


Será que desta vez é diferente? 

O anterior primeiro-ministro português chocou muita gente ao 

afirmar, num colóquio em Paris, que a dívida pública não é para 

se pagar, é para se gerir. Ao homem que levou o país a um res-

gate internacional, os portugueses não admitem este tipo de 

comentários. Foram muitas as vozes que o atacaram de imedi-

ato, considerando que estava a defender o não pagamento da 

dívida ao dizer que seria uma “criancice” pensar em pagar.  

A verdade é que foi na segunda e não na primeira parte da frase 

que José Sócrates borrou a pintura. Tal como as empresas, os 

Estados têm permanentemente dívida pública que vão refinan-

ciando com nova dívida. Uma rápida ronda pelas estatísticas do 

Fundo Monetário Internacional mostra que, num conjunto de 

171 países para os quais tem estatísticas, apenas um (o Brunei) 

não tinha dívida pública em 2011. Todos os restantes têm, em-

bora vários com pesos no produto interno bruto inferiores a 

10%, como Omã (4%), Estónia (5,9%), Arábia Saudita (7,1%) 

ou Kuwait (8,1%). 

Trata-se, na maior parte dos casos, de economias ligadas ao 

petróleo que têm enormes volumes de receitas e que, por isso, 

acabam por não necessitar de recorrer tanto ao endividamento. 

Já as economias avançadas têm tradicionalmente dívidas supe-

riores. A mais alta é a japonesa que se situava em 233% do PIB 

no ano passado. Portugal tinha 106%.  

A parte realmente ofensiva das palavras de Sócrates foi a se-

gunda, aquela em que diz que as dívidas são para gerir. Ora foi 

isso precisamente que o anterior governo não conseguiu fazer e, 

de um momento para o outro, viu os mercados virarem-lhe as 

costas. As dívidas gerem-se mas, por falta de engenho, arte ou 



 

 

sorte, Portugal não o conseguiu fazer e foi o terceiro país do 

euro a cair num resgate internacional.  

Este Portugal na Bancarrota – Cinco Séculos de Historia da Dí-

vida Soberana Portuguesa, de Jorge Nascimento Rodrigues, é 

um concentrado de informação histórica. E não apenas de histó-

ria das bancarrotas como, à primeira vista, poderia parecer. Em 

poucas páginas diz-nos (quase) tudo sobre a história económica 

portuguesa. Os falhanços são muitas vezes mais esclarecedores 

do que os sucessos, e estes oito momentos dizem muito sobre 

como Portugal chegou aqui. Como perdeu o comboio da revolu-

ção industrial, como a tendência de viver de rendas é já coisa 

antiga ou como a política nunca foi muito rigorosa no que res-

peita às contas públicas. 

O tempo muda mas a lógica das finanças mantém-se. Um país ou 

um Estado que durante um período de tempo gasta mais do que 

produz – ou tem despesas superiores às suas receitas no caso das 

contas públicas – tem obrigatoriamente que arrepiar caminho, a 

certa altura, sob pena de entrar em colapso. As causas próximas 

podem ser de diversos tipos, mas o problema de base é semelhante. 

Portugal na Bancarrota fala-nos da forma como o esgotamento 

de um modelo económico conduz inevitavelmente ao colapso a 

prazo e de como os governos, de uma forma ou de outra, por 

pressão ou ‘distracção’, tentam sempre fingir que tudo continua 

como dantes até ao ponto em que a realidade é demasiado visí-

vel para não ser vista.  

Pode-se sempre analisar ao detalhe a realidade económica de 

cada época, as decisões políticas e as suas motivações, entre 

várias outras coisas. Mas uma certeza existe: seja por que razão 

for, esta falência de modelo significa que, a partir de certo pon-

to, o crescimento económico deixou de ser suficiente para ga-



 

 

rantir o serviço da dívida e o país entrou naquilo a que, pelos pa-

drões actuais, se chamaria, uma trajectória insustentável da dívida. 

Percorrer estas páginas é reencontrar semelhanças assustadoras 

com a actualidade europeia. Nas oito bancarrotas portuguesas 

estão muitos dos ingredientes que hoje encontramos na Grécia e 

até em Portugal. As questões de soberania, a dívida ilegítima (no 

caso do empréstimo de D. Miguel), as contas especiais (a exi-

gência de alemães e franceses de consignar as receitas aduanei-

ras ao pagamento de juros e dívida na reestruturação de 1902), 

o cerco dos credores ou a inexistência de vácuo em geopolítica 

(como aconteceu no final do século XIX e início do século XX 

quando ingleses se opuseram a alemães e franceses na reestru-

turação da dívida nacional). 

