtém um «efeito direto indireto» que permite em
larga medida suprir a ausência de efeito direto horizontal da diretiva.26

O princípio da responsabilidade extracontratual do Estado 
por violação do direito da União

Este princípio, o mais recente da série de corolários do princípio da
plena eficácia do direito da União, começou por ser fixado pelo Tribunal
de Justiça para o Estado legislador por não transposição, dentro do prazo
fixado, de uma diretiva cujas disposições não se mostravam incondicio-
nais e suficientemente precisas, por forma a produzirem efeito direto e a
permitirem resolver sem mais o litígio, pendente perante o tribunal na-
cional, entre uma série de particulares afetados e o Estado italiano.

À questão prejudicial, colocada por aquele tribunal, de saber se, em
tal caso, o Estado é obrigado a reparar os prejuízos decorrentes para os
particulares da não transposição da diretiva, o Tribunal de Justiça respon-
deu afirmativamente, na condição de estarem reunidos três requisitos:
(i) a disposição da diretiva violada tenha por objetivo conferir direitos
aos particulares; (ii) a violação seja suficientemente caracterizada;27

(iii) exista um nexo de causalidade direto entre a violação e o dano.
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25 V. o acórdão de 10 de abril de 1984, von Colson e Kamann, 14/83. Segundo o acór-
dão de 26 de setembro de 1996, Arcaro, C-168/95, n.º 42, a obrigação de interpretação
conforme do direito nacional com uma diretiva encontra os seus limites «quando leve a
impor a um particular uma obrigação prevista numa diretiva não transposta ou, por maio-
ria de razão, quando leve a determinar ou a agravar, com base na diretiva e na falta de
uma lei adotada para sua aplicação, a responsabilidade penal daqueles que atuem em
violação das suas disposições».

26 O princípio da interpretação conforme foi, por último, tornado extensivo às deci-
sões-quadro do extinto 3.º pilar da UE pelo acórdão de 16 de junho de 2005, Pupino, C-
-105/03, contribuindo assim para reforçar consideravelmente a eficácia destes atos jurí-
dicos, mais próximos do direito internacional público, e atenuando, em especial, o
alcance da redação do anterior artigo 34.º, n.º 2, alínea b), do TUE, na parte em que esta
dispunha que as decisões-quadro não produziam efeito direto. Sobre o regime transitório
aplicável às decisões-quadro após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, v. o artigo
10.º, n.os 1 a 3, do protocolo relativo às disposições transitórias, anexado ao TUE e ao
TFUE por aquele tratado.

27 Tal como o Tribunal de Justiça precisou no acórdão de 23 de maio de 1996, Hedley
Lomas, C-5/94, a não transposição de uma diretiva constitui sempre uma violação sufi-
cientemente caracterizada do direito da União.

04 Europeização Cap. 4.qxp_Layout 1  31/05/17  09:22  Page 97



A resposta dada fundamentou-se essencialmente no facto de que a
plena eficácia das normas de direito da União, que cabe aos órgãos juris-
dicionais nacionais assegurar no âmbito das suas competências, «seria
posta em causa e a proteção dos direitos que as mesmas reconhecem fi-
caria enfraquecida se os particulares não tivessem a possibilidade de obter
reparação quando os seus direitos são lesados por uma violação do direito
da União imputável ao Estado membro».28

Mais recentemente, o Tribunal de Justiça, sempre no quadro do reen-
vio prejudicial, veio estender o princípio da responsabilidade por viola-
ção do direito da União ao Estado juiz. Explicitou-o em resposta à questão
prejudicial que nesse sentido lhe colocou um tribunal austríaco de pri-
meira instância, junto do qual tinha sido intentada uma ação de indem-
nização por alegada violação de direito da União pelo Supremo Tribunal
Administrativo deste país.

Segundo o Tribunal de Justiça, resulta das exigências inerentes à proteção
dos direitos dos particulares que invocam o direito da União que os mes-
mos particulares devem ter a possibilidade de obter, junto de um tribunal
nacional, ressarcimento do prejuízo causado pela violação desses direitos
por decisão de um órgão jurisdicional nacional de última instância. No
entanto, «só pode haver responsabilidade do Estado resultante de uma vio-
lação do direito da União por tal decisão no caso excecional de o juiz ter ig-
norado de modo manifesto o direito aplicável» (ênfase acrescentada).

Entre os elementos a que o órgão jurisdicional nacional competente
para julgar a causa deve atender «constam designadamente o grau de cla-
reza e precisão da regra violada, o carácter intencional da violação, o ca-
ráter desculpável ou não do erro de direito, a atitude eventualmente ado-
tada por uma instituição da União, bem como o não cumprimento, pelo
órgão jurisdicional em causa, da sua obrigação de reenvio prejudicial por
força do artigo 267.º do TFUE». A ignorância manifesta do direito apli-
cável presume-se quando a decisão em causa violar manifestamente a ju-
risprudência do Tribunal de Justiça na matéria.29

Por último, em aplicação desta jurisprudência, o Tribunal de Justiça
habilitou o tribunal italiano competente para julgar uma ação de respon-
sabilidade do Estado, por violação do direito da União alegadamente co-
metida por um tribunal de última instância, a desaplicar no caso concreto
uma lei nacional que (i) exclua em termos gerais tal responsabilidade
quando a violação em causa «resultar de uma interpretação de normas
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28 V. o acórdão de 19 de novembro de 1991, Francovich, C-6/90 e C-9/90, n.º 33.
29 V. o acórdão de 30 de setembro de 2003, Köbler, C-224/01, n.os 53-56.
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jurídicas ou de uma apreciação dos factos e das provas efetuada por esse
órgão jurisdicional», ou (ii) limite essa responsabilidade aos casos de dolo
ou de culpa grave do juiz, «se essa limitação levar a excluir a responsabi-
lidade do Estado membro em causa noutros casos em que se tenha ve-
rificado uma manifesta ignorância do direito aplicável, tal como preci-
sada nos n.os 53 a 56 do acórdão Köbler».

Uma vez que a interpretação de normas jurídicas e a apreciação de
factos e de provas fazem parte da própria essência da função jurisdicional,
tal lei esvazia de conteúdo ou priva de efeito útil o próprio princípio da
responsabilidade do Estado por violação do direito da União imputável
a um tribunal nacional de última instância, princípio esse que compete
aos órgãos jurisdicionais nacionais salvaguardar.30

O «impulso europeizante» desta jurisprudência atinge aqui o seu pa-
roxismo, ao permitir que um tribunal inferior julgue e, eventualmente,
censure o comportamento de um tribunal superior por violação do di-
reito da União e, designadamente, da obrigação de reenvio prejudicial
imposta pelo artigo 267.º, terceiro parágrafo, do TFUE. Isto configura,
de algum modo, uma inversão de papéis no quadro das hierarquias ju-
diciais nacionais.31 Mas tal eventualidade decorre, em última análise, do
princípio segundo o qual cabe à ordem jurídica de cada Estado membro
designar o órgão jurisdicional competente para resolver os litígios relati-
vos à responsabilidade do Estado, recordado a seguir.

O princípio da autonomia processual dos Estados membros 
e os seus limites

O facto de os tribunais nacionais serem simultaneamente os tribunais
comuns da União implica que, na falta de disposições adotadas pela União,
tais tribunais, mesmo quando atuam na segunda qualidade, estão vincu-
lados ao direito processual e à organização judiciária em vigor no respe-
tivo Estado membro. É, portanto, neste quadro que os particulares
devem procurar salvaguardar os direitos que lhes atribui o ordenamento
da União. O princípio segundo o qual os tribunais dos Estados membros
se regem pela lei de processo nacional mesmo quando aplicam o direito
da União é o chamado princípio da autonomia processual.32
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30 V. o acórdão de 13 de junho de 2006, Traghetti del Mediterraneo, C-173/03, 
n.os 36 e 40.

31 Sobre o tema, v., por exemplo, Anne-Sophie Botella, «La responsabilité du juge na-
tional», Revue trimestrielle de droit européen, 2 (2004): 283-315.

32 V. o acórdão de 16 de dezembro de 1976, Rewe, 33/76.
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Todavia, porque as diferenças no domínio do direito processual
podem ter fundas repercussões no direito substantivo, o princípio da
plena eficácia do direito da União impõe inevitavelmente limites ao pri-
meiro princípio, estabelecidos pelo Tribunal de Justiça sempre em res-
posta a questões prejudiciais colocadas pelos tribunais nacionais. Tais li-
mites são fundamentalmente dois: (i) o direito processual nacional não
pode fazer distinções entre pretensões dos particulares baseadas no direito
da União e pretensões baseadas no direito nacional (princípio da equi-
valência); (ii) mesmo não fazendo tais distinções, o direito processual na-
cional não pode tornar o exercício de um direito decorrente do ordena-
mento da União virtualmente impossível ou excessivamente difícil
(princípio da efetividade).33

O direito da União proscreve como violação do princípio da equiva-
lência dos meios processuais destinados a tornar efetivos os direitos de-
correntes para os particulares dos ordenamentos nacionais e europeu,
uma situação em que para exercer plenamente direitos que decorram
deste último ordenamento − como, por exemplo, o direito a ver reparado
o prejuízo causado pelo Estado membro por não transposição de uma
diretiva − o particular deva suportar despesas judiciais e prazos superiores
àqueles que suportaria se exercesse um direito equiparável decorrente do
ordenamento nacional. O particular lesado poderá, pois, invocar o prin-
cípio da equivalência junto do tribunal nacional para que este elimine a
discriminação e restabeleça a igualdade.

De igual modo, o direito da União proscreve, agora em nome do prin-
cípio da efetividade, a situação em que a lei processual nacional, apesar
de se aplicar indistintamente às hipóteses de exercício de direitos tanto
de fonte nacional como de fonte europeia, faça tais exigências de prova
documental que torne impossível, na prática, o exercício do direito ao
reembolso dos tributos indevidamente pagos garantido pelo ordena-
mento da União. Também aqui, o particular lesado poderá invocar o
princípio da efetividade do direito da União para se opor à aplicação da
norma nacional que exija tal prova.

Todas estas regras de origem pretoriana constituem fortes «impulsos
europeizantes» para os tribunais nacionais encarregados de lhes darem
plena aplicação, afastando, sempre que necessário, as regras de direito
nacional que as contrariem. Nessa medida, tais «impulsos» acabam, mais
tarde ou mais cedo, por se estender também ao legislador nacional, le-
vando-o a adotar regras processuais compatíveis com as primeiras.
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33 V. o acórdão de 17 de novembro de 1998, Aprile, C-228/96, n.º 18.
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Resta saber em que medida o princípio da responsabilidade do Estado
por violação do direito da União imputável a um órgão jurisdicional na-
cional de última instância, implicando a «inversão hierárquica» a que
atrás se aludiu, não levará a adaptações de fonte legislativa nas organiza-
ções judiciárias dos Estados membros, com vista a mitigar tal inversão,
ou mesmo a pôr-lhe fim.

Seja como for, mesmo sem tais adaptações, deve estar liminarmente
vedada a hipótese de os mesmos juízes do tribunal supremo ao qual uma
sentença do tribunal inferior competente imputou uma violação do di-
reito da União, com base nos critérios fixados pelo acórdão Köbler, virem
a apreciar tal sentença em recurso.34

As garantias da obrigação de reenvio prejudicial

Apesar de o processo de reenvio prejudicial ter suscitado a adesão ge-
neralizada dos tribunais nacionais, nunca deixou de colocar-se a questão
das garantias constantes do próprio ordenamento da União com vista ao
cumprimento da obrigação, para os tribunais que decidam em última ins-
tância, de efetuarem reenvios prejudiciais nos termos do artigo 267.º, ter-
ceiro parágrafo, do TFUE, tal como interpretado pela jurisprudência
CILFIT. 35

Em 1970, pela primeira vez, o Tribunal de Justiça declarou-se em prin-
cípio competente para, no âmbito de uma ação por incumprimento (ar-
tigos 258.º a 260.º do TFUE), declarar um Estado membro em infração
ao direito da UE, qualquer que seja o órgão cuja ação ou omissão esteja
na origem do incumprimento, inclusive, portanto, um órgão constitu-
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34 V., contudo, o julgamento do Supremo Tribunal de Justiça de 3 de dezembro de
2009, P. 9180/073TBBRG.G1.S1, Cadernos de Justiça Administrativa, 79 (2010): 29-37, com
uma anotação crítica de Maria José Rangel de Mesquita, «Irresponsabilidade do Estado
juiz por incumprimento do direito da União Europeia: um acórdão sem futuro», Cadernos
de Justiça Administrativa, 79 (2010): 37-45; v. também Alessandra Silveira, «Da (ir)respon-
sabilidade do Estado juiz por violação do direito da União Europeia — anotação ao acór-
dão do Supremo Tribunal de Justiça de 3 de dezembro de 2009», Scientia Iuridica, LVIII,
320 (2009), 773-804; e Nuno Piçarra, «As incidências do direito da União Europeia sobre
a organização e o exercício da função jurisdicional nos Estados membros», Revista da Fa-
culdade de Direito da Universidade do Porto, ano VII, 2010 (especial), 209-226.

35 No plano nacional, alguns Estados membros têm desenvolvido mecanismos internos
de garantia da obrigação de reenvio. Na Alemanha, na Áustria e em Espanha, os respe-
tivos tribunais constitucionais declaram-se competentes para sindicar, com base no prin-
cípio do juiz legal, a omissão de reenvio prejudicial de um tribunal que decida em última
instância. Sobre o tema face à ordem jurídica portuguesa,  Nuno Piçarra, O Tribunal de
Justiça das Comunidades Europeias como Juiz Legal e o Processo do Artigo 177.º do Tratado CEE.
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cionalmente independente, como os tribunais.36 Por último, no parecer
1/09, de 8 de março de 2011, o Tribunal de Justiça reforçou a sua posição
a este respeito ao clarificar que, «quando é cometida uma violação do
direito da União por um órgão jurisdicional nacional, as disposições dos
artigos 258.º a 260.º do TFUE preveem a possibilidade de recorrer ao
Tribunal de Justiça para que seja declarado esse incumprimento em rela-
ção ao Estado membro em causa» (ênfase acrescentada).37

Na prática, não há, todavia, a registar mais do que um caso em que a
Comissão Europeia abriu um procedimento por incumprimento contra
um Estado membro, ao abrigo do artigo 258.º do TFUE, com funda-
mento em omissão de reenvio prejudicial contrária ao artigo 267.º, ter-
ceiro parágrafo.38

Para além da ação por incumprimento, a obrigação de reenvio preju-
dicial prevista pelo artigo 267.º, terceiro parágrafo, do TFUE pode ser ga-
rantida através do «princípio segundo o qual um Estado membro é 
obrigado a reparar os danos causados aos particulares por violações do
direito da União que lhe sejam imputáveis [...], independentemente da
entidade deste Estado cuja ação ou omissão está na origem do incum-
primento, sendo o referido princípio igualmente aplicável, sob certas
condições específicas, aos órgãos jurisdicionais».39

Da jurisprudência Köbler resulta que a omissão de reenvio prejudicial
em violação do terceiro parágrafo do artigo 267.º é suscetível de dar lugar
a responsabilidade extracontratual do Estado nos casos em que a norma
de direito da União cuja interpretação (ou apreciação de validade) deveria
ter sido solicitada ao Tribunal de Justiça se destine a conferir direitos aos
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As Relações entre a Ordem Jurídica Comunitária e as Ordens Jurídicas dos Estados Membros na
Perspetiva dos Tribunais Constitucionais (Lisboa: AAFDL, 1991).

36 V. o acórdão de 5 de maio de 1970, Comissão contra Bélgica, 77/69, n.º 5.
37 V. o n.º 87 do parecer 1/09. A este propósito, cabe, todavia, notar que o acórdão do

Tribunal de Justiça a que o parecer se refere, de 9 de dezembro de 2003, Comissão contra
Itália, C-129/00, como exemplo de uma declaração de incumprimento de Estado por facto
imputável a um tribunal supremo, na realidade condena formalmente o Estado membro
em causa pelo facto de não ter sido alterado, pelo legislador, um preceito legal interpretado
e aplicado em contradição com o direito da União «pela administração e por uma parte
significativa dos órgãos jurisdicionais, incluindo a Corte suprema di cassazione». 

38 Num caso de uma omissão sistemática de reenvio prejudicial pelo Supremo Tribunal
sueco. Sobre o tema, v. Schmauch, «Lack of preliminary rulings as an infringement of ar-
ticle 234: European Commission case COM (2003) 2161, procedure against the King-
dom of Sweden», European Law Reporter (2005): 445, e Ulf Bernitz, «The duty of supreme
courts to refer cases to the ECJ: the Commission’s action against Sweden», Swedish Studies
in European Law, 1 (2006): 37. 

39 V. o parecer 1/09, n.º 86, com remissão para o acórdãos «Köbler» e «Traghetti», su-
pracitados, respetivamente n.os 31 e 33 a 36 e n.os 30 e 31.
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particulares. Ora, sendo entendimento jurisprudencial consolidado que
a norma do artigo 267.º, terceiro parágrafo, não se destina a conferir di-
reitos aos particulares e, nomeadamente, um direito ao reenvio prejudi-
cial – sempre negado em nome da natureza de «processo entre juízes»
deste mecanismo –, segue-se que a violação de tal norma deverá normal-
mente averiguar-se «em conexão» ou «com referência» a outra(s) norma(s)
de direito da União, tratando-se de responsabilizar, se for caso disso, o
Estado juiz.

Mais concretamente, da conjugação da jurisprudência Köbler e CIL-
-FIT parece resultar que um tribunal que decida em última instância, caso
pretenda evitar o sério risco de responsabilizar extracontratualmente o
respetivo Estado, deve avaliar com muita prudência a desnecessidade de
efetuar um reenvio prejudicial, não podendo, salvo se uma questão ma-
terialmente idêntica já tiver sido decidida pelo Tribunal de Justiça, re-
solvê-la ex officio pela simples invocação, sem fundamentação adicional,
da clareza da norma da União em questão.40 Eis uma das relevantes ques-
tões que o Tribunal de Justiça terá certamente ocasião de clarificar.

III. A resposta dos tribunais portugueses 
aos «impulsos europeizantes»

A evolução do direito da União tem sido fruto de um verdadeiro diálogo
jurisprudencial do Tribunal de Justiça com os tribunais dos diversos Estados
membros viabilizado pelo reenvio prejudicial. Ao colocarem sucessivas
questões prejudiciais, os tribunais nacionais possibilitaram, numa lógica
funcionalista, a contínua expansão do alcance do direito da União e a sua
progressiva consolidação sistémica. E ao seguirem quase sem exceções as
decisões prejudiciais do Tribunal de Justiça contribuíram para tornar o di-
reito da União praticamente tão imperativo como o direito interno.

A segunda parte do presente capítulo procura traçar um breve panorama
da forma como os tribunais portugueses foram respondendo, ao longo das
primeiras duas décadas da adesão, aos «impulsos europeizantes» elencados
na primeira parte e reconduzíveis, em última análise, à obrigação de con-
ferir plena eficácia ao direito da União no ordenamento jurídico em que
se integram. Tal permitirá aferir também o grau de diálogo entre os tribu-
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40 Neste sentido, Peter J. Wattel, «Köbler, CILFIT e Welthgrove: we can’t go on meeting
like this», Common Market Law Review, 41 (2004): 178. E isto sem prejuízo, como já se re-
feriu supra (nota 13), da necessidade de uma reponderação da jurisprudência CILFIT,
no quadro da União a vinte e sete Estados membros.
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nais portugueses e o tribunal do Luxemburgo, assim como o seu eventual
contributo para o aprofundamento do sistema jurídico da União.

Os tribunais portugueses face ao artigo 267.º do TFUE

O que os números revelam

No quadro 4.1 figura o número de questões prejudiciais remetidas
pelos tribunais de diversos Estados membros, incluindo Portugal, entre
1986 e 2005.41

Tomando como ponto de partida os números absolutos, conclui-se
que apenas os tribunais irlandeses, luxemburgueses e finlandeses42 mani-
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41 Os doze mais recentes Estados membros não foram incluídos, dado não existirem
dados relativos a reenvios que permitam uma comparação útil no período considerado.

42 Importa, em todo o caso, salientar o facto de a Finlândia ter aderido à União apenas
em 1995, o que significa que, em média, os tribunais deste país colocaram mais questões
prejudiciais do que os tribunais portugueses.

Quadro 4.1 – Reenvios prejudiciais por Estado membro (1986-2005)

                 AUS    BE      DK     FIN   FR      DE     GR       IRL      IT      LUX     NL        PT         ES      SWE     UK      Total               
1986      –   13     4     –   19    18     2      4     5      1     16       0      1      –       8     91
1987      –   15     5     –   36    32   17      2     5      3     19       0      1      –       9   144
1988      –   30     4     –   38    34     0      0   28      2     26       0      1      –     16   179
1989      –   13     2     –   28    47     2      1   10      1     18       1      2      –     14   139
1990      –   17     5     –   21    34     2      4   25      4      9       2      6      –     12   141
1991      –   19     2     –   29    54     3      2   36      2     17       3      5      –     14   186
1992      –   16     3     –   15    62     1      0   22      1     18       1      5      –     18   162
1993      –   22     7     –   22    57     5      1   24      1     43       3      7      –     12   204
1994      –   19     4     –   36    44     0      2   46      1     13       1     13      –     24   203
1995      2   14     8     0   43    51   10      3   58      2     19       5     10      6     20   251
1996      6   30     4     3   24    66     4      0    70      2     10       6      6      4     21   256
1997    35   19     7     6   10    46     2      1   50      3     24       2      9      7     18   239
1998    16   12     7     2   16    49     5      3   39      2     21       7     55      6     24   264
1999    56   13     3     4   17    49     3      2   43      4     23       7      4      5     22   255
2000    31   15     3     5   12    47     3      2   50      0     12       8      5      4     26   223
2001    57   10     5     3   15    53     4      1   40      2     14       4      4      4     21   237
2002    31   18     8     7     8    59     7      0    37      4     12       3      3      5     14   216
2003    15   18     3     4     9    43     4      2   45      4     28       1      8      4     22   210
2004    12   24     4     4   21    50   18      1   48      1     28       1      8      5     22   247
2005    15   21     4     4   17    51   11      2   18      2     36       2     10     11     12   216
Total  276 358   92   42 436  946 103    33 699    42   406     57   163     61   349 4063
               
Fonte: Relatório Anual do Tribunal de Justiça de 2006.
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festaram menor interesse em questionar prejudicialmente o Tribunal de
Justiça do que os tribunais portugueses. As questões prejudiciais oriundas
de Portugal representam apenas 1,4% do número global de questões pre-
judiciais colocadas entre 1986 e 2005.

Por outro lado, a evolução da cadência do reenvio de questões preju-
diciais pelos tribunais portugueses tem sido inconstante. Após um tímido
início no final dos anos 80, registou-se um aumento gradual, que atingiu
o seu pico em 2000. Os anos seguintes registam, contudo, uma queda
abrupta do número de questões prejudiciais colocadas, algo que não su-
cedeu na generalidade dos Estados membros. Entre 2001 e 2005, os juízes
portugueses tiveram uma média pouco superior a um reenvio prejudicial
por ano. Isto põe em causa a tese de Sweet e Brunnel43 que estabelece
uma relação direta entre a evolução do produto interno bruto e das trocas
comerciais entre Estados membros e a quantidade de reenvios prejudi-
ciais submetidos pelos tribunais nacionais.

Uma das possíveis explicações para estes números poderia ser encon-
trada na reduzida dimensão populacional de Portugal, quando compa-
rada com a de outros Estados membros. A variável populacional, que
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43 «Constructing a supranational constitution: dispute resolution and governance in
the European Community», American Political Science Review, 92, 1 (1998): 73.

Q-uadro 4.2 –  Reenvios prejudiciais e população dos Estados membros
                       (1986-2005)
               
                                             Número de reenvios         População (em milhões)      Rácio reenvios/população               
Áustria                                  276                              8,20                          33,65
Bélgica                                  357                            10,40                          34,32
Dinamarca                              92                              5,40                           17,03
Finlândia                                42                              5,20                            8,07
França                                   436                            60,50                             7,20
Alemanha                             946                            82,50                          11,46
Grécia                                   103                            11,10                            9,27
Irlanda                                    42                              4,10                          10,24
Itália                                     699                            58,50                          11,94
Luxemburgo                           33                              0,46                           71,73
Países Baixos                         406                            16,30                          24,90
Portugal                                  57                            10,50                            5,42
Espanha                                163                            43,00                             3,79
Suécia                                     61                              9,00                             6,77
Reino Unido                        349                            60,00                            5,81

Fonte: Relatório Anual do Tribunal de Justiça de 2006 e Eurostat (2006).
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não deve, em todo o caso, ser considerada decisiva, permite calcular o
valor relativo do número total de questões prejudiciais colocadas.

A introdução deste elemento de escala agrava ainda mais a posição re-
lativa de Portugal, porquanto os tribunais nacionais são os penúltimos
em termos de rácio população/reenvios prejudiciais (5,42), sendo apenas
ultrapassados pelos seus homólogos espanhóis (3,79) e encontrando-se a
considerável distância dos tribunais de países com uma dimensão popu-
lacional próxima da portuguesa, como a Holanda (24,48), a Áustria
(33,29) ou a Bélgica (33,65).

Os autores e o âmbito material dos reenvios prejudiciais 
portugueses

A análise dos reenvios prejudiciais oriundos de Portugal na perspetiva
dos seus autores, ou seja, dos órgãos jurisdicionais que os remeteram ao
Tribunal de Justiça (quadro 4.3), permite obter um conjunto de dados
bastante conclusivos.

O primeiro dado a relevar é a enorme desproporção entre o número
de reenvios prejudiciais oriundos dos tribunais administrativos (80%) e
dos tribunais civis (20%). Ela pode, no entanto, justificar-se em parte pela
circunstância de o direito da União continuar a ser maioritariamente um
direito de natureza económico-administrativa.

O segundo dado digno de nota reside na circunstância de apenas cerca
de um terço dos reenvios prejudiciais ter origem em tribunais de primeira
instância, de longe os mais numerosos do sistema judicial português ou
de qualquer outro. Trata-se de um dado claramente ao arrepio do que se
verifica na generalidade dos restantes Estados membros e que, à primeira
vista, põe em causa a tese do judicial empowerment formulada por Weiler.
De acordo com ela, são essencialmente os tribunais de primeira instância
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Quadro 4. 3 – Origem dos reenvios prejudiciais em Portugal (1986-2005)
              
                                                                                     Número de reenvios                %               
Tribunal Constitucional                                                      0                         0,0
Supremo Tribunal de Justiça (STJ)                                       1                         2,0
Supremo Tribunal Administrativo (STA)                           32                       56,0
Tribunais administrativos de 2.ª instância                           3                         5,0
Tribunal da Relação (civil)                                                   2                         4,0
Tribunais administrativos de 1.ª instância                         11                       19,0
Tribunais civis de 1.ª instância                                             8                       14,0
Total                                                                                  57                     100,0
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que se sentem mais motivados a submeter questões prejudiciais ao Tri-
bunal de Justiça, pois através deste mecanismo obteriam «poderes reser-
vados aos supremos tribunais», como o de fixar jurisprudência com base
nos acórdãos proferidos por aquele tribunal em resposta às suas questões
prejudiciais.44

Ora, no caso português, o que se verifica é que o Supremo Tribunal
Administrativo submeteu bem mais reenvios prejudiciais ao Tribunal de
Justiça (32) do que o conjunto formado por todos os tribunais adminis-
trativos e fiscais de instâncias inferiores (14). O mesmo não se verifica, é
certo, no que respeita aos tribunais civis. Aqui, muito ao contrário, o
principal dado a assinalar é o facto de o Supremo Tribunal de Justiça,
órgão jurisdicional de última instância para efeitos do terceiro parágrafo
do artigo 267.º do TFUE, ter esperado vinte anos para colocar a primeira
questão prejudicial ao Tribunal de Justiça.45 Por outro lado, o número de
reenvios prejudiciais remetidos pelo conjunto dos tribunais cíveis de ins-
tâncias inferiores não ultrapassa os 10 no período considerado.

É ainda de referir neste contexto que a circunstância de o Tribunal
Constitucional português nunca ter «dialogado» no quadro do reenvio
prejudicial já contrasta com a evolução geral entretanto verificada nos
restantes Estados membros que dispõem de órgãos jurisdicionais homó-
logos. O que, em contrapartida, se afigura digno de nota é o facto de o
juiz constitucional português ter reconhecido as suas obrigações de reen-
vio de forma bastante inédita face aos seus congéneres.46

As matérias sobre que versam as questões prejudiciais 
portuguesas

No que toca às matérias sobre que versam as questões prejudiciais por-
tuguesas, a figura 4.1 é bem elucidativa quanto à existência de uma
«ordem de prioridades», refletindo antes de mais a circunstância de serem
os tribunais administrativos e fiscais os que mais questões prejudiciais
formulam.
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44 Joseph H. H. Weiler, «The transformation of Europe», Yale Law Journal, 100 (1991):
2426.

45 Fê-lo por despacho de 3 de novembro de 2005, no processo n.º 05B1640, que, cu-
riosamente, tem como relator o antigo juiz português no Tribunal de Justiça José Carlos
Moitinho de Almeida.

46 No acórdão n.º 163/90, de 23 de maio de 1990, Acórdãos do Tribunal Constitucional,
16 (1990): 301. Sobre o tema, v. José Luís da Cruz Vilaça et al., «Droit constitutionnel et
droit communautaire. Le cas portugais», Rivista di diritto europeo, 2 (1991): 301.
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Como a figura bem ilustra, predominam, entre as questões prejudiciais
colocadas por juízes portugueses, os domínios fiscais (18) e aduaneiros
(14), que são responsáveis por 56% do seu total, surgindo a considerável
distância as questões de aproximação de legislação (4), política social (4),
concorrência (3) e de livre circulação de mercadorias (3). Por sua vez, a
análise concreta das questões prejudiciais assim escalonadas e quantifi-
cadas permite igualmente obter dados merecedores de reflexão.

O primeiro prende-se com o facto de tais questões respeitarem geral-
mente à interpretação de normas de direito da União derivado muito es-
pecíficas e técnicas. Talvez por isso têm sido raros os acórdãos prejudiciais
geradores de um impacto significativo na ordem jurídica nacional, ma-
xime no plano legislativo. As principais exceções terão sido, porventura,
as várias questões colocadas a propósito dos montantes dos emolumen-
tos notariais e registais, bem como as relativas ao montante máximo do
seguro automóvel, que motivariam a posterior alteração do regime na-
cional nestas matérias.
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Figura 4.1 – As matérias dos reenvios prejudiciais portugueses (1986-2005)

Legenda: ADE –ato de adesão; AGR - agricultura; AJE – ajudas de Estado; APL – aproximação de
legislação; CON – concorrência; FIS – fiscalidade; LCM - livre circulação de mercadorias; LPS –
livre prestação de serviços; PDC – princípios de direito comunitário; PRO – propriedade intelectual;
POC – política comercial; POS – política social; REX – relações exteriores; PAU – pauta aduaneira
comum; TRA – transportes; UDA – união aduaneira.
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A reação do Tribunal de Justiça às questões prejudiciais 
portuguesas

O panorama traçado ficaria incompleto sem uma referência genérica
ao seguimento que o próprio Tribunal de Justiça tem dado às questões
prejudiciais remetidas por tribunais portugueses. 

A este respeito, verifica-se terem sido vários os casos em que aquele
tribunal se recusou a responder-lhes, por considerar as mesmas inadmis-
síveis ou mal fundamentadas, ou teve de as reformular para poder res-
ponder-lhes. Este comportamento foi revelador, em alguns casos, de um
excessivo formalismo do Tribunal de Justiça na apreciação dessas ques-
tões prejudiciais, mas, noutros casos, constitui prova do desconheci-
mento do funcionamento do processo de reenvio prejudicial por alguns
magistrados portugueses.

Os tribunais portugueses face à obrigação de reenvio 
prejudicial

Um olhar atento sobre os processos judiciais que, ao longo das pri-
meiras duas décadas da adesão, envolveram a aplicação do direito da
União, mas não deram origem à colocação de qualquer questão prejudi-
cial, permite detetar casos de violação do terceiro parágrafo do artigo
267º, tal como interpretado pelo Tribunal de Justiça, incluindo frequen-
temente situações de manifesta falta de fundamentação da desnecessi-
dade do reenvio.

Entre os primeiros casos, há a registar aqueles em que o tribunal na-
cional reconheceu a existência de dúvidas de interpretação relativamente
ao direito da União, mas acabou por resolvê-las mediante recurso aos câ-
nones hermenêuticos fixados pelo Código Civil. Noutros casos, o
mesmo tribunal concluiu que um reenvio só é necessário perante uma
dúvida interpretativa incontornável.

Entre os segundos casos, há a registar inúmeras decisões que, para rejeitar
pedidos das partes no sentido do reenvio prejudicial ao Tribunal de Justiça,
invocaram, expressa ou implicitamente, a chamada teoria do ato claro, sem
se socorrerem dos critérios definidos no acórdão «CILFIT».

Além disso, vários são os casos em que o tribunal supremo negou a
natureza oficiosa da colocação das questões prejudiciais, ou em que ex-
cluiu a colocação de questões prejudiciais sobre determinados atos da
União, como as recomendações.
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Do que precede, resulta que a aplicação, pelos juízes portugueses, do
terceiro parágrafo do artigo 267º do TFUE parece ser o elo mais fraco da
cadeia constituída pelo reenvio prejudicial. Note-se que, paradoxalmente,
todos os casos assinalados correram junto do órgão jurisdicional portu-
guês que mais reenvios tem efetuado – o Supremo Tribunal Administra-
tivo.

Os tribunais portugueses face às suas obrigações 
materiais enquanto «tribunais europeus»

Apesar de tudo isto, e ao contrário do sucedido noutros Estados mem-
bros, a assimilação das «obrigações europeias», reconduzíveis, em última
análise, à de conferir plena eficácia ao direito da União, ocorreu sem
grande sobressalto na ordem jurídica portuguesa.

Os princípios do primado e do efeito direto das normas da União
foram rapidamente aceites pelos tribunais portugueses, embora em mui-
tos casos com base no artigo 8.º da Constituição e não na ordem jurídica
da União. Em particular, não suscitou qualquer dificuldade a aceitação
do efeito direto das diretivas, ao contrário do que aconteceu, por exem-
plo, na Alemanha ou em França a nível de determinados tribunais su-
premos.

O mesmo sucedeu, mais recentemente, em relação ao princípio da in-
terpretação conforme e da responsabilidade do Estado por violação do
direito da União.

Foram, pois, raros os casos reveladores de uma atitude de rebeldia dos
tribunais portugueses no que diz respeito à aplicação do direito da União.

Como se explicará esta aparente «singularidade portuguesa», que tem
levado os tribunais nacionais a aceitar as suas «obrigações europeias» e a
aplicar o direito da União, mesmo quando ele coloca sérias questões de
interpretação, com tão poucos casos de reenvio prejudicial? Vários fatores
concorrerão para este resultado. Elencam-se a seguir alguns, sem preocu-
pação de exaustividade.

Em primeiro lugar, no momento da adesão de Portugal à União cons-
tituíam já jurisprudência bem assente alguns dos princípios originaria-
mente mais «revolucionários» da ordem jurídica da União, como os do
primado e do efeito direto, assim como estavam ultrapassadas as resis-
tências que inicialmente os rodearam em alguns Estados membros. 

Em segundo lugar, as próprias revisões da Constituição portuguesa
vieram, de alguma forma, a incorporar tais princípios e facilitar a aceita-
ção de novos. 
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Em terceiro lugar, é a própria Constituição que habilita cada tribunal
a tomar sozinho decisões tão delicadas como a de desaplicação da lei
que repute inconstitucional nos casos concretos chamados a resolver –
o que, em termos europeus, lhe confere um estatuto muito singular. Por
isso mesmo, imbuídos dessa «independência», os tribunais portugueses
terão porventura sentido menos necessidade do que os seus homólogos
europeus de se apoiar no reenvio prejudicial de interpretação (que, con-
vém não esquecer, para a esmagadora maioria deles constitui uma facul-
dade e não uma obrigação).

Conclusões

Não se nega que, mais de vinte e cinco anos depois da adesão à União,
o seu direito ainda não ganhou em Portugal o impacto que tem em mui-
tos outros Estados membros, alguns dos quais só aderiram depois. Ainda
há carências no que respeita à aplicação do direito da União, que se pren-
derão, em última análise, com determinados atavismos e estrangulamen-
tos da sociedade portuguesa que não cabe aqui aprofundar. Seja como
for, tal não pode deixar de se refletir na atuação dos tribunais, que, como
é bem sabido, só podem atuar a pedido das partes e nunca ex officio.

Sem prejuízo de se ser levado a concluir que uma parte dos tribunais
portugueses ainda não está totalmente familiarizada com o processo do
reenvio prejudicial, a escassa utilização, a título facultativo, deste meca-
nismo por parte de tribunais de instâncias inferiores, em comparação
com a frequência com que efetivamente têm aplicado o direito da União,
radicará também em boa medida no estatuto muito particular em que
os investe a Constituição de 1976, face aos seus congéneres europeus,
permitindo-lhes tomar sozinhos as mais delicadas decisões.

No que toca aos dois tribunais supremos, se, no caso do Supremo Tri-
bunal de Justiça, a quase total ausência de reenvios prejudiciais causa al-
guma perplexidade, no caso do Supremo Tribunal Administrativo, de-
terminadas omissões de reenvio ilustrarão também que os contornos da
correspondente obrigação, tal como os delineou o Tribunal de Justiça,
carecem de revisão face às novas realidades da própria União, que não
podem deixar de se repercutir no seu sistema jurisdicional.
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Sebastián Royo

Capítulo 5

A europeização de grupos 
de interesses portugueses? 
Associações sindicais e profissionais
Introdução

O processo de integração europeia exerceu uma forte influência no
domínio das relações industriais não só através da implementação de
um acquis communautaire e de uma regulamentação europeia em assun-
tos sociais mas, sobretudo, ao favorecer a abertura da economia portu-
guesa à concorrência crescente, o que levou a privatizações, downsizing
e reestruturações internas de sectores económicos e à liberalização da
economia.

Estes desenvolvimentos geraram pressões e tiveram uma influência sig-
nificativa nos atores sociais, contribuindo para o aparecimento de um novo
padrão de relações industriais. Até agora, os legados do autoritarismo e a
experiência do período revolucionário travaram os esforços para institu-
cionalizar um cenário de relações industriais modernas e estáveis baseadas
na confiança e na cooperação. Este capítulo irá analisar a transformação
das associações sindicais e profissionais portuguesas e resumir as principais
características do padrão das relações industriais portuguesas.

Contexto histórico

Em Portugal, um golpe militar instalou um novo regime autoritário
em 1926. Nos anos 30, a instauração de um regime autoritário-corpora-
tivo (o Estado Novo) pelo ditador António Salazar (1932-1968) e a apro-
vação de uma nova constituição em 1933 levaram à substituição de todos
os partidos políticos independentes pela União Nacional (UN) e à inter-
dição de todos os sindicatos a favor de novos corpos corporativistas, num
regime que durou mais de quarenta anos. 

113

05 Europeização Cap. 5.qxp_Layout 1  31/05/17  09:22  Page 113



O longo legado de intervenção por um regime autoritário-corporativo
deixou uma grande marca na configuração do mercado de trabalho por-
tuguês e na sua estrutura sindical. O regime também se caracterizava pela
intervenção direta do Estado na economia e pela regulação autoritária
das relações laborais através de instituições corporativistas. O Estado es-
tava encarregue do licenciamento de novas empresas, tarifas externas, in-
vestimento estrangeiro, finanças, planeamento e controlo de preços ex-
cessivos, salários e arrendamentos.1 Foi introduzida uma versão alterada
do Estatuto do Trabalho Nacional Italiano (o Estatuto do Trabalho Na-
cional), que regulava as relações de trabalho e a representação dos grupos
de interesses para os próximos quarenta anos. O governo autoritário pro-
curou acabar com a luta de classes. Na área das relações industriais, o re-
gime criou um sistema corporativista de relações industriais com base
nos sindicatos nacionais e grémios, que tinham o monopólio legal da
representação e eram controlados diretamente pelo governo. Enquanto
ser membro do sindicato era voluntário, os não membros eram obrigados
a pagar impostos e o governo promoveu negociações coletivas muito
cedo, visto tratar-se de um processo coordenado pelo Estado, e, dado
que era voluntário, acontecia muito poucas vezes a nível empresarial.
Até aos anos 60, os salários e grande parte das regulamentações laborais
eram definidos diretamente pelo governo, a lei só reconhecia injustiças
individuais e as greves eram ilegais e reprimidas.

A longa herança do autoritarismo corporativo levou a um cenário de
relações industriais dominadas pelo Estado. Durante o último período
do regime, Marcelo Caetano tentou criar uma maior autonomia sindical
e fortalecer as negociações coletivas – que se tornaram legalmente obri-
gatórias – para melhorar a produtividade, a gestão e aumentar os salários.
Essas reformas introduziram uma autonomia limitada e fortaleceram as
negociações coletivas. As greves continuaram ilegais, mas o governo de-
senvolveu processos de conciliação e de arbitragem patrocinados pelo
Estado para abordar disputas industriais. A organização de eleições livres
em organizações sindicais resultou na entrada nessas organizações de
opositores ao regime, nomeadamente comunistas. Eles mobilizavam tra-
balhadores contra o regime, o que levou à repressão nos últimos anos e
a uma radicalização dramática das relações de classe no período de tran-
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1 José Barreto, «Portugal. Industrial relations under democracy», in Industrial Relations
in the New Europe, coords. Anthony Ferner e Richard Hyman (Cambridge: Blackwell,
1993), 452.
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sição. Essas atividades resultaram num renovado impulso de filiações,
reforçado pelo novo estatuto e respeitabilidade dessas organizações.

A queda do regime em 1974 resultou no desmantelamento do sistema
corporativista. Em 1974, oficiais do exército preocupados com o futuro
do país e descontentes com a guerra colonial levaram a cabo um golpe
de Estado que acabou com o regime autoritário, desencadeando um pro-
cesso de transição democrática com grandes consequências no mercado
de trabalho e nas instituições económicas portugueses. A transição para a
democracia, todavia, não foi tranquila. A democratização foi ameaçada
em 1974-1975 por um movimento revolucionário comunista que era
orientado para a construção de uma sociedade socialista e levou o país à
beira do conflito. O clima social e político durante a revolução era radi-
calmente anticapitalista. O Partido Comunista conquistou o controlo do
Ministério do Trabalho e outros cargos governamentais, o que resultou
numa mudança na balança de poderes a favor dos trabalhadores, que pres-
sionaram, inclusivamente através de intimidação e violência, e levaram a
um impressionante aumento de salários e de benefícios sociais.

Esse período revolucionário, embora curto, deixou um legado estável
no país. Ao contrário da Espanha, onde os sindicatos afogaram as suas
ambições com o projeto global de reforma gradual, em Portugal a natu-
reza revolucionária do processo de transição ajudou à radicalização dos
trabalhadores, aprofundou os ressentimentos entre os trabalhadores e os
empregadores e impediu o desenvolvimento de uma nova cultura de ne-
gociações baseada no compromisso. Esse legado ainda se sente no país
e travou a modernização do sistema de relações industriais português.
Por outro lado, a intervenção do Estado aumentou durante a revolução
e a nova constituição salvaguardou um novo sistema de relações indus-
triais muito favorável para os trabalhadores portugueses. Todos os bancos
e seguradoras nacionais, bem como muitas das empresas industriais
foram nacionalizados. Na mesma altura, o governo revolucionário apro-
vou novas leis laborais bastante rígidas. Por exemplo, as normas que re-
gulavam as rescisões, os despedimentos, e as regras de indemnização por
despedimento eram muito restritivas.2 Além disso, a Constituição de 1976
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2 Existia, no entanto, um paradoxo porque as normas jurídicas que abrangiam as con-
tratações temporárias eram permissivas. Essas permitiam aos empregadores portugueses
contratarem trabalhadores a título de trabalho temporário e evitavam as restrições dos
despedimentos e os custos elevados de pagamento de indemnizações por despedimento.
O resultado desse desenvolvimento foi – tal como em Espanha na segunda metade dos
anos 80 – a segmentação crescente do mercado de trabalho e o forte aumento da contra-
tação temporária.
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salvaguardou o direito à segurança no trabalho, o que impediu os suces-
sivos governos de reformarem as leis laborais. A segurança social foi alar-
gada a toda a população em 1974, mas alguns subsídios permaneceram
abaixo da norma europeia. Para além disso, a maioria dos trabalhadores
estava protegida por regulamentação legal, o governo introduziu em 1974
um salário mínimo, que é revisto anualmente, e aprovou uma nova lei
em 1975 que dificultou os despedimentos coletivos. Essas medidas foram
alteradas nos anos 80, quando sucessivos governos liderados pelo libe-
ral-conservador Partido Social-Democrático, PSD, reformaram a Cons-
tituição e aprovaram leis laborais que introduziram uma legislação mais
flexível que facilitou os despedimentos coletivos e reduziu os custos das
indemnizações por despedimento.3 Esses desenvolvimentos resultaram
numa deterioração dramática das condições económicas, com desem-
prego em massa, inflação alta, grandes défices orçamentais e recessão,
que exerceram uma forte pressão no mercado de trabalho e nas empresas
e levaram a políticas deflacionárias pelos governos seguintes. 

As tentativas de golpe de Estado falhadas em 1974 e 1975 abriram por-
tas a uma nova fase no processo de transição que culminou nas eleições
livres por sufrágio universal em 1975 e 1976. Depois das eleições, o Par-
tido Socialista (PS), liderado por Mário Soares, tornou-se o maior partido
e o Partido Comunista foi excluído do poder. Foi aprovada uma nova
constituição em 1976. Isso preparou o caminho para a criação de um
novo padrão de relações industriais. As secções seguintes irão descrever
esse desenvolvimento de modo geral.

Os atores principais

Associações sindicais

Uma coligação sindical comunista (Intersindical) surgiu do movi-
mento de oposição sindical ilegal e clandestina durante o regime autori-
tário. Esse sindicato formou as bases de uma confederação nacional do
trabalho depois da revolução, a Intersindical Nacional, que surgiu em
1974, quando conquistou o controlo de quase todos os sindicatos na-
cionais – dois terços dos sindicatos existentes juntaram-se à Intersindical
em 1974-1975. A Intersindical procurava o monopólio do movimento
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3 Barreto, «Portugal...», 454-455; José Barreto e Reinhard Naumann, «Portugal. Indus-
trial relations under democracy», in Changing Industrial Relations in Europe. Portugal, coords.
Anthony Ferner e Richard Hyman (Cambridge: Blackwell, 1998), 402.
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trabalhador e defendia uma organização laboral unitária.4 A influência
comunista durante o período revolucionário facilitou esse objetivo e a
Intersindical alcançou o monopólio legal de representação nos termos
da Lei Sindical de 1975. Não conseguiram, no entanto, controlar as filei-
ras e a multidão e novos corpos representativos, as comissões de traba-
lhadores, surgiram espontaneamente nos locais de trabalho fora do con-
trolo sindical. Os dirigentes dessas comissões envolveram-se em
negociações com empregadores, organizaram greves e, nalguns casos, até
geriram centenas de pequenas empresas. Além disso, os dirigentes dessas
comissões opuseram-se ao Partido Comunista e desafiaram a posição do-
minante da Intersindical, sendo apoiados por organizações e pessoas con-
tra o PCP, que viam neles uma alternativa à Intersindical.5 Em 1976, essas
comissões foram reconhecidas legalmente pela Constituição. Foram pos-
teriormente reguladas por uma lei de 1979 que limitou o seu papel e lhes
atribuiu a supervisão da gestão e a participação na administração de as-
suntos sociais dentro da empresa (v. a secção sobre as negociações cole-
tivas mais adiante).

