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Vem o País assistindo, de~de bã alguns mese~. a uma rnovimentada politica de barateamento da 
vida conduzida pelo i\finistro da Economia, E:ng. Vieira Barboo;n. 
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gueRa apoderado sofregamente, e a verdade é que o mesmo .\linistro goza l10je de uma larga simpatia 
entre algumas camadas da população, se não mesmo de uma certa :~ura de salvador das muito aperta-
das economias domésticas. 

; Não pretendemos ser \"OZ di!'cordante em tão ;&finado cOro de lou\"OI'es, ma" tomNmos para com 
o po\-o portugues o compromisso de lhe dizer tudo ~an to temos como justo. f:sse com!lromi""O le\'a· 

f:~:~ ~::t:u~:i!~nfe~::~:::r d~s~:r:~~~~.ap~~: v~:.n ein°~~~ ::~siddae ef:~~u::~~t~d~ ~~~1::d~~~o~~-~~:a~ 
polrtica e financeira rio Pai<:. _ 

1 . - Aspecto 'EeonÓDJ..ico 

lle que meio~= usa n Minbtro da Economia pJ.r:. fazer baixar Oll preços de alguns gtneros "! Pro-
cedeu (,le a  um e~tudo pl'évlo correlati\•o das nece!'<>idadeR do consumo e das condi~úes dR-produçrio 
nRcion:,]? Aumentou, em consequenciR, ou reforçou e!ita de modo a poder, ~em preJuízo dos a~e!"te!> 
ria produção, baratear os produtns no mercado interno? 

qu~ tr!'ra~~n~~;~o o~ e g~~~~~~ad~"x~ai:0:r:,~:~ !::;:~!~n~~~~ :_ms~r:sEx~.:~~~a:t e\~r::pÍ~~:::::t :, ::;::o~ 
que o~ preço~ de certos gtneros bah:aasem e, par<t. que a sua ordem fôsse obedecida, amea\·ou, 
~~~~:.PJ!uó!~:~~~f~~~~~~.~~~!l~as riM me!'õmo~ ~enero~:, c;altanrlo me~:mo ~or cima, cwle foi necf"~· 

Aqui põem-se, de!ide jt, úuas questões importantes. 

Pdmtlro. O GO\<trno. procedendo assim, afasta a OrganizBção Corporath•a da acç;to económir:1 
parr. que foi criada-a harmonb.ação da produção e do ,con~umo. O Governo reconhece as!lirn, fla.~ran· 
temente, a ~·erdade duma das tese11 da oposlçiio-a faJencia da organização corporath·a, 

illas tirou o Governo daqui todas as consequC:ncias naturllis? das qu:1is a primeira serill. eliminar 
um or~ani:<mo morto, ou ante!", um C;tdá\"er vh·o? Não! O On'flf'no ronurva o roddver vil•o .1 Pelo me-
noll, consen·a-o como imnrumento tl!:cnico, c resen·a pol!tica; as oliga:-quias conservam-no também 
porbe eontinu:::.m a utilizã-lo e a mover ali as suas f.oderous Influencias e quem o constrra afinal, e 

~~nteo:e \~e;:~tb~r:a;:t ~~~~a~~~~~~ ~~~t!~~~~:,~~~a:i:~~o~~r~u~':r.o!iTO~ corporativos de que certa· 

Sezundn. Oude yai o i\lluistro da Economia buscar os meios financeiros para bzer as importa-
ções macissn de generos de con:oumo 7 -em primeira linha, ao fundo de maneio dos organismoil de 
coordenação económica. Com ~sse apoio financeiro se vai ao mercado externo comprar os géneros a 
preços mal R altm; do que aquele~ por que d.o vendidos depois no mercado interno. Mas i~to significa, 
no fundo. (JOr um lado desga$lllr, em beneficio duma politica de oca>' ião, f>~ fundN< penosamente arran-
cados à economia domé:,.iica do uosso povo. durante os ~t.uos de r.;uena; por outrf\ lado. !>Ubvencionar 
-a exportaç:io dos pllfscs c:"li"Rn~elros par11 Portugal. Enquanto todos os p&h .. .-~.estão dando subvenções 
aos 11eus produtos de exportaç:lo para conquistai' os mercados externo~;, o no~so (jov~rno , pelo con-
tr:irlo, subvenciona os produtol' alheios no mercado nacional. 

A esta politica, que, por maior que seja a nossa boa \'ontade, nlo podemos classificar nem de 
inteligenle, nem de nac1onal, opomos nós algumas sugestões que, em nosso entender, poderiam serYir 
de dlrectrlze" p;~ra a rcsoluçiio do problema: 

r.•-!'referencia à importação de materias primas, combuslfvei-., máquinas e acessórios que coodu· 
zis!iem ao barateamento do custo da produção. 

:z.• -Seriaçio do~ problemas económicos e acção sObre OJI produtos bbicos da produo;ão, ~rimeiro, e 
~~~~~~!t'::;~t:ras~~r:e1~~hrs~~~-uto<: entregues ao consumo, parlindo, portanto, do.i la ric1mtu e 