Este livro chega-nos num momento em que os portugueses vi-

vem um resgate do FMI e da União Europeia e em que a Grécia 

corre sérios riscos de ter que sair do euro. Olhar para trás é uma 

forma de abrir uma janela para o futuro. Os comportamentos 

repetem-se e nada como compreender o passado. Como disse 

um dia o filósofo grego Aristóteles, “se queres compreender 

qualquer coisa, observa o seu início e o seu desenvolvimento”. A 

história das bancarrotas é a história portuguesa. É a história de 

como, por várias vezes no passado, Portugal viu o chão fugir-lhe 

sob os pés.  

Neste momento, Portugal não está em bancarrota nem próximo 

dela mas sabe-se como estes processos podem ser longos e sinu-

osos. A discussão agora é se Portugal segue a tragédia grega ou 

se consegue recompor-se com o programa da troika. Também no 

passado antes do colapso houve tentativas infrutíferas de evitar 

o pior. Será que desta vez é diferente? 

– JOÃO SILVESTRE, jornalista do Expresso 



 

 

Este livro é um grito imperativo, chamando a atenção para os 

vícios crónicos da nossa gestão governamental, inevitáveis sem o 

firme controlo do sistema financeiro, que é o principal responsá-

vel pela crise actual. Em 2011, fecharam, em Portugal, perto de 

40 mil empresas. Se não forem tomadas medidas adequadas, 

fecharão muitas mais… 

O autor historia os últimos cinco séculos da dívida portuguesa. 

Em períodos de crise, para encontrar soluções, é indispensável o 

conhecimento da História e também capacidade de intuição, 

inovando. No condicionalismo actual, imposto pelo Euro, não se 

vislumbra caminho para uma moeda refúgio… A ameaça do 

perigo de bancarrota é uma realidade. Daí, o mérito deste livro 

dando o alerta. 

– ADRIANO VASCO RODRIGUES, arqueólogo e etnógrafo 
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Prefácio 
Ricardo Cabral* 

Dificilmente se encontraria nos últimos 120 anos de história do 

país momento mais oportuno para recapitular, em livro, a histó-

ria dos eventos de incumprimento (vulgo bancarrota) do Portu-

gal monárquico e republicano. 

A história repete-se, primeiro como tragédia e depois como 

farsa, refere Karl Marx. E cá estamos, nesse ‘barco’ que é Portu-

gal, a repetir uma farsa da história.  

Brinquei no passado com o Jorge Nascimento Rodrigues, di-

zendo-lhe que passaria a ser associado, em anos vindouros, à te-

se “defaultista”. Com esta obra, o Jorge contribui para informar 

os portugueses, da mesma forma que tem contribuído nos últi-

mos dois anos com os seus artigos e entrevistas no Expresso e no 

Expresso Online, para o debate sobre a possibilidade de incum-

primento e reestruturação da dívida pública portuguesa.  

O autor, com a sua capacidade para questionar a ortodoxia do-

minante, teve um contributo único e notável a nível nacional. 

Hoje, já não escandaliza falar em reestruturação de dívida – 

tornou-se um tema respeitável e não tabu, ao contrário do que 

ocorria há dois anos. Foi o Jorge que introduziu esse tema, sem 

temor, junto da opinião pública do país. E o facto é tanto mais 

relevante quanto é certo que, como jornalista, se absteve, e se 

abstém também nesta obra, de se pronunciar a favor ou contra 

uma reestruturação de dívida.  



PORTUGAL NA BANCARROTA 
 

18 

A história minuciosamente relatada neste livro ensina-nos que o 

progresso económico contínuo e linear não é algo assegurado. 

Ocorreram períodos em que a economia portuguesa regrediu ou 

estagnou durante décadas, em particular no último quartel do 

século XIX, quando um Portugal sobreendividado ao exterior 

procurou, tal como hoje, recorrer a austeridade e cortes de salá-

rios dos funcionários públicos para tentar cumprir as suas obri-

gações financeiras ao exterior. O resultado foi a degradação 

económica seguida de incumprimento.  