O fim do período revolucionário resultou na aprovação da Constitui-
ção de 1976, que aboliu o monopólio legal da Intersindical.6 A nova
Constituição adoptou um modelo de representação pluralista que per-
mitia a fundação de associações sindicais a todos os níveis. O pluralismo
reflete as divisões do período revolucionário. 

As lutas dentro da esquerda entre os comunistas e os socialistas/so-
ciais-democratas, que levaram a mal o controlo comunista sobre o mo-
vimento trabalhador, resultaram na organização de novos sindicatos em
todos os sectores. Depois do colapso do regime autoritário, todos os par-
tidos procuraram enraizar-se nas classes trabalhadoras, e os ativistas dos
partidos tiveram um papel relevante no aparecimento de novos sindica-
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4 O ativismo do sindicalismo unido durante a ditadura foi facilitado pela luta comum
pela democracia. Os sindicatos seguiram diferentes estratégias. Enquanto a esquerda ra-
dical, os comunistas e o movimento de trabalhadores cristãos procuravam derrotar o sis-
tema capitalista existente, os sociais-democratas apoiavam uma estratégia mais reformista.
Essas estratégias políticas contrastantes tornaram-se críticas durante a transição e travaram
os esforços de unificação. As lutas entre os ativistas trabalhistas eram refletidas pelos con-
flitos partidários, que dividiram os movimentos sindicais em dois grupos, com tendências
comunistas e não comunistas [Reinhard Naumann e Alan Stoleroff, «Portugal», in The
Societies of Europe. Trade Unions in Western Europe since 1945, coords. Bernhard Ebbinghaus
e Jelle Visser (Nova Iorque: Grove’s Dictionaries, 2000), 552-553].

5 Barreto e Naumann, «Portugal...», 409.
6 Daniel Nataf, Democratization and Social Settlements. The Politics of Change in Contempo-

rary Portugal (Albany, NY: State University of New York Press, 1995), 131; Barreto e Nau-
mann, «Portugal...», 410.
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tos. Num congresso em 1977, a Intersindical tornou-se a Confederação
Geral de Trabalhadores Portugueses (CGTP-IN).

Imediatamente depois da abolição da cláusula unitária, trinta sindicatos
liderados por sindicatos dos sectores bancário, de seguros e de empregados
de escritório uniram-se e, com o apoio do Partido Socialista português
(PS) e do partido liberal-conservador Partido Popular Democrático (PPD,
mais tarde Partido Social-Democrático, PSD), fundaram a União Geral
de Trabalhadores (UGT).7  O objetivo principal da nova organização era
desafiar o monopólio da Intersindical no movimento trabalhador. Esse
desenvolvimento levou ao pluralismo sindical e à competição intersindical
nos locais de trabalho. De facto, a UGT conseguia quase alcançar o mo-
nopólio em alguns sectores, tais como o sector financeiro, e cresceu rapi-
damente no sector industrial, ao assinar convenções coletivas de trabalho
recusadas pela CGTP. A Intersindical, no entanto, conseguiu manter a
posição dominante no sector trabalhista. Tem 150 sindicatos filiados (a
UGT tem 63). A CGTP é dominante na indústria transformadora, na
construção, na eletricidade, na estrada e no transporte urbano, nos cor-
reios e nas telecomunicações e em grandes secções da função pública. 
A UGT, por seu lado, é dominante na banca, nos seguros, em várias in-
dústrias e serviços, na educação, bem como nos empregados de escritório. 

Em 1980, o número de sindicatos cresceu dramaticamente quando
novos grupos procuravam representar determinados grupos de trabalha-
dores. Esses novos grupos, no entanto, não se consideram parte do mo-
vimento sindical. Esse desenvolvimento resultou na fragmentação do
movimento trabalhador. A CGTP representa 60% dos trabalhadores sin-
dicalizados, a UGT 30% a 35% e os sindicatos independentes menos de
10%.8 Como veremos mais adiante, apesar das repetidas tentativas da
UGT em consolidar e concentrar o movimento sindical, a fragmentação
e as divisões permaneceram. Só em 1988 é que a CGTP estabeleceu re-
lações formais com a UGT. Nos anos 90 houve um processo de aproxi-
mação entre os dois sindicatos e surgiram algumas iniciativas comuns
aos dois. No entanto, como veremos, a relação entre ambos os sindicatos
continua tensa. 
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7 Os Partidos Socialista e Social-Democrático tinham nessa altura muito pouca in-
fluência nos sindicatos. O Partido Socialista (PS) foi fundado em 1875, mas praticamente
desapareceu nos anos 30. O Partido Social-Democrático foi fundado pouco tempo depois
da queda do regime autoritário. Pelo contrário, o Partido Comunista sobreviveu à dita-
dura e infiltrou os sindicatos corporativistas, que deram margem de manobra aos comu-
nistas durante a transição, porque os sindicatos foram a linha da frente do processo (Bar-
reto e Naumann, «Portugal...» , 409).

8 Barreto, «Portugal...», 464-466; Barreto e Naumann, «Portugal...», 412.
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Neste ponto, é importante realçar que a legislatura portuguesa não deu
qualquer tratamento preferencial a nenhum sindicato. Em Portugal,
todos os sindicatos são iguais e têm os mesmos direitos. Apesar de ser
profundamente intervencionista (por exemplo, nos processos de acom-
panhamento de negociações coletivas), a lei portuguesa não inclui qual-
quer critério para processos de representação ou reconhecimento.

A relativa fraqueza e falta de recursos financeiros é uma característica
importante dos sindicatos portugueses.9 Como veremos mais adiante, as
filiações diminuíram drasticamente nos anos 80, depois do fim da tran-
sição democrática. Têm uma grande falta de recursos financeiros, depen-
dem muitas vezes de ajudas externas para sobreviver e também têm pou-
cos empregados. Para além do mais, a maior particularidade tem sido o
apoio dado aos sindicatos pelos partidos políticos. Até finais dos anos
80, os sindicatos comunistas e socialistas portugueses mantiveram dire-
ções historicamente interligadas entre partidos e sindicatos. As suas dife-
rentes orientações ideológicas refletiam-se nos seus estatutos e programas
e os dirigentes sindicais tinham responsabilidades partidárias e, em mui-
tos casos, cargos políticos, inclusivamente eleitos para o parlamento. Em
Portugal o PS e o PSD têm sido dominantes dentro da UGT e o PCP
dentro da CGTP. Essas ligações institucionais entre sindicatos e partidos
ainda prevalecem em Portugal, embora o controlo partidário dos sindi-
catos esteja também a desaparecer.10

Finalmente, Portugal passou por grandes níveis de conflitos laborais
nos anos 70. Parte desses tinham motivações políticas e estavam relacio-
nados com a transição para a democracia. O conflito industrial, no en-
tanto, desceu consideravelmente na segunda metade dos anos 80, apesar
do sucesso da greve geral organizada separadamente por todos os sindi-
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9 Barreto e Naumann, «Portugal...», 412-415.
10 Em Portugal, embora só existam formalmente ligações pessoais entre sindicatos e

partidos, na realidade, os dirigentes e ativistas sindicais têm recebido cargos políticos e
responsabilidades partidárias e são frequentemente nomeados para os corpos executivos
dos partidos (embora seja teoricamente proibido pela lei sindical). Por exemplo, durante
os anos 80, 5% a 9% dos PM eram da UGT e funcionários da Intersindical ou dirigentes
confederais. Assim, os sindicatos têm funcionado imenso como veículo de influências
políticas. Alguns dos fatores que explicam a predominância da ação política no sindica-
lismo incluem o papel histórico da auto-regulação societária, do controlo partidário dos
sindicatos, da fraqueza endémica dos sindicatos  e a tendência por parte dos empregados
em contarem com o governo para alcançarem os seus objectivos. A crise económica dos
anos 80 reforçou essas tendências. Os sindicatos têm utilizado a ação política, incluindo
a organização de uma greve geral em 1988, para proteger a legislação laboral preventiva
da revolução que protegeu os direitos sindicais e a segurança do trabalho (Barreto e Nau-
mann, «Portugal...»,  414).
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catos principais em 1988 para impedir o plano do governo de liberalizar
o mercado de trabalho e facilitar os despedimentos coletivos.

A estrutura sindicalista

Em Portugal, a fragmentação sindical teve consequências nocivas para
a negociação coletiva porque travou os esforços para centralizar e racio-
nalizar a estrutura ultrapassada da negociação coletiva. A combinação
das divergências políticas entre os maiores sindicatos e a divisão de força
e território imposta nos «sindicatos verticais» durante o regime autoritário
prejudicaram o desenvolvimento de estruturas sindicais fortes e articula-
das. Esse problema é particularmente forte em Portugal, onde pressões
centrífugas causadas por rivalidades regionais, políticas e profissionais
impediram, de uma maneira geral, o desenvolvimento de estratégias con-
certadas e unitárias pelos sindicatos.

A dispersão e a fragmentação são características predominantes da es-
trutura sindical portuguesa.11 A cisão política dentro da Intersindical,
conjugada com a aparição da UGT e a resistência de alguns grupos de
trabalho (nomeadamente os empregados de escritório e profissões com
funções especiais) em integrar organizações centralizadas, travou os es-
forços para centralizar e racionalizar a estrutura sindical ultrapassada. De
facto, o número de sindicatos individuais aumentou de 307 em 1974 para
383 em 1996. Esta situação é o resultado de dois processos principais:
por um lado, foram criados novos sindicatos em sectores onde a ativi-
dade sindical fora proibida durante a ditadura (isto é, a função pública
na administração local e central, a educação, os serviços de saúde e as
empresas públicas);12  por outro lado, a adversidade política e a consciên-
cia de classes intensificaram as pressões centrífugas, que travaram os es-
forços de racionalização.

A CGTP e a UGT permaneceram confederações de federações verti-
cais nas quais o grau de consolidação organizacional varia. A CGTP é
uma confederação de cerca de doze federações verticais, complementadas
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11 Naumann e Stolereoff, «Portugal», 557.
12 Há atualmente mais de 150 sindicatos independentes, a maior parte pequenos e de

foro profissional (por exemplo, os pilotos de aviação civil, maquinistas, funcionários pú-
blicos e estivadores). Eles funcionam como cartéis do mercado laboral ou grupos de lobby.
Muitos são muito coesos e eficazes. Esses sindicatos procuram defender os interesses par-
ticulares do seu grupo e preservar a sua autonomia. Opõem-se a políticas solidárias e estão
muito ofendidos com a UGT e com a CGTP, que os vêem como organizações egocêntricas,
que defendem o privilégio de alguns grupos (Barreto e Naumann, «Portugal...», 410).
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por sindicatos a nível local, organizados em vinte sindicatos distritais ou
uniões, que têm estatutos autónomos dentro da confederação. Para com-
plicar a situação, para além disso, muito dos pequenos sindicatos e até
algumas federações (por exemplo, a federação nacional de professores)
não estão oficialmente filiados na CGTP, mas estão associados e integra-
dos na estrutura da CGTP. A UGT, por seu lado, tem uma organização
regional e funcional dual. A sua estrutura é desequilibrada. Tem 63 orga-
nizações filiadas dirigidas pelos três sindicatos de empregados bancários,
pelo sindicato de trabalhadores de escritório, com uma média de 15 000
membros, e por um grande grupo de pequenas organizações.13  Para além
disso, as federações são menos importantes dentro da UGT e concen-
tram-se principalmente na coordenação de negociações coletivas. Mais,
cerca de 100 sindicatos independentes, na sua maioria concentrados na
função pública, não estão filiados em nenhuma das duas confederações
principais.14

A fragmentação sindical intensificou-se ainda mais com a fundação
de todos os sindicatos da função pública depois da revolução e a aparição
de novas associações para tratar de interesses específicos de alguns grupos
de trabalhadores e profissionais na segunda metade dos anos 80. A riva-
lidade política e a consciência dos estatutos intensificaram esse processo.
Esse desenvolvimento levou a que, desde a revolução, o número de sin-
dicatos da função pública aumentasse consideravelmente.15 Finalmente,
em finais dos anos 80, a organização de trabalhadores do PSD, os TSD,
decidiu criar a sua terceira confederação e terminou a aliança com os so-
cialistas. Essa tentativa falhou quando a maioria dos ativistas do PSD
dentro da UGT rejeitou essa proposta e ficou dentro da UGT. Conse-
quentemente, a chamada Convenção de Sindicatos Independentes, CSI,
teve uma base social muito limitada e pouca representatividade, só com
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13 A UGT, com fortes ligações com sindicatos escandinavos e da Europa central, quer
seguir a estrutura organizacional dos sindicatos alemães e austríacos, caracterizados por
um número limitado de sindicatos industriais nacionais. A oposição de sindicatos exis-
tentes (nomeadamente os mais fortes de sectores como a banca, os seguros, os serviços
ou a educação), que defenderam demarcações tradicionais e fusões, travaram planos para
alcançar a integração vertical desses sindicatos. Para além disso, os sindicatos da UGT
baseados na indústria nacional em sectores como o vestuário, os químicos, os têxteis, a
metalurgia, a construção e assim por diante, são mais fracos do que as correspondentes
federações da Intersindical (Barreto e Naumann, «Portugal...», 410).

14 Um grupo de sindicatos independentes que participaram na Convenção de Sindi-
catos Independentes fora fundado pela ala trabalhista do PSD. Não foram capazes de
desafiar a posição dominante das maiores confederações e não têm uma grande repre-
sentatividade.

15 Naumann e Stolereoff, «Portugal», 554-557.
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sete sindicatos profissionais e cinco sindicatos da função pública. Resu-
mindo, durante os anos 80 e 90 houve uma evolução contraditória den-
tro da estrutura dos sindicatos. Por um lado, a CGTP e a UGT tentaram
(com um sucesso muito limitado no caso da UGT) reorganizar as suas
estruturas e intensificar a sua integração vertical. Por outro lado, a apari-
ção de novos sindicatos profissionais independentes intensificou a frag-
mentação no sindicalismo português – existem atualmente 370 sindicatos
face aos 328 existentes em 1974.16

No início do novo século, as instituições básicas das relações indus-
triais portuguesas são claras. Os membros dos sindicatos a nível empre-
sarial elegem delegados sindicais, que se tornam os interlocutores prin-
cipais com a direção. Quando existem vários sindicatos, os delegados
sindicais fazem uma comissão intersindical com sede na empresa.17 Com
base numa lei de 1979, num número limitado de empresas, todos os tra-
balhadores elegem as comissões de trabalhadores, que, na maioria dos
casos, são dirigidas pelos representantes do sindicato dominante.18 Por
esse motivo, em algumas médias empresas e na maioria das grandes em-
presas existe um modelo dual de representação dos trabalhadores, com
a representação sindical (sob a forma de delegado sindical, comissões de
delegados sindicais ou comissões sindicais) e a comissão de trabalhadores.
Na prática, no entanto, esse sistema dual de representação dos trabalha-
dores estipulado por lei é a exceção. A existência desses corpos represen-
tantes depende muito do tamanho da empresa e, em menor escala, da
quantidade de membros de sindicato na empresa.19 Para além disso,
como veremos mais adiante, essas comissões de trabalhadores só têm di-
reitos legais de informação e de consulta e existem só numa proporção
consideravelmente pequena nas empresas relativamente às organizações
sindicais.20 Mais, o direito de convocar greves, negociar e assinar conven-
ções coletivas de trabalho é reservado aos representantes sindicais. Esse
cenário institucional parece-se a nível macro com a Comissão Perma-
nente de Concertação Social (CPCS), uma instituição tripartidária en-
carregue da negociação social. 
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16 Barreto e Naumann, «Portugal…», 410-411.
17 Naumann e Stolereoff, «Portugal», 550.
18 Alan Stoleroff, «Portugal. Union development within the changing contexts of po-

litical economy and industrial relations», in Trade Unions in Europe. Facing Challenges and
Searching for Solutions, coords.  Jeremy Waddington e Reiner Hoffman (Bruxelas: ETUI,
2000).

19 Stoleroff, «Portugal...».
20 Por exemplo, um levantamento da Intersindical revelou que em 1993 cerca de 60%

de 1076 comissões registadas estavam inativas (Barreto e Naumann, «Portugal...», 415).
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Densidade sindical

Durante a ditadura, a filiação nos sindicatos «verticais» era obrigatória,
exceto em sectores como a função pública, onde as organizações sindicais
eram ilegais. Por isso, a queda dos regimes autoritários permitiu aos sin-
dicatos «herdarem» um grande número de membros. Mais, o desapare-
cimento de sindicatos oficiais, que motivou os trabalhadores a juntarem-
-se a novos sindicatos que podiam articular os seus pedidos, ligado à
euforia associada à transição para a democracia e ao desejo dos trabalha-
dores portugueses de participarem na vida pública e de contribuírem para
os processos de democratização, contribuiu para os grandes números de
filiações sindicais.21 Consequentemente, durante os primeiros anos do
processo de transição houve um número muito elevado de afiliações.
Entre 1979 e 1984, as filiações sindicais (como percentagens de receitas
salariais) atingiram 58,8% dos trabalhadores assalariados.22

Esse desenvolvimento, no entanto, teve pouca duração. As condições
políticas e económicas para a participação sindical deterioraram-se pro-
fundamente na segunda metade dos anos 70. Depois do auge do período
de transição, os sindicatos não estavam à altura das expectativas dos seus
filiados e não eram capazes de alcançar resultados favoráveis para os seus
membros nem conseguiam criar serviços para os seus filiados, o que teria
tornado a filiação mais atrativa. Por isso, uma vez dissipada a euforia da
transição, os trabalhadores decidiram cancelar a sua filiação. Em Portugal,
esse processo precipitou-se com a decisão do governo socialista em 1977
de anular a dedução automática das quotas sindicais das remunerações
com o objetivo de enfraquecer a CGTP.23 A crise económica, que resul-
tou num aumento do desemprego, na subida significativa do trabalho
temporário e na contratação informal no mercado negro,24 associada ao
aumento da função pública e à economia paralela, bem como o apare-
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21 Naumann e Stolereoff, «Portugal».
22 Maria da Conceição Cerdeira, «Mudanças organizacionais e negociação coletiva»

em 8.º Encontro Nacional da APSIOT (Lisboa: APSIOT, 1999); Naumann e Stolereoff,
«Portugal», 557.

23 As empresas públicas concordaram deduzir as quotas desde 1977, mas as empresas
privadas e as associações de trabalhadores recusaram cooperar; por esse motivo, as con-
tribuições atualmente são, na sua maioria, cobradas pelos sindicatos (Barreto e Naumann,
«Portugal...», 412).

24 Esse problema é particularmente acentuado em alguns sectores económicos, tais
como a construção (onde a proporção estimada de emprego fora dos termos legais é de
50% e a densidade sindical mal alcança 10%), a indústria do vestuário, bem como alguns
serviços (Barreto e Naumann, «Portugal...»), 412.
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cimento de novas formas de organizações profissionais onde os tradicio-
nais operários não qualificados já não eram dominantes, também têm
sido mencionados como algumas das razões para o acentuado declínio
das filiações sindicais durante esses anos. Outras explicações para a queda
de filiações: pobres serviços para membros, competição entre sindicatos,
politização sindical e pressão dos empregadores.25 Finalmente, outros au-
tores realçam o impacto da extensão legal das convenções coletivas aos
não membros. Dado que todos os trabalhadores beneficiam das conven-
ções coletivas de trabalho, têm poucos incentivos para se juntarem a sin-
dicatos e pagar quotas sindicais.26

Em consequência desses desenvolvimentos, a proporção dos membros
sindicais na população ativa diminuiu acentuadamente ao longo das duas
últimas décadas. O número de filiações alcançou o seu número mais baixo
em meados dos anos 80.27 Entre 1988 e 1990 havia aproximadamente um
milhão de membros, ou 30 % de trabalhadores dependentes.28 Desde aí,
a filiação sindical caiu 44,2 % entre 1985 e 1995 e em 2000 estava em 25,6%.
Isso colocou Portugal no grupo dos países da Europa ocidental com uma
densidade sindical média-baixa, significativamente afastado da França ou
da Espanha. A densidade sindical está também inequitativamente distri-
buída. Em Portugal, a densidade sindical é superior no sector primário e
na função pública e ligeiramente abaixo do nível geral na indústria e ser-
viços privados. Para além disso, é importante realçar que, em Portugal, a
filiação sindical está próxima dos 100% em sectores em que os sindicatos
têm o monopólio da prestação de assistência médica (isto é, banca, seguros
e telecomunicações).29 Por exemplo, ao contrário da tendência geral, o
sindicalismo bancário em Portugal aproxima-se dos 90% e a filiação du-
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25 Joana Ribeiro et al., Posições face à Sindicalização, Desafios de Mudança (Lisboa: Edições
Cosmos, 1993).

26 Miguel Angel Malo, «Elecciones sindicales y comportamiento de los sindicatos es-
pañoles. Una propuesta», in Estudios sobre la Economía Española, 93 (Madrid: FEDEA,
2001); Olympia Bover, Samuel Bentolila e Manuel Arellano, «The distribution of earnings
in Spain during the 1980s. The effect of skill, unemployment, and union power», Docu-
mento de Trabajo, 0015 (Madrid: Banco de España, 2000).

27 É importante realçar que, devido à falta de dados recolhidos com regularidade, tem
sido difícil calcular o número exato de membros sindicais. Os sindicatos também não
estão particularmente abertos em distribuir essas informações. Tem sido um assunto
muito conflituoso no seio dos investigadores em Portugal (v., entre outros, Cerdeira,
«Mudanças...», e Naumann e Stolereoff, «Portugal»).

28 Naumann e Stolereoff, «Portugal», 557.
29 Olympia Bover, Pilar Garcfa-Perea e Pedro Portugal, «A comparative study of the Por-

tuguese and Spanish labour markets» (comunicação apresentada na conferência «The Por-
tuguese labour market in international perspective», Lisboa, 18-19 de julho de 1997, 14).
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plicou desde a revolução.30 Os níveis de sindicalização são por isso muito
elevados nos transportes ferroviários, na banca, nos seguros, nos transpor-
tes e nas empresas públicas e relativamente baixos na construção, no co-
mércio, na indústria têxtil, na indústria alimentar e na indústria cerâmica.
Em Portugal a combinação do aumento da fragmentação sindical com o
declínio geral da densidade sindicalista resultou numa queda do número
total de trabalhadores sindicalizados por sindicato (de 2600 por sindicato
em finais dos anos 80 para 2000 em finais dos anos 90) (v. quadro 5.1).
Em finais dos anos 90, a CGTP e os seus sindicatos associados mais pró-
ximos representavam mais de 71% de todos os membros de sindicatos e
a UGT menos de 23%.31

Organizações profissionais

O legado corporativista autoritário também deixou uma marca im-
portante na configuração das associações patronais. No entanto, em Por-
tugal as associações comerciais não estavam integradas nos «sindicatos
verticais nacionais» corporativistas. As empresas em Portugal criaram as
suas próprias organizações, os grémios nacionais, mas muitas estavam
relutantes em fazer parte de grémios. Enquanto não estiveram organi-
zadas, as empresas não tiveram de negociar com os trabalhadores e isso
oferecia-lhes um forte incentivo para não integrarem os grémios. Esses
grémios careciam também de poder e autonomia. A ineficiência do sis-
tema levou a profundas transformações em finais dos anos 50. Os sin-
dicatos e os grémios eram vistos como organizações clássicas que impe-
diam o triunfo das lutas de classes. Por isso, o governo introduziu um
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30 Na banca, os serviços para os membros sindicais estão muito bem desenvolvidos,
negociações coletivas e processos de diferendos industriais funcionam eficazmente, as
greves estão sujeitas a votos e as eleições internas para os corpos dirigentes sindicais são
muito disputadas e têm uma grande rotatividade (Barreto e Naumann, «Portugal...», 
413).

31 Naumann e Stolereoff, «Portugal...», 557-558.

Quadro 5.1 –  Membros contados por sindicatos escolhidos em Portugal, 
                       1995-1998 (milhares)

                                              CGTP                                    CGTP*                             UGT
                                 STFPSA  STIMMDP  CESP           SEP           STAL         SPGL          SBSI       SBN               
1995-1998            35,7       19,8      26,8        17,4        44,6        19,9        49,7     18,9
               
Fonte: Naumann e Stoleroff, «Portugal» (quadro PO.19), 572. 
CGTP*: sindicatos associados (cooperantes).
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novo sistema baseado em corporações que excluem associações single-
-peak.32

Antes da revolução, sete grupos empresariais que cresceram sob a pro-
teção do Estado Novo dominaram a economia portuguesa. Essa situa-
ção mudou drasticamente durante a transição democrática. De facto,
uma das consequências principais da revolução de 1975 foi a expropria-
ção de todo o sector financeiro nacional e de importantes empresas in-
dustriais e de serviços (incluindo petrolíferas, cervejarias, siderurgia,
transportes e telecomunicações). Esse desenvolvimento, no entanto, foi
de pouca dura. Os governos de Cavaco Silva privatizaram-nos pratica-
mente quase todos em 1995, no âmbito de um vasto programa de libe-
ralização e privatização.

Depois do colapso do regime autoritário, os grémios profissionais por-
tugueses foram dissolvidos. Durante a transição democrática, os empre-
gadores demoraram a formar as suas associações e as empresas estão
atualmente organizadas em duas estruturas separadas: as associações pa-
tronais e as associações regionais. Os empregadores fundaram a CIP
(Confederação da Indústria Portuguesa) em 1974, a qual pretendia repre-
sentar todos os sectores, com o apoio de membros influentes das duas
associações industriais regionais tradicionais (Associação Industrial Por-
tuguesa, AIP Lisboa e AIP Porto) que funcionaram durante o regime. As
suas principais fundações organizacionais estão nas associações regionais
nos sectores têxtil, metalúrgico e da construção. A CIP é a força domi-
nante do lado dos empregadores. Foi criada para proteger os interesses
dos empregadores numa altura em que eles estavam ameaçados pelo ím-
peto dos movimentos revolucionários. Nessa altura fez campanhas con-
tra a intervenção do Estado, o regulamento de trabalho restritivo, as es-
tratégias económicas «marxistas» e as nacionalizações, enquanto liderava
as lutas dos empregadores pela sua sobrevivência. Nos anos mais recentes,
as suas prioridades residem em reduzir o papel do Estado na economia
e em melhorar a competitividade das empresas portuguesas.33

Para além disso, a CCP (Confederação de Comércio e Serviços de Por-
tugal) foi fundada em 1974. Não é tão poderosa quanto a CIP por causa
dos conflitos de interesses dos seus filiados (venda por grosso versus venda
a retalho) e pelo facto de os empregadores em alguns importantes secto-
res de serviços, tais como os transportes, a banca e os seguros, não estarem
incluídos. A terceira confederação de empregadores, a CAP (Confedera-
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32 Barreto, «Portugal...», 453.
33 Id., ibid., 406-408.
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ção dos Agricultores de Portugal), organiza grandes agricultores.34 Essas
organizações procuravam defender os interesses negociais e também atua-
ram enquanto canais de comunicação com o governo. O seu objetivo
principal nos anos 80 era a reforma da legislação pró-trabalhadores apro-
vada durante o período revolucionário. A CIP rejeitou todas as negocia-
ções bilaterais com a confederação sindical até 1990, mas participou ati-
vamente no Conselho Permanente de Concertação Social.

Essas organizações providenciam uma grande variedade de serviços às
empresas membros. Os dados de filiação dessas associações não são, no
entanto, seguros. A CIP é a organização mais forte. Diz representar 35 000
empresas privadas, ou 75% das empresas portuguesas.35 As diferenças in-
ternas sobre estratégias (isto é, sobre a intervenção do Estado, a política
económica, a integração europeia e a competitividade) e as rivalidades re-
gionais têm dificultado o funcionamento dessas organizações. A CIP ga-
nhou mais legitimidade e força com a entrada da AIP Porto e da AIP Lis-
boa em finais dos anos 80 e inícios dos anos 90. Os desafios internos estão
mais bem entranhados nas outras duas organizações. A CCP está dividida
entre grossistas e retalhistas e os maiores supermercados criaram a sua pró-
pria associação (APED) fora da confederação. Isso levou a lutas constantes
entre retalhistas e supermercados. Para além disso, as associações patronais
da banca, dos seguros e dos transportes continuam fora da estrutura con-
federal. Finalmente, a base social da CAP tem sido desafiada por uma
nova confederação, a CNA, que organiza pequenas e médias empresas,
que constituem a maioria dos empregadores no sector agrícola.36

O sector empresarial também é representado por associações regionais
que providenciam serviços, tais como promoção de vendas, feiras, for-
mações e informações tecnológicos a empresas membros. Essas organi-
zações são mais pequenas, mas estão melhor organizadas a nível local. 
A maior de todas é a Associação Industrial Portuguesa, AIP, sediada em
Lisboa. 

Essa estrutura dual de representação patronal resultou numa rivalidade
entre elas. Essas associações diferem em assuntos críticos, tais como o
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34 Os pequenos e médios agricultores são principalmente organizados pela CNA (Con-
federação Nacional da Agricultura) (Naumann e Stolereoff, «Portugal», 549-550).

35 Barreto, «Portugal...», 461; Barreto e Naumann, «Portugal...», 407. Essa pretensão é
disputada. Outros estudiosos argumentam que novas provas empíricas indicam uma taxa
de filiação de 60%. Os sindicatos, por seu lado, argumentam que as filiações patronais
até são inferiores às sindicais [José Cardoso, José Brandão de Brito e Fernando Mendes,
Empresários e Gestores da Indústria em Portugal (Lisboa: Dom Quixote, 1990)].

36 Barreto e Naumann, «Portugal...», 408.
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papel do sector público, do Estado, as políticas económicas, a UE, as res-
trições comerciais e as políticas de concorrência. Essas diferenças impe-
diram a integração dessas associações. As sucessivas tentativas de criar
uma organização que represente o sector patronal falharam. Só a CIP, a
CCP e a CAP são reconhecidas pelo Estado como representantes dos
empregadores em peak-level bodies, tais como o CPCS.37

Relações industriais na democracia

Negociações coletivas e fixação de salários

Um salário mínimo é fixado por lei todos os anos e as convenções co-
letivas de trabalho determinam um salário inicial para cada categoria pro-
fissional indicada no acordo, o que também funciona como um salário
base. Portugal apresenta uma grande flexibilidade salarial, e os salários
base por categorias são determinados nas convenções coletivas de traba-
lho a um nível bem mais baixo, o que dá maior flexibilidade aos empre-
gadores na determinação salarial.38

A legislação portuguesa não define qualquer critério para a «represen-
tatividade» aplicável aos direitos de negociações coletivas. O critério de
representação e as regras que regulam a autoridade para negociar acordos
são fatores-chave que limitaram o poder de negociação dos sindicatos em
Portugal. Em Portugal, a representação dos sindicatos e a sua competência
para negociar e assinar acordos coletivos dependem principalmente do
número de filiações sindicais.39  A ausência de critério de representativi-
dade significa que todos os sindicatos se consideram representantes e têm
os mesmo direitos.40 Depois de 1976, o direito de negociar e de assinar
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37 Barreto, «Portugal...», 461; Barreto e Naumann, «Portugal...», 408. 
38 Uma consequência desse desenvolvimento tem sido que em Portugal os salários

atuais excedem geralmente os acordos da indústria em matéria salarial, uma situação que
não acontece em Espanha. Nesse país os salários acordados são obrigatórios para os tra-
balhadores qualificados ou semiqualificados (v. Bover, García-Perea e Portugal, «A com -
parative study...», 11).

39 Uma das consequências-chave do «acordo sobre condições de trabalho, higiene e
segurança no trabalho e combate à sinistralidade» de 2001 é que irá ajudar a clarificar a
representatividade atual dos sindicatos portugueses. Esse pacto renova o compromisso
(feito em 1991) de criar uma comissão de higiene e segurança no trabalho e estabelece
um prazo de seis meses para o desenvolvimento da regulamentação do processo de elei-
ção dos representantes dos trabalhadores nessas comissões. Essas eleições irão clarificar
o apoio atual dos trabalhadores a sindicatos individuais.

40 Embora haja alguns requisitos legais, não são obrigatórios, baseados no facto de que
possam ser inconstitucionais (Barreto e Naumann, «Portugal...», 411).
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convenções coletivas em Portugal tem sido reservado por lei aos repre-
sentantes sindicais. As comissões de trabalhadores só têm o direito de con-
sulta e de informação previsto por lei. Além disso, a negociação coletiva
é voluntária, visto que não podem ser aplicadas grandes sanções, e qual-
quer sindicato – incluindo sindicatos minoritários – pode negociar com
a administração. Assim, as negociações coletivas dependem muito da von-
tade dos empregadores de negociarem com um determinado sindicato.
Os dois lados só devem cumprir todos os requisitos legais depois de terem
formalmente acordado negociar. Essas disposições têm contribuído para
o enfraquecimento dos sindicatos em Portugal porque têm permitido aos
empregadores ignorar os sindicatos mais fortes no local de trabalho e fazer
acordos com os mais «confortáveis».41

Visto que a estrutura sindical em Portugal, como já vimos, é caracteri-
zada por vários sindicatos que agem de forma descoordenada, a conse-
quência desse desenvolvimento tem sido que os sindicatos não têm
muito peso vis-à-vis os trabalhadores. Outros fatores têm contribuído
para limitar o poder dos sindicatos em Portugal.42 Os sindicatos depen-
dem, para o seu financiamento, da contribuição do seu relativamente
pequeno número de membros.43 Ainda para mais, a coordenação inter-
sindical também é limitada.

Além disso, as convenções coletivas só se aplicam aos trabalhadores
representados por sindicatos signatários. Na prática, no entanto, são ex-
tensíveis a todos os trabalhadores porque a lei não permite condições di-
ferenciais no local de trabalho com base na filiação sindical.44 Como in-
diquei anteriormente, isso também ajuda a explicar o número baixo de
filiados sindicais no país. Já que todos os trabalhadores irão beneficiar
dos acordos, há pouco incentivo para fazer parte de um sindicato e pagar
quotas sindicais.45

Visto não ser obrigatória uma maioria absoluta dos representantes sin-
dicais para chegar a um acordo e não existir qualquer processo de apro-
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41 Barreto e Naumann, «Portugal...», 411.
42 Bover, García-Perea e Portugal, «A comparative study...», 15.
43 O governo dá aos sindicatos uma pequena «pensão» pela sua participação na CPCS

(geralmente menos de 10% dos rendimentos anuais). A quebra de membros levou ao au-
mento das dificuldades financeiras, particularmente agora que a ajuda de movimentos sin-
dicais estrangeiros acabou. As confederações dependem cada vez mais das contribuições de
um pequeno número de sindicatos e de agências estatais europeias. Em 1990, por exemplo,
mais de 50% dos rendimentos da UGT provinham só de um dos seus sessenta e um filiados,
o Sindicato dos Bancários do Sul de Portugal (Barreto e Naumann, «Portugal...», 412-415).

44 Barreto, «Portugal...», 470; Barreto e Naumann, «Portugal...», 417. 
45 Malo, «Elecciones...».
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vação ou critério de representatividade, as empresas em Portugal têm
conseguido abrir negociações com os sindicatos moderados, com os
quais esperam conseguir acordos mais favoráveis (na sua maioria sindi-
catos independentes e, em alguns casos, a UGT). Isso tem permitido aos
empregadores quebrar o potencial «monopólio negocial» que a CGTP
tinha em sectores como a indústria fabril, a construção, a eletricidade,
os transportes urbanos, os correios e as telecomunicações e em grandes
sectores da função pública. Por isso, na prática, um sindicato que está
numa posição minoritária no sector consegue alcançar acordos com a
direção que abrangem trabalhadores que não são membros desse sindi-
cato porque só se pode fazer cumprir um acordo para o mesmo grupo
de trabalhadores numa empresa. Isso tem limitado o poder negocial dos
sindicatos em Portugal e travado a instauração de condições uniformes
a nível nacional. Por isso, não é surpreendente que os aumentos salariais
não sejam homogéneos entre sectores.46 As consequências de um padrão
sobrerregulado e legalista associado à negociação coletiva independente
do Estado em Portugal ajudam a explicar a quase ausência de negociações
a nível empresarial no sector privado e o fraco impacto que têm nas con-
dições de trabalho.47

Uma vez que se chegue a um acordo e que este seja registado e publi-
cado pelo Ministério do Trabalho, fica em vigor até ser substituído por
outro acordo, que, legalmente, não pode ser menos favorável, em termos
gerais, aos trabalhadores do que o anterior. A consequência disso é que
os empregadores veem um acordo como um potencial marco histórico
porque, uma vez concluído, um acordo torna-se a base de outras exigên-
cias por parte dos sindicatos.

Os sindicatos ou as federações locais negociam assuntos salariais e não
salariais com as associações patronais, grupos empresariais e, em alguns
casos, grandes empresas individuais (acordo de empresa). O maior obje-
tivo da negociação tem sido, tradicionalmente, a fixação de salários.
Atualmente, o governo costuma fazer isso através da revisão anual do
salário mínimo. Os empregadores só podem negociar as diferenças entre
os valores mínimos nacionais e industriais.48 Na prática, é comum haver
variações nas negociações a nível sectorial.49 Esse padrão altamente re-
gulamentado para a negociação coletiva tem então resultado em nego-
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46 Bover, García-Perea e Portugal, «A comparative study...», 13.
47 Barreto e Naumann, «Portugal...», 418.
48 Barreto, «Portugal...», 471.
49 Alan Stoleroff, «Elementos do padrão emergente de relações industriais em Portugal»,

Organizações e Trabalho, 13 (1995): 11-42.
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ciações coletivas limitadas no sector privado. Os gerentes estão relutantes
em negociar a nível empresarial longe do perigo das atividades estimula-
das pelos sindicatos. Os sindicatos, fracos a nível empresarial, também
preferem as negociações a nível industrial. Consequentemente, há mais
negociações coletivas a nível industrial e os regulamentos governamentais
ainda têm um papel importante. As convenções coletivas a nível empre-
sarial só são possíveis se determinarem condições mais favoráveis do que
os seus acordos sectoriais correspondentes. Isso ajuda a explicar a pouca
incidência de acordos a nível empresarial.50 Como já vimos, tem havido
uma tendência desde os anos 90 para passar de acordos industriais regio-
nais para nacionais.

As diferenças na estrutura sindical também tem tido um impacto sig-
nificativo nas negociações salariais. A fraqueza dos sindicatos tem travado
as suas tentativas de fixarem os salários acima do salário mínimo nacio-
nal, nomeadamente para as categorias profissionais médias-baixas de tra-
balhadores. Não é raro as empresas oferecerem condições menos favo-
ráveis do que as definidas nos acordos dos diferentes sectores, um
processo que exige a intervenção do Ministério do Emprego.51

Concertação social

A seguir às agitações revolucionárias, esforços intensos por parte do go-
verno e de atores sociais para normalizar as relações industriais em Portu-
gal levaram ao desenvolvimento de negociações sociais. Apesar da relação
antagónica entre sindicatos e empregadores e das divisões ideológicas den-
tro do movimento operário, que tiveram a sua origem no contexto da re-
volução, os atores sociais mexiam-se para conseguir um modelo de rela-
ções industriais menos polarizável. De facto, em Portugal, a globalização
e a integração europeia provocaram, sem dúvida, essa deficiência na ne-
gociação social. Incapazes de escaparem à interdependência económica,
experimentaram a concertação social – isto é, acordos centrais entre orga-
nizações empresariais e de trabalhadores, muitas vezes com a participação
do Estado, sobre salários e outros objetivos sociais52 – como um meio
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50 Bover, García-Perea e Portugal, «A comparative study...», 14.
51 Id., ibid., 13-14.
52 Como indiquei noutro sítio [Sebastián Royo, From Social Democracy to Neoliberalism.

The Consequences of Party Hegemony in Spain 1983-1996 (Nova Iorque: St. Martin’s Press,
2000), 245-246], a concertação social ou concertação refere-se a acordos centrais entre di-
rigentes sindicais e associações empresariais discutindo objetivos macroeconómicos co-
muns. Embora esse termo não seja tão usual nos Estados-Unidos, é utilizado na literatura
neocorporativista tanto na Europa ocidental e na América Latina como no Reino Unido.
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para tratar e resolver as tensões entre a interdependência económica e a
supremacia política e entre as políticas monetárias e de taxas de câmbio.

Em Portugal, a concertação social começou em 1987 e foi consolidada
ao longo dos anos 90. Em Portugal houve acordos de concertação social
nos anos seguintes: 1987, 1988, 1990, 1992 e 1996, um acordo de con-
certação estratégica para o período de 1997-1999 e dois acordos em
2001.53

O aparecimento de negociações sociais nacionais em Portugal ocorreu
no início de uma crise económica dramática que ocorreu entre 1983 e
1985. Para dar uma ideia da magnitude da crise, num ano (1984) o PIB
teve uma queda de 1,6%, os investimentos caíram 18%, o desemprego
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Nesses acordos espera-se dos sindicatos que moderem e limitem os aumentos salariais. 
A participação governamental não é obrigatória. Esses acordos são normalmente nego-
ciados e assinados por sindicatos e organizações empresariais com estruturas centralizadas
e poderes hierárquicos e são seguidos (e implementados) pela maioria das empresas e dos
trabalhadores. Abrangem políticas salariais e tópicos de relações industriais, bem como
outros aspetos – isto é, produtividade, absentismo, horas de trabalho, formação e por aí
fora. Também incluem condições relacionadas com assuntos macroeconómicos, isto é,
participação dos atores sociais na elaboração de políticas económicas, participação em
instituições do Estado e por aí fora. Os governos sociais-democratas participaram muitas
vezes nesses acordos, procurando preencher os seus objetivos económicos, e ofereceram
compensações – tais como subsídios, aumento do consumo público, cargos públicos, be-
nefícios fiscais e por aí fora – aos atores sociais pela sua cooperação. Nesse livro refiro-me
a esses acordos indistintamente como «corporativismo democrático social«, «negociações
sociais», «corporativismo», «neocorporativismo» ou «concertação». Essas definições eram
exploradas por Schmitter [Philippe C. Schmitter, Corporatism and Public Policy in Authori-
tarian in Portugal (Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1974)]. Em Espanha, ao escrever
em espanhol, alguns autores usam a palavra corporativismo quando se referem ao «antigo»
corporativismo, e o neologismo corporativismo ao «novo» corporativismo (v. Martínez-
-Alier e Roca 1968, 23-26). Em Portugal referem-se a esse sistema de representação de in-
teresses como corporativismo.

53 Em 1991, os atores sociais assinaram dois acordos complementares que regulam a
formação profissional, a higiene e a segurança no local de trabalho.

Quadro 5.2 – Concertação social em Portugal, 1986-2001

Acordo                                                                                      Ano                          Signatários               
Acordo sobre política de preços e de rendimentos       1986-1987   CIP, CAP, CCP, UGT, governo
Acordo sobre política de preços e de rendimentos       1988            CAP, CCP, UGT, governo
Acordo económico e social                                           1991            CIP, CCP, UGT, governo
Acordo sobre política de rendimentos                          1992            CIP, CAP, CCP, UGT, governo
Acordo de concertação social de curto prazo                1996            CIP, CAP, CCP, UGT, governo
Acordo de concertação estratégica                                1996-1999   CIP, CAP, CCP, UGT, governo
Acordo sobre políticas do emprego e formação           2001            CIP, CAP, CCP, UGT, CGTP-IN, 
profissional                                                                                     governo

Acordo sobre condições de trabalho, higiene               2001            CIP, CAP, CCP, UGT, CGTP-IN,
e segurança no trabalho e combate à sinistralidade                        governo
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subiu para 8,3%, a inflação atingiu os 29,3%, o rendimento líquido das
famílias desceu cerca de 3,7% e o consumo privado desceu 3%. As elei-
ções legislativas de 1983 resultaram numa coligação de «bloco central»
entre o conservador Partido Social-Democrata (PSD) e o Partido Socia-
lista (PS), sob a liderança de Mário Soares (líder do PS), na qualidade de
primeiro-ministro. Este governo implementou um plano de estabilização
do FMI e criou o Conselho Permanente de Concertação Social (CPCS),
uma instituição do Estado para a negociação tripartida macroeconómica
e social em 1984 (v. mais adiante). Os resultados positivos dessas medidas
tornaram-se evidentes em 1985, quando a economia saiu da recessão e
foram colhidos pelo PSD nas eleições legislativas de 1985 sob a liderança
de Aníbal Cavaco Silva.

Durante o ano de 1986, a economia continuou a melhorar graças à
ajuda da conjuntura externa e da adesão de Portugal à CEE. Com o ob-
jetivo de reduzir a inflação, o governo celebrou acordos com os atores
sociais para implementar uma política de rendimentos. Sob a forma de
«recomendações sobre política de rendimentos», os membros da CPCS
(a UGT, o governo e as três associações patronais representativas, CIP,
CCP e CAP)54 chegaram a um acordo sobre política de rendimentos em
1986, que fixou os aumentos salariais em 7%, sujeito à inflação atual.
Esse acordo tratou quase exclusivamente da taxa de aumento salarial no-
minal para 1987 e baseava-se nos valores de inflação previstos e que se
veio a provar estarem corretos, contribuindo assim para travar a inflação. 

O processo de concertação social continuou depois das eleições legis-
lativas de 1987, quando o PSD ganhou a maioria parlamentar. Em outu-
bro desse ano, a CGTP, com o apoio público do Partido Comunista
(PCP), decidiu entrar para a CPCS. O sindicato relacionou o programa
de reforma estrutural do governo (que tinha como objetivo uma revisão
da legislação laboral, privatizações e a revisão da Constituição e da re-
forma agrária) com a política de rendimentos. No dia 18 de janeiro de
1988, os atores sociais representados pela CPCS celebraram um novo
acordo sobre política de rendimentos (exceto a CGTP e a CIP, que recu-
saram assiná-lo).

Contradizendo as expectativas, o processo de desinflação parou em
1988, e a UGT retirou o seu apoio ao acordo quando o governo recusou
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54 A Confederação da Indústria Portuguesa (CIP), a Confederação do Comércio e Ser-
viços de Portugal (CCP), e a Confederação de Agricultores de Portugal (CAP). O sindicato
comunista (CGTP) que recusou participar na CPCS e segue uma estratégia de politização
de greve recusou participar nesse acordo.
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ajustar os aumentos salariais para admitir uma maior inflação. 
A consequência desse desenvolvimento foi que não foram celebrados ne-
nhuns acordos em 1989 e 1990, embora a moderação continue a preva-
lecer na negociação coletiva. O aumento da inflação, seja como for, ali-
mentado por grandes défices orçamentais, levou novamente os atores
sociais à mesa das negociações. Em 1990, o governo apresentou um pacto
social aos parceiros sociais, o Programa de Progresso Económico e Social
para os Anos Noventa. Essa iniciativa levou a intensas negociações, que
acabaram com o Acordo Económico e Social (AES), assinado por todos
os membros da CPCS, exceto a CGTP. Esse pacto incluía a redução da
semana de trabalho de 48 para 44 horas, com o objetivo de alcançar uma
redução até 40 horas em 1995, bem como um grande leque de outros as-
petos a serem regulamentados por futura legislação: despedimentos,
saúde, segurança e higiene no trabalho, subsídio de desemprego, formação
profissional, flexibilidade do horário de trabalho, segurança social suple-
mentar em casos de reestruturação industrial e contratação de menores.
O AES também abrangia a negociação coletiva e incluía também uma
recomendação sobre política salarial (o teto salarial sobe 13,5%). O AES
também incluía (pela primeira vez na corrida às negociações tripartidas)
a revisão anual do salário mínimo nacional para 40 000 escudos.55 O AES
orientou um novo pacote laboral em 1991 para rever a legislação sobre
despedimento por inadaptabilidade, trabalho de menores, horas de tra-
balho, férias, regras sobre a negociação coletiva e arbitragem de conflito
laboral. Em julho de 1991, todos os membros da CPCS, CGTP incluída,
assinaram dois «suba cordos» sobre a segurança e a higiene no trabalho e
a formação profissional.