2

3·"-J3arateamento e modernização dos transportes. 
4·" Diminuição dos encargos existemes sObre o consumo, principalmente os corporath·os . 
.;.~ ~~~~~:~~ç:~rfc~l~~~dito à produção, principalmente à grande massa dos pequenos e médios pro· ( 

6.• - Healização duma politica de compensação entre as importações e as exportações, procurando 
colocar nos mercados externos onde se fazem compras, os produtos Upicos da exportação por-
tuguesa--..·inhos, cortiças, conservas, resin_osos e frutos secos. 

result;uon;~bi~~á::!~ d:~~~~~~;d: ~o~l~:~aor~==~~daa ue!a bc~isse 1~~j~~~~~~ue;~{~~::;~~~~· !g~!!.:a ed~g~~~~~= 
ainda mais a situação geral do pais, crise cujas principais caracterlsticas são: 

I." A pnralização de certos sectores de producão. 
2." -A venda ao desbarato de stocks, imobilizações e reservas com único proveito daqueles espe-

culadores da baixa que possuem grandes cl,j$ponibilidades. 

3
'm ~:8r:~~~::~r dqau::t~:~~~ ~c~na~:i~~~f~aAd~i;~i~~~= r:rb:fx~~S:~r~~i~c~~~:k~n~! ~:u~~~~d~~o~ 

4·" - À
0
~ln~~~~~ãrou~n~~~r~i~~e~f~~~~~é~~~o~~~~'f~r e3i~

1

i::tdod~sp~~:~c~~r~~~a;g~~~o c financeiro das 
entidades que a ele recorrem, resultando dêste facto a necessidade de liquidação de reservas 
em thulos ou propriedade, precipitadamente,  o que, por sua vez, dá origem a uma maior con-
centração da riqueza nacional nas mãos dps poucos potentados que disfrutam dun1a situayii.o 
monetária desafogada para poderem especular. Na província é hoje vulgar emprestar-se dmhe1ro, 
no mercado negro do crédito, a taxas de 20 °/0 e maiores. 

s.a - A politica da baixa de preços fez-se essencialmente em relação a géneros cuja iruport,,yão é pos-

:';se~~~d~~~s a!:;'~:e C:)>~~~a~na~~~~aba;t~~~de:o:o~~~u~?:h~ ~b~t:~~i{~~l:?:. ~~~ ~ep~Í~~~~~ ':i~~~ 
constitui um eontrasenso, explica-se fàcilmente se nos lembrarmos de que o comércio desses 