No final do século XIX, relata-nos o autor, alguns dos credores 

do país procuraram, sem sucesso, que este abdicasse da sobera-

nia nacional em matérias como a colecta de impostos alfandegá-

rios, confiando a sua administração a credores estrangeiros e 

através de cláusulas secretas nos acordos firmados com os seus 

credores. Os responsáveis políticos da altura decidiram privati-

zar e indirectamente oferecer o monopólio nacional dos tabacos 

aos credores, como contrapartida para um empréstimo.  

Vemos agora, em 2011 e 2012, tantos anos passados, o país 

optar por abdicar da soberania nacional em relação à quase 

totalidade da sua política económica, delegando-a numa troika 

de tecnocratas da Comissão Europeia, Banco Central Europeu e 

Fundo Monetário Internacional (FMI). Vemos o país decidir 

completar a “privatização” do quase-monopólio na geração de 

electricidade, EDP, a um grupo estatal chinês, que oferece, entre 

outras contrapartidas, um empréstimo a esse grupo empresarial. 

O responsável por esse grupo estatal chinês, ainda a tinta não 

estava seca no contrato, prontamente avisou o Estado Português 

para não rever, de forma desfavorável a essa empresa recém-       

-“privatizada”, as regras de apoio à geração eléctrica de fontes 

renováveis, regras essas que são consideradas por muitos como 
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encarecendo os custos da electricidade e gerando rendas para os 

produtores de electricidade. Vemos “privatizar” também 40% de 

outro monopólio, a Rede Eléctrica Nacional, a empresas estatais 

estrangeiras. 

E, olhando para a Grécia, berço da civilização ocidental, verifi-

camos que as condições impostas pela União Europeia (UE) e 

pelo FMI ao segundo resgate, vão ainda mais longe, incluindo, 

entre outras medidas: uma delegação permanente da troika em 

Atenas para controlar in loco a receita e a despesa pública; prio-

ridade ao pagamento da dívida em relação a toda outra despesa 

pública consagrada na Constituição; e, é referido na imprensa 

internacional, o acesso prioritário dos credores às reservas de 

ouro do Banco Central da Grécia. Estas condições draconianas 

são um sério precedente para um provável segundo resgate a 

Portugal. Pouco diferem, aliás, das condições exigidas pela Soci-

edade das Nações para a concessão de um empréstimo a Portu-

gal em 1928 que, de acordo com o referido neste livro, entre 

outros aspectos, impunha a localização em Lisboa de um “agente 

de ligação”. Essas condições impostas pela Sociedade das Na-

ções não foram aceites pelos responsáveis políticos portugueses 

da altura.  

A descrição histórica contida neste livro permite compreender 

que as restrições à soberania nacional consagradas nos actuais 

pacotes de resgate à Grécia, Irlanda e Portugal, exigidas pelos 

parceiros na UE e no FMI, vão muito para além daquelas tenta-

das e executadas nos episódios de incumprimento de Portugal, 

no passado. Os credores não aprenderam nada com o passado. 

Os devedores, no entanto, menos ainda. Os actuais responsáveis 

políticos dos países devedores demonstram, com as suas deci-

sões, estar dispostos a abdicar de muito mais soberania e a sub-
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meter-se aos credores a um grau que os líderes políticos de ou-

trora jamais aceitariam.  

Este livro cita Rui Pedro Esteves, docente na Universidade de 

Oxford, investigador de história económica, referindo que após 

a entrada em incumprimento, o país passa de um défice para um 

excedente orçamental. Rui Pedro Esteves atribui-o a uma maior 

disciplina orçamental. Eu entendo, pelo contrário, que essa me-

lhoria do saldo orçamental foi, em larga medida, o resultado da 

declaração de incumprimento parcial que ocorreu nessa altura. 

Dívida externa elevada causa défices orçamentais elevados. A 

decisão do governo português da altura em reduzir unilateral-

mente em 66% os juros pagos sobre a dívida externa e, posteri-

ormente, em proceder à redução negociada do capital em dí-

vida, foi o que causou, de forma automática, a substancial me-

lhoria do saldo orçamental. 