Na sequência das eleições gerais de outubro de 1991, que resultaram
numa maioria absoluta do PSD, os parceiros sociais reabriram as nego-
ciações na CPCS com o objetivo de alcançarem um novo AES. Depois
de terríveis e prolongadas negociações sobre aumentos salariais (marcadas
pela insistência do governo em conter os custos salariais), as três princi-
pais confederações patronais, a UGT e o governo assinaram um novo
acordo a 15 de fevereiro de 1992. Esse pacto fixava um aumento salarial
de 9,75% e um aumento do salário mínimo de 11%.
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55 A CGTP, que exigia um aumento salarial de 15% e um salário mínimo de 41 500 es-
cudos, recusou-se a assinar o acordo, embora o seu secretário-geral, Carvalho da Silva, tenha
insistido em que «coisas positivas tinham sido negociadas» e concordasse levar o acordo
ao plenário da CGTP para ser debatido. A CAP também recusou assinar esse acordo [Alan
Stoleroff, «Between corporatism and class struggle: the Portuguese labour movement and
the Cavaco Silva governments», West European Politics, 15, 4 (1992): 118-150].
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A vitória do Partido Socialista nas eleições gerais de 1995 levou ao rea-
parecimento das negociações sociais com o «Acordo de Concertação So-
cial de Curto Prazo» de 1996. Esse pacto foi seguido do Acordo de Con-
certação Estratégica de 1996, ACE, que cobria o período de 1997-1999.
Compreendia um pacote de objetivos macroeconómicos e um programa
para o emprego e a competitividade. Dentro dos pontos incluídos nesse
pacto estavam: a partilha contratualizada dos ganhos de produtividade,
a promoção da competitividade pelas empresas portuguesas e uma polí-
tica de crescimento dos salários consistente com objetivos para conseguir
uma competitividade internacional e a integração de Portugal na união
monetária europeia. Esse acordo cobria quase todas as áreas das políticas
macroeconómicas e sociais, incluindo a orientação de políticas econó-
micas, políticas de rendimentos (o acordo faz referência a um plafond de
salários médios e de pensões), política de emprego, formação profissional,
legislação laboral, negociação coletiva, segurança social e a contribuição
das empresas portuguesas na competitividade. O acordo também esta-
belece a criação de uma comissão para acompanhar e garantir a execução
desse acordo, constituída por representantes das entidades que o subs-
crevem.56 Finalmente, os parceiros sociais celebraram dois pactos sociais
em 2001: «acordo sobre políticas do emprego e formação profissional»
e «acordo sobre condições de trabalho, higiene e segurança no trabalho
e combate à sinistralidade».

A posição predominante em Portugal é que o processo de concertação
tem sido muito positivo.57 Ao permitir uma redução dos custos unitários
do trabalho, melhorou a competitividade externa das empresas portu-
guesas, contribuindo para uma redução da inflação de 13,4% em 1990
para menos de 3% em 1999, e manteve o desemprego em níveis abaixo
dos de outros países europeus (cerca de 6%). Finalmente, também con-
tribuiu para a paz social. Portugal, que ainda em 1997 era considerado
um candidato externo para integrar a zona euro, conseguia cumprir con-
fortavelmente todos os critérios de Maastricht e, em parte, graças ao pro-
cesso de concertação, conseguia fazê-lo relativamente sem dificuldades.
Por exemplo, Portugal era o único país que conseguia reduzir o seu défice
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56 José da Silva Lopes, «El Consejo Económico y Social de Portugal», in El Dialogo
Social y su Institucionalización en España e Iberoamérica, coord. Durán López (Madrid: CES,
1999), 95-96.

57 Silva Lópes, «El Consejo...», 95. Para uma opinião mais cética sobre os efeitos da
concertação, v. Alan Stoleroff, «Between corporatism and class struggle. The Portuguese
labour movement and the Cavaco Silva governments», West European Politics, 15, 4 (1992):
118-150.
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orçamental abaixo dos 3% do PIB (critério de Maastricht) enquanto au-
mentava as despesas gerais do Estado. E isso estava em forte contraste
com o desempenho da economia espanhola depois de a concertação fa-
lhar em 1986.

Finalmente, também tem sido reconhecido algum mérito ao processo
de concertação social em Portugal pela sua contribuição para as negocia-
ções sociais, a nível solidário e na coesão social. Também tem contri-
buído para o desenvolvimento de mecanismos institucionais que permi-
tiram aos parceiros sociais participar no processo de tomada de decisão,
aprofundando deste modo a democracia e encorajando a paz social.

A retoma da concertação social em Portugal foi o resultado de uma
reorientação das estratégias dos atores sociais. Um novo conjunto de
constrangimentos e de oportunidades facilitou o aparecimento de novas
estratégias entre os atores sociais. Em primeiro lugar, no novo contexto
dos anos 80 e 90, as organizações sindicais apoiaram a negociação tri-
partida como uma estratégia para voltarem a tomar a iniciativa e influen-
ciar os efeitos da linha de conduta. A decisão dos sindicatos de voltarem
à mesa das negociações foi, para grande parte, uma decisão defensiva,
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Quadro 5.3 –  CPI, salários contratualizados, produtividade e desemprego 
                       em Portugal, 1987-2000
                       (% muda ao longo dos anos anteriores)

Ano                                                    1987        1988     1989     1990      1991      1992     1993                                                       
CPI                                               9,4         9,6      12,6     13,4     11,4       8,9       6,5
Salários contratualizados              14,4        9,9      10,6     14,1     14,2      10,9      7,9
Salários reais                                  5,0         0,3      –2,0      7,0       2,8        2,0       1,4
Rendimentos médios                      –            –          –          –          –          –        6,4
Rendimentos médios reais              –            –          –          –          –          –       –0,4
Desemprego                                  7,0         5,7       5,0       4,5       4,3        4,1       5,5
Produtividade                                3,7         2,3       2,6       2,3      –0,7       8,8       2,4
Custos unitários do trabalho           –            –          –          –          –          –        7,9                                                       
Ano                                                    1994       1995     1996     1997      1998      1999     2000                                                       
CPI                                               5,2         4,1       3,1       2,3       2,8        2,3       2,9
Salários contratualizados               5,1         5,0       4,7       3,6       3,3        3,6       3,4
Salários reais                                 –0,1        0,9       1,6       1,3       0,4        1,3       0,5
Rendimentos médios                     5,9         6,1       6,2       5,1       5,0        5,1        –
Rendimentos médios reais             0,5         1,9       3,1       2,7       1,9        2,3       2,9
Desemprego                                  6,9         7,2       7,3       6,8       5,0        4,4       4,0
Produtividade                                3,4         3,1       3,0       1,7       1,3        1,1       1,5
Custos unitários do trabalho         2,4         3,7       3,2       3,5       4,1        3,9       3,4
               
Fontes: ILO, Yearbook of Labor Statistics, vários anos, e OECD, Economic Surveys. Portugal, vários anos.
O aumento médio de produtividade para o período de 1987-1996 foi de 2,7%.
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motivada, em parte, pelo seu enfraquecimento a nível empresarial (evi-
denciado pela quebra relativa de densidade sindical) e pela sua incapaci-
dade de efetivamente mobilizarem trabalhadores em resposta às políticas
de emprego para liberalizar o mercado laboral. Noutras palavras, com o
seu apoio para esses acordos macroeconómicos, as classes trabalhadoras
procuravam mitigar o declínio do seu poder negocial no local de trabalho
e participar no processo de criação de política de emprego.58

Para além disso, o reaparecimento da negociação social tem sido en-
corajado por um processo de aprendizagem institucional que levou os
atores sociais a concluir que as anteriores estratégias de confrontação
eram prejudiciais para os interesses do seu eleitorado e ameaçavam a sua
própria sobrevivência. Esse desenvolvimento também reflete uma ten-
tativa dos atores sociais de conciliarem a necessidade de controlar as
despesas através de uma maior flexibilidade nas contratações e a neces-
sidade de relações cooperativas a nível empresarial para manter a com-
petitividade. Ou seja, esses acordos têm constituído um mecanismo ins-
titucional para apoiar a competitividade das empresas através de práticas
consultivas.

Finalmente, o aparecimento de novas instituições para estimular a ne-
gociação social tripartida (isto é, a Comissão Permanente de Concertação
Social, CPCS) resultou na institucionalização da luta política pelos go-
vernos, empregadores e sindicatos e contribuiu para uma transformação
no padrão das relações industriais. Por outras palavras, as escolhas feitas
pelos atores sociais eram menos condicionadas nas instituições pré-exis-
tentes. Pelo contrário, a balança de poder em mudança influenciou a ten-
dência dos atores sociais para seguirem as suas estratégias através de um
novo conjunto de instituições. Ao mesmo tempo, novos constrangimen-
tos e incentivos para mudar determinaram muito a sua interação e as
suas estratégias.59

O modelo de negociação social português

As condições institucionais e estruturais em Portugal proporcionam
uma base substancial para analisar os argumentos desenvolvidos pela li-
teratura neocorporativista. Faltam algumas condições especificadas pela
literatura que caracterizam os acordos neocorporativistas: os sindicatos
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58 Sebastián Royo, A New Century of Corporatism? Spain and Portugal in Comparative Pers-
pective (Westport: Praeger, 2002).

59 Id., ibid.
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de trabalhadores portugueses não organizam uma grande proporção da
população ativa e não têm o monopólio da representação. De facto, Por-
tugal tem sindicatos de trabalhadores divididos e relativamente fracos
com um nível baixo de filiações. A fragmentação é particularmente
aguda, embora as duas maiores confederações, a UGT e a CGTP, domi-
nem o movimento dos trabalhadores. Além disso, o país tem uma tradi-
ção de confrontação dentro das maiores confederações por razões ideo-
lógicas e o sindicato de orientação comunista tem sido dominante por
um longo período de tempo. A CGTP deu alguns passos para quebrar
algumas ligações com o Partido Comunista, mas o PCP ainda tem muita
influência dentro do sindicato e tem um importante papel estratégico.
Isso tem impedido a consolidação de boas relações entre a UGT (onde
o PS e o PSD ainda têm um papel) e a CGTP. Além disso, os sindicatos
têm pouco pessoal e carecem do poder organizacional e financeiro dos
seus homólogos europeus. Além do mais, também existe uma fragmen-
tação entre os empregadores, com três associações competindo pelo
apoio das empresas. Finalmente, Portugal tem um sistema de negociação
social relativamente descentralizado, um desenvolvimento, de acordo
com a literatura neocorporativista, nada propício à moderação salarial.

Outros fatores, no entanto, favoreceram o desenvolvimento da con-
certação social. Por exemplo, os sindicatos preferem negociações centra-
lizadas à descentralização a fim de ultrapassarem a sua fraqueza a nível
empresarial. Além disso, há organizações profissionais relativamente for-
tes que monopolizam a representação na profissão. Essas organizações
não estão categoricamente contra os sindicatos e querem evitar ataques
ideológicos contra o movimento dos trabalhadores. Também têm que-
rido negociar com os sindicatos para conseguir um pacto social.

O modelo de concertação português tem sido caracterizado por várias
particularidades específicas que configuraram um processo de concerta-
ção nitidamente diferente do existente noutros países, tais como a Suécia,
a Áustria e a Holanda. Em Portugal, o processo de negociação social tem
sido caracterizado pela primazia de considerações políticas sobre outros
objetivos, forte intervenção do Estado, um único cenário institucional,
objetivos específicos relacionados com o padrão político e económico
existente e subordinação dos sindicatos aos partidos políticos.60

Um fator-chave que ajuda a explicar a evolução nos padrões das rela-
ções industriais que surgiram em Portugal tem sido o modo de transição
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60 Sebastián Royo, From Social Democracy to Neoliberalism. The Consequences of Party He-
gemony in Spain 1983-1996 (Nova Iorque: St. Martin’s Press, 2000), 210-214.
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política. As fases revolucionárias do processo de democratização enco-
rajaram a radicalização dos trabalhadores e intensificaram os antagonis-
mos de classes.61 Esse desenvolvimento deixou um legado de descon-
fiança entre os atores e aprofundou a politização do sistema de relações
industriais. A classe trabalhadora portuguesa foi um dos principais atores
durante o processo de transição e participou ativamente no desenvolvi-
mento da Constituição de 1976, o que resultou numa posição pró-traba-
lhadores dessa Constituição.62 A consequência desse desenvolvimento
tem sido que os sucessivos governos democráticos enfrentaram constran-
gimentos quando tentaram reformar as leis laborais para as tornarem
mais favoráveis para as empresas. Por exemplo, em 1987, o Tribunal
Constitucional declarou inconstitucional a reforma laboral aprovada pelo
governo do PSD. Consequentemente, a opinião dos empresários nunca
teve uma influência hegemónica e ficaram cientes de que tinham de ne-
gociar com a classe trabalhadora para reformar as leis laborais.

Para além disso, uma das principais características que facilitaram o
desenvolvimento e a institucionalização da concertação social em Por-
tugal foi a criação em 1983 pelo governo PS-PSD da Comissão Perma-
nente de Concertação Social (CPCS). Esta instituição estava encarregue
de estabelecer um consenso entre os atores sociais e de facilitar a concer-
tação. A função principal dessa instituição é formalizar mecanismos de
participação e garantir que as opiniões dos agentes são tidas em conside-
ração quando se aprova legislação que os afecta. A CPCS tem conse-
guido moderar a oposição da CGTP às negociações centralizadas e en-
corajou a colaboração entre a UGT e a CGTP.

Além disso, em Portugal, o partido no governo não tem conseguido
constituir uma maioria constitucional que imponha a sua opinião – isto
é, o PSD nunca recebeu uma maioria suficiente para reformar a Consti-
tuição por si só, e daí a necessidade de fazer alianças com outros atores
sociais para reformar o sistema. Os fatores institucionais também ajudam
a explicar os resultados. Portugal tem um sistema semipresidencialista.
Embora o presidente não tenha o poder do presidente francês – ou até
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61 Outros académicos argumentaram que o modelo espanhol parece confirmar que a
coligação de softliners intraregime e softliners extraregime resulta num modelo mais confli-
tuoso de relações industriais que diminui o papel dos sindicatos, porque não são neces-
sários para a consolidação dos objetivos dessa coligação. Em Portugal, pelo contrário,
extraregime softliners têm um papel central no processo de democratização, e isso resultou
num sistema mais inclusivo de relações industriais, porque precisam que as classes tra-
balhadoras reforçam o seu programa (Nataf, Democratization..., 210).

62 Rafael Durán Muñoz, Acciones Colectivas y Transiciones a la Democracia. España y Por-
tugal, 1974-1977 (Madrid: Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, 1997).
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do presidente norte-americano –, tem conseguido bloquear as propostas
do governo quando é contra. Uma das principais características do sis-
tema político português é o poder que o presidente tem de remeter le-
gislação controversa ao Tribunal Constitucional. Esse equilíbrio tem sido
reforçado quando o país elege um presidente de um partido diferente do
que está no governo. Na segunda metade dos anos 80, durante o governo
PSD, Mário Soares foi eleito presidente com o apoio do PS e do PCP.
Ele pôde reprimir o impulso reformista do governo PSD e salvaguardou
os direitos dos trabalhadores. Em 1986 ele impediu a implementação da
reforma laboral aprovada pelo governo PSD. Enviou-a para o Tribunal
Constitucional, que declarou que ela não estava em conformidade com
a constituição do regime. Ele utilizou esse poder trinta e três vezes desde
1986 e conseguiu forçar o PSD dois terços das vezes a reformular legis-
lação importante.63

Finalmente, os partidos políticos ainda têm um papel decisivo nos sin-
dicatos (e vice-versa). Há representantes sindicais eleitos para o parlamento
em listas partidárias e representantes partidários na comissão executiva
dos sindicatos. Isso tem um papel decisivo na concertação porque permite
aos partidos (nomeadamente ao PSD e ao PS) influenciar os sindicatos
(UGT) para conseguirem a concertação. A UGT não é dominada só por
um partido: tanto o Partido Socialista, PS, como o Partido Social-Demo-
crata, PSD, controlam os sindicatos que integram a UGT (em 1981, o PS
controlava 20 sindicatos e o PSD 24). O poder executivo está organizado
pelas linhas partidárias e ambos os partidos concordam que o sindicato
deveria estar envolvido num diálogo nacional sobre política económica.
Por isso, a UGT rejeita uma abordagem de conflito de classes e defende
o consenso e a negociação, ao contrário da confrontação.64

Conclusões: a europeização de grupos 
de interesses?

O processo de integração europeia tem exercido uma influência signi-
ficativa nas relações industriais não só através da implementação do acquis
communautaire e da regulamentação europeia sobre questões sociais, mas
também ao promover uma socialização de elites e o desenvolvimento
de redes transnacionais que mostram ser fundamentais para a consolida-
ção dos grupos de interesses (recebem um apoio substancial por parte
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64 Id., ibid., 143.
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dos seus homólogos europeus). Para além disso, o desenvolvimento de
interesses económicos e de redes a nível europeu também consolida o
apoio de atores económicos à democracia e o modelo económico e social
europeu. O efeito mais importante, no entanto, tem sido que a europei-
zação tem encorajado a abertura da economia portuguesa à concorrência
crescente que levou a privatizações, downsizing e reestruturação interna
de sectores económicos e à liberalização da economia. Esses desenvolvi-
mentos geraram pressões e tiveram uma influência significativa nos atores
sociais, contribuindo para o aparecimento de um novo padrão de rela-
ções industriais. 

Atualmente, os legados do autoritarismo e a experiência do período
revolucionário têm travado os esforços para institucionalizar um con-
junto de relações industriais modernas e estáveis baseadas na confiança.
De facto, as relações industriais portuguesas ainda estão marcadas pela
herança do corporativismo autoritário e pelas características específicas
da transição democrática, em particular o facto de as mobilizações revo-
lucionárias em massa terem encorajado a radicalização e o antagonismo
de classes e levado ao intervencionismo e regulamentação do Estado.65

A falta de confiança está enraizada na agitação revolucionária, relacio-
nada com o objetivo de eliminar o capitalismo e com o estabelecimento
de legislação vantajosa para os trabalhadores. Esse desenvolvimento
mudou a balança de poderes entre as classes trabalhadora e de capitais e,
consequentemente, o papel político da classe trabalhadora organizada
tem sido razoavelmente forte vis-à-vis a classe patronal organizada. 
O conflito entre classes tem sido agravado pela cisão entre comunistas e
socialistas, que levou, como vimos, à fragmentação do movimento tra-
balhador. Em resultado, diferenças de estratégias, estrutura e práticas im-
pedem relações próximas entre os sindicatos. As consequências ainda se
ressentem atualmente e mitigaram os efeitos da europeização e limitaram
o seu impacto do ponto de vista comportamental e ideológico dos atores,
travando assim o surgimento de um modelo baseado na confiança e na
cooperação: divisões e polarização ideológicas, fragmentação do movi-
mento trabalhador e patronal, rigidez no mercado laboral (isto é, despe-
dimentos limitados e definição limitada de despedimento por justa
causa); relações antagónicas entre a classe de trabalhadores e a classe de
capitais; altos níveis de mobilização e conflito.

O Estado atual das coisas tem consequências significativas. Um dos
principais desafios das chamadas economias suborganizadas é conseguir
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a capacidade coordenadora pelos atores sociais que irá permitir-lhes res-
ponder às pressões internacionais e resolver os problemas económicos
que resultam da crescente concorrência internacional e da integração de
mercado.66 Infelizmente, em Portugal tem havido muito poucas melho-
rias em estratégias tecnológicas, de gestão e comerciais, bem como um
aumento limitado de produtividade. A competitividade ainda tem como
base os salários baixos. No entanto, este modelo não é sustentável num
mundo global onde Portugal enfrenta a concorrência crescente dos novos
Estados membros e das economias de baixo custo da Ásia oriental. 

O desafio da competitividade requer reformas estruturais e um cres-
cimento económico, o que pressupõe um maior investimento em in-
fraestruturas, esforços para melhorar a qualidade da educação, uma pro-
moção rigorosa da concorrência em todas as áreas e uma simplificação
fiscal. Portugal precisa de substituir o modelo de baixo custo por um
de alto valor agregado baseado no valor agregado da intensidade de ca-
pital de produção. Isso requer investimentos tecnológicos, uma nova
cultura de empreendedorismo, um capital humano com fortes aptidões
e, mais importante, um padrão de relações industriais flexível e adaptável
baseado na confiança e na cooperação. De facto, enquanto as mudanças
em regimes de produção e estruturas ocupacionais requerem uma maior
flexibilidade, a crescente concorrência merece mecanismos institucionais
que facilitem a cooperação entre os atores sociais e inclinem a balança
da determinação dos salários para o lado do sector comercializável da
economia. Daí a importância da negociação social, que é a chave para
promover uma mudança de um modelo de baixo custo para um de alto
valor agregado.

Quais são as perspetivas da negociação social nacional? Ainda não está claro
se as tendências atuais irão persistir no futuro, se irão consolidar o papel
dominante tradicional do Estado nas relações industriais ou permitir aos
atores sociais tomarem a iniciativa e afirmarem a sua autonomia. O su-
cesso (ou fracasso) dessas iniciativas determinará a consolidação dessa
abordagem. Como já vimos, o regresso da negociação social nacional
tem tido consequências positivas para as economias portuguesas e con-
tribuiu para sustentar um crescimento rápido. Ao mesmo tempo, a dis-
cussão anterior sugere que as motivações que levaram os atores sociais a
regressar às negociações sociais nacionais são mais estruturais do que a
meta de participação na UEM e parecem perdurar no futuro. Os atores
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sociais deveriam ter incentivos poderosos para continuar essa abordagem,
tendo em conta as dificuldades que o governo e os empregadores tiveram
no passado para controlar o aumento do salário global sem o apoio dos
sindicatos, associado ao desgaste que fragmentações futuras teriam na
posição das principais confederações. Para além disso, a análise do papel
desempenhado pelo CES e pela CPCS sugere que uma estratégia em
conjunto que tenha como base a negociação social durará mais tempo
do que o máximo que os atores sociais têm sido capazes de desenvolver
uma capacidade de aprendizagem estratégica. 

Ao mesmo tempo, outros desenvolvimentos favorecem a continuação
desses processos. Em primeiro lugar, a moderação salarial é a chave para
colmatar a diferença entre os países mais ricos da UE (o PIB por cabeça
em Portugal é só de 74% da média da UE), para explorar uma especiali-
zação pela Europa e para atrair investimentos dos seus parceiros europeus
(a retribuição média por hora na indústria ainda é inferior a metade do
nível alemão). Para além disso, o abandono de estratégias de vastas ma-
cronegociações – que abrangiam todos os aspetos e acabavam em ma-
croacordos – a favor de uma nova estratégia que tem como base diferen-
tes mesas de negociações é mais propício para acordos. Os atores sociais
portugueses adotaram uma abordagem mais flexível através de negocia-
ções paralelas de vários acordos de concertação social, cada um com um
alcance limitado. Essa estratégia negocial tem como base um pacote de
negócios que inclui tanto a organização e flexibilidade do mercado la-
boral como importantes reformas sociais. Os novos pactos procuram
manter o equilíbrio entre a flexibilidade e a solidariedade e entre a equi-
dade e a eficiência. Fazem parte de uma troca política: benefícios sociais
e emprego em troca de flexibilidade e moderação salarial. Em países
como Portugal, onde as reformas unilaterais não têm sido eficazes e têm
encontrado uma forte resistência, os governos são capazes de continuar
a utilizar essa estratégia para ganhar legitimidade por reformas laborais e
sociais pouco populares e para ultrapassar o veto institucional dos par-
ceiros sociais. Os parceiros sociais, em resposta, são capazes de aceitar
essa abordagem enquanto participarem no processo de fazer política e
receberem compensações. Finalmente, um incentivo suplementar é o
facto de a negociação social ajudar a evitar um efeito negativo da política
social na negociação salarial.67
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67 Anke Hassel e Bernhard Ebbinghaus, «From means to ends. Linking wage modera-
tion and social policy reform», in Social Pacts in Europe. New Dynamics, coords. Giuseppe
Fajertag e Philippe Pochet (Bruxelas: ETUI, 2000).
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Para Portugal, com um tipo de relações industriais muito enraizado
na lei e com uma forte intervenção do Estado, o desafio vai ser construir
novos mecanismos institucionais que proporcionem os instrumentos ne-
cessários para que os governos adotem as políticas do lado da oferta ade-
quadas e contenham a inflação enquanto mantêm ativas as políticas fis-
cais e para os microatores terem a flexibilidade interna e externa
necessária e os custos mais baixos para competir efetivamente num mer-
cado globalizado. A negociação social é o instrumento adequado para
alcançar esses objetivos, pois fornece aos atores sociais processos para al-
cançar um balanço entre eficiência e solidariedade enquanto vencem os
pontos vetados.

Finalmente, a união económica e monetária europeia irá significar mais
restrições em políticas económicas domésticas porque a união monetária
subordina a política macroeconómica na área da UEM a uma única au-
toridade monetária, o independente Banco Central Europeu. Embora al-
guns académicos já tenham previsto a rejeição de esquemas de concerta-
ção centralizada, novas análises demonstram a importância que a política
de rendimentos terá no contexto da união monetária.68 A política de ren-
dimentos, com a sua influência nas relações laborais e nos custos do tra-
balho, parece continuar a ser um instrumento adequado para melhorar a
competitividade e contribui para convergir para os objetivos seguidos
pelas economias europeias. Os benefícios da negociação salarial centrali-
zada, no entanto, articulam-se muito com a habilidade dos líderes sindi-
cais para controlar o crescimento salarial geral com o intuito de impedir
medidas de política monetária que resultarão num desemprego mais ele-
vado.69 A UEM resultará na descentralização do nível de negociação sa-
larial pela UE porque, por todo o lado, as organizações sindicais circun-
dantes serão menos abrangentes e, por isso, terão menos incentivos para
assimilar as pressões inflacionárias dos aumentos salariais.70 O risco será
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68 Torben Iversen, Contested Economic Institutions: The Politics of Macroeconomic and Wage-
Bargaining in Organised Capitalism (Nova Iorque: Cambridge University Press, 1999).

69 Pérez, «Yet the Century?», 22; Peter Hall e Robert Franzese, «Mixed signals. Central
bank independence, coordinated wage-bargaining, and European monetary union», In-
ternational Organization, 52, 3: 505-535.

70 «Towards a euro wage?», pelo instituto de pesquisa inglês Industrial Relations Services,
sugere que o euro irá empurrar os sistemas salariais para dois caminhos, para a centrali-
zação e descentralização, dependendo das regiões, dos sectores económicos e empresas
(Financial Times, 13 de outubro de 1998, 3), Sirkka Hamalainen, do conselho executivo
do Banco Central Europeu, declarou num discurso em Londres que a flexibilidade laboral
melhorou e os acordos salariais tornaram-se mais moderados desde a introdução do euro.
Declarou que «há provas de uma mudança muito significativa no comportamento do
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que no novo contexto da UEM, no qual a negociação salarial é relativa-
mente fragmentada, mas onde há uma única autoridade monetária para
toda a zona, os negociadores salariais serão menos sensíveis às ameaças
do BCE. Contudo, dado que os custos unitários do trabalho continuarão
a ser um fator crítico na melhoria da competitividade, haverá grandes
pressões por parte dos governos, empregadores e sindicatos para continuar
com a negociação salarial a nível nacional.
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mercado laboral nos países da zona euro, nomeadamente no campo das negociações sa-
lariais... a disciplina melhorou bastante nesse campo, com as exigências salariais assu-
mindo aparentemente um nível de inflação definitivamente mais baixo e ajustando-se
mais rapidamente às condições cíclicas do que antes da introdução do euro» (v. «ECB
hails euro effects on labour markets», in Financial Times, 26 de Fevereiro de 2002, 4).
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André Freire
José Santana Pereira

Capítulo 6

Integração europeia e alinhamentos
partidários: o caso português como
exemplo para as novas democracias
do Leste europeu*

Introdução

As eleições europeias de 2004 representaram uma mudança impor-
tante na União Europeia (UE): devido ao alargamento, dez novos Esta-
dos membros participaram nessas eleições pela primeira vez. Isto signi-
ficou um considerável alargamento do eleitorado que toma decisões a
respeito da composição política do Parlamento Europeu, mas também a
diversificação do número e tipo de eleições que tomam lugar nestas de-
mocracias. Oito desses países são democracias em processo de consoli-
dação após a dissolução de regimes comunistas autoritários no início dos
anos 90 (Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Po-
lónia e República Checa). Nos anos que se seguiram, o alargamento das
fronteiras da UE para leste (e sul) continuou: em 2007 aderiram à UE
dois outros países pós-comunistas (Bulgária e Roménia), enquanto em
2013 a Croácia se tornou o 28.º Estado membro. Estes países organiza-
ram as suas primeiras eleições para o Parlamento Europeu menos de vinte

147

* O presente capítulo é uma versão revista e atualizada deste outro: André Freire, «Eu-
ropean integration and party attachments: the Portuguese case as an example of new de-
mocracies», in The Europeanization of Portuguese Democracy, coords. Nuno Severiano Tei-
xeira e António Costa Pinto (Nova Iorque: Columbia University Press, 2012), 183-224.
Nesta revisão e atualização foram tidos em considerações outros trabalhos dos dois au-
tores sobre o tema, nomeadamente: André Freire, «A new era in democratic Portugal?
The 2009 European legislative and local elections», South European Society and Politics, 15,
4 (2010): 593-613; André Freire e José Santana Pereira, «More second-order than ever?
The 2014 European Parliament elections in Portugal», South European Society and Politics,
20, 3 (2015): 381-414.
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anos depois das suas primeiras eleições democráticas, sendo que, no caso
dos países que integraram a UE em 2004, apenas cerca de catorze anos
separam estes dois momentos. 

As democracias recentes da Europa do Sul (Espanha, Grécia e Portu-
gal) partilham com as democracias pós-comunistas algumas características
que podem ser relevantes para o estudo das eleições europeias. Em pri-
meiro lugar, estes países iniciaram a sua transição para a democracia em
meados dos anos 70. Consequentemente, partilham com as novas de-
mocracias da Europa central e de Leste uma pesada herança de autorita-
rismo. Em segundo lugar, estes países organizaram as suas primeiras elei-
ções europeias nos anos 80, ou seja, também pouco depois das suas
primeiras eleições nacionais democráticas. 

As democracias recentes do Sul da Europa constituem assim casos de
estudo muito apropriados para a análise dos efeitos de curto e de longo
prazo da ocorrência de eleições de segunda ordem no alinhamento par-
tidário dos cidadãos e correspondentes comportamentos de voto em elei-
ções de primeira ordem. Nas novas democracias do Leste europeu, o ca-
rácter recente da integração europeia não permite ainda uma análise
longitudinal, visto que ainda só ocorreram duas ou três eleições euro-
peias. Já nas democracias recentes da Europa do Sul, entre a adesão e o
ano de 2014 tiveram lugar sete (Portugal e Espanha) ou oito (Grécia) elei-
ções para o Parlamento Europeu.

O estudo empírico das eleições europeias recorre frequentemente ao
enquadramento teórico do modelo das eleições de segunda ordem. Trata-
-se de um modelo proposto por dois politólogos alemães, Karlheinz Reif
e Hermann Schmitt,1 após as primeiras eleições diretas para o Parlamento
Europeu, que tomaram lugar em 1979. As eleições de primeira ordem
são aquelas em que o que está em jogo é muito importante tanto para os
partidos como para os eleitores: falamos do controlo do poder
executivo.2 Já as eleições europeias são destinadas a eleger representantes
que exercerão o seu mandato num distante e abstrato Parlamento Euro-
peu. São, assim, eleições vistas como menos importantes, secundárias –
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1 Karlheinz Reif e Hermann Schmitt, «Nine second-order national elections: a con-
ceptual framework for the analysis of European election results», European Journal of Po-
litical Research, 8, 1 (1980): 3-44.

2 Michael Marsh, «Testing the second-order election model after four European elec-
tions», British Journal of Political Science, 28 (1998): 591-607; Wouter van der Brug e Cees
van der Eijk, coords., European Elections and Domestic Politics: Lessons from the Past and Sce-
narios for the Future (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2007); Cees van
der Eijk e Mark N. Franklin, coords., Choosing Europe? The European Electorate and National
Politics in the Face of the Union (Ann Arbor, MI: Michigan University Press, 1996).
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eleições de segunda ordem. Devido a esta sua natureza, as eleições euro-
peias são geralmente disputadas pelos mesmos atores políticos, que des-
tacam as mesmas questões (nacionais) e tendem a dar menos espaço às
questões europeias na comunicação política efetuada antes e durante a
campanha eleitoral. Assim, nas eleições europeias, o comportamento
eleitoral tende a ser estruturado pelos mesmos fatores do voto das elei-
ções nacionais de primeira ordem (no caso português, as eleições legisla-
tivas).3

Contudo, nem todos os constrangimentos contextuais ativos nas elei-
ções de primeira ordem estão presentes nas eleições europeias. Por exem-
plo, não existem constrangimentos em termos de preocupações a respeito
da formação de governo, já que as eleições europeias não têm conse-
quências importantes para a política nacional (ou europeia). Assim sendo,
os eleitores podem sentir-se mais livres para «votar com o coração» do
que nas eleições de primeira ordem, em que mais frequentemente «votam
com a cabeça». 

Façamos um pequeno parêntesis para definir estes conceitos. De
acordo com Mark Franklin, existem três modalidades de voto nas eleições
europeias: «voto com a cabeça», «voto com o coração» e «voto com os
pés».4 O voto com a cabeça toma lugar quando os eleitores têm em conta
considerações estratégicas, tais como o desejo de não desperdiçar o seu
voto com partidos que dificilmente terão uma palavra a dizer na forma-
ção do governo, ou de evitar que partidos que poderão ter um efeito de-
sestabilizador no parlamento elejam representantes. Por sua vez, o voto
com o coração ocorre quando o eleitor vota no seu partido preferido
(por motivos ideológicos ou outros), sem ter em conta qualquer consi-
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3 André Freire, «Second order elections and electoral cycles in democratic Portugal»,
South European Society and Politics, 9, 3 (2004): 54-79; André Freire, «Eleições de segunda
ordem e ciclos eleitorais no Portugal democrático, 1975-2004», Análise Social, XL, 177
(2005): 815-846; Freire e Santana-Pereira, «More second-order...»; Carlos Jalali e Tiago
Silva, «Everyone ignores Europe? Party campaigns and media coverage in the 2009 Eu-
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coords. Michaela Maier, Jesper Strömbäck e Lynda Lee Kaid (Londres: Routledge, 2011),
111-127; Marina Costa Lobo, «Still second-order? European Parliament elections in Por-
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Pinto (Nova Iorque: Columbia University Press, 2011), 249-274; Filipe Nunes, «Eleições
de segunda ordem em Portugal: o caso das europeias de 2004», Análise Social, XL, 177
(2005): 795-813. 

4 Mark Franklin, «The fading power of national politics to structure voting behaviour
in elections to the European Parliament», comunicação apresentada na Conferência sobre
as Eleições Europeias de 2004, Central European University, Budapeste, 21 de maio de
2005), 4-6, disponível em www.ees-homepage.net/papers.
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deração estratégica. Por fim, o voto com os pés é frequentemente uma
expressão de protesto contra o governo em funções, a classe política, ou
os programas e/ou os candidatos dos partidos nos quais os eleitores vo-
tariam normalmente, ou serve para indicar a contestação a uma deter-
minada medida política.5

As eleições de segunda ordem constituem um contexto favorável a
que os eleitores se afastem dos partidos em que normalmente votariam
em eleições de primeira ordem, sem grandes consequências para o sis-
tema político nacional. Obviamente, nas eleições para o Parlamento Eu-
ropeu, a maioria dos eleitores vota com a cabeça, espelhando o seu com-
portamento eleitoral nas eleições de primeira ordem.6 Já o número de
eleitores que votam com o coração ou com os pés varia de acordo com
muitos fatores, especialmente o calendário do ciclo eleitoral nacional. 

Qual é o resultado da existência desta oportunidade de abandonar os
partidos em que se vota/votaria em eleições de primeira ordem? Franklin
perspetiva dois possíveis impactos dessas oportunidades de deserção cria-
das pelas eleições europeias. Em primeiro lugar, é de esperar que haja um
impacto na socialização política dos eleitores e um adiamento ou impe-
dimento da formação de identificações partidárias fortes.7 Este efeito pode
ser especialmente preocupante em novas democracias, criando sérios obs-
táculos à estabilização dos sistemas partidários, ao retardar ou mesmo im-
pedir o estabelecimento de padrões estáveis de comportamento eleitoral.
Em segundo lugar, «é possível que as diferentes experiências de socializa-
ção destes jovens eleitores venham a afetar o seu comportamento apenas
nas eleições europeias, criando a consciência de que estas são eleições di-
ferentes das nacionais e permitindo-lhes adquirir uma identificação parti-
dária tão forte como a de coortes de eleitores mais velhos».8

Um estudo recente, que analisa medidas de volatilidade eleitoral cria-
das com base em dados agregados relativos a eleições ocorridas entre
1976 e 2004, observa apenas pequenas diferenças entre o que acontece
em eleições de primeira ordem e europeias.9 No entanto, sabe-se que os
índices de volatilidade baseados em dados agregados são medidas muito
rudimentares dos fluxos eleitorais entre duas eleições (voltaremos a este
assunto mais adiante neste capítulo). 
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5 Franklin, «The fading power...».
6 Id., ibid.
7 Id., ibid.
8 Id., ibid. (nossa tradução).
9 Daniele Caramani, «Is there a European electorate and what does it look like? Evidence

from electoral volatility measures, 1976--2004», West European Politics, 29, 1 (2006): 1-27.
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O objetivo deste capítulo é o de analisar o impacto do comporta-
mento eleitoral nas eleições europeias nos alinhamentos partidários em
Portugal, olhando para o caso português como representativo das demo-
cracias recentes da Europa do Sul e tentando tirar ilações para as novas
democracias do Centro e Leste europeus. Visto que o modelo de eleições
de segunda ordem10 não faz quaisquer previsões em termos de inter-re-
lações a longo prazo entre os comportamentos eleitorais em eleições na-
cionais e europeias, o nosso estudo pode ser um contributo valioso para
este debate. A existência (ou ausência) de um impacto significativo, a
longo prazo, do comportamento eleitoral em eleições europeias na iden-
tificação partidária pode ser de especial interesse para as novas democra-
cias pós-comunistas, dada a importância de identificações partidárias for-
tes para a estabilização do sistema partidário.11

A análise destes impactos não pode ser feita tão convenientemente
através do estudo das novas democracias pós-comunistas, porque se trata
de impactos a longo prazo12 e, nestes países, a adesão ocorreu há ainda
relativamente pouco tempo. Ao estudar Portugal, que conta já três déca-
das de integração europeia, podemos compreender o impacto das elei-
ções europeias na estabilização das âncoras da identificação partidária
em novas democracias, impacto esse que pode ser interessante para os
Estados membros pós-comunistas. Assim, neste capítulo analisa-se o im-
pacto do comportamento eleitoral nas eleições europeias em Portugal
(enquanto exemplo das novas democracias do Sul da Europa) e tentam-
-se extrair algumas ilações para os novos Estados membros da UE, muitos
dos quais são democracias em consolidação.

Depois de uma introdução sobre as eleições e as características das ins-
tituições políticas em Portugal (nomeadamente os sistemas eleitorais uti-
lizados nos dois tipos de eleições em análise) procede-se à análise da es-
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10 Reif e Schmitt, «Nine second-order...».
11 Ian Budge, Ivor  Crewe e Dennis Farlie, orgs., Party Identification and Beyond: Represen-

tations of Voting and Party Competition (Londres: John Wiley & Sons, 1976); Samuel H. Barnes,
Peter McDonough e Antonio Lopez Pina, «The development of partisanship in new de-
mocracies: the case of Spain», American Journal of Political Science, 29 (1985): 695--720; André
Freire, «Left-right ideological identities in new democracies: Greece, Portugal and Spain in
the Western European context», Pôle Sud – Revue de science politique de l’Europe méridionale,
25, II (2006): 153-173; Richard Gunther e Juan R. Montero, «The anchors of partisanship:
a comparative analysis of voting behaviour in four Southern European countries», in Parties,
Politics, and Democracy in New Southern Europe, coords. Nikiforos Diamandouros e Richard
Gunther (Baltimore: The John Hopkins University Press, 2001), 83-152.

12 Hermann Schmitt, «The European Parliament elections of june 2004: still second-
-order?», West European Politics, 28, 3 (2005): 650-679. 
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pecificidade do comportamento eleitoral nas eleições europeias em com-
paração com as escolhas eleitorais em eleições de primeira ordem, no-
meadamente em termos do aproveitamento efetivo das oportunidades
de deserção pelos eleitores. Em seguida, avalia-se o impacto do compor-
tamento eleitoral em eleições europeias na identificação partidária em
democracias recentes. A solidez das âncoras da identificação partidária
será avaliada não apenas em termos de comportamento eleitoral, mas
também em termos dos níveis de identificação partidária da população
adulta portuguesa desde imediatamente antes da primeira eleição euro-
peia até 2014. É necessária uma nota: embora este capítulo se foque no
caso português, sempre que pertinente serão fornecidos e analisados
dados relativos à Grécia e à Espanha.13 Para além disso, as conclusões
deste capítulo serão baseadas nos padrões empíricos identificados em ter-
mos de impacto da integração europeia nas vinculações partidárias em
três democracias da Europa do Sul (Espanha, Grécia e Portugal). Por fim,
sempre que se considerou pertinente, analisam-se também dados relati-
vos a outras eleições de segunda ordem em Portugal: as autárquicas.

O papel das eleições no sistema político 
português

O sistema político português é, desde 1976, semipresidencial;14 assim
sendo, as duas únicas instituições com legitimidade eleitoral nacional e res-
ponsabilidade direta no processo de formação de governo são o presidente
da República e o parlamento. O chefe de Estado é o presidente, eleito di-
retamente pelos cidadãos, que partilha o poder com o chefe do governo
(primeiro-ministro), responsável perante o parlamento. Entre 1976 e 1982,
o presidente da República detinha poderes significativos, dando origem a
um equilíbrio pouco claro entre poderes presidenciais e parlamentares.
Com a revisão constitucional de 1982 reduziram-se substancialmente al-
guns destes poderes, tornando o sistema mais parlamentar-presidencial.15
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13 Estes casos são analisados de maneira mais aprofundada em André Freire e Eftichia Te-
peroglou, «European elections and national politics: lessons from the ‘new’ Southern Euro-
pean democracies»,  Journal of Elections, Public Opinion and Parties, 17, 1 (2007):101-122; e «Elei-
ções europeias e política nacional: lições das ‘novas’ democracias do Sul da Europa»,
Perspetivas: Portuguese Journal of Political Science and International Relations, 2 (2007): 29-54. 

14 Marcel Duverger, «A new political system model: semi-presidential government»,
in Parliamentary versus Presidential Government, coord. Arend Lijphart (Oxford: Oxford
University Press, 1980), 142-149.

15 Matthew Shugart e John Carey, Presidents and Assemblies: Constitutional Design and
Electoral Dynamics (Cambridge: Cambridge University Press, 1992).
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Esta interpretação não é, porém, totalmente consensual, havendo quem
pense precisamente o contrário.16

Enquanto as eleições presidenciais servem para eleger um presidente
da República, que detém poderes importantes (embora modestos em
comparação com o semipresidencialismo francês ou com o semipresiden-
cialismo português no período de 1976-1982), as eleições legislativas, em
que se elegem 230 deputados à Assembleia da República, determinam,
em última análise, qual o partido que formará governo, quem será o pri-
meiro-ministro e, portanto, quem exercerá o poder executivo. Estas são
claramente as eleições mais importantes no sistema político português.

Em Portugal têm ainda lugar eleições menos importantes em termos
da sua contribuição para o funcionamento do sistema político nacional.
Estas eleições tomam lugar a nível autárquico, regional e europeu. As
primeiras eleições autárquicas e regionais plenamente democráticas acon-
tecem em 1976, no seguimento da promulgação da nova Constituição
portuguesa, que prevê três níveis distintos de poder local – a freguesia, o
concelho e as regiões administrativas especiais dos Açores e da Madeira. 

Por sua vez, as primeiras eleições europeias em Portugal (e Espanha)
ocorreram em junho de 1987, no seguimento da adesão à Comunidade
Económica Europeia (1986). Desde então, os eleitores portugueses (e es-
panhóis) foram convidados a ir às urnas para eleger eurodeputados mais
seis vezes. A importância destas eleições para a política nacional é, em
Portugal, a mesma que em qualquer outro lado na UE: pouca ou ne-
nhuma. São eleições de importância secundária para o funcionamento
do sistema político tanto em termos de ordem constitucional como
(quase sempre) em termos de consequências políticas.

Demonstrámos já, noutros locais, que quer as eleições europeias, quer
as eleições autárquicas podem ser consideradas eleições de segunda
ordem, quer do ponto de vista teórico, quer do ponto de vista dos seus
efeitos práticos, empiricamente mensurados, e daí que, sempre que per-
tinente, comparamos as legislativas com as europeias e as autárquicas.17

Os sistemas eleitorais nas eleições legislativas 
e europeias

Em Portugal, tanto as eleições legislativas como as europeias são dis-
putadas de acordo com o sistema de d’Hondt de representação propor-
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16 José Reis Novais, Teoria do Sistema de Governo Semipresidencial, vol. I (Coimbra: Alme-
dina, 2007); José Reis Novais, O Sistema Semipresidencial Português – Semipresidencialismo,
vol. II (Coimbra: Almedina, 2010). 

17 Freire «Second order elections...»; Freire, «Eleições de segunda ordem...».  
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cional e listas fechadas.18 Desde 1976, a única mudança significativa in-
troduzida no sistema eleitoral para as eleições legislativas foi a redução
do número de deputados de 250 para 230, em 1991. Esta mudança re-
sultou numa pequena redução na magnitude média dos círculos eleito-
rais: de 11,4 deputados por círculo entre 1975 e 1987 para 10,5 a partir
de 1991.19 Este sistema eleitoral beneficia os grandes partidos (aqueles
com mais de 25% dos votos), é relativamente justo para os partidos de
média dimensão (com 15-25% de votos) e pode até permitir a represen-
tação de partidos muito pequenos (com 1,5%-3% de votos), devido à
grande magnitude dos círculos eleitorais de Lisboa e do Porto.

As eleições europeias são disputadas num único círculo eleitoral, cor-
respondente ao território nacional. O número de assentos atribuídos a
Portugal no Parlamento Europeu tem variado ao longo das três últimas
décadas, passando de 24/25 entre 1987 e 2004 para 22 em 2009 e 21 em
2014. O sistema eleitoral é de representação proporcional com listas fe-
chadas. Poder-se-ia dizer que o sistema eleitoral usado nas eleições euro-
peias não é tão justo para os partidos de pequena e média dimensão
como o usado nas legislativas, devido à ausência de círculos de magni-
tude variável que facilitam a eleição de representantes por parte destes
partidos nos círculos de maior magnitude. No entanto, a magnitude
média dos círculos nas eleições legislativas (atualmente cerca de 10) não
é tão elevada como nas eleições europeias (atualmente 21). Com exceção
dos pequenos partidos com eleitorados concentrados em Lisboa e no
Porto, os benefícios introduzidos pelas características do sistema eleitoral
em vigor nas eleições legislativas não são evidentes.