6.•-x~o~~~~~ss~~;~~~;~~e~~s ~:~smd~9~~~a~~~~ ~i~f::s~;':'mil contos para um total de ~39Ó mil 
toneladas, foram em 1946 de 6·}13 mil contos para ~385 mil toneladas - para um total de tone· 
!adas ligeiramente superior, ma1s que duplicou o valor pago pela importação. 

valor ~~':s~d'~. ~~e~~rt~a~~:r a8~~~id:f:e::~~i~Jo ~~ n~:~~t~~~0o/';~7a:~;::;; :!0r~Í~~~aov~~0p~f~~i~~\~ 
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~ue existe um mercado negro cambial onde moedas como o franco sulço e  a coroa sueca- que man-
llvcram, essas, o seu poder de compl'a nob mercados externos-mingcm um preço cm escudos mais 
elevado que o oficial. 

A politica econó1nica do Ministro da Economia aumentando sem medida as importações, corre o 
risco de agravar ainda a situação da Balança de pagamentos e de concorrer por consequencia para uma 
no,·a desv.1lorizaçio efectiva do escudo. 

2. - Á11peeto Político 

Qual a razão por que surge, ne~te momento, uma tal politica demagógica de diminuição de pre· 
ços. nilo acompanhada, como acabamos rle ver de quaisquer medidas sérias e econbmica10ente consb-
tentes, tendentes à efecova re~oluçlio do problema? 

O problema tem vãrias faces, que vamos analisar resumidamente. 

Em primeiro lugar, o Governo tem necessidade de mostrar ao povo portugues que a sua 5ituaçilo 
material lhe merece os melhore~ cuidados. A acção de esclarecimento poll!ico levad.1 a cabo lltravé~ 

de que dificuldades I - ne~tes ultimos dois anos pela oposição legal, as sucessivas reivindicações ope-
rárias por melhores condições de vida, em face da inércia do Governo perante o continuo a~ravamento 
dessas condições, faziam correr o risco de apresentar o Go\'erno A face do Pafs como mediocremente 
interessado na resolução de tão grave problema. 

E um dia o Governo acorda c di:t: - eu, desinteressado das condições materiais de vida do povo 
portugucs? De mo(\o nenhum I Se assim fOsse, seria razoável, dado que, como é bem sabido e notório, 
me interessa principalmente a politica do espirifo. Mas não, para mostrar do que sou capaz nessa ma-
tCria1 c..omo noutns, vou baratear os géneros c dar umas fcstazinhas bem luzidas ao bom povo de Lisboa. 
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E veio a politica dos preços do ~tinist ro da Economia Eng. Vieira Barbosa e vieram as festas da 
Cidade. Vieram e ir-se-ão .. Mas a realidade não é afectada por esse ir e vir. O que é, neste particular, 

·• a realidade? Vamos tentar dize-lo, em poucas palavras. 