Se o país suspendesse hoje pagamentos sobre a sua dívida, en-

trando em incumprimento, ao invés de um elevado défice orça-

mental passaria a registar um excedente orçamental. Não neces-

sitaria de qualquer ajuda externa desde que implementasse as 

medidas necessárias e adequadas. 

Parafraseando Winston Churchill, nunca o bem-estar económico 

de tantos portugueses presentes e futuros foi tão ameaçado pe-

las decisões de tão poucos.  

Não há nenhum fado que nos obrigue a repetir os erros da Histó-

ria. Portugal tem, hoje, mais hipóteses de escapar aos ciclos 

periódicos de subdesenvolvimento tão bem descritos nesta obra. 

De facto, fruto do investimento em infra-estruturas e capital 

humano realizado nos últimos 30 anos, possui melhores condi-

ções para enfrentar a concorrência internacional e trilhar, no 

âmbito da UE e da Zona Euro, o seu próprio caminho. Louvável 
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seria por isso que os actuais responsáveis políticos lessem e reti-

rassem os ensinamentos da história de incumprimentos de Por-

tugal apresentada nesta obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Professor Auxiliar, Universidade da Madeira e CEEAplA 





Introdução 

O tema da crise da dívida soberana não é uma invenção recente 

na história do capitalismo, nem a Europa era um continente 

virgem até ao rebentar das situações de pré-bancarrota em al-

guns países da zona euro na sequência da crise financeira de 

2008.  

Para muitos leitores, falar de incumprimentos traz à memória 

episódios na América Latina em décadas recentes ou na Europa 

de Leste e na Rússia, depois da queda do Muro de Berlim. O 

episódio mais vivo na memória é o da Argentina, em Dezembro 

de 2001, um default em quase 200 mil milhões de dólares de 

dívida soberana. 

Os acontecimentos em torno das situações de quase-bancarrota 

da Grécia, Portugal e Irlanda nos últimos anos, e a ameaça de 

‘contágio’ no seio da zona euro, reabriram a porta do sótão onde 

estavam guardados no baú da história vários episódios que mar-

cam a trajectória da dívida soberana na Europa. 

Os incumprimentos das dívidas soberanas têm, na verdade, uma 

história de mais de 650 anos. E, ao contrário do que se possa 

imaginar, a Europa está, desde o início, profundamente ligada 

ao tema. 
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Europa: o berço das bancarrotas soberanas 

A primeira crise aguda da dívida soberana ocorreu na Inglaterra 

do século XIV – sim, leu bem, ainda na Idade Média! O ‘prevari-

cador’ foi Eduardo III (governou entre 1327 e 1377), que teve 

que declarar default em 1340 e proceder a uma reestruturação 

da dívida, uma das primeiras na história.  

Os alimentadores do despesismo guerreiro inglês eram os gru-

pos financeiros italianos, no caso, florentinos, que emprestavam 

na Europa aos monarcas de países belicosos e subdesenvolvidos, 

naturalmente a taxas de juro na ordem dos 40% ao ano. Na 

época, desde o final da década de 1290, o centro financeiro eu-

ropeu estava em Florença. As compagnie florentinas – como 

eram conhecidos os grupos financeiros e de mercadores – dos 

Bardi, Cerchi, Frescobaldi, Pazzi e Peruzzi estavam na van-

guarda do financiamento dos soberanos europeus que passavam 

a vida em guerra uns contra os outros.  

O rei inglês envolveu-se numa série de fracassos militares e as 

notícias chegaram rapidamente a Florença, como conta Carlo 

Cipolla em The Monetary Policy of Fourteenth Century Flo-

rence. Em Florença gerou-se o pânico – um pânico financeiro 

típico, com a corrida às casas bancárias. A perda dos credores, 

durante a reestruturação da dívida levada a cabo por Eduardo 

III, andou entre 54% no caso dos Bardi e 64% para os Peruzzi. 

Este último grupo financeiro teve de declarar falência em 1343 e 

o outro em 1346. Em 1472, a Inglaterra voltaria a ser notícia, 

com outro incumprimento nos tempos de outro Eduardo, o IV, 

que inaugurou uma nova dinastia, a da Casa de York. A situação 

seria salva pela então poderosa Liga Hanseática, dos Mares do 

Norte e Báltico, que apoiou financeiramente a Casa de York 

contra a Casa de Lencastre na guerra civil inglesa conhecida 
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como “Guerra das Rosas”. Segundo outros historiadores, a Co-

roa britânica voltaria a entrar em incumprimento, desta vez 

parcial, em 1671 e 1685. 