Analisando as características dos sistemas eleitorais usados na Grécia e
em Espanha em eleições legislativas (muito mais desproporcionais do que
o português) e europeias (semelhantes ao português), conclui-se que na Gré-
cia os pequenos e médios partidos têm uma maior probabilidade de fazer
eleger deputados nas eleições europeias do que nas eleições legislativas.20

No caso da Espanha, esta premissa só é verdadeira para os pequenos e mé-
dios partidos cujos eleitorados estão geograficamente dispersos [Partido Co-
munista de Espanha/Esquerda Unida (PCE/IU – Partido Comunista de Es-
paña/Izquierda Unida) e Centro Democrático e Social (CDS – Centro
Democrático y Social)]. No caso dos partidos regionalistas, estes beneficiam
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18 Id., ibid.
19 Contudo, é de salientar que a magnitude dos círculos eleitorais portugueses varia

consideravelmente. Para mais detalhes, v. Fernando Farelo Lopes e André Freire, Partidos
Políticos e Sistemas Eleitorais: Uma Introdução (Lisboa: Celta, 2002), 135-143.

20 Freire e Teperoglou, «European elections...», e «Eleições europeias...».
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da concentração geográfica do seu eleitorado nas eleições nacionais, mas
têm mais dificuldade em obter representação no Parlamento Europeu, mo-
tivo pelo qual costumam concorrer às eleições europeias em coligação.21

Os sistemas partidários nas eleições 
de primeira e segunda ordem

Ao longo das últimas quatro décadas, a política portuguesa tem sido
dominada por quatro partidos: o Partido Socialista (PS), de centro-es-
querda, o Partido Social-Democrata (PSD), de centro-direita, o ortodoxo
Partido Comunista Português (PCP) e o partido de direita CDS-Partido
Popular (CDS-PP).22 Nos últimos quinze anos juntou-se a este grupo, en-
quanto partido com representação nos parlamentos nacional e europeu, o
Bloco de Esquerda (BE). Para além destes partidos, têm participado nos
processos eleitorais pequenos partidos tanto de esquerda como de direita.

Os primeiros anos da democracia portuguesa foram marcados pela exis-
tência de um sistema partidário relativamente fragmentado, típico de um
regime democrático consensual.23 A partir de 1987 verificou-se uma trans-
formação fundamental no sistema partidário português, que parecia estar
a tomar uma direção maioritária. Este padrão pode ser verificado na qua-
dro 6.1, nomeadamente através da observação da proporção de votos nos
dois maiores partidos (a soma das percentagens de votos no PS e no PSD
em cada eleição) e pela análise do número efetivo de partidos eleitorais
(NEPE) e do número efetivo de partidos parlamentares (NEPP). A partir
de 1987, o formato do sistema partidário português mudou consideravel-
mente: os dois principais partidos conseguem agregar sempre mais de
70% dos votos (em vez dos 55%-65% no período de 1975-1985), o nú-
mero efetivo de partidos eleitorais decresce, passando de 4 a 5 no período
supracitado para 3, e o número efetivo de partidos parlamentares passa a
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21 Gabriel Colomé, «Espagne», in Dictionnaire des élections européennes, coord. Yves Dé-
loye (Paris: Economica, 2005), 238–242; Roberto Espindola e Fabio Garcia, «Spain», in
The 2004 Elections to the European Parliament, coord. Juliet Lodge (Houndmills: Palgrave
Macmillan, 2005), 230-238.

22 Thomas C. Bruneau et al., «Democracy, Southern European style», in Parties, Politics
and Democracy in New Southern Europe, coords. Nikiforos Diamandouros e Richard Gun -
ther (Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 2001), 16-83.

23 Sobre as definições dos modelos de democracia, «democracia maioritária» e «demo-
cracia consensual» e a sua aplicação e periodização na democracia portuguesa, v. André
Freire, «Minority representation in Portuguese democracy», Portuguese Journal of Social Science,
6, 3 (2007): 193-211, «A new era in democratic Portugal? The 2009 European, legislative
and local elections», South European Society and Politics, 15, 4 (2010): 593-613, e «A represen-
tação das minorias na democracia portuguesa», in O Sistema Político Português, Séculos XIX-
-XXI: Continuidades e Ruturas, coord. André Freire (Coimbra: Almedina, 2014), 213-256.
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situar-se em torno dos 2,5, em contraste com os 3-4 observados na pri-
meira década da democracia portuguesa. Em suma, Portugal parecia estar
a percorrer um caminho em direção ao bipartidarismo.

No entanto, os resultados das eleições legislativas de 2009 representa-
ram uma mudança nesta tendência maioritária. O PS obteve a percenta-
gem de votos mais baixa conseguida pelo partido mais votado (36,6%)
desde 1987 (a segunda mais baixa foi em 2002, quando o PSD obteve
40,2%) e os dois maiores partidos, em conjunto, obtiveram a percenta-
gem de votos mais baixa desde 1987 (65,7%; a segunda mais baixa foi de
72,4% em 1987). O NEPE atingiu o valor mais elevado desde 1987 (4,1)
e, a nível dos assentos parlamentares, a situação também se modificou
significativamente: o NEPP atingiu o seu nível mais elevado desde 1987
(3,3).24 As eleições de 201125 e 201526 vieram confirmar o fim da deriva
bipartidária, com um aumento do número efetivo de partidos eleitorais
e parlamentares, que regressam, em 2015, a valores próximos dos obser-
vados em inícios da década de 80 (quadro 6.1). 

Com exceção dos governos apartidários, de iniciativa presidencial, no-
meados pelo presidente Ramalho Eanes em finais dos anos 70, o PS e 
o PSD sempre controlaram o governo. Estes partidos governaram sozi-
nhos (PS: 1976-1977, 1995-2002, 2005-2009, 2009-2011; 2015-; PSD:
1985-1995) ou em coligação (PS-CDS: 1977-1978; PSD-CDS-PPM:
1979-1983; PS-PSD: 1983-1985; PSD-CDS-PP: 2002-2005, 2011-2015).
A mudança de uma democracia consensual para uma democracia ten-
dencialmente maioritária a partir de 1987 (inclusive) comporta mudanças
a vários níveis: passa-se de um sistema partidário fragmentado para um
quase bipartidarismo, de governos de coligação (ou minoria) instáveis
para maiorias de um só partido (na maioria das vezes) e governos relati-
vamente estáveis e de um parlamento (e presidente) fortes para um go-
verno (primeiro-ministro) forte.27
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24 Freire e Teperoglou, «European elections...»; André Freire, «A new era in democratic
Portugal? The 2009 European, legislative and local elections», South European Society and
Politics 15, 4 (2010): 593-613.

25 André Freire e José Santana Pereira, «Portugal, 2011: the victory of the neoliberal
right, the defeat of the left», Portuguese Journal of Social Sciences, 11, 2 (2012): 179-187;
Pedro C. Magalhães, «The elections of the great recession in Portugal: performance voting
under a blurred responsibility for the economy», Journal of Elections, Public Opinion and
Parties, 24, 2 (2014): 180-202.

26 Marco Lisi e Jorge Fernandes, «O adeus ao ‘arco de governação’? As eleições legis-
lativas de 2015», in As Eleições Legislativas no Portugal Democrático, 1975-2015, coord. Marco
Lisi (Lisboa: Assembleia da República, 2015), 291-309.

27 Bruneau et al. «Democracy, Southern European style...»; Freire, «Mudança do sistema
partidário...», e «A new era...»; Freire e Teperoglou, «European elections...».
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De facto, a estabilidade dos governos melhorou substancialmente
entre 1987 e 2009.28 Durante este período apenas os governos do PS
(1999-2002) e da coligação PSD/CDS-PP (2002-5) não terminaram os
seus mandatos. Em 30 de novembro de 2004, no seguimento de uma
série de problemas com o desempenho do governo, o presidente da Re-
pública anunciou a sua intenção de convocar eleições em fevereiro de
2005, nas quais o PS obteve a sua primeira maioria absoluta. Seguiu-se
uma longa legislatura (54 meses)29 com o PS a liderar um governo de
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28 Bruneau et al., «Democracy, Southern European style...»; Freire «Mudança do sistema
partidário...».

29 Devido a uma mudança legislativa que apontava para a necessidade de os mandatos
governamentais terminarem em setembro para que o novo governo pudesse preparar o
seu orçamento.

Quadro 6.1 – Desproporcionalidade, concentração dos votos nos dois 
                      maiores partidos e número efetivo de partidos eleitorais 
                      (NEPE) e parlamentares (NEPP) nas eleições legislativas 
                      portuguesas (1975-2015)

Anos                                               1975      1976    1979     1980     1983     1985     1987     1991                                                 
Desproporcionalidade*              5,7       3,7      3,7       3,9       3,0      3,6      6,1       6,1
PS + PSD (% de votos)             64,3    59,0    55,3     56,5     63,4    50,6     72,4     79,7
NEPE**                                     3,7       4,0      4,7       4,6       3,7      4,8      3,0       2,8
NEPP***                                    2,9      3,4      3,9       4,0       3,4      4,2      2,4       2,2
Anos (continuação)                         1995      1999    2002     2005    2009     2011     2015         
                      
Desproporcionalidade                4,6      4,9      4,6       5,8       5,6      6,9       7,6         
PS + PSD (% de votos)             77,8     76,3    78,0     73,8     65,7    66,7     64,3         
NEPE                                         3,1      3,1      3,2       3,3       4,1      4,0      4,6         
NEPP                                         2,6      2,6      2,6       2,6       3,3      2,9      3,3

Fonte: Dados das estatísticas eleitorais oficiais da Comissão Nacional de Eleições (CNE) e da Dire-
ção-Geral da Administração Interna (DGAI-MA), ex STAPE-MAI, tratados em Freire, «European
integration...»; André Freire, «The condition of Portuguese democracy during the troika’s interven-
tion, 2011-2015», artigo integrante do dossier «Political parties, institutions and civil society: the eco-
nomic crisis and the evolution of Southern Europe political systems», Portuguese Journal of Social
Science, 15, 2 (2016).  
Notas: Cálculos baseados em dados disponibilizados em www.cne.pt e http://www.eleicoes.mai.
gov.pt/.
* Índice de quadrados mínimos = √ (∑ (Si –Vi)/2). Si e Vi — percentagem de assentos e votos para
cada partido, respetivamente [v. Michael Gallagher, «Proportionality, disproportionality and electoral
systems», Electoral Studies, 10, 1 (2009): 33-51]. 
** NEPE = 1 / ∑ Vi 2 , em que Vi representa a proporção de votos por partido i. Dados elaborados
pelos autores usando a fórmula proposta em Markku Laakso e Rein Taagepera, «Effective number of
parties: a measure with application to West Europe», Comparative Political Studies, 12, 1 (1979): 3-27. 
*** NEPP = 1 / ∑ Si 2 , em que Si representa a proporção de assentos por partido i. Dados elaborados
pelos autores usando a fórmula proposta por Laakso e Taagepera, «Effective number of parties...».
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maioria de um só partido. Foi esta legislatura – a décima – que esteve
sob escrutínio no ciclo de eleições em 2009. Os resultados das legislativas
deste ano levaram a uma considerável redução da bancada parlamentar
do PS, que passou a ter de governar em minoria. 

Em 2011, pouco antes do pedido de resgate financeiro, o governo de
Sócrates cai; as eleições antecipadas de julho dão a vitória ao PSD, que,
contudo, não consegue uma maioria dos assentos parlamentares e opta,
por isso, por formar uma coligação com o CDS-PP.30 O governo de co-
ligação, que implementou duras medidas de austeridade e conheceu der-
rotas nas autárquicas de 2013 e europeias de 2014,31 conseguiu chegar ao
fim do seu mandato, e os partidos que o suportavam foram mesmo a
primeira força política nas eleições de outubro de 2015 (lista «Portugal à
Frente» – PàF, PSD e CDS-PP). No entanto, tendo perdido 12 pontos
percentuais em relação a 2011 e sem possibilidades de entendimento
com os partidos de esquerda e centro-esquerda no parlamento, o segundo
governo da coligação durou pouco menos de duas semanas e foi substi-
tuído por um governo de minoria do PS com o apoio parlamentar do
BE e da CDU (PCP e PEV). Portugal aproximou-se, assim, de um mo-
delo de parlamentarismo de contrato que é bastante comum no Norte
da Europa.32 Em termos de alianças, Portugal convergiu também com o
resto da Europa ocidental depois da queda do muro de Berlim, ao for-
mar-se uma aliança governativa entre o PS (governo minoritário), o BE,
o PCP e o PEV («partidos de suporte» no parlamento).33

Note-se que as eleições legislativas de 2015 foram marcadas pela maior
desproporcionalidade de sempre na democracia portuguesa, fruto da par-
ticipação de vários partidos mal sucedidos em termos de conversão de
votos em mandatos e alvo de fraca cobertura mediática, bem como pela
maior fragmentação partidária (NEPE e NEPP) e menor concentração
de voto nos dois maiores partidos de toda a democracia portuguesa pós-
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30 Magalhães, «The elections of the great recession...»
31 Freire e Santana Pereira, «More second-order...». 
32 Nicholas Aylott e Torbjörn Bergman, «Almost in government, but not quite: the

Swedish Greens, bargaining constraints and the rise of contract parliamentarism», ECPR
joint sessions, 2004, Uppsala, Sweden; Tim Bale e Torbjörn Bergman, «Captives no lon-
ger, but servants still? Contract parliamentarism and the new minority governance in
Sweden and New Zealand», Government and Opposition, 41, 3 (2006): 422-449.

33 Luke March e André Freire, A Esquerda Radical em Portugal e na Europa: Marxismo,
Mainstream ou Marginalidade? (Porto: Quid Novi, 2012); André Freire, «Crise e transfor-
mação nas esquerdas europeias, antes e depois do fim dos regimes do »socialismo real-
mente existente» (1989-1991)», in O Fim da URSS, a Nova Rússia e a Crise das Esquerdas,
coord. Pedro Aires Oliveira (Lisboa: Colibri, 2013), 247-302.
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-1985. Na verdade, do ponto de vista da fragmentação partidária, há uma
espécie de regresso ao período da democracia consensual (1976-1987),
uma tendência que se notava já pelo menos desde 2009, mas que se afir-
mou em 2015.34

Será que os desenvolvimentos no sistema partidário decorrentes das
eleições legislativas são também observáveis nas eleições europeias (e lo-
cais)? Para responder a esta pergunta analisámos as tendências em termos
de concentração de votos e número efetivo de partidos nas eleições eu-
ropeias e autárquicas desde a década de 70 até aos dias de hoje (quadros
6.2 e 6.3).35 A tendência maioritária do sistema partidário português a
nível das eleições legislativas, visível na concentração de votos nos dois
maiores partidos e no declínio do número efetivo de partidos eleitorais
e parlamentares, refletiu-se tanto nas eleições europeias como nas autár-
quicas, embora com algum atraso. Esta tendência tornou-se primeiro evi-
dente a nível legislativo, antes de se repercutir nos níveis europeu e au-
tárquico, e teve lugar sem nenhuma mudança significativa do sistema
eleitoral, sendo apenas devida às mudanças nos padrões de comporta-
mento eleitoral. 

A inversão de tendência nas legislativas, no sentido de um regresso à
política consensual, acontece de forma sincronizada, em 2009, em termos
de eleições europeias e legislativas, mas não nas autárquicas que tomam
lugar naquele mesmo ano. De facto, alguns dos padrões observados nas
eleições de 27 de setembro de 2009 tinham sido já identificados nas elei-
ções europeias de 13 de junho de 2009. Nas eleições europeias de 2009,
o índice do NEPE (que considera o número de partidos ponderado pela
respetiva força eleitoral) atingiu o valor de 5, o mais elevado desde 1987
e bem acima do segundo valor mais elevado (4,4, observado em 1989).
Entre 1994 e 2004, o índice do NEPE esteve sempre abaixo de 3,8. Como
vimos acima, esta brusca inversão da tendência maioritária foi replicada
nas eleições legislativas de setembro de 2009, nas quais o NEPE atingiu
4,1, o valor mais elevado desde 1987. Embora seja mais baixo do que o
valor obtido nas eleições europeias do mesmo ano, este valor é, contudo,
mais alto do que o verificado no «período consensual» das eleições de
1975, 1976 e 1983 (quadro 6.1). As eleições europeias (2014) e legislativas
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34 Freire, «The condition of Portuguese...».
35 Para seguir a evolução de cada um dos quatro maiores partidos portugueses e com-

parar o desempenho dos grandes e médios/pequenos partidos ao longo de diferentes
tipos de eleições utilizámos as mesmas regras para desagregação dos votos em coligações
apresentadas em Freire, «Second-order elections...». 
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(2011 e 2015) que se seguiram representam alguma continuidade neste
processo de retorno à política consensual (quadros 6.1 e 6.2). 

A médio e longo prazo, as eleições de primeira ordem parecem estar
a contaminar as eleições europeias, sendo este um fenómeno não previsto
pelo modelo das eleições de segunda ordem, uma vez que este modelo
não faz quaisquer previsões longitudinais.36 Contudo, 2009 também de-
monstrou a possível ocorrência de uma influência oposta: as mudanças
no formato do sistema partidário começaram nas eleições europeias
(junho de 2009) e refletiram-se nas legislativas (setembro de 2009). A mu-
dança do sistema partidário é claramente um elemento de continuidade
entre as eleições europeias e legislativas de 2009. Embora as repercussões
das tendências observáveis nas eleições legislativas, a nível do sistema
partidário, nas eleições europeias não fossem previstas pelo modelo de
eleições de segunda ordem, este é um fenómeno que pode ser integrado
nesse quadro teórico. Devemos ter em mente que, para os partidos, as
eleições de primeira ordem são mais importantes do que as eleições eu-
ropeias em termos de recursos financeiros estatais, de visibilidade dos
meios de comunicação e de estrutura organizacional.37 Assim sendo, se
alguns partidos perderem a sua força em eleições legislativas, esse facto
tenderá a contaminar outros níveis de poder.

Nas eleições autárquicas de outubro de 2009, ao contrário do que
acontecera no rescaldo dos outros dois momentos eleitorais desse ano,
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36 Para mais detalhes, bem como para uma comparação sistemática do caso português
com a Grécia e a Espanha, em que se chegou a conclusões semelhantes para a Espanha,
mas não para a Grécia (devido à presença de um forte sistema de dois partidos desde os
anos 70), v. Freire e Teperoglou, «European elections...».

37 Yves Déloye, coord., Dictionnaire des élections européennes (Paris: Economica, 2005); Es-
pindola e Garcia, «Spain»...; Dimitris Kavakas, «Greece», in The 2004 Elections to the European
Parliament, coord. Juliet Lodge (Houndmills: Palgrave Macmillan, 2005); van der Eijk e
Franklin, «Choosing Europe?...»; José M. Magone, «Portugal», in The 2004 Elections to the Eu-
ropean Parliament, coord. Juliet Lodge (Houndmills: Palgrave Macmillan, 2005).

Quadro 6.2 – Desproporcionalidade, NEPE e NEPP: eleições europeias 
                      em Portugal (1987-2014)

                                              1987        1989        1994      1999        2004        2009       2014                                        
Desproporcionalidade*      4,3         5,6         4,4       5,4         4,7          5,4         7,4
NEPE**                                                     4,3         4,4         3,7       3,3         3,5         5,0         5,7
NEPP***                                                    3,6         3,4         3,2       2,7         2,9         3,8         3,8

Fonte: V. quadro 6.1. 
Notas (*, **, ***): v. quadro 6.1.
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o índice do NEPE baixa efetivamente em relação a 2005 (quadro 6.3).
Os motivos deste desvio nas eleições autárquicas são vários e saem do
âmbito do presente capítulo. Contudo, avançamos aqui algumas possí-
veis explicações. Primeiro, devemos ter em consideração que as eleições
autárquicas são mais desproporcionais: os valores médios de despropor-
cionalidade para o período completo são de 5,1% para as legislativas
(1975-2015), de 5,3% para as europeias (1987-2014) e de 5,9% nas autár-
quicas (1976-2013). Uma das principais razões para este facto é a magni-
tude média dos círculos eleitorais, muito mais baixa nas eleições autár-
quicas do que nas europeias ou legislativas. Para além disso, nas eleições
autárquicas ocorrem 308 competições (a nível concelhio), o que é logis-
ticamente muito exigente para os pequenos partidos. Em terceiro lugar,
o contexto nacional tem muito menos peso nas eleições autárquicas. Por
fim, a punição do governo em exercício (nomeadamente através do voto
em partidos mais pequenos) terá sido bastante reduzida nas eleições lo-
cais de 2009, devido ao facto de a eleição legislativa ter ocorrido pouco
antes.38 Em 2013, o impacto do regresso à política consensual nas legis-
lativas tem finalmente um seguimento a nível local: o NEPE atinge o
valor de 4,1, sendo o mais alto desde 1989. Semelhante evolução não
acontece no NEPP, devido ao facto de estas terem sido eleições particu-
larmente desproporcionais.

Passemos agora à análise do desempenho dos partidos políticos nos
diversos tipos de eleições de acordo com a sua dimensão, com o propó-
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38 Freire, «A new era...». 

Quadro 6.3 – Desproporcionalidade, NEPE e NEPP: eleições autárquicas 
                      em Portugal (1976-2013)

Anos                                          1976      1979     1982    1985    1989     1993    1997                                                     
Desproporcionalidade*               6,9         6,2       5,8       6,4       4,7        4,9       4,5
NEPE**                                      4,4         4,1       4,2       4,2       3,6        3,4       3,4
NEPP***                                     3,5         3,5       3,6       3,4       2,9        2,9       2,7
                                                     
Anos (continuação)                          2001       2005      2009      2013                                                                                           
Desproporcionalidade*               5,2         7,8        5,6       6,9                                  
NEPE                                         3,7         3,7       3,4       4,1                                  
NEPP                                          2,9         2,6       2,8       3,0

Fonte: V. quadro 6.1. 
Notas (*, **, ***): v. quadro 6.1.
Para 2001-2013, cálculos revistos pelos autores baseados em dados disponibilizados em www.cne.pt
e http://www.eleicoes.mai.gov.pt/.
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sito de testar alguns pressupostos do modelo das eleições de segunda
ordem.39 A primeira hipótese a ser testada é aquela que estabelece que,
em média, os partidos pequenos (vários, de esquerda e direita) e médios
(PCP, CDS-PP e BE a partir de 1999 e PRD nos anos 80) têm um melhor
desempenho (isto é, recebem maior percentagem de votos) nas eleições
europeias do que nas legislativas. A segunda hipótese postula que os gran-
des partidos (PS e PSD) apresentam melhores desempenhos nas eleições
legislativas do que nas europeias.

Em termos gerais, ambas as hipóteses são confirmadas no caso portu-
guês (quadro 6.4).40 É oportuno, no entanto, fazer algumas especificações.
Em primeiro lugar, o PS e o PSD têm um melhor desempenho nas elei-
ções legislativas do que nas europeias, mas este diferencial foi mais pro-
nunciado nos anos 2000 (+ 8) e no primeiro quinquénio da década se-
guinte (+ 12) do que nos anos 90 (+ 6,2). Convém sublinhar que as
eleições dos anos 80 não são totalmente comparáveis às dos anos 90 e
2000, nomeadamente devido à presença do PRD (Partido Renovador
Democrático) nas disputas eleitorais. Pelo contrário, os dois partidos de
média dimensão mais antigos (PCP e CDS-PP) sempre tiveram um me-
lhor desempenho nas eleições europeias do que nas legislativas, mas esta
diferença foi muito menos pronunciada nos últimos anos. Quanto ao
BE, este padrão observa-se na década de 2000, mas não em 1999 (ano
em que a afirmação do partido está em crescendo, levando a um melhor
resultado nas legislativas de outubro do que nas europeias de junho) nem
nos últimos cinco anos, que testemunharam um resultado pouco expres-
sivo do partido nas europeias (exceto em 2009) e resultados altamente
díspares nas legislativas – um decréscimo da relevância eleitoral em 2011
e o melhor resultado de sempre em 2015. 

Por último, os partidos muito pequenos (tanto à esquerda como à di-
reita) tiveram sempre um melhor desempenho nas eleições europeias do
que nas legislativas, mas estas diferenças foram particularmente pronun-
ciadas nos últimos quinze anos. Convém salientar os excelentes resulta-
dos dos partidos pequenos nas europeias de 2014, fruto da afirmação de
novos partidos, como o LIVRE e o PAN, e uma escolha acertada do MPT
para a liderança da lista de candidatos a eurodeputados (Marinho Pinto),
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39 Marsh, «Testing the second order...; Reif e Schmitt, «Nine second order...»; van der
Eijk e Franklin, «Choosing Europe?...».

40 Para mais pormenores, bem como para uma comparação sistemática do caso portu-
guês com a Grécia e a Espanha, em que se chegou a conclusões semelhantes para a Grécia,
mas não para a Espanha (devido aos partidos regionalistas/nacionalistas), v. Freire e Te-
peroglou, «European elections...».
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que permitiu que este partido ultrapassasse mesmo o BE em termos de
percentagem de votos e mandatos europeus. 

Na década de 90, as eleições autárquicas costumavam ser semelhantes
às europeias: bons resultados para os partidos de média dimensão e maus
resultados para os maiores partidos (em comparação com os resultados
obtidos nas anteriores legislativas). No entanto, este não foi o caso nos
últimos quinze anos, em que a prestação dos maiores partidos tende a
ser ligeiramente melhor nas autárquicas do que nas legislativas (coisa que
também acontece na década de 80). Na década de 2000 e no período de
2011-2015, os partidos de média dimensão têm resultados mais expres-
sivos nas legislativas do que nas autárquicas, sendo apenas os partidos
pequenos a apresentar um melhor desempenho nas disputas eleitorais
locais. Mais uma vez, os motivos para este último desvio nas eleições au-
tárquicas são diversos e vão para além do âmbito deste capítulo.
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Quadro 6.4 – Percentagens médias de votos dos partidos políticos 
                      nas eleições legislativas, europeias e autárquicas, 1980-2015

Partidos políticos
                                Tipo de          Década       Década        Década           

                                                          eleições            1980           1990            2000     2011-2015
                                                         
PS + PSD                                 Legislativas        61,1           77,9           72,5        65,5
(grandes partidos)                       Europeias        60,1          71,7           64,5        53,5
                                                Autárquicas       63,4          74,2           74,9        66,3

PCP + CDS                             Legislativas        26,5          16,1           16,2         17,2
(partidos de média dimensão)    Europeias         27,7           21,1           17,6         18,4
                                                Autárquicas       29,5          20,5           15,5        16,2

PRD                                         Legislativas        11,5           0,6              –             –
(partido de média dimensão)     Europeias         4,4            0,2              –             –
                                                Autárquicas        2,8              –               –             –
                                                         
BE                                            Legislativas          –              2,4            6,3           7,7
(partido de média dimensão)     Europeias           –              1,8             7,8          4,6
                                                Autárquicas          –               –              2,1          2,5

Outros: esquerda e direita         Legislativas         4,1            2,9            2,1          5,7
(pequenos partidos e, nas           Europeias         6,6            3,4             4,7         15,9 
autárquicas a partir de 2001,     Autárquicas        1,7            3,3            3,1          8,2 
grupos de cidadãos)                                               
                                                                             
Fonte: Freire, «European integration...». Atualização dos autores para 2011-2015.
Nota: Sobre os procedimentos utilizados para desagregar coligações, v. Freire, «Second-order elec-
tions...», e Freire e Teperoglou, «European elections...».
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O impacto a longo prazo dos comportamentos 
de voto nas âncoras da identificação partidária

Como vimos, as eleições europeias fornecem oportunidades para os
eleitores se afastarem dos partidos em que normalmente votariam em
eleições legislativas, permitindo-lhes votar com o coração ou com os pés,
em vez de com a cabeça. 

Franklin prevê dois possíveis efeitos dessas oportunidades de deserção
nas eleições europeias. Em primeiro lugar, o uso da oportunidade de de-
serção nas eleições europeias irá afetar a socialização dos eleitores jovens
e tal retardará ou impedirá a aquisição de uma identificação partidária
sólida. Este efeito pode dificultar a estabilização dos sistemas políticos e
partidários nas novas democracias, atrasando (ou mesmo impedindo) o
estabelecimento de padrões estáveis de comportamento eleitoral. Em se-
gundo lugar, o uso das oportunidades de deserção pelos jovens eleitores
poderá afetar o seu comportamento apenas nas eleições europeias, per-
mitindo-lhes, pois, adquirir «uma identificação partidária tão forte nas
eleições nacionais como as coortes de eleitores anteriores».41

Na secção anterior deste capítulo vimos que nas democracias recentes
da Europa do Sul os eleitores parecem utilizar a oportunidade de deser-
ção nas eleições europeias, visto haver variações significativas nos resul-
tados dos partidos em eleições legislativas e de segunda ordem. No en-
tanto, os dados anteriormente analisados constituem medidas pouco
precisas da deserção, dado que não têm em conta as transferências de
votos a nível individual, que se anulam mutuamente e, portanto, não
são visíveis a nível agregado. Consequentemente, torna-se necessário ava-
liar os níveis de deserção nas eleições europeias também através da utili-
zação de dados de nível individual. Ou seja, nesta secção usaremos quer
dados individuais, quer dados agregados para medir a volatilidade elei-
toral, numa espécie de vai-e-vem de validações cruzadas. 

Começamos por recorrer a indicadores de quasi-switching, criados atra-
vés da comparação do comportamento de voto nas eleições europeias
reportado pelos inquiridos com a intenção de voto numa eleição nacio-
nal hipotética e simultânea. Quando os eleitores afirmam votar em par-
tidos distintos nas europeias e numa hipotética eleição legislativa simul-
tânea, estão a fazer quasi-switching. A expectativa é a seguinte: «Serão
observados níveis crescentes de quasi-switching à medida que a passagem
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41 Franklin, «The fading power...» (nossa tradução).
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do tempo faz com que os eleitores que adquiriram hábitos de voto mais
rígidos deixem o eleitorado (por morte ou doença) e que o número de
eleitores que experienciaram eleições europeias durante a sua socialização
aumente».42

De acordo com Franklin,43 os níveis de quasi-switching em 1989, 1994,
1999 e 2004 variam entre os 8% e os 12% na Grécia, enquanto em Por-
tugal variam entre os 8% e os 43% (valor atípico observado em 2004; o
segundo valor mais elevado é de cerca de 12%). Em Espanha, os níveis
de quasi-switching são um pouco mais altos, sendo o valor mais baixo de
11% e o valor mais alto de 22%. Excetuando o caso de Portugal, que
apresenta um nível surpreendentemente elevado em 2004, não há um
aumento geral em termos de quasi-switching e não existem tendências li-
neares neste período. Assim, a magnitude do quasi-switching parece de-
pender do contexto político. 

Os dados analisados por Franklin revelam alguma propensão por parte
dos eleitores para mudar o sentido do seu voto nas eleições legislativas
nacionais. Contudo, é necessário salientar que este indicador de quasi-
-switching é apenas uma aproximação aos verdadeiros níveis de compor-
tamento eleitoral desleal: os eleitores não sentem o mesmo grau de cons-
trangimento numa eleição nacional hipotética e numa eleição real.

Terá este aparente comportamento eleitoral desleal tido algum impacto
nas escolhas de voto em eleições legislativas? Se sim, terá consequências
em termos da estabilização do sistema político e partidário em Portugal
(e nas novas democracias da Europa do Sul), atrasando ou mesmo com-
prometendo o estabelecimento de padrões estáveis de comportamento
eleitoral? Para responder a estas questões usam-se tanto medidas agrega-
das da volatilidade eleitoral como indicadores do grau de ancoragem so-
cial e ideológica da identificação partidária a nível individual.

A nível agregado, serão analisados os níveis de volatilidade eleitoral
total e interbloco.44 Considerando que as eleições de segunda ordem
podem ser usadas pelos eleitores para expressar o seu descontentamento
com o governo em exercício, e considerando que estas eleições não têm
consequências diretas para a formação do governo nacional, é possível
que os eleitores se sintam mais propensos a mudar o seu sentido de voto
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42 Franklin, «The fading power...» (nossa tradução).
43 Id., ibid.
44 Stefano Bartolini e Peter Mair, Identity, Competition and Electoral Availability: The Sta-

bilization of European Electorates, 1885-1985 (Cambridge: Cambridge University Press,
1990), 17-52 e 313-314.
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em eleições de segunda ordem. Acreditamos que isto possa acontecer
tanto em termos de mudança de voto dentro do mesmo quadrante ideo-
lógico (volatilidade intrabloco) como em termos de uma mudança que
representa o atravessar da fronteira esquerda/direita (volatilidade inter-
bloco). O indicador de volatilidade total numa eleição inclui tanto a vo-
latilidade intrabloco como a volatilidade interbloco. 

Em Portugal, a análise destes indicadores relativos ao período de 1975-
-2015 não permite corroborar completamente as nossas expectativas
(quadros 6.5, 6.6 e 6.7). A volatilidade total é apenas ligeiramente maior
nas eleições europeias (média = 12,5) do que nas eleições legislativas
(média = 12), embora seja muito mais elevada em relação às autárquicas
(média = 7). Se analisarmos apenas as eleições legislativas que ocorreram
em simultâneo ou depois das primeiras europeias, verificamos que a vo-
latilidade é até mais elevada nas primeiras (média = 13,4). No que respeita
à volatilidade interbloco, no período em análise esta é de facto mais ele-
vada nas europeias (6,8) do que nas legislativas (5,7), mas bastante mo-
desta nas autárquicas (2,6).  

Analisando os casos da Grécia e da Espanha, e considerando a média
total de volatilidade nas eleições nacionais e europeias durante um pe-
ríodo de cerca de duas décadas (1981-1987 a 2004), Caramani concluiu
que a volatilidade total foi mais elevada nas eleições nacionais do que
nas europeias,45 embora as diferenças fossem bastante pequenas. No caso
português, a média da volatilidade total era muito mais elevada nas elei-
ções nacionais do que nas europeias. O autor concluiu o oposto relati-
vamente aos 12 Estados membros da UE: a volatilidade mais elevada era
geralmente encontrada nas eleições europeias, à exceção da Finlândia,
do Luxemburgo e da Holanda.

Numa perspetiva geral comparada e longitudinal, a nível nacional, a
Grécia, Portugal e Espanha apresentam algumas das eleições mais volá-
teis ocorridas nos países da Europa ocidental entre 1975 e 2002.46 Tal é
certamente um indicador da sua natureza de regimes democráticos re-
centes, nos quais os padrões de comportamento eleitoral não se encon-
travam ainda estabilizados. No entanto, através da análise da volatilidade
eleitoral em cada eleição, desde a primeira eleição democrática até
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45 Caramani, «Is there a European electorate...». 
46 Richard Gunther, «As eleições portuguesas em perspetiva comparada: partidos e

comportamento eleitoral na Europa do Sul», in Portugal a Votos: As Eleições Legislativas de
2002, coords. André Freire, Marina Costa Lobo e Pedro C. Magalhães (Lisboa: Imprensa
de Ciências Sociais, 2004), 35-86. 
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2002,47 conclui-se que, se as eleições europeias tiveram efetivamente
algum efeito na instabilidade do comportamento eleitoral e, portanto,
na estabilização de cada um dos três sistemas partidários, esse efeito terá
sido mínimo.

Em termos de volatilidade total, os níveis mais elevados são observa-
dos antes de terem lugar as primeiras eleições europeias (e também em
simultâneo nos casos grego e português: 1981 e 1987, respetivamente).
Estes níveis de volatilidade deveram-se a mudanças em termos de oferta
política: na Grécia, em 1981 dá-se o colapso da União do Centro Demo-
crático (EDIK) e a ascensão do Movimento Socialista Pan-Helénico
(PASOK); em Portugal, em 1985 e 1987, ocorre a ascensão e queda do
PRD e a ascensão do PSD; por fim, em Espanha, em 1982 verifica-se o
colapso da União do Centro Democrático (UCD – Unión de Centro De-
mocrático) e a ascensão do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE –
Partido Socialista Obrero Español). É necessário dizer que, em Portugal, as
eleições que tomam lugar depois de 2002 apresentam níveis de volatili-
dade bastante elevados, fazendo com que, em média, as eleições que
ocorreram após 1987 sejam mais voláteis (13,4) do que as que ocorreram
antes da primeira eleição europeia (10,4). No entanto, o aumento da vo-
latilidade total média no período de 2005-2015 ocorre quase duas déca-
das após as primeiras europeias, e deve-se sobretudo a uma elevada vo-
latilidade interbloco que interpretamos como decorrente, entre outras
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47 Gunther, «As eleições portuguesas...». 

Quadro 6.5 – Volatilidade eleitoral nas eleições europeias em Portugal, 
                      1987-2014

                                                   1987      1989      1994      1999        2004       2009       2014                                                
Volatilidade total*                                   –        11,3       9,5        9,0          7,2        18,4      19,7
Volatilidade interbloco**                  –         6,5        1,4        7,6          4,4        9,1       11,8

Fontes: Dados das estatísticas eleitorais oficiais da Comissão Nacional de Eleições (CNE) e da Dire-
ção-Geral da Administração Interna (DGAI-MA), ex-STAPE-MAI, tratados em Freire, «European
integration...»; Freire «The condition of Portuguese...»; Freire e Santana Pereira, «More esconda
ordem...».  
Notas:
*Volatilidade total (VT) = (½PiV ½+ ½PjV½+ ½PkV½+ ½PlV½ … +½PnV½)/2, em que PiV re-
presenta a mudança, em termos absolutos, no voto agregado para um partido entre duas eleições
consecutivas, in Bartolini e Mair, «Identity, competition...».
**Volatilidade interbloco (VB) = (½ P(iV + jV + kV)½+ ½P(lV + mV + nV) ½ )/2, em que P(iV +
jV + kV) representa a mudança líquida, em termos absolutos, na votação agregada nos partidos i, j
e k – todos eles do mesmo bloco – entre duas eleições consecutivas, in Bartolini e Mair, «Identity,
competition...».
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coisas, de insatisfação com um governo de direita e voto num grande
partido de esquerda (ou vice-versa). Depois, se é verdade que os níveis
de volatilidade total mais elevados acontecem nas eleições simultâneas
de 1987 ou naquelas que ocorrem imediatamente depois, convém sa-
lientar que os níveis de volatilidade de 1985 foram também bastante ele-
vados e que os realinhamentos em termos de comportamento de voto
entre 1985 e 1987 devem-se mais à ascensão e queda de um partido
jovem (o PRD) do que ao efeito disruptivo da ocorrência de uma eleição
de segunda ordem. 

A volatilidade agregada é uma medida imprecisa da mudança eleitoral,
uma vez que subestima as mudanças nas preferências políticas dos indi-
víduos: muitas mudanças de sentido de voto podem anular-se umas às
outras, tornando-se invisíveis através da análise dos dados agregados. Por
isso, nos próximos parágrafos iremos verificar se as bases sociais e ideo-
lógicas do voto são mais fracas nas eleições de segunda ordem do que
nas de primeira ordem, indicando assim uma maior probabilidade de
mudança de voto entre esquerda e direita nas eleições de segunda ordem.
Uma vez que queremos testar a propensão dos eleitores para atravessar
a fronteira esquerda-direita (ou seja, a situação de máxima volatilidade
possível, com uma mudança de campo ideológico da esquerda para a di-
reita, ou vice-versa), no quadro 6.8 utilizamos o voto em partidos de es-
querda (0) e de direita (1) em cada tipo de eleição como variável depen-
dente. As variáveis independentes incluem vários indicadores das âncoras
sociais da identificação partidária (v. notas do quadro 6.8) e da ideologia.
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Quadro 6.6 – Volatilidade eleitoral nas eleições legislativas em Portugal, 
                      1975-2015

                                                    1975  1976    1979    1980  1983   1985    1987   1991     1995    1999   2002    2005    2009  2011   2015                                     
Volatilidade total              –   8,6    8,0    4,0   9,9   21,3  22,3 13,6   19,4   2,6    8,9   12,9   8,9  13,4 13,8
Volatilidade interbloco     –   5,0    0,5    2,1   4,2    0,2    7,6   3,3    6,9    2,1    7,9   12,1   4,3  11,3 11,8
                                           
Fonte: V. quadro 6.5.
Notas: V. quadro 6.5.

Quadro 6.7 –  Volatilidade eleitoral nas eleições autárquicas em Portugal, 
                       1976-2013

                                               1976     1979       1982      1985        1989       1993       1997        2001       2005        2009      2013                                  
Volatilidade total           –     11,1     5,8     11,3      9,2      5,3      3,9       6,2      5,1       4,6      7,0
Volatilidade interbloco  –      5,5      4,2      1,3       0,3      1,5       0,7       4,7      2,4       1,6      3,7

Fonte: V. quadro 6.5.
Notas: V. quadro 6.5.
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Este exercício é feito para dois pares de eleições recentes: as de junho e
setembro de 2009 e maio de 2014 (comportamento de voto real nas eu-
ropeias e hipotético numas legislativas a ocorrer no mesmo período). 

Os resultados apresentados no quadro 6.8 permitem observar que as
escolhas de voto nas eleições legislativas de 2009 assentaram menos em
fatores ideológicos e sociais do que nas eleições europeias de 2009. Já em
2014 não existem grandes diferenças em termos da variância explicada
por este modelo nas escolhas de voto feitas nas europeias e nas legislativas
hipotéticas. 

Em períodos anteriores, qual é o padrão observável? Os resultados da
aplicação de um modelo semelhante a dados individuais recolhidos na
Grécia, Espanha e Portugal, apresentados noutro texto,48 revelam que,
por vezes, o voto está mais ancorado nas eleições europeias do que nas
legislativas (Grécia); contudo, por vezes o contrário é verdade (Portugal
e Espanha). No caso da Grécia e de Portugal, as comparações entre elei-
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48 Freire e Teperoglou, «European elections...».

Quadro 6.8 – Comportamento eleitoral em eleições europeias e legislativas,
                      2009 e 2014: o impacto da posição na estrutura social, 
                      religiosidade e ideologia (regressões logísticas)

Variáveis independentes           Legislativas              Legislativas         Europeias          Europeias 
                                                    2009               2014 (hipotéticas)        2009                  2014                                                  
Ideologia                              0,57***                 0,85***           0,88***           0,89***
Educação                             0,41***                   0,51*                0,03                0,48
Classe social subjetiva            –0,09                     0,20                0,28                0,29
Religiosidade                         0,20*                     0,01              0,33***             -0,08
Pseudo R2 (Nagelkerke)           0,42                      0,54                0,61                0,55
N válido                                  492                       425                 399                 298
                                                  
Fontes: Freire, «European integration...». Atualização dos autores para 2014, usando dados do Euro-
pean Election Study (EES) de 2009 e 2014 e do Portuguese National Election Study de 2009 (v. www.pi-
redeu.eu e www.ics.ul.pt). 
Notas:
As variáveis dependentes são o comportamento de voto em eleições europeias ou legislativas recodi-
ficado como esquerda (0) e direita (1). O posicionamento dos partidos em termos de esquerda e
direita foi feito utilizando a perceção dos eleitores da posição dos partidos na escala esquerda-direita.
Variáveis independentes: (a) autoposicionamento na escala esquerda (1) / direita (10); (b) educação —
idade em que o eleitor deixou de estudar (anos); (c) classe social subjetiva — de (1) classe baixa a  (5)
classe alta; (d) religiosidade: frequência de serviços religiosos — de (1) nunca até (5) várias vezes por
semana.
No caso do modelo que usa dados do Portuguese National Election Study, foram usadas as mesmas
variáveis independentes, mas por vezes com definições operacionais diferentes.
Significância: *** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1. 
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ções legislativas e europeias num período de tempo prolongado (1985-
-1987 e 2004 respetivamente para a Grécia e Portugal) levam à conclusão
de que «por vezes, as pessoas inclinam-se mais a mudar o seu voto de
um bloco partidário/ideológico para outro nas eleições europeias do que
nas legislativas; noutras ocasiões o oposto é verdadeiro. Assim, pode con-
cluir-se que o fenómeno está, em larga medida, dependente da conjun-
tura política».49

Em suma, os níveis de deserção não são necessariamente mais elevados
nas eleições europeias do que nas legislativas, porque dependem da con-
juntura política. Para além disso, os níveis mais altos de deserção em elei-
ções legislativas, tanto em Portugal como nas duas outras democracias
recentes da Europa do Sul, ocorreram antes das primeiras eleições euro-
peias (ou, no caso português, logo depois, mas também várias décadas
depois das mesmas), não sendo, por isso, devidos à ocorrência de eleições
europeias. As eleições europeias parecem ter tido um contributo muito
ténue para os níveis de instabilidade do comportamento eleitoral em elei-
ções legislativas, pelo que o seu impacto na estabilização dos sistemas
partidários nestes três países, nomeadamente em Portugal, parece ser ne-
gligenciável.

Um indicador mais direto dos níveis de alinhamento partidário num
país é oferecido pela percentagem de cidadãos que se identificam com
um partido político. Na figura 6.1 são apresentados dados relativos aos
níveis de identificação partidária nas três democracias recentes da Europa
do Sul entre os anos de 1970 (ou 1980, de acordo com a disponibilidade
dos dados) e 2014, em comparação com outras democracias consolidadas
da Europa ocidental. Através desta figura, observamos que há uma ten-
dência generalizada descendente em termos de identificação partidária
nos eleitorados europeus, com exceção da Espanha, Holanda, Dinamarca
e Bélgica. Algumas das causas explicativas desta tendência foram expli-
citadas por Schmitt e Holmberg; os níveis de deserção nas eleições euro-
peias não se encontram entre as causas identificadas, pelo que esta hipó-
tese não foi ainda testada.50
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49 Freire e Teperoglou, «European elections...» (nossa tradução).
50 Hermann Schmitt e Sören Holmberg, «Political parties in decline?», in Citizens and

the State, coords. Hans-Dieter Klingemann e Dieter Fuchs (Oxford: Oxford University
Press, 1995, 1998), 95-133; v. também Martin Wattenberg e Russell J. Dalton, Parties wit-
hout Partisans: Political Change in Advanced Industrial Democracies (Oxford: Oxford Univer-
sity Press, 2000).
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Figura 6.1 – Identificação partidária na Europa, 1976-2014

Fonte: Freire, «Left-right ideological...», e dados do European Election Study de 2009 e 2014 analisados
pelos autores para os pontos temporais mais recentes (v. www.piredeu.eu).

Até 2009, tanto Portugal como a Grécia apresentam algumas das me-
nores tendências de declínio na identificação partidária na Europa, tão
baixas que não têm nem significância estatística nem relevância concreta.
No caso destes dois países, será, pois, melhor falar de estabilização do
que de declínio.51 No entanto, em 2014, os níveis de identificação parti-
dária em Portugal caem a pique. Assim, pelo menos para as três demo-
cracias da Europa do Sul, não é possível estabelecer uma relação entre
um potencial declínio em termos de identificação partidária e as taxas
de deserção nas eleições europeias, dado que ou não se verifica um de-
clínio na identificação partidária (Espanha) ou esse declínio é pouco pro-
nunciado (Grécia e, até 2009, Portugal). 