Durante o perlodo próspero da Economia de guerra-próspero para certas pessoas, porque 

~~~~':~~i~r=b~~h~d~~~~ç!~od~~i~~~z~;~~~i~~,
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velmente dt:gradado o seu nlvel de vida, como vamos ver. 

De número!S e:.::traldos do Boletim da Organização lnternt~cional do Trabalho e compilados pelo 
Instituto Nacional de Estalistica resulta que, euquanto de 193~ para 1945 o lndiee ponderado da alimen-
tação passou de 103 para 204, os fndices dos salários nominaiS dos operários esDedalizados subiam no 
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desceram, amda no mesmo intervalo, de 97 para 78 p11.ra os operários especializados de 97 para 6:1 para 
os nl!o I!Speda/izados, o que acarretou reduçóes do poder de compra de, respectiv:~mente, 20°ío c 36°.·o· 
Para os funcionários públicos, a redução foi, em média, de 31,9 •to já que os Jndiees dos seus venci· 
mentos reais passaram entre 1939 e 1945, de 97 para 66. 

Nestes cãleulos, entrou-se em linha de conta exclusivamente com os preços tabelados, quando, 
como todos sabem, grande parte do abRsteeimento se fazia nesse perlodo através do mercado negro, 
onde os preços sofriam uma inflacçAo de soo a r.ooo <>f0; isto mostra bem o que tem sido n luta do 
nosso povo para subsistir. 

Outro aspecto desta mesma questão ê·nos revelado se calcularmos a importância que A totali-
dade du classes trabslhadoras de\• ta ter sido paga nesses mesmos anos além dos seus salários, evi-

~=~t;~;~~~~·~fct:aa q~i~ !o:',~~~ qduee 13~~·i~~~~~; ~~~~ ~o~~~~;as1~~ ~~~~ C:~~~~~td~~:irac:0 d~xi~~~~~~g~~: 
de contos. Dez mt'fhões de contos, arrancados em seis anos ao poder de compra das elas!les trnbalha-
doras! que, o mesmo ê di~er, transferidos da classe trabalhadora para a classe capitalista! 

Eis um resultado que oferecemos à meditação dos teórico~;- e do!! pnUicos! -,da harmonização 
do capital e do trabalho, atra\•és do Estado Corporath•o. 

Pode vir agora um Gov~rno aflrmilf ao Palll inteiro, atra\·t:s da sua bem-orquestrada imprens;~. 
qu..: o que lhe in!eressa especialmente «!: a yosiçào do consumidor, que, na crua luta de intercsse.s, 
pende para t:ste; pode vir um Ministro da Economia, reforçado pela sua posição especial de homem 
rico e Utdependente, mostrar, com actos justo~, que não está disposto a poupar os nbu!:os de alguns 
graflrles ou mldios ,-esse resultado ;~li fica, indestrutfvel. O facto de ele não ser daqueles que se eon· 
!leg-uem através das grandes parangonas jornnlisticas, não lhe tira renlidade, nem eloqucneiu. Nem a 
marca de (ogo que deh:ou na vida e na saude daqueles que lhe tl:m sentido os efeitos. 

Outra ral.lio que nos parece estar na raiz da politica actual de refreamento do!! preços ta de 
procurar obter, de qualquer maneira, a!S condições económicas de deflacçào que permitam dar uma 
garantia de solidez aos grandes lucros do perlodo da Economia de guerra. 

As ~randes reservas de escudos que nesse perlodo foram acumulada~, perderiam grande parte 
do seu valor com a desvalorização do escudo. Compreende-se portanto o intert::~5.e em travar esse mo· 
vimento de desva'lorizaçào, o que pode ser consegutdo, no mercado interno, pela diminuição do!. preços. 
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rurais, cujas jornas se aferem prlllieamente pelos preços do produtor e que sentirão imediatamente os 
efeitos das dificuldades da Agricultura. 

SObre ~ste fundo de perspectiva pouco animadora da Economia ~aeional movem-se ainda uns 
vultos sombno!l -o dos especuladores que, em grandes negócios de Importação, esperam realizar 
enormes beneflcios. 

Não queremos terminar êste breve comentário sem uma alusão a um episódio recente da nossa 
vida pt\blica que !leria na \'erdade um epi!iódio alegre !IC não tivesse o seu aspecto trágico. 
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Lemo.'! nos jornais,  a propósito da recente Conferencia de Paris, que o Governo declarara (j,UC: 

~~r:~~~~s~~~ç~~e;:s~t!;:P~-e qualquer au:dlio em créditos e punha os recursos do Império ao sen•tço Ç 

Abençoado Pais, tribut:!.rio do C:!itrangeiro em tudo quanto lhe é imediatamente necesdrio à ali-
mentaç · da carne à manteig~t, do bac11lhau à batata e ao arroz, c: que, apesar disso, põe os seus re-
cur:<O~> ~ .J:sposição da reconstrução da Europa. Os seus recursos, mas quais? Quais os recursos exce-
dentc:s ,.;;un Pais que o Pre!õidentc do Ministêrfll ainda há menos de dois anos classificava de pobre, 

~~~~~:dJe c~~~~~~b~~~~e~~r~ 0a~~~ti!i~~~ii~r1~ ~~i~~~~!~~~n~bri~~a t~;gfc~\-~e~D~t~f'Eê~ ?p~l
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lismo a tomar singulares nuancc:s de sil{nifiendo! 