A Europa regressaria, em força, ao palco dos incumprimentos a 

partir de 1557 até 1796. Primeiro, Felipe II de Espanha em 

1557, depois França em 1558 e Portugal em 1560, um dos epi-

sódios a que nos vamos referir. Fala-se que a bancarrota espa-

nhola de 1557 teve um efeito de contágio.  

Ocorreram, desde 1340 até 1796, vinte eventos de incumpri-

mento na Europa, com destaque para a França com 8, Espanha 

com 6, Portugal com 2 (em 1560 e 1605), Inglaterra com 2, 

Prússia com 1 e Áustria com 1, segundo dados da investigação 

realizada pelos académicos norte-americanos Carmen Reinhart 

e Kenneth Rogoff publicados em This Time is Different. Outros 

historiadores apontam para uma galeria ainda mais vasta: 12 

incumprimentos totais e parciais em França entre 1559 e 1797 e 

13 eventos em Espanha entre 1557 e 1696. 

De novo no século XIX, a Europa assiste a uma vaga de incum-

primentos – 34 episódios –, mas desta vez seria ultrapassada 

pela América Latina, saída das revoluções independentistas, 

com 47 episódios. Entre 1822 e 1825, oito nações latino-ameri-

canas pediram emprestado mais de 20 milhões de libras na 

praça londrina, com destaque para a Grã Colômbia (que, então, 

juntava a Colômbia, o Equador e a Venezuela) e o México. Dois 

casos surgem em África, no Egipto e na Tunísia. Portugal 

arrecadaria seis episódios (1828, 1837, 1841, 1846, 1850 e 

1892). 

Finalmente, o século XX trouxe a diversificação. Os quatro con-

tinentes foram abrangidos por episódios de default. Portugal 

escapou à sina, em três momentos chave: no decurso e após a 1ª 





CONCLUSÃO 

Do capitalismo monárquico 
português à economia “liberal” 

financista 

No final desta breve história dos incumprimentos da dívida so-

berana portuguesa até ao século XX, justifica-se ensaiar uma 

periodização que aponte hipóteses sobre o processo evolutivo da 

economia portuguesa e da sua inserção na globalização. 

O capitalismo monárquico português entre 1412 e 

1600 

Muitos historiadores e economistas continuam a falar do perí-

odo de Expansão portuguesa como de uma sociedade e de uma 

estrutura económica típicas de "Antigo Regime", decalcando de 

uma análise herdada da Revolução Francesa. A expressão “An-

tigo Regime” tornou-se popular com Alexis de Tocqueville, autor 

do ensaio O Antigo Regime e a Revolução, publicado em 1856. 

O reconhecimento do papel fulcral português no nascimento do 

capitalismo moderno é, em geral, ignorado. Ora, na realidade, 

depois das Repúblicas Marítimas italianas e do seu capitalismo 

mercantil e financeiro dominarem, entre os séculos XIII a XV, o 





APÊNDICE 

Breve história das bancarrotas na 
Grécia 

Em 190 anos, a história da Grécia moderna, desde o início da 

guerra de libertação contra o domínio turco-otomano em 1821, 

esteve em turbulência, envolvida em guerras e sofrendo ocupações 

ou ditadura em mais de 130 anos, e viveu períodos de bancarrota 

durante 50 anos. Esta breve história é um complemento à nar-

rativa sobre o caso português. 

 

O tema do incumprimento não é novo na história da Grécia mo-

derna. Segundo o estudo de dois académicos norte-americanos, 

Carmen Reinhart e Kenneth Rogoff, publicado no livro This 

Time is Different, a Grécia, desde a sua independência do impé-

rio turco-otomano, entrou em bancarrota quatro vezes, em 

1843, 1860, 1893 e 1932 (quando abandonou, também, o pa-

drão ouro).  

Recorde-se que a Grécia esteve sob domínio turco-otomano 

desde 1453 – aquando da conquista de Constantinopla e da 

queda do então designado Império Bizantino – até 1829. Entrou 

em bancarrota em 1826 antes inclusive da independência, ainda 

durante a guerra de libertação do domínio turco, em virtude de 