No caso de Portugal em 2014, o acentuado decréscimo parece-nos
estar menos relacionado com um impacto da ocorrência de eleições de
segunda ordem e mais com as consequências políticas da crise económica
e financeira, nomeadamente com a forma como os atores políticos lida-
ram com a dita crise.52 Convém relembrar que, em Portugal, a crise não
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51 Freire, «Left-right ideological...».
52 André Freire, Marco Lisi e José Manuel Leite Viegas, «A gestão política das crises, os

mandatos dos governos e a representação política», in Crise Económica, Políticas de Austeridade
e Representação Política, coords. André Freire, Marco Lisi e José Manuel Leite Viegas (Lisboa:
Assembleia da República, coleção «Parlamento», 2015), 19-48; Catherine Moury e André
Freire, «A política e as políticas de austeridade: o caso português», in Crise Económica, Políticas
de Austeridade e Representação Política, coords. André Freire, Marco Lisi e José Manuel Leite
Viegas (Lisboa: Assembleia da República, coleção «Parlamento», 2015), 117-136.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Portugal Espanha Grécia França Itália Grã-
-Bretanha

Irlanda Alemanha HolandaDinamarca Bélgica

1976-1979 1982-1987 1990-1999 2002-2004 20142009

06 Europeização Cap. 6.qxp_Layout 1  31/05/17  09:22  Page 171



levou à afirmação de um novo e forte partido de protesto da mesma ma-
neira que em Espanha, Grécia ou até Itália. Por esse motivo, enquanto
nestes últimos países algumas pessoas propensas a identificar-se com um
partido poderão ter mudado de partido, em Portugal terão pura e sim-
plesmente deixado de se identificar com partidos políticos. O facto de,
em Portugal, o grande decréscimo na percentagem de pessoas que se
identificam com um partido ter ocorrido entre 2009 e 2012 (ou seja, antes
e depois do pedido de resgate e da assinatura do memorando de enten-
dimento com a troika), corrobora esta nossa leitura dos dados (quadro
6.9). 

A inversão da tendência (no sentido contrário à política maioritária)
que encontrámos a partir de 2009 pode ser analisada também com base
em dados sobre a identificação partidária. Os dados sobre a distribuição
dos alinhamentos partidários apresentados no quadro 6.10 apontam para
uma tendência inversa à da política maioritária em 2009. A percentagem
conjunta de pessoas que se identificam com o PS ou com o PSD, toma-
dos conjuntamente, oscilou entre 85% (em 1994 e 2004) e 87% (1999)
no primeiro período, mas entre 2008 e 2009 houve uma rapidíssima e
drástica redução na concentração de alinhamentos partidários nos dois
maiores partidos (de 81% para 70%), que se mantém em 2012 (66%) e,
em menor medida, 2014 (74%) (quadro 6.10). O declínio na identificação
partidária com os dois maiores partidos deve-se sobretudo ao crescimento
da identificação com a esquerda radical (PCP e BE): de 5,7% em 1994
para 24%-30% em 2009-2014. Os realinhamentos começam por afetar
primeiro o PS, numa transferência de preferências no sentido da esquerda
do espetro ideológico; no entanto, nos últimos cinco anos terá havido
um esvaziamento das fileiras sociais-democratas (PSD), que, não tendo
beneficiado o partido à sua direita, levaram a uma reafirmação do PS
como partido mais popular (quadro 6.10).
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Quadro 6.9 – Identificação partidária em Portugal, 1994-2014 (%)

Identificação partidária                        1994      1999     2004     2008     2009      2012       2014                                                       
Sim                                              71,4      57,2     65,7     58,1     66,0      48,2      45,4
Não/não sabe/não responde        28,6     42,8    34,3     41,9     34,0      51,8      54,6
Total                                             100      100     100      100     100       100       100 
N absoluto                                  (1000)   (500)  (1000)  (1350) (1000)   (1209)   (1033)
                                     
Fontes: Eurobarómetro, 41.1: 1994 (1994 mass survey); European Election Study de 1999, 2004 e 2009
(1999, 2004 and 2009 mass surveys); André Freire, José Manuel Leite Viegas e Filipa Seiceira, Repre-
sentação Política em Portugal: Inquéritos e Bases de Dados (Lisboa: Sextante, 2009).
Notas: Com pequenas diferenças, a mesma pergunta foi aplicada em cada um dos inquéritos (‘Con-
sidera-se próximo de algum partido em particular?’).
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Em suma, por três razões principais, a evolução dos alinhamentos par-
tidários entre 1994 e 2014 dificilmente se pode considerar um resultado
da natureza de segunda ordem das eleições europeias na formação de
identidades partidárias dos cidadãos portugueses. Primeiro, porque essas
mudanças ocorreram várias décadas depois da transição de Portugal para
a democracia e depois de uma série de eleições para o Parlamento Euro-
peu: assim, dificilmente se poderá dizer que são o resultado do impacto
das europeias nos primórdios da formação das identificações partidárias
dos cidadãos portugueses. Segundo, porque as mudanças nos alinhamen-
tos partidários em 2009 são sobretudo o resultado de mudanças à esquerda
e à direita do espetro ideológico (primeiro um declínio da proporção de
pessoas que se identificam com o PS e simultâneo aumento na percenta-
gem de pessoas que se afirmam próximas dos partidos de esquerda radical
e depois um declínio nos níveis de identificação com o PSD).53 Terceiro,
porque estas últimas mudanças são sobretudo o resultado das circunstân-
cias políticas específicas do período entre 2005 e 2014, que tiveram um
impacto tanto nas eleições europeias como nas legislativas.

A primavera de 2009 parece ser de facto um ponto de viragem na po-
lítica portuguesa. As eleições europeias deste ano foram marcadas por al-
gumas características interessantes. Em primeiro lugar, o governo do PS
em exercício recebeu o seu maior castigo de sempre nas eleições euro-
peias. Isto deveu-se em parte à crise económica, que também estava pre-
sente noutros países europeus (a dura punição dos partidos em exercício
governativo, especialmente os de fação centro-esquerda, marcou esta elei-
ção). Em segundo lugar, a vitória do PSD e a punição do PS não foram
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53 Freire, «A new era...».

Quadro 6.10 – Identificação partidária em Portugal por partido, 1994-2014 
                       (%)

Identificação partidária 1994          1999         2004          2008           2009          2012        2014                                    
BE                               –            0,8          6,0           4,8           13,5         15,8          6
CDU/PCP                8,9           4,9          4,6          10,2          11,9         14,2       17,9
PS                             48,3         53,0        47,5         44,2          29,7         45,2       49,3
PSD                          36,6         34,5        37,0          37,1          40,1         20,7       24,9
CDS-PP                     5,4           6,3          4,0           2,3            4,5           2,6         1,5
Outros                       0,8           0,5          1,1           1,4            0,2           1,5         0,4
Total                          100          100         100          100           100          100        100
N absoluto               (646)       (286)       (657)        (785)         (660)        (583)      (469)

Fontes: V. quadro 6.9.
Notas: V. quadro 6.9. 
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previstas pelas sondagens. Em terceiro lugar, a quase extinção do CDS-
-PP prevista por muitas sondagens não se confirmou nos resultados finais.
Em quarto lugar, os partidos de esquerda radical, BE e PCP, receberam
uma proporção muito elevada dos votos (21.3%). Em quinto, o BE mais
do que duplicou a sua percentagem de votos (de 5,1% em 2004 para
10,7% em 2009) e foi um dos principais vencedores destas eleições para
o Parlamento Europeu. Em sexto, o PS e o PSD, juntos, receberam a
percentagem mais baixa nas eleições europeias desde 1987 (58,2%).54

Como vimos, os dados sobre a distribuição da identificação partidária
de 1994--2009 também apontam para uma tendência contrária à política
maioritária: o declínio na percentagem de cidadãos identificados com os
dois maiores partidos, devido principalmente ao declínio na percentagem
de cidadãos identificados com o PS e a um aumento na percentagem de
cidadãos identificados com os partidos da esquerda radical. 55

Dois dos fatores mais curiosos nas eleições europeias de 2009 – o cas-
tigo do governo em exercício e a mudança do formato do sistema parti-
dário (afastando-se do formato maioritário existente desde 1987) – refle-
tiram-se pelo menos parcialmente nas eleições legislativas desse ano (mais
o último elemento do que o primeiro), mostrando, assim, que as eleições
europeias funcionaram como uma espécie de primárias das eleições na-
cionais. No entanto, os resultados das eleições europeias não foram to-
talmente replicados nas eleições legislativas que se seguiram: o nível de
castigo do partido em exercício governativo foi muito mais baixo – o
partido vencedor foi o incumbente (o PS). Assim, neste aspeto específico,
as eleições europeias não funcionaram como primárias das eleições na-
cionais que se seguiram.56

Uma comparação entre o seguinte par de eleições temporalmente mais
próximas (europeias de 2014 e legislativas de 2015) levaria à conclusão
oposta – as europeias não serviram de maneira nenhuma como primárias
das legislativas, por uma série de razões: a coligação incumbente perdeu
as primeiras e foi a força política mais votada nas segundas; o BE viu a
sua percentagem de votos aumentar cerca de 100% no espaço de um
ano; o principal partido da oposição, o PS, mudou a sua liderança, com
os devidos impactos em termos de potencial eleitoral, e alguns dos novos
partidos que pareciam promissores com base nos resultados de 2014 (o
Livre e a formação partidária criada por Marinho Pinto, o PDR) acaba-
ram por ter, nas legislativas, resultados muito modestos. 
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55 Id., ibid.
56 Id., ibid.
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Conclusões

Em 25 de abril de 1974, Portugal iniciou a denominada terceira vaga
da democratização mundial. A Grécia (novembro de 1974) e a Espanha
(1975) rapidamente se juntaram a este processo. Os três países partilham
uma herança autoritária que é muito mais longa nos casos de Portugal e
da Espanha do que no caso da Grécia. Cerca de sete a dez anos depois
das suas primeiras eleições democráticas, cada um destes países realizou
as suas primeiras eleições para o Parlamento Europeu. A principal ques-
tão que norteou a análise apresentada neste capítulo foi a seguinte: que
ilações se podem retirar do estudo longitudinal e comparado das eleições
europeias nas democracias recentes da Europa do Sul, no que respeita às
relações entre o comportamento eleitoral nas eleições de primeira e de
segunda ordem, que sejam úteis tanto às democracias em consolidação
como às consolidadas? Mais concretamente, que lições podem retirar
deste estudo as democracias pós-comunistas que aderiram à UE em 2004,
2007 e 2013? 

O principal objetivo deste capítulo foi o de avaliar o impacto do com-
portamento de voto nas eleições europeias na estabilização das bases da
identificação partidária em democracias recentes. Nestas democracias,
especialmente durante as primeiras décadas, a ocorrência de eleições eu-
ropeias, que criam um contexto de oportunidade para votar com o co-
ração ou os pés sem grandes consequências, pode ter um impacto pouco
positivo em termos de consolidação daquelas bases e, consequentemente,
de estabilização do sistema partidário. O enfoque do estudo foi colocado
em Portugal (enquanto exemplo das democracias recentes da Europa do
Sul) desde os primórdios da adesão à UE (então CEE), porque nas de-
mocracias da Europa central e de Leste as eleições europeias não acon-
tecem há tempo suficiente para que se possa proceder a uma análise lon-
gitudinal com mais de três pontos temporais.

Por fim, visto que a teoria das eleições de segunda ordem não faz quais-
quer previsões em termos de inter-relações de longo prazo entre o com-
portamento eleitoral nas eleições nacionais e europeias, o estudo aqui
apresentado pode ser considerado inovador. Acresce que, tanto quanto
sabemos, o único estudo longitudinal sobre este tema utiliza apenas me-
didas de volatilidade a nível agregado.57
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Vários padrões observados merecem destaque. Em primeiro lugar,
com a parcial exceção da Espanha, os partidos políticos têm desempe-
nhos diferentes nas eleições legislativas e europeias: os grandes partidos
têm melhores desempenhos nas eleições de primeira ordem do que nas
europeias, enquanto no caso dos partidos de média e pequena dimensão
tende a acontecer precisamente o contrário. Schmitt encontrou um qua-
dro diferente nas oito democracias pós-comunistas em consolidação que
participaram nas eleições europeias pela primeira vez em 2004: o formato
do sistema partidário não era significativamente diferente nas eleições le-
gislativas e europeias.58 Quais são as razões para estas diferenças entre as
democracias pós-comunistas e Portugal, mas também Grécia e Espanha?
A razão mais provável é o distinto grau de institucionalização do sistema
partidário na Europa do Sul e na Europa central e de Leste (ainda que a
situação na Europa central e de Leste não seja homogénea, com alguns
sistemas mais estabilizados do que outros). Ou seja, coloca-se aqui uma
hipótese que carece de maior desenvolvimento em futuros estudos:
aquando da primeira eleição europeia, os níveis de institucionalização
do sistema partidário eram significativamente mais elevados no primeiro
conjunto de países do que no segundo.

A conclusão mais importante a retirar do estudo do caso português,
no que respeita ao impacto dos fatores nacionais no comportamento
eleitoral europeu, é que este impacto não é apenas de curto, mas também
de longo prazo.59 Comparando as eleições legislativas e europeias, em
termos das tendências do NEPE, concluímos que em Portugal (mas tam-
bém em Espanha) a tendência maioritária no sistema partidário durante
as eleições legislativas – em vigor desde finais dos anos 80/inícios dos
anos 90 até 2005 (Portugal) ou 2015 (Espanha) – reflete-se nas competi-
ções europeias. Ademais, esta viragem na tendência maioritária em Por-
tugal a nível das legislativas ocorre em simultâneo com uma maior frag-
mentação das escolhas eleitorais também nas europeias, quer em 2009,
quer nas eleições seguintes. 

Embora as repercussões das tendências das eleições legislativas nas elei-
ções europeias, que observámos em Portugal, não tivessem sido previstas
pelo modelo eleitoral de segunda ordem, o fenómeno pode, contudo,
ser incluído nesse quadro teórico: se alguns partidos perdem a sua força
na arena política mais importante (o nível nacional), isto tenderá a con-
taminar outros níveis de poder (nomeadamente o europeu). Assim, en-
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58 Schmitt, «The European Parliament...».
59 Sobre o spill-over das tendências maioritárias (e o seu rationale) das eleições legislativas

para as eleições de segunda ordem, v. Freire e Teperoglou, «European elections...».
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tendemos que futuros estudos sobre eleições de segunda ordem deverão
investigar os impactos a longo prazo dos fatores nacionais nas eleições
europeias em mais países, particularmente em termos do formato do sis-
tema partidário.

Os resultados sugerem ainda que o facto de o modelo das eleições de
segunda ordem tentar explicar diferenças no comportamento eleitoral
entre as eleições nacionais e europeias é um problema, visto que, exce-
tuando o caso de alguns países, estas diferenças são geralmente pequenas.
Assim, em estudos futuros devemos talvez focar-nos mais em explicar a
ausência de grandes diferenças entre o voto nas eleições europeias e nas
eleições nacionais.

O segundo padrão empírico mais importante é especialmente relevante
para as democracias em consolidação. Relaciona-se com o impacto a
longo prazo do comportamento eleitoral nas eleições europeias nas bases
do partidarismo e está relacionado com as quatro principais conclusões
deste capítulo. Primeiro, os níveis de deserção não são necessariamente
mais elevados nas eleições europeias do que nas legislativas, uma vez que
estão dependentes do contexto político concreto em que as eleições
tomam lugar. Segundo, os níveis mais elevados de deserção em eleições
legislativas na Grécia, Portugal e Espanha registaram-se antes das primeiras
eleições europeias (ou simultaneamente, ou várias décadas depois, sem
tendência linear de crescimento); consequentemente, estas últimas elei-
ções não poderiam ter tido qualquer efeito significativo na deslealdade
daquele comportamento eleitoral a nível nacional. Terceiro, as eleições
europeias tiveram apenas um efeito menor na instabilidade do compor-
tamento eleitoral legislativo, e, assim, apenas se pode dizer que tiveram
um efeito menor na estabilização dos sistemas políticos e partidários em
cada um destes três países. Quarto, pelo menos nas três recentes demo-
cracias da Europa do Sul, o declínio na identificação partidária não pode
resultar das taxas de deserção nas eleições europeias, ou  porque não houve
declínio na identificação partidária (Espanha), ou porque o declínio é li-
geiro (Grécia e Portugal até 2009) e contextual (Portugal, 2012-2014).

Tanto a semelhança do formato do sistema partidário entre as eleições
nacionais e as europeias como a falta de qualquer impacto significativo
das taxas de deserção nas eleições europeias nas bases do partidarismo
nas democracias recentes da Europa do Sul podem ser atribuídas aos ní-
veis reduzidos de euroceticismo manifestado na arena europeia.60 O caso
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60 Cees van der Eijk e Mark N. Franklin, «Potential for contestation on European matters
at national elections in Europe», in European Integration and Political Conflict, coords. Gary
Marks e Marco R. Steenbergen (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 32-50.
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pode ser diferente em, pelo menos, alguns dos novos Estados membros
de Leste, onde o euroceticismo é mais generalizado.61 Há evidência de
que, em média, pelo menos até 2004, os países da Europa de Leste e cen-
tral eram mais polarizados do que os países ocidentais, Europa do Sul
incluída, tanto em termos da divisão esquerda-direita como em termos
de temas europeus.62

Uma ilação importante para as democracias pós-comunistas em con-
solidação que aderiram recentemente à UE é a seguinte: devido à sua na-
tureza de segunda ordem,63 as eleições europeias não parecem ter um
forte efeito no comportamento eleitoral em eleições legislativas ou na
estabilidade ou institucionalização dos sistemas políticos e partidários
em novas democracias. No entanto, estes efeitos foram analisados tanto
em Portugal como nas duas outras democracias recentes que, à data das
suas primeiras eleições europeias, já tinham um sistema partidário prati-
camente estabilizado. Os efeitos do comportamento de voto europeu
nas eleições legislativas podem ser diferentes em sistemas em que o sis-
tema partidário não esteja ainda (completamente) estabilizado.

Para além disso, quando há mais polarização em torno de questões
europeias, como parece ser o caso pelo menos de alguns países da Europa
central e de Leste, é mais provável que aquilo que acontece a nível euro-
peu possa contaminar os sistemas partidários a nível nacional e, conse-
quentemente, nestes casos, a europeização tem mais probabilidade de
influenciar a política partidária nacional. Assim, é ainda necessária in-
vestigação mais aprofundada a respeito destas questões – e os novos Es-
tados membros pós-comunistas fornecerão um bom laboratório para esse
efeito.
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61 Paul Taggart e Aleks Szczerbiak, «Contemporary Euroskepticism in the party systems
of European Union candidate states of central and eastern Europe», European Journal of
Political Research, 43, 1 (2004): 1-27.

62 André Freire, Marina Costa Lobo e Pedro Magalhães, «The clarity of policy alterna-
tives, left-right and the European Parliament vote in 2004», The Journal of European Inte-
gration, 31, 5 (2009): 665-683. 

63 Há uma grande diferença entre a participação nas primeiras eleições europeias que
tiveram lugar na Grécia (81,5%, com voto obrigatório), Portugal (51,3% nas segundas
eleições, visto que as primeiras foram realizadas em simultâneo com as eleições legislati-
vas) e Espanha (68,5%) face às eleições europeias de 2004 nos oito países pós-comunistas
(que tiveram uma média de participação de 31%). Na Roménia e Bulgária, a participação
nas primeiras europeias (2007) foi de 29,5% e 28,5%, respetivamente, enquanto na Croá-
cia (2013) apenas 20% dos eleitores votaram nas eleições inaugurais. No entanto, a par-
ticipação não é um tópico analisado neste capítulo e, por isso, a explicação desta diferença
é uma questão para investigação futura. 
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Capítulo 7

As elites políticas portuguesas 
e a União Europeia

As elites políticas portuguesas sentem que pertencem a uma comuni-
dade política europeia? Como avaliam as instituições políticas da União
Europeia (UE)? E que tipo de políticas crêem dever ser transferidas pelos
Estados membros para o nível supranacional de governo europeu?

O presente capítulo tenta responder a estas questões a partir da análise
dos dados dos inquéritos realizados, em 2007 e em 2009, no âmbito do
projeto de investigação internacional IntUne. 1 A finalidade do nosso con-
tributo é descrever as atitudes dos deputados à Assembleia da República
perante as três dimensões mais importantes da cidadania europeia: iden-
tidade, representação e âmbito da governação (scope of governance). Em pri-
meiro lugar, as atitudes dos deputados serão confrontadas com as posi-
ções oficiais dos respetivos partidos políticos a fim de se avaliar a
congruência entre ambas. De seguida, serão examinadas as convergências
e divergências nas atitudes entre os parlamentares e os cidadãos. Por úl-
timo, as atitudes dos deputados portugueses serão comparadas com as
atitudes, em termos médios, quer dos deputados dos outros Estados
membros da Europa do Sul, quer dos deputados do conjunto dos de-
zassete países europeus inquiridos no âmbito do projeto IntUne.
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1  Acrónimo de Integrated and United? A Quest for Citizenship in an ‘Ever Closer Europe’, pro-
jeto financiado pelo VI Programa-Quadro de Investigação da Comissão Europeia, entre
2005 e 2009. Para uma introdução teórica ao projeto, v. Cotta e Isernia, «Citizenship...»;
sobre as orientações metodológicas, v. Gabriella Ilonszki, «Introduction: a Europe integrated
and united — but still diverse?», Europe-Asia Studies, 6 (2009): 913-915.
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Uma Europa das elites

A integração europeia tem sido descrita como um assunto reservado
às elites, em que a voz dos cidadãos é tendencialmente limitada.2 Com
efeito, os processos cruciais da integração europeia têm sido impulsio-
nados por dirigentes políticos de topo, que têm desempenhado um papel
central desde o período da fundação das Comunidades Europeias na dé-
cada de 50 e ao longo das subsequentes etapas de alargamento (da adesão
de vários países da Europa do Norte, em 1973, até à de países do Leste,
em 2004 e 2007) e de aprofundamento institucional da UE (isto é, o Ato
Único Europeu e os Tratados de Maastricht, Amesterdão, Nice e Lisboa).
Nos períodos que medeiam estes processos-chave na construção europeia
deram-se passos mais pequenos de aprofundamento da integração fun-
cional, em larga medida, por iniciativa de elites burocráticas da Comissão
Europeia e dentro dos limites definidos pelos tratados.3

Em termos gerais, pode dizer-se que a agenda dos avanços territoriais,
institucionais e funcionais da UE raramente coincidiu com os temas for-
tes das agendas políticas nacionais. A abordagem top-down do processo
de tomada de decisão na UE, com impactos e constrangimentos cres-
centes nas decisões políticas nacionais (v. Jalali, cap. 2), não conheceu
um verdadeiro contrapeso dos mecanismos de decisão bottom-up. 

A instituição europeia mais diretamente representativa – o Parlamento
Europeu – carece de iniciativa legislativa, uma competência nuclear das
assembleias democráticas, e o seu poder de decisão sobre as propostas
legislativas da Comissão é partilhado com o Conselho da UE. 

Para além disso, as eleições para o Parlamento Europeu têm sido tra-
dicionalmente consideradas competições eleitorais de segunda ordem,
com agendas dominadas por questões nacionais (v. Freire e Santana Pe-
reira, cap. 6) e com taxas de participação eleitoral sistematicamente infe-
riores às das eleições gerais nacionais (com prejuízo para a própria legiti-
midade daquele órgão europeu).

No entanto, um número elevado e crescente de políticas é tratado a
nível europeu, com impacto no quotidiano de milhões de cidadãos em
toda a Europa. Sendo assim, facilmente se identifica um desequilíbrio
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2 Heinrich Best, György Lengyel e Luca Verzichelli, «Introduction: European integra-
tion as an elite project», in The Europe of Elites: A Study Into the Europeanness of Europe’s Po-
litical and Economic Elites, coords. Heinrich Best, György Lengyel e Luca Verzichelli (Ox-
ford: Oxford University Press, 2012), 1–13.

3 Max Haller, Elite Integration as an Elite Process: The Failure of a Dream? (Londres e Nova
Iorque: Routledge, 2003).
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entre o início e o fim da cadeia de delegação e responsabilidade no sis-
tema político europeu. O início da cadeia caracteriza-se por elos fracos
entre os eleitores, os partidos e o parlamento, cuja capacidade legislativa
é reduzida. No final da cadeia, pelo contrário, assistimos a grandes e com-
plexos fluxos de delegação e responsabilidade nos processos de tomada
de decisão política na UE, que ocorrem sobretudo entre instituições de
natureza executiva (a Comissão Europeia, o Conselho da UE e os go-
vernos nacionais). Não obstante gozarem de um mandato democrático
fundamentalmente indireto – e pouco claro, no que à agenda política
europeia diz respeito –, estas instituições propõem, negoceiam e decidem
sobre políticas cruciais para os cidadãos da UE.

A nível nacional, os principais partidos moderados – em regra, vence-
dores das eleições legislativas nacionais (e também das eleições europeias)
e detentores da maioria dos cargos políticos – apresentam discursos de
apoio à UE, mas são frequentemente vagos e falhos de posição coerente
em várias questões importantes para os cidadãos.4

Neste quadro, os parlamentos nacionais parecem não desempenhar um
papel relevante nas decisões políticas em matérias europeias, uma vez que
as suas principais competências decisórias se encontram, em certa medida,
confinadas à ratificação ex post e à transposição de instrumentos jurídicos
europeus para os enquadramentos jurídicos nacionais. O que a integração
europeia parece ter provocado ou reforçado um pouco por toda a Europa
foi a tendência para o reforço dos executivos nas arenas nacionais de deci-
são política e legislativa. É certo que foram feitos esforços para ampliar a
supervisão parlamentar sobre os governos em matérias europeias, através
do estabelecimento das comissões de assuntos europeus ou da utilização
crescente das perguntas e requerimentos parlamentares, etc.5 Tiveram ainda
lugar algumas inovações institucionais a nível europeu que permitiram es-
tabelecer uma ligação direta entre os parlamentos nacionais e o principal
órgão com iniciativa legislativa na UE (a Comissão Europeia). 6

As elites políticas portuguesas e a União Europeia

181

4 Nicolo Conti, «European citizenship in party Euromanifestos: Southern Europe in
comparative perspective (1994-2004)», in Perspectives of National Elites on European Citi-
zenship: A South European View, coords. Nicolo Conti, Maurizio Cotta e Pedro Tavares
de Almeida (Nova Iorque: Routledge, 2012), 97-117.

5 Erik Damgaard, «Conclusion: the impact of European integration on Nordic parlia-
mentary democracies», The Journal of Legislative Studies, 6 (2000): 151-169.

6  V. Resende e Paulo (cap. 3) sobre os desenvolvimentos recentes na disseminação ex
ante de informação da Comissão Europeia junto dos parlamentos nacionais. A opção
por este mecanismo não exclui (antes fortalece) a ideia de que os parlamentos não de-
sempenham o seu pleno papel de legisladores, detentores da plena capacidade de inicia-
tiva legislativa. 

07 Europeização Cap. 7.qxp_Layout 1  31/05/17  09:23  Page 181



Mas são ainda os governantes nacionais que reúnem no Conselho da
UE, onde se decidem as políticas europeias (em conjunto com o Parla-
mento Europeu, em matérias sujeitas ao processo legislativo comum),
políticas essas que só depois são adotadas e densificadas pelos parlamen-
tos nacionais.

Este processo parece contradizer a lógica da democracia parlamentar,
de acordo com a qual o governo deve regulamentar e executar a legislação
aprovada pelo parlamento (mesmo que, na prática, por vezes, o governo
seja capaz de controlar o processo legislativo através da imposição da dis-
ciplina partidária às maiorias parlamentares). 

A inversão de papéis entre os parlamentos e os executivos na aprova-
ção e regulamentação dos instrumentos normativos europeus é bastante
semelhante à que tem lugar nos tratados internacionais, assinados pelos
chefes de governo e só depois seguidos de ratificação parlamentar. O que
é novo na política europeia é que estas trocas de papéis já não são exce-
cionais (como são nas relações internacionais tradicionais). Pelo contrá-
rio, tornaram-se uma prática sistemática do sistema político europeu,
com prováveis implicações constitucionais significativas tanto na teoria
como na prática das democracias parlamentares europeias.7

Para compensar este desequilíbrio institucional, ao mesmo tempo que
fortaleciam os mecanismos de controlo parlamentar a nível nacional, al-
guns Estados membros começaram também a reforçar a legitimidade do
processo europeu através do recurso ao referendo. No entanto, dos trinta
e cinco referendos que tiveram lugar entre 1973 e 2009, mais de metade
(dezoito) teve por objeto a adesão de novos Estados membros, sendo
que apenas dezassete se realizaram no âmbito da ratificação de tratados
relevantes para o quadro institucional da UE. 8

Para além da Irlanda (sete) e da Dinamarca (seis), os referendos não
foram sistematicamente realizados nos Estados membros para legitimar
processos importantes de desenvolvimento institucional da UE. Parece,
assim, que na maior parte dos casos os referendos acabaram por funcio-
nar como «cheques em branco» dos eleitores.
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7  Para uma discussão mais aprofundada sobre o impacto da integração europeia nas
correntes de delegação e responsabilidade nacionais, v. Damgaard, «Conclusion...»

8  A informação sobre os referendos foi recolhida em Dieter Nohlen e Philip Stöver,
coords., Elections in Europe: A Data Handbook (Baden-Baden: Nomos, 2010). 
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A contribuição portuguesa para o elitismo 
europeu

Portugal tem dado o seu contributo para o desenvolvimento do eli-
tismo europeu, desde o longo caminho para a adesão (1976-1986) até aos
nossos dias. No contexto da transição polarizada para a democracia em
1974-1976, a adesão às Comunidades Europeias representava não apenas
um corte importante com o passado ditatorial, isolacionista e colonial,
mas também uma opção anticomunista e antirrevolucionária.9 Como
noutras transições da Europa do Sul para a democracia – particularmente
em Espanha –, a ideia de que a adesão à Comunidade Europeia ajudaria
a garantir a democracia liberal era recorrente no discurso político.10

As elites governantes procuraram, com sucesso, legitimar a nova
ordem democrática recorrendo aos argumentos da Europa e da adesão à
Comunidade Económica Europeia (CEE) como meios fundamentais
para a consolidação da democracia. A rápida europeização dos partidos
políticos recentemente fundados foi também estimulada através da sua
integração nas famílias políticas europeias. O tema da adesão à CEE cedo
emergiu nos programas dos partidos da direita e do centro-direita, com
o Centro Democrático e Social (CDS) a proclamar-se totalmente pró-
-europeu e o Partido Social-Democrata (PSD) a optar por uma aborda-
gem mais cautelosa.11 O CDS, integrado na família dos democratas-cris-
tãos europeus, adotou uma estratégia fortemente pró-europeia até à ade-
são. O PSD, formado pelos reformadores e «liberais» dos últimos anos
da ditadura, inscreveu-se inicialmente na família «liberal» europeia, tendo
em 1996 aderido ao Partido Popular Europeu. Quanto ao PS, em 1976
o slogan principal do Partido Socialista (PS) na campanha eleitoral foi «A
Europa connosco» e a proposta de adesão à CEE foi incorporada no pro-
grama do partido.

Dos partidos com votação significativa nas eleições para a Assembleia
Constituinte de 1975, apenas o Partido Comunista Português (PCP) se
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9 António Costa Pinto e Nuno Severiano Teixeira, «From Africa to Europe: Portugal
and European integration», in Southern Europe and the Making of the European Union,
coords. António Costa Pinto e Nuno Severiano Teixeira (Nova Iorque: Columbia Uni-
versity Press, 2003), 3-40.

10 Berta Alvarez-Miranda, Sur de Europa y la Adhesión a la Comunidad: Los Debates Políticos
(Madrid: CIS/Siglo XXI de España, 1996), 202.

11 José Manuel Barroso, Le système politique portugais face à l’integration européenne: Partis
politiques et opinion publique (Lisboa: Associação Portuguesa para o Estudo das Relações
Internacionais, 1983).
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opôs sistematicamente à adesão de Portugal à CEE até esta se concretizar
em 1986. Depois da adesão, o PCP assumiu uma posição mais mode-
rada: em vez de pedir a saída de Portugal da Comunidade, abraçou a
causa da construção de uma «outra Europa». Em anos recentes, o Bloco
de Esquerda (BE) adotou uma posição semelhante.

A sociedade civil e os grupos de representação dos interesses mais afe-
tados pela adesão à CEE praticamente não desempenharam qualquer
papel no palco das negociações da adesão. As elites governamentais do-
minaram o processo de negociação, permitindo apenas um envolvi-
mento limitado das associações empresariais ou de interesses agrícolas.
Tanto a Confederação da Indústria Portuguesa (CIP) como a Associação
Industrial Portuguesa (AIP) apoiaram inicialmente a adesão, mas acaba-
ram por divergir na abordagem. A CIP oscilava entre a liberalização in-
terna e o protecionismo externo face aos países da CEE, exigindo mais
ajudas económicas prévias à entrada. No final do processo acabou por
manifestar a sua oposição ao acordo final. Não obstante, a posição desta
organização nunca terá refletido uma atitude de discordância por prin-
cípio, mas antes uma estratégia de pressão para que o governo adotasse
uma postura negocial mais agressiva, tanto mais que as posições anti-
CEE não gozavam de grande apoio junto dos seus associados. A AIP,
pelo contrário, manteve uma posição de apoio menos condicionado à
adesão. Várias entrevistas com líderes das organizações patronais revelam
que as suas atitudes face à adesão eram guiadas por considerações políti-
cas, apresentando-se a CEE como o garante de maior segurança política
que encorajaria o investimento e a modernização das estruturas produ-
tivas no país.12

A própria perceção da adesão à CEE como um objetivo positivo ficou
inicialmente restringida à elite política. Em 1978, pouco depois da apre-
sentação do pedido formal de adesão, a maior parte dos portugueses não
tinha opinião sobre a Europa, com mais de 60% da população a declarar
que não sabia se a adesão à CEE era essencial para o futuro da economia
de Portugal.13 Só no início dos anos 80 os portugueses começaram a ficar
melhor informados e mais aptos a expressar uma opinião sobre o as-
sunto.
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12 Manuel de Lucena e Carlos Gaspar, «Metamorfoses corporativas? Associações de
interesses económicos e institucionalização da democracia em Portugal (I)»,  Análise Social,
XXVI (1991): 899.

13 Maria Bacalhau, Atitudes, Opiniões e Comportamentos Políticos dos Portugueses, 1973-
-1993 (Lisboa: FLAD, 1994).
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A importância crescente da questão europeia, juntamente com o
amplo consenso partidário, acabou por ter um impacto favorável na opi-
nião pública. Os inquéritos do Eurobarómetro têm registado com regula-
ridade as atitudes da opinião pública portuguesa desde 1980 e os seus re-
latórios revelaram uma clara tendência de apoio crescente à integração
de Portugal na CEE, com um aumento muito significativo no ano em
que Portugal aderiu (1986). Ainda assim, mais do que «uma resposta às
exigências do povo», a adesão foi claramente um caminho traçado, ne-
gociado e acordado pela elite política de topo,14 apoiada sobretudo num
elevado grau de consenso político entre os partidos com responsabilida-
des governativas entre 1976 e 1985 (PS, PSD e CDS). Esta abordagem
elitista culminou na ausência de qualquer consulta popular sobre a inte-
gração europeia. Neste capítulo, Portugal foi em tudo semelhante aos
seus pares da terceira vaga de democratização na Europa do Sul (Grécia
e Espanha), onde também não se realizaram referendos – ao contrário
do que sucedera nos países que tinham participado no alargamento a
norte em 1973 (Irlanda, Dinamarca e Reino Unido).

Os primeiros dez anos da integração de Portugal na CEE são geral-
mente considerados um «período de ouro». Foi um tempo de cresci-
mento económico, subida de rendimentos e mudança social, numa at-
mosfera optimista de modernização cujo auge foi a adesão à moeda única
(euro), em 1999, depois de cumpridos os critérios de convergência. As
relações externas portuguesas beneficiaram também do estatuto do país
como membro da UE, o qual terá ajudado, por exemplo, a aliviar as ten-
sões com as antigas colónias em África.

No plano interno, persistiu um alto grau de consenso pró-europeu
entre os partidos do chamado (até 2015) «arco da governação». A única
exceção a este consenso foi a oposição do CDS ao modelo de integração
europeia desenhado com o Tratado de Maastricht, oposição essa que foi
claramente assumida por uma nova geração de dirigentes partidários que
conquistou o partido em 1992. O CDS manteve-se fielmente contrário
à Europa de Maastricht até 2002, altura em que foi forçado a assumir
uma posição mais pró-europeia como condição para integrar uma coli-
gação governamental com o PSD.

O PS, de centro-esquerda, e o PSD, de centro-direita, que em conjunto
chegaram a partilhar cerca de 80% do eleitorado, mantiveram-se firmes
apoiantes da integração europeia, em linha com os partidos moderados
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14 Nancy Bermeo, «Regime change and its impact on foreign policy: the Portuguese
case», Journal of Modern Greek Studies, 6 (1) (1988): 14. 
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da maioria dos outros Estados membros da UE. Sublinhe-se, porém, que,
no caso português, Sanches e Pereira15 encontraram variações nas atitudes
dos partidos face a questões específicas da integração europeia, de acordo
com a posição no governo ou na oposição. Quando no governo, os par-
tidos tendem a apoiar a integração europeia em todas as matérias, mas a
passagem à oposição torna-os mais críticos em algumas dimensões. Por-
tugal distingue-se, neste plano, do conjunto dos outros Estados membros
da Europa do Sul, em que semelhantes variações são menos comuns.16

Foi neste ambiente de modernização económica e social e de consenso
político generalizado sobre a integração europeia que a percentagem da
população que acreditava ser positiva a adesão à CEE subiu de 24,4%
em 1980-1982 para 64,5% em 1986-1990 e, finalmente, para mais de 70%
em inícios da década de 90. Em 1993, 65% acreditavam que o forte de-
senvolvimento económico português em muito se devia à adesão à
CEE.17 Os anos 90 contrastam com a primeira década do século XXI. No
contexto da reforma institucional e do alargamento da UE, e em face da
redução gradual dos apoios financeiros da UE a Portugal, a opinião pú-
blica portuguesa respondeu com um ligeiro mas constante declínio dos
níveis de apoio à União.18 Globalmente, e até 2010, as atitudes dos cida-
dãos portugueses em relação à UE foram positivas. Todavia, este con-
senso baseou-se menos em considerações afetivas e mais numa perceção
instrumental dos benefícios da adesão para Portugal. 

No que respeita às atitudes perante o sistema político europeu, os
dados são algo paradoxais. Por um lado, os portugueses tendem a não
participar nas eleições para o Parlamento Europeu e sentem-se insatisfei-
tos com a forma como a democracia funciona na UE. Por outro lado,
têm defendido a transferência para o nível europeu das principais políti-
cas públicas, tanto as reservadas à soberania do Estado (assuntos externos
e monetários: v. Pinto e Lobo)19 como as políticas sociais (educação,
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15 Edalina Rodrigues Sanches e José Santana Pereira, «Which Europe do the Portuguese
parties want? Identity, representation and scope of governance in the Portuguese Euro-
manifestos (1987-2004)», Perspectives on European Politics and Society, 11 (2) (2010): 183-200.

16 Conti, «European citizenship...».
17 Manuel Braga da Cruz, «National identity in transition», in The New Portugal: De-

mocracy and Europe, coord. Richard Herr (Berkeley, CA: Institute of International and
Asia Studies, 1993), 157.

18 António Costa Pinto e Marina Costa Lobo, «Forging a positive but instrumental
view: Portuguese attitudes towards the EU, 1986-2002», in Public Opinion and Europe: Na-
tional Identities and the European Integration Process, coords. Anne Dulphy e Christine Ma-
nigand (Bruxelas: Peter Lang, 2004), 165-181.

19 Pinto e Lobo, «Forging a positive...», 181.
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saúde e segurança social: v. Magalhães, cap. 8). Esta contradição sugere
que, em finais da primeira década do século XXI, as atitudes dos cidadãos
portugueses são ainda positivas e instrumentais e que o apoio à integração
europeia se baseia na perceção de que o sistema político europeu é mais
eficiente do que o português. 20

Antes de passarmos à análise das atitudes das elites políticas nacionais,
podemos sintetizar algumas ideias sobre a experiência portuguesa de in-
tegração na Europa. Desde logo, Portugal é um claro exemplo de uma
abordagem elitista à adesão e integração europeias. Um indicador-chave
é a ausência, até agora, de qualquer referendo sobre questões europeias.
Ao contrário do que sucedeu na maioria dos Estados membros não fun-
dadores, os cidadãos portugueses nunca puderam deliberar diretamente
sobre assuntos europeus. Não se pronunciaram nem sobre a adesão em
1986 nem sobre os tratados que autorizaram a transferência de cada vez
mais políticas públicas para a UE. Além disso, os governos têm domi-
nado o processo legislativo europeu a nível nacional, e o parlamento,
com escassos recursos (Resende e Paulo, cap. 3), tem tradicionalmente
exercido um controlo fraco sobre os governos. Esta concentração de
poder no executivo parece ter sido facilitada pelos resultados eleitorais e
pela distribuição dos assentos parlamentares em Portugal. 

Entre 1986 e 2009, os governos foram durante quinze anos apoiados
por maiorias parlamentares altamente disciplinadas (incluindo doze anos
de maiorias de um só partido). Desde a adesão, PS e PSD partilharam,
em regra, sempre mais do que dois terços dos assentos parlamentares.
Uma espécie de grand coalition pró-europeia entre estes dois partidos aca-
bou por funcionar sempre que os tratados europeus exigiram a aprovação
de revisões constitucionais, ou sempre que momentos críticos exigiram
um esforço redobrado de «unidade nacional» (de que se destacam a ne-
gociação e aprovação do Tratado de Maastricht e a adesão à união eco-
nómica e monetária). Perante esta grand coalition, resta pouco espaço para
as oposições parlamentares mais céticas em relação à integração.

Num Estado membro como Portugal, tão centrado no executivo, e
no quadro de uma UE igualmente tão centrada no executivo, a institui-
ção parlamentar acaba por ter um papel decisório muito limitado no que
respeita aos assuntos europeus. Se assim é, porquê estudar as atitudes das
elites parlamentares face à UE?
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20  A avaliação negativa dos sistemas políticos nacionais pode ser compensada por uma
confiança maior no sistema político europeu [v. Ignacio Sánchez-Cuenca, «The political
basis of support for European integration», European Union Politics, 1 (2) (2000): 147-171].
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Há pelo menos quatro razões para não ignorar as atitudes dos depu-
tados nacionais. Em primeiro lugar, o parlamento nacional reflete, ainda
que de forma imperfeita, a diversidade de ideias e interesses numa deter-
minada comunidade política. Mapear as atitudes dos representantes,
comparando-as com as dos seus eleitores, é um desafio bastante interes-
sante para aqueles que se interessam pela teoria e prática da representa-
ção. Podemos tentar abordar as atitudes das elites parlamentares através
da análise dos programas dos partidos ou do comportamento dos depu-
tados nas votações parlamentares. Não obstante, estas abordagens não
são as mais adequadas, na medida em que as opiniões dos deputados
podem diferir da posição oficial dos partidos, expressas quer através dos
programas eleitorais, quer através da disciplina partidária que condiciona
o voto parlamentar. A forma mais rigorosa de nos aproximarmos das ati-
tudes dos deputados é através de entrevistas individuais, sem os cons-
trangimentos da ação pública e com a garantia do anonimato.

Em segundo lugar, o parlamento nacional é ainda um barómetro do
grau de consenso no seio da elite política. É a arena na qual tem lugar a
competição política de forma sistemática e institucionalizada entre elei-
ções. Sendo o parlamento português bastante diversificado do ponto de
vista ideológico, qualquer tensão social ou ideológica emergente cedo
aparecerá na agenda parlamentar.

Em terceiro lugar, o parlamento nacional é um centro fundamental
de recrutamento tanto para o governo nacional como para o Parlamento
Europeu. Além disso, muitos deputados seniores ocuparam anterior-
mente cargos no governo nacional ou nas instituições europeias. Acom-
panhar as atitudes individuais dos deputados nacionais pode funcionar
como uma aproximação à elite política no seu todo, uma vez que as
ideias – tal como os atores políticos – circulam entre as instituições. Por
outro lado, uma vez que os principais partidos tendem a ser menos rígi-
dos do ponto de vista programático – optando frequentemente pelo si-
lêncio em questões europeias que não estão na agenda política do mo-
mento –, o registo das tendências das atitudes dos deputados pode ajudar
a descortinar possíveis posições que os partidos venham a assumir
quando essas questões (re)emergirem na agenda política.

Em quarto lugar, embora os parlamentos não desempenhem um papel
fundamental nos assuntos quotidianos da política europeia, em certas
circunstâncias – na ausência de uma maioria parlamentar sólida, por
exemplo – acabam por se tornar instituições centrais em matérias rela-
cionadas com a UE. As demissões de José Sócrates, em Portugal, e de
Silvio Berlusconi, em Itália, ambas em 2011 e em larga medida conse-

A Europeização da Democracia Portuguesa

188

07 Europeização Cap. 7.qxp_Layout 1  31/05/17  09:23  Page 188



quências da crise europeia da dívida soberana, são exemplos recentes e
concretos da centralidade da política parlamentar.

As atitudes das elites em relação à UE

Os inquéritos às elites são raros em Portugal e, tanto quanto sabemos,
os inquéritos do IntUne realizados em 2007 e 2009 são, até à data, os mais
completos na abordagem das questões europeias, 21 permitindo ainda a
realização de análises comparativas com um conjunto significativo de
países europeus. 22

Os questionários realizados foram estruturados em torno do modelo
«compósito» da cidadania europeia, o qual resulta da conjugação de uma
cidadania indireta, subsidiária da cidadania nacional (pertença a um Es-
tado membro da UE), e de uma cidadania direta, que se concretiza na
relação dos cidadãos com as instituições europeias. De acordo com este
modelo «compósito», a cidadania europeia pode ainda ser decomposta
numa dimensão horizontal – a identidade europeia, isto é, os laços afetivos
de um membro à comunidade política europeia – e em duas dimensões
verticais – a representação e o âmbito da governação, que, em conjunto, con-
substanciam as relações entre os cidadãos europeus e as autoridades da
UE.23

No presente capítulo são apresentados e discutidos dados sobre estas
três últimas dimensões da cidadania europeia. No que se refere à identi-
dade, descreve-se o grau de ligação dos deputados a diferentes comuni-
dades territoriais (europeia, nacional, regional/local) e os elementos que,
segundo eles, constituem as identidades europeia e nacional. No âmbito
da representação, serão descritos os níveis de confiança dos deputados
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21  No âmbito do IntUne foram realizadas 152 entrevistas a deputados da Assembleia
da República. A construção das amostras seguiu o método por quotas, cujo critério prin-
cipal foi o grupo partidário e a senioridade. 

22  Foram inquiridos deputados de quatro Estados membros da Europa do Sul (Portu-
gal, Espanha, Itália e Grécia), de seis Estados membros da Europa ocidental (Áustria, Bél-
gica, Dinamarca, França, Alemanha e Reino Unido), de sete Estados membros pós-co-
munistas (Bulgária, República Checa, Estónia, Hungria, Lituânia, Polónia e Eslováquia)
e da Sérvia, que apresentou a sua candidatura à UE em dezembro de 2009. 

23 Maurizio Cotta e Pierangelo Isernia, «Citizenship in the European polity: questions
and explorations, report on IntUne theoretical framework» (2007), acedido em 20 de abril
de 2009, www.intune.it/research-materials/theoretical-framework; Maurizio Cota, «A
‘compound’ model of citizenship? European citizenship in the eyes of national elites»
(comunicação apresentada na assembleia geral do projeto IntUne, Lisboa, 27-30 de no-
vembro de 2008).
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nas instituições europeias e as suas opiniões perante um conjunto de op-
ções para o futuro institucional da UE. Por fim, descrevem-se as atitudes
dos deputados no que respeita ao âmbito da governação, em particular
o nível territorial (europeu, nacional ou regional) mais adequado para
decidir um conjunto relevante de políticas públicas.24 Sempre que pos-
sível e pertinente, os nossos resultados serão comparados com os dos in-
quéritos à opinião pública e confrontados com análises recentes dos pro-
gramas dos partidos nas eleições europeias em vários países.