Julho de 1947· 

A COMISSÃO CENTRA L 
1)0 MOVL\If.r-;TQ DE UNIDADE Df.i\IOCRATIC.'\ 

P. S. -Tinh:omos jlt redigido esta nota quando lemos, nos jornais de 31: de Julho, o relato cb. 
cConfereneia de imprensa• realizada 011 véspera no Gabinete do Sr. Ministro da Economia. 

Nlio queremos deixar de fazer desde já as :;eguintes e muito bre\'es Clbsen·ações a c:ssa t:Confe-
renc.in.:~-, extremamente interessante a vários titulas: 

a) Falou o Sub-Secretário de Estado do Comt:rcio largamente da Conferência Internacional de 

~~~~~:~ n~~~'ái~~~~l~ii;:coa~::\;:;,idee e~(e~a~:s;~s~~~h~~~~= ~o~~f:d~i:. ~ esx~~~cn~_iê~~r~~ ';!:'~:~~~~ 
apre11entou a situação de ~ortugal, Pa!s também defieit:lrio, nos seguintes termos: cQuanto a Portu,::-al, 
a sua posição é esta: os números apresentados pelo nosso Pais foram modestrssimos. Pedimo!' apc:nas 
325.000 toneladas de trigo para todo o ano, quando, por exemplo, a Bélgica, cuja produção é ineompa-
ràvelmente maior que a nossa, tendo aproximadamente a mesma população. solicitou para cima de 
l • .)OO.OOO toneladas do mesmo cereal•. 

A comparação destes números não "ugeriu a Sua F.x.• nem a nenhum dos presente!!, pelo menos 
ta! 1a: ni\o vt no relato da imprensa, o mini mo comentário; nós também o nli.o faremos, por delicade~:a 
para com Sua Ex.•. Aqueles que sistcmillicamente apertam o ciuto, e.o;ses j:i o fizeram M multo tempo. 

ca Conb/er~~sd~ :~~~~~~~:::·q~~- s~o;;J~zi~:e~
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Su& Ex.a revelou-!<e desta vez um fino e audu ironista, qualidade que bem dc:sejariamos ver 
aproveitada no exerc!eio doutra aetivi1tade menos árdua e menos pre~a ~ sisudez do que aquela que 
pre~entemente exerce. 

~) Rt':feriu-se ainda Sua Ex.~ e lo,!:"O a seguir o Snr. Mlni.o;tro da Economia, ao atribulado problema 
da batata. Ficlimos sabendo algumas coisas interessantes. Di~~e o Snr. Sub-Secretário que \·ail';erper-
mitida a u:portaçao de bala la par!ugutsa. Depois das importações maciss;s de batata estrangeira e da 
luta que Sua Ex.a tão bem descre\·eu entre O!'i importadore!l e os produtores nacionai~, a eoisa não 
dei.'I:A de ter o seu sabor. Ficamotli à e~pera do novo acto dl'ste drama. 

drama F~e~~'l,~~a ~=.b~~~o =~~~~~~;iA~' 0q ~~~~ 1 ~~~a d~ ~ n ~p~~ ~~~~i~00 ~~ ~~~~~~~~~~ 
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alguma do que prejudicar a populaçào;a. 

Evidentemente, Snr, Ministro! Mas estamos nessa alternatin? ou apodrecer al~uma ou prejudi-

:~~~a q~~ph~:r:0u~ Nt.~a~o"C~s:;~~a~i~-f~~~c:: tfn~~pp~:~fs::: p~~~i~8f~~~;;~:::l~~ :~/q~e~~:e: rupor-