Se começarmos com um indicador clássico de apoio geral à integração
europeia (quadro 7.1), desde logo verificamos que o apoio médio dos de-
putados portugueses à integração europeia (cerca de 6,6) está em linha
com a média dos representantes parlamentares em todos os países com
inquéritos IntUne (que se fixou em 6,6), e abaixo dos 7,5 registados entre
os deputados dos países da Europa do Sul.

Identidade

Para avaliar a identidade, a dimensão horizontal da cidadania europeia,
explorámos a ligação das elites às suas comunidades políticas (europeia,
nacional e regional), assim como as opiniões dos deputados quanto aos
elementos constitutivos das identidades nacional e europeia (quadro 7.2).

Tanto em 2007 como em 2009, mais de 90% dos deputados portu-
gueses consideravam-se ligados à UE, ao seu país e à sua região. Regista-
vam-se, porém, diferenças significativas quanto ao grau de ligação a cada
uma destas comunidades políticas.
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24 Uma síntese dos resultados do inquérito de 2007 foi apresentada em Moreira et al.
(2012). 

Quadro 7.1 – Apoio à integração europeia pelos deputados portugueses
                     (média – escala 0-10)

                                                                  2007                      2009

Média                                                  6,74                    6,47
Desvio-padrão                                     2,42                    2,30
N                                                                     77                           70

Fonte: Inquérito IntUne (2007 e 2009).
Nota: Aos inquiridos pedia-se que respondessem à seguinte pergunta: «Algumas pessoas dizem que
a unificação europeia deveria ser reforçada. Outras pessoas acham que a unificação europeia já foi
longe de mais. Qual a sua opinião? Por favor, indique o seu ponto de vista usando uma escala de
11 pontos, em que 0 significa que a unificação ‘já foi longe demais’ e 10 significa que ‘deveria ser
reforçada’. Que número nesta escala melhor descreve a sua posição?»
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Os parlamentares portugueses consideram-se fortemente ligados a Por-
tugal e mais de metade sente fortes ligações à sua comunidade subnacio-
nal. Nove em cada dez deputados sentiam-se muito ligados ao seu país,
sendo que apenas quatro em cada dez partilhavam uma forte ligação à
UE. Estes resultados são consistentes com um indicador disponível ape-
nas no inquérito de 2009: quando interrogados se se consideravam (a)
apenas europeus, (b) apenas portugueses, (c) europeus e portugueses ou
(d) portugueses e europeus, quatro em cada cinco deputados portugueses
diziam-se «portugueses [primeiro] e europeus [depois]».

Para a maior parte dos membros entrevistados da elite parlamentar, a
identidade europeia parece ser de «segunda ordem» quando comparada
com a identidade nacional.25 Assim sendo, as atitudes individuais dos
deputados tendem a seguir as linhas programáticas dos partidos, que
mesmo em eleições para o Parlamento Europeu se referem muito mais
à identidade nacional do que à identidade europeia.26 Este padrão de
identidades políticas dos representantes portugueses segue o modelo da
generalidade dos países europeus onde se fizeram os inquérito do IntUne.

Quando comparados com os cidadãos comuns, os membros da elite
política apresentam ligações muito mais fortes a todas as comunidades
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25 Gerard Delanty, «Models of citizenship: defining European identity and citizen -
ship», Citizenship Studies, 1 (3) (1997): 285-303.

26 Sanches e Pereira, «Which Europe...». 

Quadro 7.2 – Ligação dos deputados portugueses às suas comunidades 
                     políticas (%)

                                                             2007                               2009

Ligação à UE
Forte                                           45,0                            43,7
Moderada                                   51,3                            53,5
N                                                            80                                    71

Ligação ao país
Forte                                          92,5                            93,0
Moderada                                   6,3                              7,0
N                                                          80                                    71

Ligação à região
Forte                                           61,3                            81,7
Moderada                                   32,5                            14,1
N                                                            80                                    71

Fonte: Inquérito IntUne (2007 e 2009).
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Quadro 7.3 – Importância atribuída pelos deputados portugueses aos 
                     elementos que compõem a identidade nacional/europeia (%)

                                                                                                   2007                           2009

Ser cristão
Muito importante                                                          5,0                          2,8

                                                                                         1,3                          2,8
Algo importante                                                            21,3                        15,5

                                                                                        15,0                         5,6  
N                                                                                                     80                                71

                                                                                                           80                                71
Partilhar tradições culturais nacionais/europeias

Muito importante                                                         53,8                        38,0
                                                                                        41,8                        18,3

Algo importante                                                            40,0                        49,3
                                                                                        45,6                        56,3

N                                                                                                     80                                71
                                                                                                           79                                71
Ter nascido no país/na Europa

Muito importante                                                         33,8                        31,0
                                                                                        15,0                        11,3

Algo importante                                                            32,5                        33,8
                                                                                        48,8                        39,4

N                                                                                                     80                                71
                                                                                                           80                                71
Ter pais nacionais/europeus

Muito importante                                                         23,8                        29,6
                                                                                    17,5                         8,5

Algo importante                                                            53,8                        47,9
                                                                                        36,3                        43,7

N                                                                                                     80                                71
                                                                                                           80                                71
Respeitar as leis e as instituições do país/da UE

Muito importante                                                         63,8                        64,3
                                                                                        54,4                        47,9

Algo importante                                                            33,8                        31,4
                                                                                        31,6                        36,6

N                                                                                                     80                                71
                                                                                                           79                                71
Sentir-se nacional/europeu

Muito importante                                                         75,9                        81,7
                                                                                        73,4                        73,2

Algo importante                                                            22,8                        14,1
                                                                                        24,1                        19,7

N                                                                                                     80                                71
                                                                                                           79                                71
                                                                                                             
Dominar uma língua nacional/europeia

Muito importante                                                         71,3                        67,6
                                                                                        75,0                        62,0

Algo importante                                                            27,5                        26,8
                                                                                        22,5                        31,0

N                                                                                                     80                                71
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políticas consideradas, mesmo se a ordem das fidelidades (ao país em
primeiro lugar, seguida da região/cidade e, finalmente, da UE) permanece
inalterada. Com efeito, os inquéritos à opinião pública do IntUne mos-
tram que mais de 70% dos cidadãos portugueses se sentem muito ligados
ao seu país, enquanto apenas 25% sentem uma forte ligação à UE.

Aos deputados inquiridos pediu-se também para identificarem os ele-
mentos que consideravam essenciais para se ser português ou europeu
(quadro 7.3). Uma vez mais, os resultados em Portugal revelaram-se con-
sistentes entre 2007 e 2009.

Numa primeira leitura, os dados parecem sugerir que, para os repre-
sentantes nacionais, os requisitos para se ser português ou europeu são
muito semelhantes. O domínio de uma língua falada em cada uma das
comunidades políticas e o ser cristão são considerados, respetivamente,
os elementos mais e menos importantes daquelas identidades. Por outro
lado, todos os elementos – exceto o domínio da língua, em 2007 – são
consistentemente mais importantes para a identidade nacional do que
para a identidade europeia. Em conjunto, estes resultados parecem con-
firmar a conjugação, no seio das elites, de uma identidade nacional pri-
mária e mais forte com uma identidade europeia secundária, derivada da
identidade nacional.

Para uma melhor interpretação, estes dados podem ser organizados
do seguinte modo:

a) Elementos fortemente maioritários: aqueles considerados impor-
tantes por pelo menos 75% dos entrevistados e muito importantes
por pelo menos 50%. Neste segmento verificamos que respeitar as
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                                                                                                   2007                           2009

Ser cidadão nacional
Muito importante                                                         52,5
Algo importante                                                            41,3
N                                                                                                     80

Participar nas eleições legislativas nacionais/
nas eleições para o Parlamento Europeu
Muito importante                                                                                        56,3

                                                                                                                      40,8
Algo importante                                                                                          36,6

                                                                                                                      35,2
N                                                                                                                                         71

Fonte: Inquérito IntUne (2007, 2009).
Nota: O quadro mostra os resultados tanto para a identidade nacional (parte superior) como para a
identidade europeia (parte inferior).
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leis e as instituições, ser um membro da comunidade e dominar
uma língua abrangem tanto a identidade portuguesa como a euro-
peia. Possuir estatuto de cidadania e participar em eleições também
se incluem neste segmento, mas apenas para a identidade nacio-
nal;

b) Elementos consideravelmente maioritários: aqueles considerados
importantes por pelo menos 50% dos entrevistados e muito im-
portantes por 25%-50%. Este grupo compreende (i) a partilha de
tradições culturais (para ambas as identidades), (ii) local de nasci-
mento e ter pais portugueses (só para a identidade nacional) e 
(iii) a participação nas eleições para o Parlamento Europeu (apenas
para a identidade europeia);

c) Elementos maioritários: aqueles considerados importantes por pelo
menos 50% dos entrevistados e muito importantes por menos de
25%. Aqui encontramos o local de nascimento e a descendência
familiar, mas apenas para a identidade europeia;

d) Elementos minoritários: aqueles considerados importantes por
menos de 50%  dos entrevistados. Ser cristão é a única característica
neste segmento tanto para a identidade nacional como para a eu-
ropeia.

Conceptualmente, estes elementos podem distinguir-se em duas cate-
gorias: (a) os elementos da identidade adscritiva, isto é, que se referem
aos atributos herdados ou que não dependem minimamente da vontade
do entrevistado, tais como o local de nascimento e descendência familiar
(e, até certo ponto, a religião); (b) os elementos da identidade adquirida,
ou seja, os atributos que podem resultar da ação ou da vontade dos en-
trevistados, tais como a cultura, o respeito pelas leis, os sentimentos de
pertença e a língua. 27

Um olhar mais atento aos nossos dados sugere que, para os deputados
portugueses, os elementos adquiridos são, em regra, mais importantes
do que os adscritivos, no que respeita à identidade tanto nacional como
europeia. No entanto, os elementos adscritivos (local de nascimento e
descendência familiar) são significativamente mais importantes para a
identidade nacional do que para a identidade europeia.
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27  A fundamentação teórica destes conceitos pode encontrar-se em Linton e em Par-
sons, Study of Man (Nova Iorque: D. Appleton-Century, 1936); Talcott Parsons, The Social
System (Glencoe: Free Press, 1951).
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Para avaliar a congruência dos componentes atribuídos e adquiridos a
nível individual, Moreira et al.28 realizaram uma análise fatorial utilizando
os dados de 2007. Os resultados confirmaram uma componente adscri-
tiva na identidade europeia, sendo partes do mesmo fator o local de nas-
cimento e a descendência familiar. Parecia existir, igualmente, uma di-
mensão adquirida na qual estavam associados o «respeito pela lei e
instituições» e o «sentir-se europeu». Também se encontrou uma ampla
e positiva interação com os atributos religiosos e culturais, sugerindo que
uma proporção significativa de deputados associava a dimensão cultural
da identidade europeia ao cristianismo. É interessante notar, contudo,
que a mesma interação entre os elementos cultura e religião não se veri-
ficava a nível da identidade nacional.

No que respeita aos elementos da identidade nacional, o local de nas-
cimento e a descendência familiar são componentes da identidade ads-
critiva. Entre as elites, o sentir-se português, o domínio da língua portu-
guesa e a partilha de tradições culturais portuguesas estavam também
positivamente contidos no mesmo fator, o que sugere que, para os en-
trevistados, a identidade nacional pode resultar da aquisição ao longo da
vida de determinadas características (culturais, linguísticas e sentimen-
tais).

Globalmente, e em linha com as conclusões de Jerez-Mir, Real-Dato
e Vázquez-García,29 que compararam os dados recolhidos pelo IntUne
nos inquéritos às elites e à opinião pública realizados em 2007, os nossos
resultados demonstram que as atitudes dos deputados portugueses estão
em sintonia com as dos representantes parlamentares de outros países
europeus. As elites políticas em toda a Europa parecem favorecer os ele-
mentos adquiridos da identidade, em detrimento dos adscritivos, o que
significa que tendem a alargar a cidadania nacional e europeia (pelo
menos no que diz respeito à dimensão da identidade) para além das fron-
teiras fechadas do jus sanguinis e do jus soli.

As atitudes dos deputados, porém, não são totalmente coincidentes
com as dos seus eleitores. No inquérito IntUne aos cidadãos realizado em
2009, o local de nascimento, a descendência familiar e o vínculo ao cris-
tianismo eram considerados elementos muito importantes da identidade
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28 Moreira et al., «Attitudes...». 
29 Miguel Jerez-Mir, José Real-Dato e Rafael Vázquez-García, «Identity and represen-

tation in the perceptions of political elites and public opinion: a comparison between
Southern and post-communist Central-Eastern Europe», Europe-Asia Studies, 61 (6)
(2009): 943-966.
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nacional, respetivamente por mais de 50%, 40% e 30% dos entrevistados.
Se entre as elites se verificava uma grande diferença entre o peso dos
componentes adquiridos e adscritivos (com vantagem para aqueles), esta
diferença revelou-se muito menos acentuada entre os cidadãos.

Representação

Nesta secção analisamos a representação, ou seja, a segunda dimensão
da cidadania europeia e elemento-chave no relacionamento entre os ci-
dadãos e as instituições políticas da UE. Os inquéritos IntUne de 2007 e
2009 incluíram duas perguntas inter-relacionadas. A primeira foi dese-
nhada para avaliar o grau de confiança dos deputados em três grandes
instituições europeias – o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e
Conselho de Ministros Europeu (quadro 7.4). A segunda tentou captar
as atitudes dos representantes perante opções de desenvolvimento insti-
tucional futuro da UE (quadro 7.5). 

Como demonstra o quadro 7.5, o nível médio de confiança não varia
muito entre instituições. Não obstante, tanto em 2007 como em 2009, a
Comissão Europeia gozava de menores níveis de confiança do que o Par-
lamento Europeu e o Conselho. O apoio a esta instituição era também
mais polarizado, como sugere o maior desvio-padrão nos níveis de con-
fiança a esta instituição. Com efeito, onde os deputados, reunidos nos
seus grupos parlamentares, mais diferiam era precisamente na confiança
média na Comissão: 7,31 entre os deputados do PSD e 1,50 entre os de-
putados do PCP e do Bloco de Esquerda.30

Estes resultados estão em sintonia com os encontrados tanto na Eu-
ropa do Sul como na Europa em geral, onde os representantes nacionais
tendem a confiar mais na instituição parlamentar europeia do que nas
instituições de perfil mais executivo. Também para a opinião pública por-
tuguesa os níveis de confiança no Parlamento Europeu foram superiores
aos registados para a Comissão, ao contrário do registado na esmagadora
maioria dos países da UE, onde a Comissão reunia mais apoio do que o
PE. 31

Em suma, os níveis médios de confiança nas três instituições, tanto
em Portugal como na Europa (do Sul), nunca foram inferiores a 5,5 e
superiores a 6,4. Tal significa que as instituições da UE gozavam de níveis
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30 Moreira et al., «Attitudes...». 
31  Para uma análise mais detalhada das comparações entre países, v, Jerez-Mir, Real-

Dato e Vázquez-García, «Identity...».
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moderados de apoio pelos deputados portugueses. A nível agregado, estes
resultados são concordantes com outro importante indicador da dimen-
são de representação da cidadania europeia: a satisfação com a democra-
cia na UE. Em 2009, quase cinco em cada dez deputados estavam mo-
deradamente satisfeitos com a forma como a democracia funcionava na
UE, enquanto apenas um em cada dez se dizia muito satisfeito.

Quando solicitados a opinar sobre futuros desenvolvimentos institu-
cionais no sistema político da UE, quatro em cada dez deputados de-
fendiam convictamente que os Estados membros deveriam salvaguardar
o seu papel central na União, enquanto três em cada dez demonstravam
um claro apoio ao alargamento da votação por maioria qualificada no
Conselho. 

Parece contraditório o facto de reunirem mais de 60% dos inquiridos
tanto o grupo dos que pretendiam manter a centralidade dos Estados
membros como o grupo daqueles que apoiavam o alargamento da vota-
ção por maioria qualificada no Conselho. Esta aparente incerteza quanto
aos modos de tomada de decisão na UE atravessa também as linhas pro-
gramáticas dos partidos. Na ausência de diretrizes específicas sobre esta
questão, os deputados dos partidos principais podem sentir-se livres para
expressar as suas preferências pessoais divergentes e porventura contra-
ditórias.

No que respeita às outras duas instituições, apenas um em cada dez
deputados concordava plenamente que a Comissão deveria tornar-se o
verdadeiro governo da UE, ao passo que cinco em cada dez advogavam
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Quadro 7.4 – Confiança dos deputados portugueses nas instituições da UE
                      (%)

                                                                                                        2007                2009

Confiança no Parlamento Europeu
Média                                                                               5,93               6,31
Desvio-padrão                                                                  2,10               2,10
N                                                                                                        80                      71

Confiança na Comissão Europeia
Média                                                                               5,90               5,65
Desvio-padrão                                                                  2,16               2,42
N                                                                                                        80                      71

Confiança no Conselho de Ministros Europeu
Média                                                                               6,24               5,73
Desvio-padrão                                                                  2,07               2,38
N                                                                                                        80                      71

Fonte: Inquérito IntUne (2007, 2009).
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o fortalecimento dos poderes do Parlamento Europeu. A nível agregado,
portanto, o apoio ao reforço do Parlamento Europeu, mais do que da
Comissão, parece consistente com os diferentes graus de confiança nestas
instituições a que já fizemos referência.

As atitudes dos deputados perante os futuros cenários institucionais
da UE tendem a diferir de acordo com o posicionamento ideológico dos
grupos parlamentares a que pertencem.32 Quanto mais perto do centro
do sistema partidário, maior é o apoio dos deputados a uma Comissão
Europeia forte e menor o seu entusiasmo pela ideia de que os Estados
membros devem permanecer os atores principais na UE. No que se refere
ao Parlamento Europeu, porém, encontramos uma outra linha de de-
marcação: os deputados de direita apoiam menos o fortalecimento dos
poderes do Parlamento Europeu do que os deputados de esquerda.

Quando comparados com os seus congéneres dos outros países euro-
peus, os deputados portugueses partilham atitudes muito semelhantes
no que respeita ao apoio à centralidade dos Estados membros, ao forta-
lecimento do Parlamento Europeu e ao alargamento da votação por
maioria no Conselho Europeu. As diferenças mais interessantes verifi-
cam-se entre os deputados portugueses e os seus homólogos da Europa
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32 Moreira et al., «Attitudes...». 

Quadro 7.5 –  Atitudes dos deputados portugueses perante o futuro 
                      quadro institucional da UE (%)

                                                                                                                           2007       2009

Os Estados membros devem permanecer como os principais 
atores da UE
Firmemente de acordo                                                                        46,3       33,8
Moderadamente de acordo                                                                 30,0       36,6
N                                                                                                                              80           71

A Comissão Europeia deverá tornar-se o verdadeiro governo da UE
Firmemente de acordo                                                                         8,8        11,3
Moderadamente de acordo                                                                 33,8        35,2
N                                                                                                                              79           71

O voto por maioria deve ser alargado no Conselho Europeu 
Firmemente de acordo                                                                                     28,6
Moderadamente de acordo                                                                              45,7
N                                                                                                                                              70

Fonte: Inquérito IntUne (2007 e 2009).
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do Sul: estes revelam menor entusiasmo com a centralidade dos Estados
membros e um apoio mais decidido à transformação da Comissão em
verdadeiro governo da UE.

Âmbito da governação

A terceira dimensão da cidadania europeia – âmbito da governação –
inscreve-se igualmente na relação vertical entre os cidadãos e as institui-
ções políticas, referindo-se especificamente ao conteúdo substantivo
dessa relação, isto é, às políticas públicas emanadas daquelas instituições.
No tempo presente, existe um conjunto de políticas importantes que
não foram ainda transferidas pelos Estados membros para as instituições
da UE. Ao ter questionado os deputados sobre se algumas políticas ainda
eminentemente «nacionais» deveriam integrar o leque de políticas euro-
peias nos próximos dez anos, o IntUne permitiu mais uma abordagem
possível à opinião das elites sobre aquilo que esperam da comunidade
política europeia. Os inquéritos incluíram duas políticas tradicional-
mente pertencentes ao domínio das funções do Estado soberano (sistema
fiscal e política externa) e outras duas relacionadas especificamente com
funções de redistribuição da riqueza entre segmentos da população (se-
gurança social) e territórios regionais (política regional).

O quadro 7.6 mostra que pelo menos dois terços dos deputados por-
tugueses defendem a europeização de todas estas quatro políticas. Toda-
via, o grau de apoio varia significativamente conforme a política em ques-
tão. Cerca de um quinto dos deputados apoiava fortemente a existência
de um sistema fiscal unificado e de um sistema comum de segurança so-
cial, quatro em cada dez defendiam inequivocamente uma política ex-
terna comum, enquanto oito em cada dez apelavam a uma maior ajuda
para as regiões em dificuldades.

Deixando de parte a posição consensual e instrumental a favor de mais
ajuda para as regiões com dificuldades – o que é naturalmente mais
comum entre o grupo de  beneficiários líquidos de fundos estruturais,
de que Portugal faz parte –, os deputados nacionais dividem-se quanto à
necessidade de maior harmonização de políticas na UE.

O caminho para uma política externa comum parece ser de todos o
mais consensual, sobretudo entre os deputados dos principais partidos
do centro-esquerda e do centro-direita33 – em coerência com os apelos
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constantes do PS e do PSD ao reforço do papel da UE na arena interna-
cional.34 A facilidade com que os deputados estão dispostos a europeizar
a política externa pode explicar-se, ainda, pelos reduzidos custos directos
que tal europeização traria à instituição parlamentar. Efetivamente, a po-
lítica externa não é um domínio central do quadro de atribuições e com-
petências do parlamento português, sendo matéria quase reservada do
governo (e, em parte, do presidente). 

Quando se passa para o fisco e para a segurança social, áreas onde os
parlamentos ainda desempenham um papel relevante, os deputados pa-
recem muito menos dispostos a abrir mão das suas competências em
favor da Europa. «No taxation without representation» é um princípio
conhecido de todos os representantes. Abdicar da última palavra em ma-
térias como a fiscalidade pode bem resultar numa representação vazia e
na morte da instituição parlamentar nacional tal como ainda a conhece-
mos hoje.
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Quadro 7.6 – Políticas da UE nos próximos dez anos (%)

                                                                                                    2007                 2009

Sistema fiscal unificado para a Europa
Fortemente a favor                                                         15,4                17,1
Moderadamente a favor                                                 56,4                45,7
N                                                                                                      78                      70

Sistema comum de segurança social
Fortemente a favor                                                         22,8                19,7
Moderadamente a favor                                                 62,0                53,5
N                                                                                                      79                      71

Política externa única
Firmemente a favor                                                        43,8                47,9
Moderadamente a favor                                                 45,0                39,4
N                                                                                                     80                      71

Mais ajuda para as regiões em dificuldades
Fortemente a favor                                                         75,0                80,3
Moderadamente a favor                                                 25,0                18,3
N                                                                                                     80                      71

Fonte: Inquérito IntUne (2007 e 2009).
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Conclusões

Os deputados portugueses tendem a apoiar a integração europeia, mas
a intensidade deste apoio, em 2007 e em 2009, ficava aquém dos valores
médios registados nos Estados membros da Europa do Sul. Como na
generalidade dos países, os partidos e os deputados moderados do cen-
tro-esquerda e do centro-direita têm constituído reservas sólidas de apoio
político à integração desde a adesão de Portugal às Comunidades em
1986.

As atitudes das elites políticas nacionais perante a UE podem ser ava-
liadas através do conceito de cidadania e das suas três principais dimen-
sões: identidade, representação e âmbito da governação.

No que respeita à identidade, os deputados portugueses sentem, antes
de mais, uma forte ligação ao seu país, depois à sua comunidade regio-
nal/local e, por último, à UE. A ligação à UE é complementar e subsi-
diária do sentimento de ligação à comunidade nacional e os elementos
distintivos, tanto da identidade portuguesa como da identidade europeia,
são convergentes: os deputados tendem a valorizar os elementos adqui-
ridos da identidade (língua, respeito pelas leis e instituições e sentimento
de pertença) e a desvalorizar os elementos adscritivos (local de nasci-
mento e descendência familiar). Tal significa que as elites políticas alar-
gam a cidadania para além dos critérios estreitos e tradicionais do jus san-
guinis e do jus soli. Ao adotarem uma conceção mais inclusiva das
identidades nacional e europeia, as elites diferem ligeiramente da opinião
de uma parcela importante dos cidadãos, que tendem a valorizar os atri-
butos ligados ao nascimento.

No que se refere à representação, os deputados revelaram apenas uma
satisfação moderada com a forma como a democracia funciona na UE
e uma confiança também ela moderada nas instituições europeias (Con-
selho de Ministros, Comissão Europeia e Parlamento). Há uma distinção
interessante: o Parlamento Europeu recolhe maiores níveis de confiança
e de apoio para o reforço institucional do que a Comissão Europeia.

Não obstante, no geral, estas atitudes sugerem a existência de uma
fraca ligação entre os parlamentos e as elites parlamentares nacionais, por
um lado, e as instituições políticas europeias, por outro. O apoio muito
moderado ao sistema e às instituições políticas europeias pode representar
uma crítica dos representantes nacionais à proeminência do executivo
que caracteriza a UE, ao qual se aludiu no início deste capítulo. Com
efeito, os deputados estão cientes do papel desempenhado pelas institui-
ções executivas na política europeia: o governo a nível nacional e a Co-
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missão a nível europeu. Quando interrogados sobre a maior ou menor
eficácia de certos canais institucionais para influenciar as decisões políti-
cas na UE, os deputados portugueses consideraram o governo nacional
e o lobbying junto da UE (sendo que a Comissão Europeia é o lugar de
acolhimento dos lóbis europeus par excellence) os canais mais eficazes, ao
passo que o parlamento nacional foi identificado como o menos eficaz.
A este respeito, temos ainda um outro indicador de um certo mal-estar
dos deputados nacionais. Apesar de apoiarem fortemente a existência de
um presidente da UE, os deputados não concordavam que o cargo fosse
eleito pelo Conselho Europeu (como tem sido a presidência do Conse-
lho Europeu desde que o Tratado de Lisboa entrou em vigor). Ao invés,
51% dos deputados defendiam que o cargo deveria ser eleito diretamente
por todos os cidadãos da UE, 33% preferiam que o cargo fosse sujeito a
eleição no Parlamento Europeu, enquanto 16% apenas concordavam
com a eleição em Conselho Europeu.

Quando solicitados a dar opinião sobre o possível alargamento do âm-
bito da governação na UE, a maioria dos deputados portugueses partilhava
uma abordagem pragmática e instrumental. Se, por um lado, concorda-
vam que deve haver mais apoios europeus às regiões em dificuldades,
por outro, fechavam a porta à europeização de algumas políticas nacio-
nais de carácter redistributivo, como o fisco ou a segurança social (polí-
ticas essas que são ainda atribuições centrais dos parlamentos nacionais).

Se os inquéritos IntUne de 2007 e de 2009 revelaram diversas atitudes
de apoio (moderado) à UE, cabe sublinhar que ambas as vagas de inqui-
rição antecederam a crise da dívida soberana portuguesa.

O tempo agora é outro e fica o desafio de compreender como as ati-
tudes europeias dos deputados nacionais se comportam em crise. Sobre-
viverão os fracos laços identitários que ligam os deputados nacionais à
UE? Permanecerá a aquiescência dos parlamentares em relação ao papel
proeminente do executivo europeu e à transferência de mais políticas
para Bruxelas? Os dados recentes do Eurobarómetro indicam que cada vez
menos cidadãos acreditam que a UE seja «uma coisa boa» e com a qual
Portugal tenha beneficiado. Perante o aumento do ceticismo da popula-
ção portuguesa face à UE, como reagirão as elites? Partilharão a mesma
visão dos seus concidadãos, ou, pelo contrário, atuarão como reservató-
rios de apoio e guardiões da UE? Em Portugal, como em toda a Europa,
esta tornou-se uma questão de interesse fundamental para a investigação
política e para o próprio futuro do sistema político europeu.
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Pedro Magalhães

Capítulo 8

O apoio à integração europeia 
em Portugal: dimensões e tendências
Introdução

O estudo das atitudes dos cidadãos europeus em relação ao processo
de integração europeia dispõe de instrumentos privilegiados de análise,
em particular os que resultam da realização regular de inquéritos de opi-
nião financiados pela Comissão Europeia, a série Eurobarómetro (EB). Em
Portugal, estes inquéritos são conduzidos desde 1980.1 A análise dos re-
sultados pelos estudiosos interessados na intensidade, tendências e causas
do apoio ao processo de integração desde os anos 80 até aos dias de hoje
tem chegado a três conclusões fundamentais no que respeita ao caso por-
tuguês:

1. A opinião pública portuguesa caracteriza-se, pelo menos desde a
adesão do país à União Europeia (UE), pelo facto de nela predo-
minar um forte apoio à integração europeia;2

2. Apesar de esse apoio ter diminuído desde 1992 − tal como sucedeu
na generalidade dos países europeus −, continua a ser ainda bas-
tante elevado em termos absolutos e comparativos;3

3. Esse apoio funda-se, contudo, em critérios principalmente «instru-
mentais», ou seja, mais numa percepção dos benefícios resultantes

203

1 Eurobarómetro, 14 (janeiro de 1980).
2 Maria Bacalhau, Atitudes, Opiniões e Comportamentos Politicos dos Portugueses (1973-93)

(Lisboa: autor, 1994); Marina Costa Lobo, «Portuguese attitudes towards EU member -
ship: social and political perspectives», in Spain and Portugal in the European Union: The
First 15 Years, orgs. Sebastian Royo e Paul Christopher Manuel (Londres: Frank Cass,
2003), 97-118.

3 Lobo, «Portuguese attitudes...»; António Costa Pinto e Marina Costa Lobo, «Forging
a positive but instrumental view: Portuguese attitudes towards the EU, 1986-2002», in
Public Opinion and Europe: National Identity in European Perspective, orgs. Anne Dulphy e
Christine Manigand (Paris: Peter Lang, 2004), 165-181.
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da integração e recolhidos pelo país e por grupos sociais concretos
do que numa relação «afetiva» com o sistema político europeu ou
com as suas instituições.4

Estas conclusões resultam da análise de dois indicadores presentes
de forma regular nos inquéritos do EB. O primeiro mede as opiniões
dos indivíduos sobre se o seu país tem «beneficiado ou não» com o
facto de ser membro da UE (benefício). O segundo, em vez de remeter
explicitamente para um raciocínio de custo-benefício da integração,
mede junto dos indivíduos as suas opiniões sobre se a pertença do seu
país à UE é «uma coisa boa, uma coisa má, ou nem uma coisa nem
outra» (pertença). Estes indicadores fornecem-nos as mais longas séries
temporais do EB.5

As análises feitas em Portugal dos resultados da aplicação destas ques-
tões em inquéritos de opinião tendem a partir do pressuposto de que
cada uma delas mede dimensões fundamentalmente distintas das atitudes
dos indivíduos. O indicador benefício captaria, deste ponto de vista, «uma
perspetiva utilitária da integração», «solicitando uma análise retrospetiva
das vantagens e desvantagens de pertencer à UE».6 Estaríamos, por outras
palavras, no domínio daquilo que normalmente se designa como o
«apoio específico» a um sistema político, relacionado com «a satisfação
que os membros de um sistema sentem que obtêm dos outputs e desem-
penho apercebidos das autoridades políticas».7 No mesmo sentido, al-
guns dos primeiros estudos sobre as atitudes políticas em relação à UE
identificavam a existência de uma «base de resposta utilitária», ligada ao
«apoio baseado num interesse apercebido e relativamente concreto» por
parte dos cidadãos,8 captado, precisamente, com recurso ao indicador
que mede a percepção de benefícios resultantes da integração europeia por
parte dos cidadãos. 
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4 Lobo, «Portuguese attitudes...»; Pinto e Lobo, «Forging a positive...».
5 Os dados relativos à pertença, para Portugal, constituem 51 inquéritos, desde o EB,

14 (janeiro de 1980), até ao EB, 64 (novembro de 2005), o último no qual existem dados
agregados disponíveis no momento em que escrevo este texto; e, no caso de benefício,
existem 40 inquéritos, desde o EB, 25 (março de 1986), até ao mesmo EB, 64.

6 Lobo, «Portuguese attitudes...», 102.
7 David Easton, «A reassessment of the concept of political support», British Journal of

Political Science, 5, 4 (1975): 437.
8 Leon N. Lindberg e Stuart A. Scheingold, Europe’s Would-Be Polity: Patterns of Change

in the European Community (Eaglewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1970), 40.
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Pelo contrário, o indicador pertença, nos estudos existentes sobre o caso
português, tem sido tratado como captando uma «visão afetiva e difusa»
da integração. Na base desta pressuposição, o facto de a percentagem de
indivíduos que afirmam que Portugal tem beneficiado da pertença à UE
ser sistematicamente superior à percentagem daqueles que consideram
que essa pertença é «uma coisa boa» tem sido interpretado como indi-
cando que, no caso português, o «consenso» em torno da integração é
baseado mais numa «visão estreita e instrumental dos benefícios da per-
tença à UE».9

Há, contudo, alguns problemas potenciais neste tipo de análise. Por
um lado, na comparação directa entre as percentagens de inquiridos que
afirmam que Portugal tem beneficiado com a pertença à UE e aqueles
que afirmam que a pertença à UE é uma coisa boa negligencia-se fre-
quentemente o facto de os dois indicadores não serem estritamente com-
paráveis: enquanto o primeiro solicita dos inquiridos uma resposta di-
cotómica («beneficiou» vs. «não beneficiou»), o segundo fornece uma
terceira alternativa de resposta («nem uma coisa nem outra»), o que torna
a sua comparação direta um exercício questionável. Por outro lado, a
pressuposição de que o primeiro acede a uma dimensão «instrumental»
ou de relação «custo-benefício» das atitudes dos indivíduos, enquanto o
segundo acede a uma dimensão distinta de apoio difuso e «afetivo» 
− não contingente em relação aos custos e benefícios produzidos pela
integração −, é também ela questionável do ponto de vista empírico. 

Na verdade, há boas razões parar crer que o uso do indicador pertença
é apenas mais um indicador de apoio utilitário. Análises recentes da di-
mensionalidade das atitudes dos cidadãos europeus em relação à UE têm
vindo a confirmar que os indicadores pertença e benefício são, de facto,
medidas de uma mesma variável latente. Lubbers e Scheepers, por exem-
plo, mostram que o apoio ou ceticismo instrumentais em relação à UE,
ligados às perceções dos custos e benefícios decorrentes do processo de
integração (medidos através quer do indicador pertença quer do indicador
benefício), devem ser claramente distinguidos do apoio ou ceticismo po-
líticos em relação à UE, ligados ao grau de aceitação por parte dos cida-
dãos da partilha de autoridade política entre o Estado nacional e a UE
enquanto sistema político.10 No mesmo sentido, Chierici mostra que in-
dicadores de apoio específico, como pertença ou benefício, devem ser cla-
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9 Pinto e Lobo, «Forging...», 173.
10 Marcel Lubbers e Peer Scheepers, «Political versus instrumental euro-scepticism», Eu-

ropean Union Politics, 6, 2 (2005): 223-242.
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ramente distinguidos de indicadores de apoio difuso à UE como comu-
nidade política, entre os quais se incluem as atitudes dos indivíduos em
relação à partilha de soberania entre o Estado-nação e o sistema político
europeu.11 Mesmo autores menos preocupados com estabelecer distin-
ções entre estas dimensões política e instrumental das atitudes em relação
à UE têm enfatizado que as questões sobre a posição dos indivíduos
sobre a partilha de poderes com as instituições europeias na definição
das políticas públicas são as que melhor captam uma dimensão das ati-
tudes políticas relacionada com a legitimidade da UE enquanto sistema
político, em grande medida independente das avaliações do seu desem-
penho concreto e dos custos e benefícios que causa ou distribui.

Assim, este capítulo tem dois objectivos. Em primeiro lugar, apurar
até que ponto a distinção entre apoio instrumental e apoio político é
empiricamente sustentável no caso concreto português. Em segundo
lugar, reapreciar algumas das principais conclusões existentes sobre a in-
tensidade, evolução e fundamentos do apoio à Europa em Portugal à luz
da distinção anterior.

Apoio instrumental e apoio político

Uma das maneiras possíveis de apreciar até que ponto o apoio dos
portugueses à UE é de facto multidimensional — e quais os indicadores
que nos dão acesso a essas possíveis diferentes dimensões — consiste em
explorar os dados existentes a nível individual. O quadro 8.1 apresenta
os resultados de uma análise fatorial de uma série de variáveis disponível
no Eurobarometer Trend File 1970-2002 (ETF), limitada neste caso aos in-
quéritos realizados em Portugal a partir dos anos 80. Incluímos na análise
os indicadores benefício e pertença que, como já se disse têm sido usados
nos estudos sobre Portugal como, respectivamente, indicadores de apoio
específico e apoio difuso. Contudo, incluímos também os resultados ob-
tidos através de questões colocadas aos mesmos indivíduos sobre se de-
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11 Catia Chierici, «Is there a European public opinion? Public support for the European
Union, theoretical concepts and empirical measurements» (comunicação apresentada no
encontro POLIS, Paris, 2005). Chierici added a third dimension, that of diffuse support
for European political institutions (measurable through indicators of the confidence ci-
tizens have in institutions such as the European Commission or the European Parlia-
ment). However, since there are many fewer surveys of these dimensions than those mea-
suring scales of instrumental and political support, we will not discuss this third
dimension.
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fendem que as decisões numa série de áreas das políticas públicas devem
ser tomadas pelo governo português ou em conjunto no seio da UE. As
áreas das políticas públicas aqui incluídas são aquelas para as quais estão
disponíveis séries temporais mais longas, nomeadamente entre o EB, 31
(março de 1989), e o EB, 57.1 (maio de 2002): ambiente; negócios es-
trangeiros; ensino/educação; saúde e políticas sociais; investigação cien-
tífica e tecnológica; política monetária; meios de comunicação social.12

Como se pode verificar no quadro 8.1, a solução encontrada sugere que,
em Portugal, tal como para a generalidade da opinião pública europeia,13

enquanto as medidas benefício e pertença formam uma única dimensão (a
que chamaremos apoio instrumental), essa dimensão é empiricamente
distinta de uma outra que se relaciona com a aceitação ou rejeição da
UE como autoridade política com poderes de decisão sobre as políticas
públicas (apoio político). Por outras palavras, quem tende a considerar
que Portugal beneficiou com a integração tende também a considerar
que a pertença à UE é uma coisa boa.14 Do mesmo modo, as atitudes
dos inquiridos sobre a conveniência de preservar para as autoridades po-
líticas portuguesas o poder de decisão sobre uma série de áreas das polí-
ticas públicas, ou de o partilhar no seio da UE, tendem a formar uma
única dimensão atitudinal, em grande medida independente da perceção
de benefícios ou da bondade da pertença de Portugal à UE.

A noção de que estamos perante duas dimensões claramente distintas
das atitudes dos indivíduos em relação à integração europeia pode ser
validada testando, para cada uma delas, algumas hipóteses sobre quais
os fatores que, a nível individual, determinam a adoção de atitudes de
maior ou menor apoio à integração europeia. A investigação sobre este
tema vem convergindo em algumas das seguintes hipóteses fundamen-
tais: 

Mobilização cognitiva: segundo Inglehart, são necessários níveis eleva-
dos de interesse e de informação política para a compreensão de infor-
mação sobre um processo que, como a integração europeia, passa a um
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12 All of these variables were codified with three values, from the least to the greatest
degree of support, as follows: belonging (1 «bad», 2 «neither good nor bad», 3 «good»); be-
nefits (1 «no benefits», 2 «don’t know/no reply», 3 «benefits»); with regards the different
areas of public policy (1 «by the Portuguese government», 2 «don’t know/no reply», 3
«as a set wi thin the EU»).

13 Lubbers e Scheepers, «Political versus instrumental euro-scepticism»...; Chierici «Is
there a European public opinion?»...

14 A nível individual, a correlação entre as duas variáveis é de 0,59 (p < 0,001).
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elevado nível de abstração.15 Deste modo, devemos esperar que, quanto
maiores os níveis de mobilização cognitiva, menor será a perceção de
ameaça e incompreensão sentida pelos indivíduos e, logo, maior o apoio
ao processo de integração.

Utilitarismo: segundo alguns analistas, o processo de integração euro-
peia, ao comportar a liberalização e mobilização do capital, bens e tra-
balho, produz benefícios e custos diferenciais para os cidadãos. Aqueles
que dispõem de maiores níveis de capital humano — educação e compe-
tências — estão mais bem equipados para se adaptarem à competição
ocupacional promovida pelo mercado único e, logo, deverão, em prin-
cípio, exibir atitudes de maior apoio à integração.16

Desempenho sistémico: Anderson avança a hipótese de que, apesar de
estarem pouco informados acerca do processo de integração europeia e
das suas consequências, os cidadãos conseguem formar sobre ele opiniões
na base de regras heurísticas simples para chegar a conclusões sobre ma-
térias complexas. Em particular, para avaliar o processo de integração eu-
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15 Ronald Inglehart, «Cognitive mobilisation and European identity», Comparative Po-
litics, 3, 1 (1970): 45-70.

16 Matthew Gabel e Harvey D. Palmer, «Understanding variation in public support for
European integration», European Journal of Political Research, 27, 1 (1995): 3-19; Matthew
Gabel, Interests and Integration: Market Liberalisation, Public Opinion and European Union
(Michigan, MI: University of Michigan Press, 1998).

Quadro 8.1 –  Análise fatorial, principal axis factoring, rotação Varimax

                                                                                    Fator 1                                Fator 2
                                                                                    Político                           Instrumental                                                                           
Saúde e segurança social                                       0,694                              0,043
Educação                                                             0,654                              0,018
Ambiente                                                             0,637                              0,130
Ciência                                                                 0,635                              0,167
Meios de comunicação                                         0,620                              0,035
Monetária                                                             0,553                              0,213
Negócios estrangeiros                                           0,515                              0,215
Benefício                                                              0,095                              0,749
Pertença                                                                0,133                              0,748

Variância explicada                                            30,02%                           13,79%

N = 24,002.
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ropeia e as suas consequências, os indivíduos tendem a recorrer ao seu
grau de satisfação com o desempenho das instituições políticas ou com
o desempenho da economia no seu país, usando-os como pontos de re-
ferência para uma realidade mais distante e complexa.17 Deste ponto de
vista, quanto maior o grau de satisfação com o funcionamento das ins-
tituições políticas domésticas, melhor será a luz sob a qual avaliam o pro-
cesso de integração europeia. Esta hipótese é, aliás, a que a investigação
conduzida em Portugal tem sugerido como dispondo de maior poder
explicativo da relação dos portugueses com a Europa: «a satisfação com
a democracia [nacional] é a variável mais importante na explicação do
apoio à integração europeia».18

A investigação comparativa sobre este tema tem, contudo, lançado al-
gumas dúvidas sobre a possibilidade de generalização desta explicação.
Sánchez-Cuenca, por exemplo, sugere uma hipótese que é, prima facie,
oposta à anterior: que o apoio à UE deverá ser tanto maior quanto maior
for a insatisfação com o sistema político nacional.19 Por outras palavras,
quanto menor for a confiança dos cidadãos no seu sistema político nacio-
nal — visto como afetado por ineficiência e corrupção, por exemplo —,
maior será o seu apoio ao aprofundamento da integração europeia e à
transferência de poderes para o sistema político supranacional. Já outros
sugerem que as atitudes face ao sistema político europeu são, em si mes-
mas, consequentes, já que, apesar do défice de informação, os indivíduos
não deixam de formar opiniões independentes em relação ao desempe-
nho das instituições europeias em si mesmas, atitudes essas que acabam
por ser relevantes para aumentar ou diminuir o apoio ou rejeição da in-
tegração europeia.20

Identidade nacional: uma hipótese adicional sobre o apoio à integração
é a que o relaciona com os sentimentos de identidade nacional. Carey
sugere que a transferência de soberania envolvida no processo de inte-
gração tende a ser particularmente rejeitada pelos indivíduos cujos sen-
timentos de identidade política se dirigem exclusivamente para o Estado-
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17 Christopher J. Anderson, «When in doubt, use proxies: attitudes towards domestic
politics and support for European integration», Comparative Political Studies, 31, 5 (1998):
569-601.

18 Lobo, «Portuguese attitudes...», 105.
19 Ignacio Sánchez-Cuenca, «The political basis of support for European integration»,

European Union Politics, 1, 2 (2000): 147-171.  
20 Lauren M. McLaren, «Explaining mass-level euro-scepticism: identity, interests and

institutional distrust» (comunicação apresentada no encontro annual da American Poli-
tical Science Association, Washington, D. C., 1 a 4 de setembro de 2005).
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-nação, rejeitando a pertença simultânea a uma comunidade política mul-
tinacional.21 McLaren sugere que estes indivíduos são também os mais
suscetíveis de sentirem a integração europeia como um fator de ameaça
à (e de perda da) identidade nacional, o que os levará a exibir menores
níveis de apoio à integração.22

Preferências partidárias: a última hipótese relaciona o apoio concedido
à integração com as preferências partidárias. Estudos como os de Gabel
ou Anderson sugerem que a proximidade dos indivíduos aos partidos
do governo do dia influencia positivamente o apoio ao processo de in-
tegração europeia.23 Dado que são os governos nacionais os principais
atores na tomada de decisão política na arquitetura institucional da UE,
a hipótese é a de que os cidadãos deverão projetar as suas avaliações dos
partidos de governo numa avaliação de todo o processo de integração:
quanto mais próximos do governo, mais favoráveis à Europa.

Contudo, nem todos os estudos nesta linha chegam à mesma conclu-
são: Roy, por exemplo, sugere que a relação entre o apoio aos partidos
de governo e o apoio à integração é condicional e que, em períodos nor-
mais, o efeito da preferência pelos partidos de governo no apoio à UE é
reduzido ou mesmo negativo, fenómeno explicado pelo facto de os ci-
dadãos que se sentem melhor representados pelo governo nacional terem
poucos incentivos para os desejarem ver perder poderes para as institui-
ções europeias por via do processo de integração.

O quadro 8.2 mostra o resultado de testes empíricos destas hipóteses
no caso português. Foram construídos dois índices: o primeiro, de apoio
instrumental, resulta do cálculo da média, para cada indivíduo, dos va-
lores das variáveis pertença e benefício, resultando em valores que oscilam
entre 1 (apoio mínimo) e 3 (apoio máximo).24 O segundo, de apoio po-
lítico, resulta do cálculo da média das variáveis que medem o apoio às
deciões conjuntas das áreas do ambiente, negócios estrangeiros, ensino,
saúde e segurança social, investigação científica e tecnológica, política
monetária e meios de comunicação social, que, como se pode ver acima,
atingem valores entre 1 (apoio mínimo) e 3 (apoio máximo).25
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21 Sean Carey, «Undivided loyalites: is national identity an obstacle to European inte-
gration?», European Union Politics, 3, 4 (2002): 387-413.

22 Lauren M. McLaren, «Public support for the European Union: cost-benefit analysis
or perceived cultural threat?», Journal of Politics, 64 (2002): 551-566.

23 Gabel, Interests and integration...; Anderson, «When in doubt, use proxies...».
24 Valor alfa = 0,71.
25 Valor alfa = 0,82.
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As variáveis independentes cujos efeitos são testados são as seguintes:
um índice de liderança de opinião (que mede a frequência com que os
inquiridos discutem temas políticos e procuram persuadir aqueles que os
rodeiam), destinada a captar o grau de mobilização cognitiva dos indiví-
duos; educação (idade com que deixou de estudar) e ocupação (–1, traba-
lhadores manuais ou desempregados; 1, profissionais ou executivos; 0,
outros), medindo o nível de capital escolar e competências ocupacionais
dos indivíduos; satisfação com a democracia nacional e satisfação com a
democracia na União Europeia, medindo o desempenho dos sistemas po-
líticos português e europeu tal como avaliados subjetivamente pelos in-
quiridos; identidade nacional exclusiva (1, «exclusivamente português; 0,
outros), distinguindo os indivíduos que se sentem parte exclusivamente
da comunidade política nacional dos restantes; intenção de voto num
partido de governo (1, sim; 0, não), através da qual distinguimos os indi-
víduos que apoiam a ação do governo nacional dos restantes. Como va-
riáveis de controlo, utilizamos sexo (1, mulheres; 0, homens) idade e au-
toposicionamento ideológico esquerda-direita (1, posição mais à esquerda;
10, posição mais à direita). O nosso conjunto de casos inclui os resultantes
de EBs conduzidos nos anos de 1993, 1998, 1999, 2000 e 2001, únicos
anos em que os inquéritos incluíam informação sobre todas as variáveis
no modelo. Assim, de modo a captarmos e controlarmos tendências tem-
porais, tendo em conta que a base de dados comporta inquéritos realiza-
dos em diferentes momentos no tempo, foram introduzidas no modelo
dummies para cada ano (coeficientes não apresentados). Os resultados de
análises de regressão linear são mostrados no quadro 8.2.

No que respeita às variáveis de controlo, note-se como quer o apoio
instrumental, quer, especialmente, o apoio político à integração, tendem
a ser maiores quanto mais jovens os inquiridos. Em segundo lugar, as di-
ferenças de género só têm consequências no apoio instrumental, com as
mulheres a exibirem atitudes de maior ceticismo em relação às vantagens
e benefícios da integração europeia do que os homens. E, finalmente, a
ideologia dos inquiridos parece não afetar nem o apoio instrumental
nem o apoio político à Europa.

No que respeita à hipótese da mobilização cognitiva, verifica-se que a
variável utilizada para a testar se comporta de forma muito semelhante
nos dois modelos: o efeito é na direção esperada (positivo) e tem a
mesma ordem de magnitude (coeficientes praticamente iguais para va-
riáveis dependentes medidas numa escala com a mesma amplitude). Esse
efeito, contudo, é relativamente reduzido, com os coeficientes estandar-
dizados a não ultrapassarem o valor de 0,06 em ambos os modelos.
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Igualmente limitado é o poder explicativo das duas variáveis − educa-
ção e ocupação profissional − que testam a hipótese utilitarista a nível
individual. No modelo aplicado à variável dependente «apoio instru-
mental» apenas a educação produz efeitos estatisticamente significativos
(com a ocupação a aproximar-se da significância estatística). Contudo,
esses efeitos, apesar de terem a direção esperada − mais anos de instrução,
maior apoio −, são também reduzidos quando comparados com os pro-
duzidos por outras variáveis no modelo. E, no que respeita ao modelo
aplicado à variável dependente apoio político, apenas a ocupação produz
efeitos estatisticamente significativos, apesar de a importância da variável
no modelo − com um coeficiente estandardizado beta de apenas 0,05 −
ser ainda menor do que aquela de que a educação dispunha no modelo
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Quadro 8.2 –Fatores explicativos do apoio instrumental e do apoio político
                      (coeficientes de regressão linear; erros-padrão entre parênteses)

                                                            Variável dependente              Variável independente
                                                            Índice de apoio instrumental      Índice de apoio político                                                                          
Sexo (feminino)                                           –0,079***                                                    –0,019
                                                                     (0,02)                                 0,019)
Idade                                                            0,002***                                                    0,004***

                                                                    (0,001)                               (0,001)
Autoposicionamento esquerda-direita            0,007                                –0,003
                                                                    (0,004)                               (0,005)
Liderança de opinião                                    0,043***                                                    0,041***

                                                                                                                       (0,009)                               (0,011)
Educação                                                     0,014***                                                       0,002
                                                                    (0,004)                               (0,004)
Ocupação                                                      0,033                                0,061**

                                                                    (0,018)                               (0,020)
Satisfação com a democracia nacional          0,043***                                                       0,010
                                                                    (0,009)                               (0,011)
Satisfação com a democracia europeia         0,103***                                                    0,053***

                                                                                                                        (0,10)                                (0,011)
Identidade nacional exclusiva                      –0,167***                                                 –0,258***

                                                                    (0,018)                               (0,020)
Intenção de voto em partido do governo      0,044*                                                       –0,001
                                                                    (0,021)                               (0,024)
Constante                                                    0,801***                                                    1,601***

                                                                                                                       (0,062)                                                      (0,072)

N                                                                   4339                                  4339

R2 ajustado                                                     0,15                                   0,09
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anterior. Em resumo, a noção de que as atitudes dos indivíduos em rela-
ção à Europa são determinadas por atributos sociais que fazem com que
recolham benefícios dessa integração, apesar de receber alguma confir-
mação no que respeita ao apoio instrumental e (menos, como seria de
esperar) no que respeita ao apoio político, está longe de fornecer a melhor
explicação disponível para aquilo que move as opiniões dos portugueses
em relação à Europa.

Mais bem-sucedidas são as explicações ligadas quer às avaliações sub-
jetivas do desempenho político sistémico, quer às identidades políticas.
Desde logo, confirma-se, para o caso português, a hipótese avançada por
McLaren de que, apesar dos baixos níveis de informação sobre o processo
de integração, os eleitores não deixam de avaliar o desempenho das ins-
tituições europeias de uma forma que tem consequências para o apoio
concedido à integração.26 A variável satisfação com a democracia na UE afeta
o grau de apoio à integração na direção esperada, independentemente
da satisfação com a democracia nacional, e fá-lo quer a nível do apoio
instrumental, quer a nível do apoio político.

Contudo, há também diferenças muito importantes entre os dois mo-
delos. Primeiro, apesar de aqueles cuja identidade política se dirige ex-
clusivamente para o Estado-nação serem também aqueles que concedem,
em geral, menos apoio à integração europeia, o efeito da variável identi-
dade é muito superior no que diz respeito ao apoio político, variável que
é também, de longe, a que dispõe de maior peso no modelo aplicado ao
apoio político. Segundo, embora a avaliação do funcionamento da de-
mocracia em Portugal e o apoio ao governo do dia resultem em maior
apoio instrumental à integração, nem uma nem outra variável tem qual-
quer efeito no apoio político à integração. Por outras palavras, enquanto
a avaliação dos benefícios recolhidos pelo país através da integração
passa, compreensivelmente, pela avaliação dos desempenhos sistémicos,
quer da UE, quer dos governos e das instituições nacionais, a disponibi-
lidade dos cidadãos para aceitarem a partilha do poder de decisão é ex-
clusivamente afetada pela avaliação que é feita das instituições europeias
no âmbito das quais esse poder é suposto ser partilhado. 

Assim, em resumo, pode dizer-se que há fatores que tendem a afetar
o apoio à integração, seja esse apoio instrumental, seja ele político:
quanto mais jovens, quanto mais cognitivamente mobilizados, quanto
melhor avaliam o funcionamento da democracia na UE e quanto maior
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a sua capacidade de se verem a si próprios também como europeus (para
além de portugueses), maior o apoio concedido pelos indivíduos à inte-
gração. Contudo, enquanto o apoio instrumental é altamente condicio-
nado pela avaliação do desempenho do sistema político nacional – usada
pelos indivíduos como «heurística» através da qual pesam os custos e be-
nefícios da integração −, o apoio político é fundamentalmente condi-
cionado pela identidade política dos indivíduos e pela sua avaliação do
desempenho sistémico (apenas) da UE. Em suma, os apoios político e
instrumental à integração são dimensões que, apesar de relacionadas
entre si, são fundamentalmente distintas na sua distribuição pelos indi-
víduos e os seus correlatos atitudinais fundamentais.

Tendências do apoio à UE

Como têm evoluído as atitudes dos portugueses em relação à UE? 
O diagnóstico feito pela maioria dos analistas é convergente: numa pri-
meira fase, desde a adesão até inícios dos anos 90, houve um forte cres-
cimento da perceção de benefícios e do apoio à pertença à UE.27 Desde
então, argumenta-se, assistiu-se a um ligeiro decréscimo do apoio à UE,
sem que, no entanto, isso impeça um consenso generalizado em torno
da integração.28 O que vimos até ao momento, contudo, faz-nos supor
duas coisas: por um lado, que este diagnóstico merece ser feito não ape-
nas a nível do apoio instrumental à integração, mas também a nível do
apoio político; por outro lado, que a evolução destas duas dimensões
poderá não ser inteiramente coincidente. 

A figura 8.1 apresenta a evolução ao longo do tempo da diferença
entre as percentagens de inquiridos, em cada EB, que afirmam que a per-
tença à UE foi boa e má para Portugal, ajustando uma curva de regressão
local aos dados.29 É visível, desde logo, um aumento muito rápido do
saldo positivo de apoio instrumental à integração até inícios dos anos
90, seguido de uma queda que, apesar de interrompida na transição do
milénio, voltou a acentuar-se nos anos mais recentes.

Previsivelmente, à luz do que foi dito na secção anterior, a evolução
da perceção dos benefícios da pertença à UE segue um padrão rigorosa-
mente igual ao da variável «pertença» (figura 8.2). Contudo, a queda ocor-
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27 Bacalhau, Atitudes...; Lobo, «Portuguese attitudes...».
28 Pinto e Lobo, «Forging...», 173.
29 Entre o Eurobarómetro, 14, e o Eurobarómetro, 63 (maio de 2005).
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rida desde o início do milénio no apoio instrumental à integração euro-
peia em Portugal tem um significado particular: apesar de, em ambos os
indicadores, a percentagem daqueles que têm opiniões favoráveis em re-
lação à integração estar ainda 40 pontos acima da percentagem de opi-
niões negativas, rapidamente se conclui também que a diminuição do
apoio instrumental à integração nos últimos anos trouxe-o, em 2005, ao
valor mais baixo verificado desde 1986-1987, ou seja, imediatamente após
a adesão.

O quadro 8.3 mostra os resultados de uma análise mais detalhada das
tendências verificadas em relação ao apoio instrumental dos portugueses
à integração, permitindo testar o efeito de dois marcos históricos de
grande importância: a assinatura do Tratado de Maastricht e a concreti-
zação da entrada da união monetária, de que Portugal foi membro logo
a partir de 1999. Quanto a Maastricht, é quase unanimemente reconhe-
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Figura 8.1 – Evolução do saldo de respostas «boa» – «má» à pergunta 
                    sobre a «pertença à UE» (1980-2005)
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cido que a assinatura do tratado em fevereiro de 1992 e a vitória do «não»
no referendo na Dinamarca em junho do mesmo ano terão significado
um ponto de viragem no que respeita ao chamado consenso permissivo
sobre a integração europeia, sendo seguidos de um declínio generalizado
do apoio público ao projeto europeu por toda a Europa. Quanto à união
monetária, esta representou um salto qualitativo no processo de integra-
ção, quer por tornar visível um nível inédito de coordenação económica
entre os Estados membros, quer por — em especial no caso português —
ter constituído um manifesto triunfo das autoridades políticas nacionais
na prossecução daquele que foi designado como principal objetivo es-
tratégico da política económica na segunda metade dos anos 90.

Os resultados apresentados no quadro 8.3 confirmam a significância
estatística das tendências detetadas visualmente. Até 1992, o saldo a favor
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Figura 8.2 – Evolução do saldo de respostas «beneficiou» – «não beneficiou»
                    à pergunta sobre «benefícios da pertença à UE» (1986-2005)

100

75

50

25

0
23 jan 1982 26 mai 1988 26 set 1994 27 jan 2001

B
en

ef
íc

io
s:

 %
 «

bo
a»

, %
 «

m
á»

08 Europeização Cap. 8.qxp_Layout 1  31/05/17  09:24  Page 216



da ideia de que a pertença de Portugal à UE era uma coisa boa para Por-
tugal ou de que este estava a recolher benefícios da integração cresceu
de forma estatisticamente significativa, a um ritmo de 6 pontos percen-
tuais por ano no caso de pertença (em relação à qual temos observações
desde 1980) e quase 10 pontos percentuais no caso de benefício. Contudo,
Maastricht produz um duplo efeito: por um lado, um efeito de curto
prazo, de abrupta diminuição do saldo positivo no apoio instrumental;
por outro lado, um efeito de longo prazo, em que os saldos positivos
passam a diminuir a um ritmo de cerca de 2 pontos percentuais por ano.
Embora a realização da união monetária tenha tido um impacto positivo
no curto prazo, esse impacto positivo foi, em ambos os casos, inferior
ao negativo de Maastricht, para além de não ter produzido qualquer
efeito de longo prazo estatisticamente significativo. Por outras palavras,
excetuando o salto temporário trazido pela união monetária, o apoio
instrumental à integração por parte da opinião pública portuguesa vem
diminuindo constantemente desde 1992.

Em que medida esta diminuição do apoio à integração se reflete tam-
bém numa diminuição do apoio à partilha de poder de decisão no seio
das instituições europeias? Para responder a esta questão analisámos qua-
tro áreas das políticas públicas: ciência, ambiente, educação e saúde e
políticas sociais. Por um lado, ciência e ambiente são temas tradicional-
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Quadro 8.3 – Tendências dos indicadores de apoio instrumental 
                       (coeficientes de regressão linear; erros-padrão entre parênteses)

                                                               Variável dependente:        Variável dependente: 
                                                                  saldo de pertença             saldo de benefício 
                                                                (% «boa» – % «má»)          (% «sim» – % «não»)

Constante                                                   4,848                         –39,246**

                                                                  (3,997)                         (12,840)
Anos                                                         6,064***                                            9,802***

                                                                 (0,561)                          (1,432)
Maastricht (0, antes; 1, depois)                 –21,070**                                        –16,681*

                                                                 (6,101)                          (7,036)
UEM (0, antes; 1, depois)                         –7,821***                                       –11,862***

                                                                 (1,335)                          (1,864)
                                                                15,584***                                          15,578*

                                                                  (7,149)                           (7,066)
Anos desde UEM                                      –0,610                          –1,703
                                                                 (1,823)                          (1,796)

N                                                                  50                                 39

R2 ajustado                                                   0,72                              0,60
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mente descritos como dispondo de um elevado nível de internacionali-
zação endógena,30 ou seja, áreas da governação intrinsecamente interna-
cionais e onde a tomada de decisões a nível supranacional traz potenciais
benefícios de eficiência. Por outro lado, temos a educação e saúde e as
políticas sociais, áreas tradicionalmente reservadas aos governos nacio-
nais, cuja alteração produz importantes consequências distributivas ou
que tocam mesmo aspetos ligados à cultura nacional.

As figuras 8.3 e 8.4 mostram a evolução do apoio dado à partilha de
decisões na UE nas áreas de ciência e ambiente. Em ambos os casos veri -
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30 Richard Sinnott, «Policy, subsidiarity and legitimacy», in Public Opinion and Interna-
tionalised Governance, orgs. Oskar Niedermayer e Richard Sinnott (Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 1995), 246-276.

Figura 8.3 –  Evolução do saldo de respostas «no seio da União Europeia» 
                    – «pelo governo português» – à pergunta sobre a tomada 
                    de decisão sobre a ciência 
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fica-se que, ao longo do período estudado, tem havido mais portugueses
a desejarem que estas políticas sejam estabelecidas no seio da UE. O qua-
dro 8.4 testa o modelo anterior aos indicadores de apoio líquido à parti-
lha de poderes nas áreas da ciência e do ambiente.

Há semelhanças em relação às tendências detetadas anteriormente para
o apoio instrumental, mas também diferenças muito importantes. As se-
melhanças têm a ver com o crescendo de apoio à europeização destas
políticas nos anos anteriores a Maastricht, crescendo esse que se deu a
um ritmo semelhante ao verificado nos indicadores de apoio instrumen-
tal. Da mesma maneira, Maastricht produziu um impacto de longo
prazo, com o saldo de apoio político a diminuir, desde então, a um ritmo
de cerca de 5 (ciência) a 7 (ambiente) pontos percentuais ao ano. Con-
tudo, há duas diferenças cruciais relativamente ao apoio instrumental.
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Figura 8.4 –  Evolução do saldo de respostas «no seio da União Europeia» 
                    – «pelo governo português» – à pergunta sobre a tomada 
                    de decisão sobre o ambiente
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Por um lado, o apoio político nestas duas áreas da governação é insensível
ao impacto de curto prazo, quer de Maastricht, quer da união monetária.
Por outro lado, desde a união monetária, o apoio político vem crescendo
a um ritmo entre 2 (no caso da ciência) e 5 (ambiente) pontos percentuais
ao ano. Por outras palavras, ao contrário do que sucede no caso do apoio
instrumental, a união monetária parece ter produzido um efeito de longo
prazo no apoio político e que consistiu em inverter a tendência de des-
cida que se vinha verificando desde Maastricht.

O quadro 8.5 mostra os resultados da mesma análise, aplicada desta
vez a políticas tradicionalmente vistas como pertencendo ao domínio
do Estado nacional: educação e saúde/políticas sociais. Neste caso, as
tendências de subida até Maastricht e descida após Maastricht não che-
gam a ser estatisticamente significativas. Contudo, o efeito de longo
prazo da união monetária continua a ser visível: desde então, o apoio à
partilha de poder com a UE nestes dois domínios vem crescendo a um
ritmo de 5 (educação) e 3 (saúde/segurança social) pontos percentuais
ao ano.
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Quadro 8.4 – Tendências dos indicadores de apoio político, ciência 
                       e ambiente 
                         (coeficientes de regressão linear; erros-padrão entre parênteses)

                                                      Variável dependente:                 Variável dependente: 
                                                          saldo de ciência                        saldo de ambiente 
                                                   (%«UE» – % «nacional»)           (% «UE» – % «nacional»)                                                              
Constante                                         –81,177                                –133,318
                                                        (51,056)                                (68,338)
Anos                                                 11,790*                                                          13,996*

                                                         (4,776)                                  (6,392)
Maastricht                                         –1,185                                   6,469
(0, antes; 1, depois)                            (7,826)                                  (10,475)
Anos desde Maastricht                    –16,208**                                                     –20,406**

                                                         (4,872)                                  (6,251)
UEM                                                 –3,979                                   –1,682
(0, antes; 1, depois)                            (6,351)                                  (8,501)
Anos desde UEM                             6,113**                                                         11,779***

                                                         (1,918)                                  (2,567)

N                                                          27                                         27

R2 ajustado                                          0,64                                      0,57

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.
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Conclusão

A investigação existente sobre as atitudes dos portugueses em relação
à integração europeia converge na ideia da existência de um consenso
instrumental entre a generalidade do público, ou seja, um apoio maiori-
tário ao processo baseado na perceção de uma relação custo-benefício
que tem sido favorável ao país, consenso que, apesar da ligeira diminui-
ção do apoio desde 1992, teria permanecido fundamentalmente into-
cado.

Este capítulo sugere que estas análises captam apenas parte daquilo
que importa descrever e explicar sobre o apoio concedido pelos portu-
gueses à UE. Essa parte é aquilo que descrevemos aqui como apoio ins-
trumental, fundado numa avaliação da relação entre os custos incorridos
e os benefícios recolhidos da pertença portuguesa à UE. O que é impor-
tante, no entanto, é que essa é uma avaliação que os portugueses parecem
fazer recorrendo à informação de que dispõem e processam sobre a rea-
lidade portuguesa, ou seja, o desempenho das instituições políticas e do
governo portugueses. Sabemos já, através de outros estudos, que esse de-
sempenho vem sendo avaliado de forma cada vez mais negativa pelos
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Quadro 8.5 –  Tendências dos indicadores de apoio político, educação 
                       e saúde/política social 
                         (coeficientes de regressão linear; erros-padrão entre parênteses)
                                                                      
                                                      Variável dependente:                 Variável dependente: 
                                                         saldo de educação                   saldo de saúde/social 
                                                    (%«UE» – % «nacional»)           (% «UE» – % «nacional»)                                                               
Constante                                         –81,321                                –27,528
                                                         (63,859)                                (92,283)
Anos                                                   5,579                                    1,849
                                                          (5,973)                                  (8,632)
Maastricht                                           2,450                                   15,921
(0, antes; 1, depois)                            (9,788)                                 (14,145)
Anos desde Maastricht                      –10,360                                 –8,174
                                                          (6,094)                                  (8,806)
UEM                                                 –2,925                                   6,251
(0, antes; 1, depois)                            (7,944)                                 (11,480)
Anos desde UEM                             10,684***                                                      10,609**

                                                          (2,339)                                  (3,467)

N                                                           27                                         27

R2 ajustado                                           0,48                                      0,30

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.
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portugueses, pelo menos desde inícios dos anos 90.31 Logo, não sur-
preende que, como verificámos, os indicadores de apoio instrumental à
integração venham também eles exibindo uma tendência de declínio es-
trutural desde 1992. Aliás, talvez seja já excesso de otimismo dizer-se que
existe um consenso em Portugal em torno dos benefícios trazidos pela
integração: na verdade, apesar de continuar a haver uma maioria de por-
tugueses que vêem nela mais benefícios do que custos, a diminuição do
apoio instrumental nos últimos anos trouxe-o já para valores que se con-
tam entre os mais baixos desde a adesão.

Nada disto parece impedir, contudo, um aparente crescimento de uma
outra forma de apoio à integração, aquela que consiste em defender ou,
pelo menos, aceitar a partilha de poderes com os países e instituições da
UE na definição das políticas públicas. Este tipo de apoio político não
tem sido predominantemente afetado, a nível individual, pela avaliação
das instituições nacionais, mas sim quer pela avaliação do desempenho
geral da UE como sistema político, quer pelos sentimentos de identidade
nacional dos portugueses. Em claro contraste com o que sucede com o
apoio instrumental, os dados disponíveis sugerem que esse apoio político
à integração tem vindo a aumentar nos últimos anos, particularmente
desde a realização da união monetária, seja em áreas onde esse apoio
sempre foi relativamente elevado (políticas científicas ou ambientais),
seja noutros domínios tradicionalmente reservados ao governo nacional
(educação, saúde e políticas sociais). 

Em conclusão, a natureza do apoio à integração parece estar a mudar
em Portugal de um apoio fundado principalmente na perceção de bene-
fícios para o Estado nacional para um apoio fundado na aceitação da
UE como comunidade e sistema políticos. Este destino, claro, nada tem
de inevitável. Vimos já como alguns marcos históricos na construção eu-
ropeia ditaram uma inversão nas tendências anteriores (Maastricht, no
caso do apoio instrumental, e a união monetária, no caso do apoio po-
lítico). Só o tempo dirá até que ponto os acontecimentos mais recentes
— o fracasso do processo de aprovação de uma constituição europeia e
os referendos em França e na Holanda, por exemplo — poderão ter pro-
duzido efeitos semelhantes.
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31 André Freire, «Desempenho da democracia e reformas políticas: o caso português
em perspetiva comparada», Sociologia: Problemas e Práticas, 43 (2003): 133-160.
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Teresa de Sousa
Carlos Gaspar

Capítulo 9

Portugal, a União Europeia e a crise*

A integração europeia tem uma importância decisiva para Portugal.
Desde logo, a democracia portuguesa e a integração europeia são inse-
paráveis: o sentido democrático da transição pós-autoritária foi indispen-
sável para completar o regresso de Portugal à Europa no fim do ciclo do
império e pôde contar com o apoio das democracias europeias e ociden-
tais nos momentos críticos do processo revolucionário. Essa solidarie-
dade justificou a célebre palavra de ordem do Partido Socialista (PS) 
– «A Europa connosco» – que antecipou a sua vitória na primeira eleição
da Assembleia da República.

Por outro lado, a orientação essencial da política externa da nova de-
mocracia foi definida pela adesão às Comunidades Europeias, procla-
mada como a «prioridade das prioridades» pelos dois principais partidos
portugueses, o PS e o Partido Social-Democrata (PPD-PSD), bem como
pelo Centro Democrático Social (CDS). No mesmo sentido, o programa
comum de modernização económica e social das forças democráticas
concentrava-se na convergência de um país pobre e atrasado com os ní-
veis médios de desenvolvimento da Europa ocidental.

Por último, a nova posição internacional de Portugal ficou estabelecida
pela congruência política e estratégica entre a democratização e a euro-
peização, a melhor garantia possível contra os perigos do isolamento e da
marginalização, acentuados tanto durante a guerra colonial como na fase
de transição revolucionária. A inserção estável de Portugal no centro da
comunidade ocidental, que se consolidou com a entrada na Comunidade
Europeia, reforçou a legitimidade nacional da democracia portuguesa.1
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* Uma primeira versão deste texto foi publicada em Carlos Gaspar e Teresa de Sousa,
«Portugal: integrate or be marginalised», in The New Geography of Europe, coords. Nicholas
Walton e Jan Zielonka (Londres: European Council on Foreign Relations, 2013), 65-70.

1 Nuno Severiano Teixeira, «Portugal and European integration», in The Europeanization
of Portuguese Democracy, coords. Nuno Severiano Teixeira e António Costa Pinto (Londres:
Routledge, 2012), 8-26.
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O passado da integração

A primeira década da integração europeia de Portugal, entre 1985 e
1995, decorreu sob o signo da mudança. Na dimensão nacional, o fim
da transição constitucional, com a eleição presidencial de Mário Soares,
abriu um período longo de estabilidade política e garantiu as condições
para o crescimento acelerado da economia, sustentado pelo acesso aos
fundos estruturais comunitários, que tornou credível a estratégia de con-
vergência com os padrões europeus.2 Na dimensão internacional, o fim
da Guerra Fria e da divisão europeia, com a reunificação pacífica da Ale-
manha, alterou profundamente os equilíbrios internacionais que condi-
cionam as políticas externas portuguesas.

A estabilização do estatuto internacional de Portugal como membro
da União Europeia (UE) e da Organização do Tratado do Atlântico
Norte (NATO) esteve na origem de um novo ciclo nas relações bilaterais
com a Espanha, com o Brasil e com as antigas colónias africanas. A Es-
panha pós-franquista deixou de ser vista como uma ameaça à indepen-
dência nacional e passou a ser o principal parceiro económico do mais
pequeno dos dois Estados peninsulares.3 Portugal tornou-se um dos prin-
cipais investidores externos no Brasil e empenhou-se na institucionali-
zação das relações entre a maior potência da América do Sul e a UE. 
A intervenção da diplomacia portuguesa revelou-se indispensável para
cessar as guerras civis em Angola e em Moçambique, as relações da antiga
metrópole com os novos Estados africanos normalizaram-se e tornaram
possível a formação de uma Comunidade dos Países de Língua Portu-
guesa (CPLP).

Nessa fase inicial, a política europeia de Portugal esteve mais próxima
das posições da Grã-Bretanha, como parte de um «partido atlantista» na
Comunidade Europeia, que resistiu quer à definição federal da UE no
Tratado de Maastricht, quer à institucionalização de uma política de de-
fesa europeia que integrasse a União da Europa Ocidental (UEO) e pu-
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2 José Magone, European Portugal. The Difficult Road to Sustainable Democracy (Londres:
Macmillan, 1997); Pedro Lains e Marina Costa L.obo, coords., Em Nome da Europa. Por-
tugal em Mudança (1986-2006) (Cascais: Principia, 2007); v. também Sebastian Royo,
coord., Portugal, Espanha e a Integração Europeia. Um Balanço (Lisboa: Imprensa de Ciências
Sociais, 2005). 

3 Carlos Gaspar, «As relações entre Portugal e a Espanha da democracia à crise euro-
peia», in España y Portugal. Veinte Años de Integración Europea, coords. Rafael Garcia Pérez
e Luís Lobo-Fernandes (Santiago de Compostela: Tórculo Edicións, 2007), 168-188.
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desse pôr em causa a NATO, cuja continuidade não estava assegurada
depois do fim da União Soviética.4

Na segunda década da integração, com a mudança de governo para o
PS dirigido por António Guterres, os responsáveis portugueses assumi-
ram a necessidade de estar no «pelotão da frente» da construção europeia,
ao lado da Alemanha e da França, e pretendiam que Portugal se tornasse
«tão europeísta como a Espanha».5 A nova estratégia queria assegurar o
reconhecimento do estatuto de Portugal como uma «potência média»
na UE, empenhada na defesa dos princípios da solidariedade e da igual-
dade nas relações entre os Estados membros, contra a ameaça de um «di-
retório» formado pelas grandes potências. Portugal estava empenhado
no aprofundamento das relações comunitárias, como o demonstrou a
adesão ao «espaço Schengen» e a determinação em garantir o seu lugar
entre os fundadores da moeda única europeia, quando a entrada da Es-
panha ficou decidida.6 No mesmo sentido, não só tomou posição a favor
do alargamento da UE (e da NATO) e apoiou a adesão das novas demo-
cracias pós-comunistas da Europa central e oriental, apesar de o impacto
da entrada desses países poder afetar negativamente a sua economia mais
do que qualquer outra na «Europa dos quinze», como fez parte das mis-
sões da NATO na Bósnia-Herzegovina e no Kosovo com destacamentos
militares significativos.

Paralelamente, a evolução da posição de Portugal na UE revelou novos
desafios. As virtudes reconhecidas do alargamento e da democratização
da Europa central e oriental forçaram a deslocação do «centro de gravi-
dade» regional de Bruxelas e Paris para Viena e Berlim, o que alterou os
equilíbrios da «Europa dos doze». As vantagens da «adesão comum» de
Portugal e da Espanha à Comunidade Europeia7 não impediram a bana-
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4 Carlos Gaspar, «Portugal e o alargamento da União Europeia», Análise Social, XXXV

(2000): 154-155.
5 A frase do ministro dos Negócios Estrangeiros, José Manuel Durão Barroso, é citada

por Teresa de Sousa, «Dez anos depois da assinatura do tratado de adesão, o processo de
reforma de Maastricht. Recuos, recaídas e silêncios», Público, 12 de junho de 1995.

6 Numa primeira versão, a Itália, a Espanha, Portugal e a Grécia (mas não a Irlanda) es-
tavam excluídos da primeira leva da moeda única, desde logo por não cumprirem os
«critérios de convergência». Essa orientação mudou depois da vitória do Partido Popular
nas eleições espanholas de 1997, quando o novo presidente do Conselho, José María
Aznar, decidiu concentrar a sua estratégia europeia na adesão à moeda única. Por razões
distintas, nem a Itália nem Portugal podiam ficar indiferentes a essa viragem [José María
Aznar, Ocho Años de Gobierno (Madrid: Planeta, 2004)].

7 A expressão é a usada pelo antigo primeiro-ministro Cavaco Silva [Aníbal Cavaco
Silva, Autobiografia Política (Lisboa: Temas e Debates, 2002)].
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lização da posição internacional do mais pequeno dos Estados peninsu-
lares, tal como os benefícios da intensificação da convergência ibérica
não evitaram uma dependência excessiva da economia portuguesa em
relação à espanhola: o volume das trocas bilaterais passou a ser maior do
que a soma das trocas com a Alemanha e a França, os principais parceiros
de Portugal antes da adesão comunitária.8

O Estado mais ocidental da UE corria o risco de se transformar numa
periferia dentro da periferia e o reconhecimento desse perigo justificou,
em boa medida, a estratégia portuguesa que aceitava o risco alternativo
de aderir à moeda única europeia, apesar dos diferenciais de produtivi-
dade e de competitividade entre a economia portuguesa e as economias
dos países mais avançados da eurozona. Nesse contexto, era impensável
ficar isolado à margem da unificação económica e monetária, mas para
Portugal a primeira década do euro foi um período de estagnação que
acentuou tanto a sua crise económica interna como a sua vulnerabilidade
financeira externa.

O presente da crise

O pedido de assistência financeira à UE e ao Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) teve consequências profundas para Portugal. Desde logo,
as condições do Programa de Ajustamento, negociado com a troika for-
mada pela Comissão Europeia, pelo Banco Central Europeu (BCE) e
pelo FMI, foram draconianas. Essas medidas, impostas tanto pela gravi-
dade da crise nacional, expressa nos níveis insustentáveis da dívida por-
tuguesa acumulada durante os dez anos anteriores,9 como pela extensão
da crise europeia, vieram pôr à prova não só a capacidade de resposta
das instituições democráticas, mas também as condições de autonomia
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8 Em 1986, as trocas comerciais com a Espanha representavam 5% do comércio ex-
terno português e o vizinho peninsular era o sexto investidor em Portugal, a seguir à
França, à Alemanha, ao Reino Unido, à Itália e aos Estados Unidos. Em 2010, a Espanha
recebia 30% do comércio exterior português e era o maior investidor externo em Portugal,
que recebia 9% das exportações espanholas e era o terceiro mercado mais importante
para a Espanha, depois da França e da Alemanha [Enrique Santos, «Portugal e Espanha:
25 anos lado a lado», Público, 31 de dezembro de 2010; José Manuel Félix Ribeiro, «Em
defesa de uma nação rebelde», Nação e Defesa, 36 (outubro-dezembro de 1985), e «Portu-
gal, Espanha, a integração europeia e a globalização – balanço de uma época», Relações
Internacionais, 28 (2010): 91-98; António Nogueira Leite, Desafios Estratégicos. Portugal
versus Espanha (ms., IPRI – UNL, 2014)].

9 Ricardo Reis, The Portuguese Slump and Crash and the Euro Crisis (comunicação apre-
sentada no Brookings Panel on Economic Activity, março de 2013).
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da economia portuguesa. Por outro lado, a estratégia de convergência
europeia, que assegurava o consenso político entre os maiores partidos
nacionais e definia o contrato social da democracia portuguesa, foi posta
em causa nos seus fundamentos tanto em resultado das políticas de aus-
teridade como da tendência geral para um aumento das desigualdades
dentro da UE, acelerada pela crise do euro. Por último, a imagem de Por-
tugal como uma «potência média» da UE ficou prejudicada pela sua re-
presentação externa como um pária, expressa na fórmula que descrevia
os «países da coesão» como os PIGS – Portugal, Ireland, Greece and
Spain – e quantificada nas classificações das agências de rating interna-
cionais que consideravam como «lixo» os títulos da dívida nacional.

Na sequência dos resgates da Grécia e da Irlanda, que definiram o qua-
dro europeu de resposta à crise das «dívidas soberanas» desde maio de
2010, Portugal não tinha condições para evitar a intervenção externa da
Comissão Europeia, do BCE e do FMI.10 O governo socialista de Ma-
drid, igualmente vulnerável, quis demarcar-se do governo socialista de
Lisboa – «a Espanha não é Portugal»11 –, que ficou isolado perante a Ale-
manha e a França, decididas a travar a crise da moeda única nas periferias
da eurozona, pondo à prova a resiliência das democracias da Europa do
Sul.12

Em circunstâncias excecionais, a democracia portuguesa demonstrou
a sua capacidade para responder à crise nacional e à intervenção externa:13

a alternativa seria uma saída do espaço da moeda única, reconhecida por
todos como catastrófica numa conjuntura de crise. Em março de 2011,
o Programa de Estabilidade e Crescimento para 2012-2014 (PEC IV), ne-
gociado entre o governo socialista e a Comissão Europeia, foi rejeitado
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10 O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, bem como o mi-
nistro das Finanças alemão, Wolfgang Schauble, entre outros, tentaram, sem sucesso, re-
sistir à decisão da chanceler Angela Merkel de impor a participação do FMI nos resgates
financeiros da eurozona [David Marsh, The Euro. The Battle for the New Global Currency
(New Haven: Yale University Press, 2009), 245].

11 Sobre a posição do presidente José Luis Zapatero, v. Andrés Ortega e Angel Pas-
cual-Ramsay, Que nos Ha Pasado. El Fallo de un País (Madrid: Galaxia Gutenberg, 2012).
Em 2011, o governo espanhol chegou mesmo ao ponto de cancelar as cimeiras bilaterais
anuais com o governo português [Tiago Moreira de Sá, Política Externa Portuguesa (Lisboa:
Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2015), 77; v. também Charles Powell, The Pain
in Spain (Madrid: Real Instituto Elcano, 2012)].

12 Os testemunhos diretos sobre a crise continuam a ser raros [v. Teresa de Sousa e
Luís Amado, Conversas sobre a Crise (Lisboa: Dom Quixote, 2012)].

13 Pedro Lourtie, «Portugal no contexto da crise do euro», Relações Internacionais, 32
(2011): 61-106; Pedro Lains, «A crise em 2012», Relações Internacionais, 33 (2012): 43-51.
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pela Assembleia da República, cuja dissolução foi de imediato decidida
pelo presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, acabado de ser ree-
leito para o seu segundo mandato. O voto parlamentar tornou inevitável
o pedido de assistência financeira externa,14 apresentado pelo primeiro-
-ministro José Sócrates, e, em maio, nas vésperas das eleições antecipadas,
o memorandum de entendimento negociado com a Comissão Europeia,
o BCE e o FMI, que definia um programa de ajustamento económico e
financeiro calendarizado em contrapartida do empréstimo de 78 mil mi-
lhões de euros, foi assinado pelo governo socialista cessante e formal-
mente aceite pelo PSD e pelo CDS-Partido Popular (CDS-PP).15

No mês seguinte, o PSD ganhou as eleições parlamentares, mas teve
de formar um governo de coligação, dirigido pelo seu presidente, Pedro
Passos Coelho, para garantir uma maioria na Assembleia da República.
O novo governo de centro-direita assumiu a responsabilidade de cumprir
o programa de estabilização financeira, que considerou como uma opor-
tunidade de consolidação orçamental e de liberalização da economia
portuguesa, indispensável para impor uma estratégia reformista e recu-
perar a competitividade externa, embora à custa de níveis de desemprego
sem precedentes.16

A decisão presidencial evitou a deriva dos «governos tecnocráticos»,
que marcou os casos da Grécia e da Itália, respetivamente com Lucas Pa-
pademos e Mario Monti, dois antigos altos funcionários europeus, cuja
nomeação como chefes de governo acelerou a viragem política em ambos
os países. Pelo contrário, os resultados da eleição portuguesa preservaram
a posição dominante dos dois maiores partidos num quadro de conti-
nuidade essencial 17 que garantiu o consenso mínimo entre o novo go-
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14 Em 31 de março de 2011, o novo presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, dirigiu-
-se formalmente ao primeiro-ministro socialista, José Sócrates, para lhe transmitir o seu
apoio ao «recurso aos mecanismos financeiros externos (para) apoio à balança de paga-
mentos». O governo apresentou o pedido de assistência externa nos dias seguintes («Carta
de Passos a Sócrates em 2011 prometia apoio à vinda da troika», Público, 16 de setembro
de 2015).

15 «Socrates’s poison», The Economist, 4 de maio de 2011.
16 Catherine Moury, The New Politics of Austerity (comunicação apresentada no encontro

anual da MPSA, 2014); Catherine Moury e André Freire, «Austerity policies and politics:
the case of Portugal», Pôle Sud, 31, 2 (2013): 35-56.

17 António Costa Pinto e Filipa Raimundo, «When parties succeed. Party system (in)sta-
bility and the 2008 financial crisis in Portugal» (comunicação apresentada no encontro
anual da APSA, 2014); Pedro Magalhães, Economy, Ideology, and the Elephant in the Room. 
A Research Note on the Elections of the Great Recession in Europe, ssrn 2122416, 2012; Marco
Lisi, «Portugal. Between apathy and crisis of the mainstream parties», in The European Par-
liament Elections of 2014 (Roma: CISE, 2014); André Freire, The Condition of Portuguese De-
mocracy during the Troika’s Intervention, 2014.
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verno e o PS indispensável para a execução do memorandum. Num exer-
cício original de aritmética política, o ministro das Finanças Vítor Gaspar
declarou que os subscritores do Programa de Ajustamento tinham tido
um «grande sucesso eleitoral, com um apoio popular próximo dos 80%
e com a eleição de deputados na casa dos 90%». Em 2011, a alternância
entre o PS e o PSD pôde assegurar um quadro de estabilidade para a exe-
cução do programa de assistência e conter a ascensão dos movimentos
populistas e antieuropeus que caracterizou as crises na Grécia, na Espa-
nha e na Itália.18

Contra as expectativas mais pessimistas, durante os três anos seguintes,
o governo pôde cumprir as metas fixadas no memorandum e «passar» nos
«exames» sucessivos da troika, que terminaram em maio de 2014, com
uma «saída limpa» do regime de assistência externa, tal como tinha acon-
tecido pouco antes com a Irlanda. Desde logo, em novembro de 2011 e
em junho de 2013, o governo enfrentou, sem dificuldades de maior, duas
greves gerais, convocadas pela Confederação Geral dos Trabalhadores
Portugueses (CGTP) e pela União Geral dos Trabalhadores (UGT). As
duas centrais sindicais revelaram-se capazes de sustentar um quadro for-
mal de concertação social, de enquadrar os conflitos laborais e de conter
os riscos de escalada violenta num contexto de recessão e de aumento
exponencial do desemprego.19

Por outro lado, o governo beneficiou de condições de estabilidade po-
lítica e institucional que separaram o caso português dos casos da Grécia
e da Itália. Em julho de 2013, o primeiro-ministro Passos Coelho pôde
evitar a rutura da coligação quando Paulo Portas, ministro de Estado e
dos Negócios Estrangeiros, precipitou uma crise governamental na se-
quência da demissão de Vítor Gaspar, justificada por incompatibilidade
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18 A exceção portuguesa pode ser explicada pela forte abstenção nas eleições portu-
guesas, maior do que na Grécia e na Irlanda, ou pela ausência de um sistema de biparti-
darismo, como na Espanha ou na Grécia, ou por um grau menor de clientelização, na
comparação com a Grécia, ou ainda pela resiliência específica dos dois maiores partidos
portugueses [António Costa Pinto e Filipa Raimundo, «When parties succeed...»...; Ale-
xandre Afonso, Sotirios Zartaloudis e Yanis Papadopoulos, «How party linkages shape
austerity politics: clientelism and fiscal adjustment in Greece and Portugal during the eu-
rozone crisis», Journal of European Public Policy, 22, 3 (2015): 315-334; Javier Vinaras, «Por-
tugal. El eslabón perdido?», Politikon, 4 de agosto de 2015].

19 Tiago Fernandes, «Country report on Southern European social movements. Anti-
austerity protests: Portugal», in Memory and Movements. Democratization Processes and An-
tiausterity Protests in Southern Europe, orgs. Donatella della Porta et al. (s. l., 2015); Pinto e
Raimundo,  «When parties succeed...»...; Pedro Ramos Pinto e Guya Accornero, «‘Mild
mannered’? Protest and mobilization in Portugal under austerity (2010-2013)», West Eu-
ropean Politics, 38, 3 (2014): 491-515].
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com o presidente do CDS-PP, que queria rever a linha ortodoxa de dis-
ciplina financeira considerada necessária para o «bom aluno» português
recuperar a confiança da Alemanha e dos credores externos.20 Não voltou
a haver uma crise comparável na coligação, que não só completou o seu
mandato parlamentar, como, numa decisão sem precedentes, formou a
plataforma Portugal à Frente para apresentar listas conjuntas do PSD e
do CDS-PP às eleições gerais de outubro de 2015. Durante esse período,
o governo pôde contar não só com a oposição responsável do PS, mas
também com o apoio tanto do presidente Cavaco Silva como do presi-
dente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso. Não obstante
as tensões conjunturais, os limites impostos pelo presidente da República
e pelo Tribunal Constitucional aos excessos de zelo governamentais na
execução do Programa de Ajustamento foram igualmente relevantes para
assegurar a estabilidade política e institucional durante a crise.

Por último, foi possível conter as piores consequências internas da es-
calada da crise europeia – uma «crise existencial», segundo a chanceler
Angela Merkel21 – e evitar os seus efeitos mais perigosos. Na estratégia
portuguesa, a prioridade absoluta era neutralizar as tentativas de alteração
da composição da eurozona, que ameaçavam excluir Portugal, bem como
evitar a imposição externa de novos resgates, como na Grécia.22 Já com
a troika fora do País e durante a negociação do terceiro resgate, o governo
de centro-direita alinhou com aqueles que defendiam uma saída da Gré-
cia da eurozona.23 Adicionalmente, era importante conter os projetos de
criação de uma moeda europeia de geometria variável, com um «euro
do Norte» e um «euro do Sul»24 que tornariam permanente a clivagem
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20 Maria João Avillez, Vítor Gaspar (Lisboa: Dom Quixote, 2014), 31-53; v. também
Jakob Kierkegaard, «Portugal’s political crisis», Peterson Institute of International Eco-
nomics, 3 de julho de 2013.

21 Merkel empregou essa expressão pela primeira vez no contexto da mise au pas de
maio de 2010, que impôs o resgate da Grécia, bem como medidas de contenção orça-
mental a Portugal e a Espanha (Angela Merkel, «Zwei Linke Fusse», Financial Times, 19
de maio de 2010).

22 Essa prioridade continua a ser assumida no programa da coligação formada pelo
PSD e pelo CDS-PP para a eleição da Assembleia da República, «Agora Portugal pode
mais. Programa eleitoral». PSD, CDS-PP-coligação Portugal à Frente, Eleições Legislativas
de 2015, 145.

23 Quando Schauble referiu os Estados que se opuseram à proposta alemã que incluía
a suspensão da Grécia da eurozona, Portugal não aparecia ao lado da França, da Itália e
de Chipre e, portanto, devia estava alinhado com a Alemanha («Interview with Wolfgang
Schauble. ‘There is no German dominance’», Der Spiegel, 17 de julho de 2015).

24 João Marques de Almeida, «Portugal na União Europeia», Relações Internacionais, 28
(2010): 81-90; v. também Thomas Mayer, Europe’s Unfinished Currency. The Political Eco-
nomy of the Euro (Londres: Anthem Press, 2012).
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entre ricos e pobres, ou entre credores e devedores, dentro da eurozona.
A estabilidade política e institucional da democracia portuguesa, a disci-
plina fiscal do «bom aluno», a estratégia de alinhamento rigoroso com a
Alemanha e a radicalização política na Grécia foram cruciais para Portu-
gal chegar ao fim da execução do Programa de Ajustamento sem pertur-
bações adicionais.

Aparentemente, os portugueses decidiram enfrentar a crise com um
misto de indiferença pública e estoicismo privado, que pôde ser interpre-
tado como uma forma de apatia, ou de anomia social. Nos piores anos
não houve conflitos violentos, apesar da dureza das medidas e da extensão
dos seus impactos económicos e sociais, sobretudo nas classes médias, tri-
plamente atingidas pelo aumento da carga fiscal, pelo desemprego e pela
vaga de emigração das gerações mais novas e mais educadas.

Nas sondagens, os portugueses, que se contaram entre os mais pessi-
mistas de todos os europeus na avaliação da crise e entre os que tinham
menos confiança nas instituições representativas, não alteraram o padrão
tradicional de concentração dos votos nos dois grandes partidos euro-
peístas: os resultados da eleição de outubro de 2015 confirmaram essa
previsão e a soma dos deputados do PSD e do PS na nova Assembleia
da República continua a garantir-lhes uma maioria de dois terços.25 No
mesmo sentido, os partidos minoritários, incluindo o CDS-PP, o Partido
Comunista Português (PCP) e o Bloco de Esquerda (BE), puderam igual-
mente garantir a sua parte das preferências eleitorais e impedir a emer-
gência de novos movimentos populistas.26 Finalmente, a tendência «eu-
rocética» presente nos partidos mais pequenos – constante no PCP,
flutuante no BE, episódica no CDS-PP – pode também ter contribuído
para neutralizar a emergência de novas formações antieuropeias. Porém,
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25 Em junho de 2011, o PSD, com 108 deputados, e o PS, com 74, elegeram 182 dos
230 deputados. Em outubro de 2015, os grupos parlamentares do PSD, com 89 deputa-
dos, e do PS, com 86, tinham, somados, 175 dos 230 deputados da Assembleia da Re-
pública.

26 Nas eleições para o Parlamento Europeu, em junho de 2014, pela primeira vez, uma
candidatura populista, que concorreu com a sigla do Partido da Terra (PT), pôde ganhar
7% dos votos e eleger dois deputados. Em outubro de 2015, entre os vários novos mo-
vimentos, o PAN (Pessoas Animais Natureza) elegeu um único deputado, enquanto a
soma dos eleitos do BE, da Coligação Democrática Unitária (CDU), incluindo o PCP e
Partido Ecologista os Verdes (PEV), e do CDS-PP na Assembleia da República aumentou
de 48 para 52 deputados. Sobre as eleições para o Parlamento Europeu, v. Lisi, «Portugal.
Between apathy and crisis of the mainstream parties...», e André Freire e José Santana
Pereira, «More second order than ever? The 2014 European election in Portugal», South
European Society and Politics, 20, 3 (2015): 381-401.
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a estabilidade dessas escolhas políticas tem sido acompanhada tanto por
uma polarização crescente entre as forças políticas, que reflete a crise dos
principais partidos,27 como por uma perda de confiança nas instituições
democráticas, reveladora da extensão dos efeitos das políticas de austeri-
dade na erosão do regime constitucional.28

Desde maio de 2014, a conclusão do Programa de Ajustamento per-
mitiu aos responsáveis governamentais sublinhar as virtudes do «modelo
português», insistir na sua capacidade para executar as reformas necessá-
rias e valorizar as condições únicas de estabilidade política e social. Em
2015, com a débâcle nas eleições gregas, a palavra de ordem governamen-
tal – «Portugal não é a Grécia» – ganhou credibilidade e as autoridades
começaram a tentar restaurar a imagem externa do Estado. Dito isso, o
cumprimento do Programa de Ajustamento pôde conter os riscos de ex-
pulsão da eurozona, evitar novos resgates e ganhar tempo até existirem
na UE as condições políticas indispensáveis para uma resposta conjunta
à crise europeia, apesar dos custos económicos e sociais que trouxe ao
país e do crescimento ainda medíocre da economia portuguesa. As crises
na Grécia, na Irlanda, em Portugal e na Espanha, bem como na Itália e
na França, são todas parte integrante de uma crise europeia e, tal como
nos outros casos, a resposta efetiva à crise portuguesa deve ser uma res-
posta europeia. A aprovação do Tratado de Estabilidade, Coordenação
e Governação na União Económica e Monetária («Tratado Orçamental»),
a criação do mecanismo europeu de estabilidade e o Pacto para o Cres-
cimento e o Emprego, bem como os resgates sucessivos à Grécia, confir-
maram o empenho político da Alemanha e da UE na resolução da crise
comum sem ruturas de continuidade na composição da eurozona.29

Nesse sentido, é possível justificar a estratégia nacional de resposta à
crise, mas a fase seguinte reclama uma visão portuguesa sobre o futuro:
a integração europeia de Portugal, incluindo a participação na moeda
única, deve ser considerada não um fim em si mesma, mas parte inte-
grante de uma estratégia de integração internacional.30
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27 Sobre a crise dos partidos portugueses, v. Lisi, «Portugal. Between...».
28 A perda de confiança nas instituições políticas inclui não só os partidos, como o

presidente, o governo e a Assembleia da República. Na estimativa de André Freire, o
nível de satisfação com o «funcionamento da democracia» pode ter caído de 40% para
10% durante os últimos anos de crise (Freire, The Condition of Portuguese Democracy...).

29 António Goucha Soares, «As instituições da UE na ressaca de Lisboa e da crise. 
A quadratura do círculo» [Relações Internacionais, 41 (2014): 11-26]. 

30 José Medeiros Ferreira, Não Há Mapa Cor-de-Rosa. A História (Mal)dita da Integração
Europeia (Lisboa: Edições 70, 2014), 148.
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O futuro europeu

As duas crises – a crise nacional e a crise europeia – mudaram os ter-
mos de referência do debate estratégico em Portugal e, pela primeira vez
desde o Tratado de Maastricht, voltou a haver um debate interno sobre
a política externa portuguesa.

A confiança das elites portuguesas no futuro da Europa (e no seu pró-
prio futuro europeu) foi posta em causa.31 A integração europeia era vista
como um processo irreversível, a moeda única era suposto ser imune às
crises32 e a UE era representada como um dos polos fundamentais do
sistema internacional, mas os últimos anos revelaram uma realidade mais
complexa. Os principais dirigentes europeus admitiram a possibilidade
do fim do euro e da própria UE, os perigos de fragmentação, com a in-
versão do processo de integração regional, passaram a estar presentes no
cálculo das estratégias nacionais e o declínio relativo da Europa ocidental
na balança das regiões internacionais tornou-se uma perceção corrente.33

Nesse contexto de incerteza crescente, a posição dominante da linha
europeísta na formulação das estratégias portuguesas foi confrontada pela
ressurgência de uma linha nacionalista. O sinal foi dado pelo presidente
do CDS-PP, quando Paulo Portas, antes das eleições de 2011, protestou
contra a forma como o país estava a ser tratado pelos seus pares europeus,
declarando que «Portugal não é um protetorado»,34 e, depois de assumir
funções como ministro dos Negócios Estrangeiros, julgou necessário repetir
que a intervenção externa tinha transformado Portugal num «protetorado».
Essa posição seria banal vinda de uma fação populista ou antieuropeia,35
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31 Catherine Moury e André Freire, «O apoio dos ‘cidadãos’ e das ‘elites’ à UE antes e
depois da crise financeira: os países periféricos da Europa do Sul (Grécia, Portugal e Es-
panha) numa perspetiva comparada», Relações Internacionais, 41 (2014): 97-122.

32 Como explica Vítor Gaspar (Avillez, Vítor Gaspar..., 131-165).
33 Charles Kupchan, «Centrifugal Europe», Survival, 54, 1 (2012): 111-118; Thomas

Wright, «What if Europe fails?», The Washington Quarterly, 35, 3 (2012): 23-41; v. também
Aaron Friedberg, Beyond the Euro Crisis: Implications for U. S. Strategy (Bruxelas: German
Marshall Fund, Euro-Future Project Paper, 2012), e Carlos Gaspar, «O declínio europeu»,
Finisterra, 77 (2015): 29-37.

34 «PEC. Portugal não é um protetorado mas um Estado-nação» (Paulo Portas». Ex-
presso, 13 de março de 2011).

35 Os dirigentes do Bloco de Esquerda também se referiram a Portugal como um «pro-
tetorado» na última campanha eleitoral, mas nem o BE nem o PCP quiseram inscrever
esse termo nos seus programas eleitorais (Bloco de Esquerda, Manifesto Eleitoral. Legisla-
tivas 2015; Partido Comunista Português, Programa Eleitoral do PCP. Legislativas 2015. So-
luções para Um Portugal com Futuro).
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mas marcou o debate português por ser assumida pelo principal dirigente
de um partido filiado no Partido Popular Europeu (PPE). O primeiro-mi-
nistro social-democrata não repetiu a fórmula do ministro democrata-cris-
tão, mas este não deixou de a usar, pondo em causa a congruência funda-
mental entre a democracia e a europeização.

A ressurgência da linha nacionalista abriu caminho para contrapor à
ideologia europeia uma nova visão idealista construída em torno do «po-
tencial estratégico» da CPLP, que devia poder sustentar uma «opção lu-
sófona» em alternativa à «opção europeia».36 Porém, o consenso europeu
entre as elites nacionais não se rompeu37 e as posições a favor da saída
de Portugal da moeda única, mesmo as mais fundamentadas, permane-
ceram isoladas e marginais.38 Ao contrário do que aconteceu no fim do
regime autoritário, quando a estratégia de adesão às Comunidades Eu-
ropeias representava uma alternativa à teimosia imperial do Estado Novo,
a última crise nacional não revelou uma alternativa credível à dupla in-
tegração europeia e ocidental de Portugal.

O presidente Cavaco Silva sublinhou essa posição quando, na sequên-
cia do impasse resultante da eleição parlamentar de outubro de 2015,
condicionou explicitamente a formação de um novo governo ao respeito
pelas linhas de continuidade da política externa portuguesa, incluindo,
por essa ordem, a posição de Portugal na NATO, na UE e na CPLP.39

No mesmo sentido, o secretário-geral do PS, António Costa, fez aprovar
um programa de governo onde assume a linha europeísta do seu par-
tido,40 limitando os acordos bilaterais com o BE e o PCP e o Partido
Ecologista os Verdes (PEV) às políticas económicas e sociais em termos
compatíveis com a disciplina fiscal e orçamental imposta pelas regras ins-
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36 Sá, Política Externa Portuguesa..., 66-67.
37 Tanto o conceito estratégico de 2013 como os programas eleitorais do PS e da coli-

gação Portugal à Frente em 2015 retomam os fundamentos da política externa da demo-
cracia portuguesa [Conceito Estratégico de Defesa Nacional 2013, Instituto de Defesa Nacio-
nal; Conceito Estratégico de Defesa Nacional. Contributos e Debate Público (Lisboa: INCM,
2013), 509-548; «Agora Portugal pode mais, programa eleitoral», PSD, CDS-PP, coligação
Portugal à Frente, Eleições Legislativas de 2015; «Programa eleitoral do PS», Eleições Legis-
lativas 2015.

38 João Ferreira do Amaral, Porque Devemos Sair do Euro (Lisboa: Lua de Papel, 2013);
v. também José Manuel Félix Ribeiro, Portugal. A Economia de Uma Nação Rebelde (Lisboa:
Guerra e Paz, 2014), 208-209.

39 Presidente da República, «Comunicação ao país», 6 de outubro de 2015.
40 O programa de governo socialista foi aprovado no Conselho Nacional do Partido

Socialista em 7 de novembro de 2015 («PS aprova por esmagadora maioria programa de
governo apoiado pela esquerda», Público, 7 de novembro de 2015; Partido Socialista, Pro-
grama de Governo para a XIII Legislatura, Comissão Nacional do Partido Socialista, 7 de
novembro de 2015).
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titucionais da UE e da eurozona.41 Não obstante, a nova bipolarização
entre as direitas e as esquerdas no parlamento nacional vai pôr à prova o
consenso histórico entre o PS e o PSD sobre a integração europeia e oci-
dental. No entanto, apesar da força evidente do BE e do PCP, duas forças
políticas marcadamente críticas do status quo europeu,42 na nova coligação
parlamentar, não serão suficientes para desviar um governo socialista da
sua opção euro-atlântica, confirmada nos últimos quarenta anos.

Entre as duas crises, nacional e europeia, divididas entre a síndrome
do «bom aluno» e o espetro do «protetorado», a política externa nacional
atravessou nos últimos sete anos o seu período mais difícil desde a en-
trada de Portugal nas Comunidades Europeias. Desde logo, não foi pos-
sível manter o equilíbrio indispensável entre a dimensão europeia e a di-
mensão atlântica na definição das prioridades externas. As condições
extremas de dependência financeira e a necessidade de recuperar uma
credibilidade mínima na relação com os credores externos traduziram-
-se num alinhamento excessivo com a Alemanha, nomeadamente no
quadro da UE. Paralelamente, as relações com os Estados Unidos foram
subalternizadas num momento crítico em que Madrid se empenhava a
fundo em normalizar as suas relações com Washington e conseguia ga-
rantir uma revalorização da Rota43 que remeteu as Lajes para um estatuto
de reserva no sistema de bases militares norte-americano.44

No mesmo sentido, desde a intervenção externa na Líbia, em 2011,
quando, pela primeira vez desde o fim da Guerra Fria, as forças armadas
portuguesas não participaram numa missão militar dos aliados ociden-
tais, a presença de Portugal nas operações internacionais da NATO e da
UE foi reduzida a mínimos históricos. A mudança, que não pode ser
justificada exclusivamente por limitações financeiras, prejudicou não só
as relações com os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a França, mas tam-
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41 O PS não quis trazer as questões de política externa, de segurança e defesa para as
negociações com as formações de extrema-esquerda e concluiu três acordos separados
com o BE, o PCP e o PEV sobre outras questões, nomeadamente as políticas económicas
e sociais, para garantir condições mínimas para formar um governo «estável e duradouro»,
segundo a fórmula usada pelo presidente Cavaco Silva.

42 Como resulta, desde logo, dos seus programas eleitorais: o Bloco de Esquerda exige
o fim do Tratado Orçamental e opõe-se ao Tratado de Comércio e Investimento Transa-
tlântico (TTIP), enquanto o PCP quer desmantelar a união económica e monetária e
preparar «a libertação do país da submissão ao euro» (Bloco de Esquerda, Manifesto Elei-
toral. Legislativas 2015...; Partido Comunista Português, Programa Eleitoral do PCP. Legisla-
tivas 2015. Soluções para Um Portugal com Futuro...)-

43 Charles Powell, «A second transition, or more of the same. Spain’s foreign policy
under Zapatero», South European Society and Politics, 14,  4 (2009): 519-536.

44 Sá, Política Externa Portuguesa..., 78-79.
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bém a reputação de Portugal como um «produtor de segurança interna-
cional».

Por outro lado, as relações bilaterais e multilaterais externas à comu-
nidade europeia e transatlântica ganharam uma importância acrescida.
Portugal quis formar um «triângulo estratégico» com o Brasil e com An-
gola, que acabou por impor a Lisboa a decisão de Brasília e de Luanda
sobre o alargamento da CPLP à Guiné Equatorial. A política externa pro-
curou identificar novos «parceiros estratégicos», como a China – Portugal
tornou-se o principal destino dos investimentos chineses na Europa, a
seguir, à Alemanha, à Grã-Bretanha e à França –, enquanto a «diplomacia
económica» explorava oportunidades na Ásia, na América Latina e no
Norte de África.

Nesse processo foi ensaiada uma estratégia de internacionalização eco-
nómica cuja finalidade expressa era a redução de uma excessiva depen-
dência face aos parceiros espanhóis e europeus – os Estados da UE re-
presentavam, em conjunto, mais de 80% do total das trocas comerciais
de Portugal. Mas a tentativa de «deseuropeização», manifesta na política
de privatizações, resultou numa crescente desnacionalização e numa forte
penetração de sectores estratégicos – incluindo a energia, o sistema fi-
nanceiro e os meios de comunicação – por parceiros externos com os
quais não é possível estabelecer quadros de cossoberania na gestão de
empresas cruciais.45

Por último, as autoridades portuguesas revalorizaram a importância
atribuída à língua portuguesa nas relações internacionais, sublinharam a
relevância da «diáspora portuguesa» para a projeção externa de Portugal
e começaram a desenvolver uma nova política para a sua plataforma ma-
rítima alargada, que exige, nomeadamente, consolidar as relações com
os aliados ocidentais na comunidade transatlântica, incluindo os Estados
Unidos e a Alemanha. Essas novas orientações, que se tornaram consen-
suais,46 confirmam uma tendência de «renacionalização» das políticas ex-
ternas, de resto partilhada por um grande número de Estados membros
na UE.

Embora sem prejudicar um quadro de continuidade essencial, a crise
modificou a balança entre os dois vetores fundamentais da política ex-
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45 Segundo Félix Ribeiro, uma parte das elites portuguesas estaria preparada para aceitar
que Portugal fosse um «protetorado germânico e uma feitoria chinesa» (Ribeiro, Portugal.
A Economia de Uma Nação Rebelde..., 11).

46 Entre outros, o programa eleitoral do PS adota essas orientações e realça, sobretudo,
a diáspora, onde inclui 5 milhões de portugueses (Partido Socialista, «Programa eleitoral
do PS», Eleições Legislativas de 2015).
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terna da democracia portuguesa – o europeu e o atlântico:47 o primado da
dimensão europeia não está posto em causa, mas deixou de dominar a hie-
rarquia das prioridades internas. As críticas à «hegemonia alemã»48 – se-
gundo o antigo ministro socialista João Cravinho, «a Alemanha uniu a
esquerda»49 – e a defesa de um «reequilíbrio» da UE 50 marcaram uma
nova distância em relação à integração europeia, a par de uma revalori-
zação da dimensão atlântica e da dimensão lusófona. A importância atri-
buída à dimensão atlântica resulta não só do reconhecimento da impor-
tância das relações com os Estados Unidos e com a NATO no domínio
da segurança, ditado pela intensificação dos conflitos nas periferias eu-
ropeias, mas sobretudo de uma nova visão sobre a unidade do Atlântico
que procura recuperar uma articulação estratégica entre o Atlântico Norte
e o Atlântico Sul,51 não obstante a resistência habitual do Brasil e apesar
do desinteresse previsível da potência dominante no hemisfério ociden-
tal.52 A inclusão do Atlântico Sul, por sua vez, pode integrar uma boa
parte da dimensão lusófona, uma vez que todos os membros da CPLP,
exceto Moçambique e Timor Leste, são Estados atlânticos.

No fim de uma fase crítica da crise nacional prevaleceu a defesa da in-
serção europeia e ocidental, que define a posição internacional da de-
mocracia portuguesa.53 Porém, todos reconhecem ser impossível o re-
gresso ao status quo ante: a UE está a transformar-se na resposta à sua crise
interna e às mudanças no sistema internacional.

É difícil antecipar um sentido claro para a evolução da crise europeia,
que vai ser decisiva para o futuro de Portugal, mas pode identificar-se
um conjunto de posições onde as afinidades entre os interesses portu-
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47 Nuno Severiano Teixeira, «Breve ensaio sobre a política externa portuguesa», Relações
Internacionais, 28 (2010): 54.

48 Ferreira, Não Há Mapa Cor-de-Rosa...; Ribeiro, Portugal. A Economia de Uma Nação
Rebelde...; v. também Viriato Soromenho Marques, Portugal na Queda da Europa (Lisboa:
Temas e Debates, 2014).

49 «Rising bloc of left-leaning parties in Portugal threatens austerity drive», International
New York Times, 9 de novembro de 2015.

50 O programa eleitoral do PS afirmava que a União Europeia «precisa de ser reequili-
brada» («Programa Eleitoral do PS», Eleições Legislativas de 2015, 22).

51 Carlos Gaspar, «A posição internacional de Portugal», in Uma Estratégia Global para
Portugal Numa Europa em Crise; Bruno Cardoso Reis e Carlos Gaspar (Lisboa: Cadernos
do IDN, 2013); Ribeiro, Portugal. A Economia de Uma Nação Rebelde...; Sá, Política Externa
Portuguesa...

52 Bruno Cardoso Reis, A Centralidade do Atlântico, Portugal e o Futuro da Ordem Interna-
cional (Lisboa: Cadernos do IDN, 2015).

53 José Medeiros Ferreira, Portugal. Os Próximos 20 Anos, IV, Posição de Portugal no
Mundo (Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1988).
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gueses e os interesses europeus se podem conjugar. Desde logo, os cená-
rios de um «grande salto em frente» no caminho da integração política
parecem pouco prováveis perante a tendência para uma maior afirmação
dos estatutos de soberania, quer por razões históricas, quer por razões
internacionais, nomeadamente no caso da Alemanha,54 mas também em
França e na Grã-Bretanha. Nesse contexto, é importante consolidar o ac-
quis comunitário, completar o mercado único europeu e dar uma nova
prioridade à harmonização entre as políticas monetárias, fiscais e orça-
mentais, no sentido de procurar uma relação virtuosa entre a disciplina
da união monetária e o crescimento económico, indispensável para ul-
trapassar uma crise que tem acentuado perigosamente os riscos de divisão
entre a Europa do Norte e a Europa do Sul.55 O Tratado Orçamental pa-
rece ser um passo nesse sentido, tal como a criação do mecanismo euro-
peu de estabilidade, a aprovação do Pacto para o Crescimento e o Em-
prego e a evolução para uma união bancária, orçamental e fiscal.

Na política portuguesa existem posições diversas sobre os equilíbrios
institucionais, que opõem os defensores tradicionais da Comissão Euro-
peia que querem limitar a intervenção do Eurogrupo na governação eu-
ropeia56 aos novos proponentes do robustecimento das instituições da
eurozona, incluindo a formação de um fundo monetário europeu.57 No
mesmo sentido, existem avaliações distintas sobre a prioridade a atribuir
às propostas alemãs de criação de planos específicos para responder aos
problemas próprios de modernização de Estados membros individuali-
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54 Sobre a identidade alemã depois da reunificação, v. Heinrich August Winkler, «Re-
building of a nation. Germany before and after reunification», in In Search of Germany,
org. Michael Mertes, Steven Muller e Heinrich August Winkler (New Brunswick: Tran-
saction Books, 1996), 59-78; Anne-Marie Le Gloannec, «On German identity», in In
Search of Germany, orgs. Michael Mertes, Steven Muller e Heinrich August Winkler (New
Brunswick: Transaction Books, 1996), 147-166; Timothy Garton-Ash, «Germany’s
choice», Foreign Affairs, 3, 4 (1994). Sobre a evolução da Alemanha na crise europeia, v.
Hans Kundnani, The Paradox of German Power (Londres: Hurst, 2014); William Patterson,
«The reluctant hegemon? Germany moves center stage in the EU», JCMS Annual Review
of the EU, 49, 1 (2011): 57-75; v. ainda Ulrich Beck, German Europe (Cambridge: Polity
Press, 2013).

55 Jan Zielonka, Is the EU Doomed? (Cambridge: Polity Press, 2014).
56 Programa de Governo para a XIII Legislatura, Comissão Nacional do Partido Socialista,

7 de novembro de 2015.
57 O fundo monetário europeu é uma velha proposta de Schauble, mais tarde retomada

por Passos Coelho («Agora Portugal pode mais. Programa eleitoral», PSD, CDS-
-PP, coligação Portugal à Frente, Eleições Legislativas de 2015, 147).
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zados58 ou à procura de modalidades de mutualização parcial das «dívi-
das soberanas».

Por outro lado, é importante separar entre si um certo número de po-
líticas europeias para poder assegurar o seu desenvolvimento autónomo,
sem revisão dos tratados existentes. Portugal está empenhado em garantir
a estabilidade das regras no «espaço Schengen» e em contribuir para uma
convergência gradual das políticas de imigração e de integração das co-
munidades emigrantes, um dos raros domínios onde tem tido um de-
sempenho exemplar. Na crise dos refugiados, Portugal soube reconhecer
a importância de defender as regras de Schengen e de abrir as portas a
um número significativo de refugiados, respondendo aos apelos nesse
sentido inicialmente feitos pela Alemanha. Paralelamente, a posição na-
cional que defendia a criação da cooperação estruturada permanente
(CEP) no quadro da política comum de segurança e defesa (PCSD), bem
como o desenvolvimento de uma capacidade militar efetiva da UE para
intervir em áreas de interesse estratégico prioritárias, tem sido prejudicada
pela paralisia da UE, onde a crise se traduziu numa redução perigosa dos
recursos disponíveis para a defesa militar. Mas continua a ser importante
para os interesses portugueses a revisão da estratégia de segurança euro-
peia (ESS),59 bem como a consolidação de capacidades coletivas de se-
gurança da UE, nomeadamente para restabelecer o controlo nas suas
fronteiras externas e garantir a proteção dos refugiados no Mediterrâneo
e no Médio Oriente.

No mesmo sentido, vale a pena ultrapassar a ortodoxia pós-soberanista
e reconhecer a existência de alianças entre os Estados na UE.60 As ten-
dências hegemónicas regionais só podem ser contidas pela concertação
estável entre a Alemanha, a França e o Reino Unido e todas as potências
europeias precisam de aliados: a Alemanha procura parceiros liberais para
equilibrar a resistência da Europa do Sul às reformas do modelo social
europeu e a oposição da Europa do Norte ao financiamento dos progra-
mas de coesão, enquanto a França e o Reino Unido, as duas potências
nucleares responsáveis pelas políticas de defesa e segurança europeia, pre-
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58 O PS defende num programa essa posição de novo impulso para a convergência
com a Europa («Programa eleitoral do PS», Eleições Legislativas de 2015, 22; Programa de
Governo para a XIII Legislatura, Comissão Nacional do Partido Socialista, 20-21).

59 Comissão Nacional do Partido Socialista, Programa de Governo para a XIII Legisla-
tura..., 19.

60 Gaspar, «A posição internacional de Portugal»...; O programa da coligação Portugal
à Frente reconhece expressamente a necessidade de «alianças intraeuropeias» (PSD, CDS-
-PP, «Agora Portugal pode mais. Programa eleitoral»..., 146).

09 Europeização Cap. 9.qxp_Layout 1  31/05/17  09:24  Page 239



cisam de parceiros tanto para assegurar a capacidade de intervenção mi-
litar externa das democracias europeias como para definir os consensos
indispensáveis para garantir a defesa comum num quadro de continui-
dade da aliança transatlântica. Portugal pode estar presente em cada um
desses agrupamentos de Estados, contribuir para a resposta europeia à
crise e demonstrar a sua determinação em voltar a ter um lugar no centro
da integração europeia. Ao mesmo tempo, a política externa portuguesa
não pode ficar refém de uma única aliança redutora e deve poder estar
alinhada com a Alemanha, com a França ou com o Reino Unido nos
domínios separados onde a convergência dos interesses é mais forte.

Por último, a UE devia superar o seu ensimesmamento e encontrar
formas de intervir na crise aberta pelo retraimento estratégico dos Estados
Unidos, pela viragem revisionista da Rússia e pela emergência das po-
tências asiáticas. É prematuro declarar a inevitabilidade da decadência
europeia e razoável argumentar que um «mundo sem Europa» se tornaria
mais perigoso, mais desequilibrado e menos civilizado. A recuperação
da competitividade económica e financeira global da UE só é possível
se assentar numa capacidade real de intervenção política e militar autó-
noma nos domínios críticos da política internacional, a começar pelos
conflitos que ameaçam a segurança europeia e ocidental no novo arco
de crises que se estende desde a Ucrânia até à Síria e ao Mali. Nesse con-
texto, é importante consolidar a Aliança Atlântica e, paralelamente, com-
pletar a feitura de uma estratégia internacional realista da UE que possa
articular as posições das principais potências europeias.61

Mais uma vez, Portugal, cuja centralidade geográfica no espaço atlân-
tico deve poder contrabalançar a sua relativa marginalidade no espaço eu-
ropeu, tem um interesse vital não só na continuidade da Aliança Atlântica,
como em garantir a complementaridade entre a NATO e a UE, em con-
solidar as relações entre os Estados Unidos e a UE, nomeadamente no
quadro do futuro Tratado de Comércio e Investimento Transatlântico
(TTIP), e em fortalecer a autonomia estratégica europeia. O fim da UE é
possível, mas a Europa não precisa de ser reinventada para o impedir. Pelo
contrário, guardar a memória do século das guerras totais e das revoluções
totalitárias, que corre o risco de se perder no «nevoeiro da crise», é a me-
lhor forma de impedir o regresso ao passado e voltar a unir a Europa.
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61 Susi Dennison et al., Why Europe Needs a New Global Strategy (Londres: ECFR Policy
Brief, 2013).
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Maarten Peter Vink

Capítulo 10

Conclusão: europeização 
e democratização em Portugal – 
brothers-in-arms ou frères ennemis?

As contribuições neste volume relatam a história de como a adesão
de Portugal à União Europeia deu forma aos processos políticos em Por-
tugal desde a sua entrada na Comunidade Económica Europeia (CEE)
em 1986.1 Esta história de adaptação à Europa, em particular a adaptação
das instituições democráticas – por outras palavras, a história da euro-
peização da democracia portuguesa –, é relatada a partir de dois pontos
de vista. Por um lado, alguns capítulos focam a adaptação institucional
(Jalali, sobre o governo; Resende e Paulo, sobre o parlamento; Piçarra e
Coutinho, sobre os tribunais; Royo, sobre os grupos de interesses); por
outro lado, outros capítulos incidem sobre a adaptação de comporta-
mentos e atitudes (Ruivo et al., sobre as elites; Freire e Santana Pereira,
sobre o comportamento eleitoral; Magalhães, sobre o apoio à integração
europeia). O capítulo de Sousa e Gaspar cobre simultaneamente insti-
tuições e com portamento político e reflete de modo mais geral sobre a
relação entre Portugal e a Europa à luz dos mais recentes desenvolvimen-
tos políticos e económicos. Todas juntas, estas contribuições descrevem
de forma abrangente as diferentes facetas da europeização, permitindo
ao leitor uma compreensão dos efeitos estruturais daquilo a que Teixeira,
na sua introdução a este volume, chama «o encerramento do ciclo de
normalização da presença portuguesa no sistema internacional». 

Gostaria, neste capítulo de conclusão, de regressar ao tema central do
livro e discutir as implicações mais vastas da integração europeia para a
democracia portuguesa. O meu objetivo é, em particular, utilizar as con-
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1  O autor gostaria de agradecer a Tiago Fernandes e a Pedro Lains pelos seus comen-
tários a uma versão anterior deste capítulo e a Patrícia Jerónimo pela sua ajuda com a tra-
dução da versão original deste texto.
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clusões dos capítulos anteriores para debater a questão de até que ponto
a integração europeia fortaleceu – ou, ao invés, comprometeu – a demo-
cracia nacional em Portugal. Por outras palavras, em vez de proceder a
um sumário das conclusões das várias contribuições deste volume tão
rico, partirei das principais conclusões do livro para debater como os
dois processos relacionados de europeização e democratização se desen-
rolam no contexto português.

Duas perspetivas contrastantes

A leitura das diferentes contribuições neste livro evidencia que a ques-
tão da democratização e da europeização permeia toda e qualquer dis-
cussão sobre a história política recente de Portugal. A título de comentário
preliminar, chamo a atenção para a menção de Teixeira ao facto de, não
obstante Portugal só ter entrado na CEE em 1986, o Estado português já
se encontrar então ativo noutras organizações internacionais, tais como a
NATO, a Organização para a Cooperação Económica (OECE) e a Orga-
nização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE),
mesmo antes da revolução de 1974. Para além disso, Portugal era membro
da Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), liderada pelo Reino
Unido, desde 1960.2 Portanto, mesmo sob o regime autoritário, Portugal
estava razoavelmente bem integrado numa Europa em internacionaliza-
ção. Um ponto a notar é que, embora isto possa conduzir-nos a uma re-
flexão sobre o efeito da europeização ou internacionalização na mudança
de regime, esta não é uma questão explicitamente abordada neste volume.
O âmbito da análise do «efeito de europeização» em todas as contribui-
ções é claramente o Portugal pós-1974.

Em segundo lugar, os anos passados desde 1974 têm sido, na sua maio-
ria, vividos por Portugal enquanto parte da CEE e da sua sucessora, a
União Europeia (UE), o que significa que a maior parte da história de-
mocrática moderna de Portugal é simultaneamente uma história euro-
peia. Em terceiro lugar, e mais importante até, a ligação à comunidade
de sociedades europeias modernas com democracias liberais e economias
de mercado foi uma parte essencial da estratégia de consolidação da de-
mocracia portuguesa nascente. Como afirma Teixeira, «a consolidação
democrática e a integração de Portugal no espaço económico europeu
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2  Teixeira, capítulo 1; v. também Nicolau Andresen Leitão, «Portugal’s European inte-
gration policy, 1947-1972», Journal of European Integration History, 7 (2001): 25-35.
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foram [...] inseparáveis». 3 Ruivo et al. fazem uma observação semelhante:
«a adesão às Comunidades Europeias representava não apenas um corte
importante com o passado ditatorial, isolacionista e colonial, mas tam-
bém uma opção anticomunista e antirrevolucionária».4 Sousa e Gaspar
também sublinham que a «integração europeia tem uma importância de-
cisiva para Portugal».5

Denomino esta perspetiva, segundo a qual a democratização e a euro-
peização são dois processos que contribuem em simultâneo para o de-
senvolvimento e a modernização de Portugal, como perspetiva brothers-
-in-arms (irmãos de armas). É seguro dizer que esta perspetiva reflete bem
a opinião comum (communis opinio) sobre por que razão os governos por-
tugueses dos primeiros anos de democracia pós-revolução reconheciam a
importância da procura de um lugar ao sol na Europa: a entrada na
CEE/UE era vista como oferecendo estabilidade política, crescimento
económico e modernização social. De um ponto de vista comparativo
com outros Estados europeus, o apoio público à integração europeia em
Portugal, forte desde a adesão, tende a ser alinhado com uma visão ins-
trumentalista da integração europeia: não obstante os possíveis custos em
termos de perda de autonomia nacional, estes são largamente ultrapassa-
dos pelos benefícios da estabilidade política e crescimento económico.

Contrastando com a perspetiva talvez demasiado otimista brothers-in--
arms, existe, contudo, uma leitura mais cética da relação entre a integração
europeia e a democracia nacional, à qual chamo perspetiva frères ennemis
(irmãos rivais). 6 Esta perspetiva tende a obter menos atenção no discurso
público português e é apenas esporadicamente aflorada em algumas das
contribuições deste volume. Contudo, para uma discussão equilibrada
dos efeitos da integração europeia na democracia nacional, estou conven-
cido de que deverá ser tida em conta. De acordo com esta leitura, a euro-
peização e a democratização são processos simultâneos, mas rivais, que
empurram os Estados membros em diferentes direções. Em vez de luta-
rem lado a lado, a rivalidade fraternal distancia-os. A ideia subjacente a
esta perspetiva é a de que o processo de integração tem sido sempre mo-
vido mais por interesses liberais do que democráticos; trata-se mais de
uma legitimação por outputs do que de uma legitimação por inputs.7 Assim,
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3  Teixeira, capítulo 1.
4  Ruivo, Moreira, Pinto e Almeida, capítulo 7.
5 Sousa e Gaspar, capítulo 9.
6  Faço aqui uma analogia com a explicação inspiradora de Wallerstein sobre o libera-
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a europeização é um fator de fortalecimento potencial da democracia na-
cional, ao aumentar a eficácia das políticas públicas e, em termos mais
gerais, ao conferir poder aos executivos nacionais.8 Ao mesmo tempo, no
entanto, também afeta potencialmente a qualidade da democracia nacio-
nal ao sujeitar a ordem política e jurídica interna a uma ordem europeia
supranacional, retirando, assim, capacidade de decisão às instituições de-
mocráticas internas, tais como os parlamentos nacionais.

Estas duas perspetivas apresentam duas leituras fundamentalmente di-
ferentes do impacto da integração europeia na democracia nacional e as-
sinalam uma tensão entre os dois conceitos de europeização e democra-
tização. Não se trata apenas de uma questão abstrata que se desenrola a
nível conceptual; é, antes, uma questão de escolha política. Afinal de
contas, embora as ideias subjacentes às duas perspetivas não sejam apa-
rentemente tão díspares, representam ideias fundamentalmente diferentes
acerca da relação entre as instituições europeias e as instituições nacionais.
Na perspetiva brothers-in-arms, a ideia central é a de um vincolo esterno
(constrangimento externo), em que a noção da submissão do nacional
ao europeu é vista positivamente como uma forma de «trancar» os pro-
cessos de reforma interna num contexto europeu forte. Deste modo, o
aspeto antidemocrático do processo de integração é reconhecido, mas
valorizado positivamente na perspetiva de instituições políticas nacionais
relativamente fracas. Na perspetiva frères ennemis, pelo contrário, a sujeição
do nacional ao europeu é vista de forma negativa, como um processo
que, em última análise, restringe a democracia nacional. Considera,
assim, que, embora o processo de integração europeia possa assentar
numa base sólida de contribuição para a prosperidade e para a paz no
continente europeu, também é um processo que deve ser controlado por
instituições nacionais fortes.9

Interiorizar a Europa
No caso de Portugal, a primeira perspetiva tem sido claramente domi-

nante. A europeização tem sido vista quase inteiramente como um vín-
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7  Fritz W. Scharpf, Governing in Europe: Effective and Democratic? (Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 1997).

8  Andrew Moravcsik, «Why the European Community strengthens the state: domestic
politics and international cooperation», Center for European Studies Working Paper, 52 (Cam-
bridge, MA: Harvard University, 1994).

9  Robert M. Fishman, «Shaping, not making, democracy: the European Union and
the post-authoritarian political transformations of Spain and Portugal», South European
Society and Politics, 8 (2003): 1-2 e 31-46.
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culo externo que fornece apoio à consolidação democrática.10 Os capí-
tulos deste volume concordam, de modo geral, com esta perspetiva oti-
mista da relação entre a integração europeia e a democracia nacional.
Contudo, as diferentes análises da adaptação institucional e comporta-
mental portuguesa à integração europeia também indicam – explícita ou
implicitamente – que a relação entre a integração europeia e a democracia
nacional é menos linear do que possa parecer da perspetiva brothers-in-
arms.

O sinal mais evidente de uma relação progressivamente atribulada vem
de Magalhães, que observa que, não obstante o apoio à integração euro-
peia ter sido muito forte nos primeiros anos da sua presença na CEE/UE,
«afirmar que existe consenso em Portugal quanto aos benefícios da inte-
gração pode ter-se tornado demasiado otimista».11 Magalhães enfatiza
que tal não é necessariamente um problema, já que, mesmo que o apoio
instrumental à integração europeia tenha diminuído, aquilo a que ele
chama «apoio político» à integração tem aumentado. Tal significa que o
apoio à UE se baseia mais na aceitação da UE enquanto comunidade
política do que na perceção de benefícios concretos provindos da Eu-
ropa. Esta viragem do apoio instrumental para o político pode talvez ser
vista como uma maturação do apoio à integração europeia. No entanto,
Magalhães recomenda cautela na interpretação destes elementos, uma
vez que já no passado as tendências de apoio se inverteram. Tendo em
conta que o apoio instrumental à integração europeia corresponde, em
grande medida, à satisfação com as instituições democráticas nacionais,
estes dados podem dizer mais acerca das mudanças a nível interno do
que acerca de uma mudança na relação com a Europa.

Outro sinal vem de Freire e Santana Pereira, que criticam o carácter
de segunda ordem das eleições para o Parlamento Europeu e defendem
que, pelo menos no caso português, o que se destaca não é a influência
da Europa nos sistemas partidários nacionais, mas antes a ausência desta
influência.12 Nesta perspetiva, assistimos, não à europeização dos sistemas
partidários nacionais, mas sim à interiorização das eleições europeias.
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10  Kenneth Dyson e Kevin Featherstone, «Italy and EMU as a ‘vincolo esterno’: em-
powering the technocrats, transforming the state», South European Society and Politics, 1, 2
(1996): 272-299; José Magone, «The difficult transformation of state and public adminis-
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Administration, 89, 3 (2011): 756-782.

11 Magalhães, capítulo 8.
12 Freire e Santana Pereira, capítulo 6.
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A interiorização é um termo usado por Helen Wallace para indicar «as
formas como os fatores internos enquadram e influenciam os impactos
trazidos pela europeização».13 Trata-se de uma noção importante, uma
vez que sublinha o facto de a europeização não ser algo a que se responda
passivamente. Ao invés, é um processo moldado pelos agentes internos
e pelas instituições mediadoras. No que se refere à influência das eleições
europeias sobre os sistemas partidários nacionais, Freire e Santana Pereira
defendem que o facto de Portugal já ter um «sistema partidário pratica-
mente estabelecido» significa que as eleições europeias traduzem-se
pouco em comportamento eleitoral desleal. Os eleitores portugueses
votam, na sua maioria, nos mesmos partidos, quer se trate de eleições
nacionais ou europeias. Quando mudam de partido, a um desses níveis,
normalmente é sinal de que estão prestes a mudar também no outro. 
O que interessa, acima de tudo, são os assuntos políticos internos.

A nível institucional, Jalali afirma que o processo de adaptação do go-
verno central português à integração europeia tem sido notório, ainda
que algo limitado.14 Houve uma mudança administrativa, por exemplo,
em termos da criação de uma Secretaria de Estado dos Assuntos Euro-
peus e de uma Direção-Geral dos Assuntos Europeus (DGAE), assim
como gabinetes europeus em ministérios individuais, tais como o da
Educação e o das Finanças. Jalali tem dúvidas, contudo, se tal tem ope-
rado transformações genuínas no coração do executivo e da burocracia
nacionais. Trata-se mais de um padrão de absorção do que de transfor-
mação, conclui. Jalali defende também que o mesmo é válido para os
grupos de interesses internos: estes alinham com o nível europeu, mas a
falta de recursos mantém-nos intensamente focados no governo nacio-
nal. Tal também confirma a impressão de Royo, no seu capítulo sobre
os sindicatos e os trabalhadores, que conclui que o papel do governo
face aos parceiros sociais permanece muito forte e focado nos esquemas
de concertação nacional centralizados.15 A europeização, diz ele, tem
aberto a economia portuguesa, mas tem tido pouco efeito nos aspetos
principais do quadro das relações industriais portuguesas, que ainda é
marcadamente determinado pelos legados do autoritarismo e das expe-
riências revolucionárias.

Jalali chama igualmente a atenção para outro aspeto da europeização,
nomeadamente o facto de a integração europeia não se limitar a cons-
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13  Helen Wallace, «Europeanization and globalization: complementary or contradic-
tory trends?», New Political Economy, 5, 3 (2000): 369-382.

14  Jalali, capítulo 2.
15  Royo, capítulo 5.
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tranger a produção de políticas nacionais, mas também oferecer oportu-
nidades estratégicas – em particular aos executivos centrais.16 Em Portu-
gal, a integração europeia exacerbou uma situação em que a legislatura
nacional já exercia tradicionalmente um controlo frouxo sobre o go-
verno. Tal reflete-se, segundo Resende e Paulo, na institucionalização tar-
dia dos procedimentos de escrutínio interno para os assuntos da União
Europeia. Foi apenas em 2006, com a chamada lei do escrutínio, que o
legislador português instituiu uma Comissão dos Assuntos Europeus e
deu início ao escrutínio sistemático de matérias que recaem na esfera da
competência legislativa do parlamento. Resende e Paulo reconhecem que
o novo sistema português fica aquém de um verdadeiro processo de man-
dato tal como é usado em países como a Áustria e a Dinamarca. No en-
tanto, com base no número elevado de pareceres parlamentares enviados
para as instituições europeias, defendem que «a partir de 2006 o parla-
mento tornou-se um dos mais eficazes instrumentos de escrutínio da le-
gislação europeia da UE».17 Poder-se-ia, naturalmente, discutir a validade
de usar os pareceres enviados para Bruxelas como benchmark para um es-
crutínio eficaz, já que aqui se trata muito mais de responsabilizar os exe-
cutivos nacionais do que os europeus, como Resende e Paulo também
fazem notar. Assim, a questão principal é a de saber até que ponto o
recém-adquirido poder de escrutínio europeu se pode estender de forma
mais generalizada às relações executivas-legislativas da política portu-
guesa. Tal, aparentemente, ainda está por decidir, embora haja margem
para um otimismo modesto relativamente a uma relação mais equili-
brada.

Um último e fascinante aspeto da europeização é a aplicação do di-
reito europeu pelos tribunais portugueses. A primeira observação é que
os tribunais portugueses, na sua generalidade, fazem uso escasso do de-
nominado procedimento de reenvio prejudicial, que permite aos juízes
nacionais esclarecerem matérias relacionadas com a interpretação de nor-
mas de direito da UE enviando questões ao Tribunal de Justiça da União
Europeia (TJUE) no Luxemburgo. Isto é surpreendente porque, junta-
mente com a cultura jurídica monista, os princípios de supremacia e
efeito direto do direito europeu foram rapidamente aceites. Contrastando
com a posição em alguns outros Estados, o sistema jurídico português
foi bastante recetivo ao direito europeu. Contudo, seria ingénuo inter-
pretar o número relativamente baixo de questões enviadas para o Lu-
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xemburgo como ausência de questões relacionadas com a transposição
do direito europeu.

Piçarra e Coutinho fazem duas importantes observações: primeiro, há
«uma certa falta de compreensão da parte de alguns tribunais portugueses
de como funciona o processo de reenvio prejudicial» e, segundo, no que
respeita à interpretação do direito europeu, parece haver uma certa con-
fiança por parte dos tribunais portugueses que leva os juízes a resolver
quaisquer dúvidas sem recurso ao TJUE.18 Piçarra e Coutinho são ambi-
valentes sobre se esta atitude pró-ativa, baseada na autonomia constitu-
cional garantida aos tribunais inferiores em Portugal, deve ser entendida
pela sua pró-atividade ou, talvez, problematizada como uma forma ligeira
de arrogância. Determinar até que ponto a integração europeia foi «inte-
riorizada» em Portugal seria uma questão fundamental.

Um balanço?

O que podemos concluir sobre o efeito da integração europeia na de-
mocracia nacional em Portugal? Fazendo um balanço, as contribuições
neste volume apontam para um cenário otimista. A europeização tem
fortalecido o processo de consolidação democrática em Portugal e tanto
as instituições nacionais como as atitudes e comportamentos da popula-
ção e das elites têm-se adaptado às exigências da presença na UE. O ponto
de vista dominante é o de que a europeização e a democratização são
mais brothers-in-arms do que irmãos rivais. De acordo com Sousa e Gaspar,
mesmo depois da grave crise económica vivida por Portugal nos últimos
anos, «o primado da dimensão europeia não está posto em causa».19 Esta
relativa ausência de politização da integração europeia e a aparente resis-
tência com que grande parte da população portuguesa suportou dificul-
dades económicas nos últimos anos podem parecer surpreendentes. Tal-
vez isto possa ser interpretado como uma forma de «apatia» ou de
«anomia social», como sugerido por estes autores, mas uma democracia
saudável requer mais dos seus cidadãos e das suas elites políticas do que
a mera aceitação passiva de condições impostas do exterior. A atual coli-
gação parlamentar entre, por um lado, o Partido Socialista (PS) e, por
outro lado, o Bloco de Esquarda (BE) e o Partido Comunista Português
(PCP), reflete as duas diferentes perspetivas sobre a Europa discutidas neste
capítulo: uma que vê a integração europeia e a democracia como duas
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forças que fundamentalmente se reforçam mutuamente, outra que as vê
como essencialmente rivais. Em que medida esta experiência política de
um partido mainstream pró-europeu a conduzir o governo com apoio par-
lamentar por partidos críticos da construção europeia poderá resultar em
algo mais do que uma posição apenas superficialmente mais assertiva face
à União Europeia, em especial – mas não exclusivamente – face às suas
regras orçamentais, ainda está por ver.  

Contudo, o leitor estará a cometer um erro se pensar que Portugal se
adaptou totalmente à integração europeia e que a relação entre a inte-
gração europeia e a democracia nacional é linear. O apoio instrumental
à integração europeia está em declínio, as eleições europeias não são real-
mente acerca da Europa e os seus resultados alinham-se com os das elei-
ções nacionais, o sistema de representação de interesses é fortemente de-
terminado pelos legados históricos, o parlamento só agora começa a
reagir e a reconquistar algum território político perdido a favor do exe-
cutivo, os juízes aceitam a primazia do direito europeu, mas mostram-se
relutantes em manifestar quaisquer dúvidas perante o TJUE sobre a in-
terpretação do direito da União. 

Estas observações mostram que a integração europeia atinge o coração
do funcionamento das instituições democráticas nacionais e que a forma
como Portugal se adapta à Europa é fortemente determinada pelas idios-
sincrasias do seu contexto social e político. 
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