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Entre 1945 e 1974 dois facror
crao de Portugal no processo de u
torial do regime de Salazar c a res
S6 apos a insritueionaliz<lc;ao da
1974-1 975, se deram os primeiro
Portugal na emao CEE, enquanro
ser uma meta pol{[ica consen ual
mocracla.
Portugal soheu um menor iso
nha ditadura espanhola, apos a S
de membro fundador da NATO
internacionais, como na rganiza
mica (OECE) ou na Uniao Euro
mento, ainda que menor, do P l
Afastado e desconfiado do Tra
<;: ao da C .E, e seguindo as posi<;:6e
comercial de PortugaL a eoncUcrao
portance alavanca economica para
Negociado em termos basranre fav
maior parte dos sells eetores eco
acordo com a EFTA foi uma das
anos GO do significativo aumento
pa, bern como da em rgencia de
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1 A NDRESEN. L EITAO,

ao integrismo colonial dominame, mas a viragem europefsta foi funda
mentalmeme uma consequencia da descolonizac;ao e da insurucio
nalizac;ao da democracia.
Apos Uffia transic;:ao complexa, a inregraC;ao na CEE wrnou-se en
tao num objectivo esrraregico, com contornos simultaneameme econo
micos e po)fricos. Consolidac;ao democra.TIca e nova inserc;:io no cspac;o
europeu acabam por se confundir.

Salazar, rninisrro dos Negocios Estrangeiros desde a Guerra Civil de
Espanha, cinha uma visio propria, nao s6 do que considerava ser a po
sic;ao de Portugal no mundo, mas do proprio mundo do p6s-Segunda
Guerra Mundial .
A sua visio da posiC;io de Portugal no mundo fundava-sc na tesc
tradicional do embaixador Teixeira de Sampaio que fizera escola na di
plomacia portuguesa e que se poderia traduzir, basicamente, em urn
pressupos[O fundamental: Portugal e urn pals essencialmente atlantico e
como tal deveria afastar-se, decididameme. das quest6es cemro-europcias
e orienrar-se, esrrategicamcnce, em duas direcC;6es. Primeiro, para uma
alianc;a privilegiada. para nio dizer exdusiva , com a potencia marItima.
Segundo, para 0 imperio colonial e, consequenrementc, para Africa l .
No que respeita ao mundo do pos-Segunda Guerra, Satazar revel a
alguma incapacidade de adap(a<;J.o a nova ordem inremacional. Nao
compreende, ou melhor, nao aceita aqueles que sao os principios basi
cos da organizayao do ~istema inrernacional do p6s-guerra. Nao aceita,
em primeiro lugar, a emcrgcncia da ordem bipolar e das duas superpo
rencias extra-europeias. Em particular, a decadencia da Inglaterra e 0
aparecimento dos Escados U nidos da America como a grande porencia
maritima, em rclac;ao a qual mantem lima relac;ao de cepricismo e des
confianc;a ideologica e polftica. Nao aceira, em segundo lugar, a impor
tancia da diplomacia multilateral e, em particular, das Nac;6es Unidas
no sis(ema imernacionaJ. Nao accita, em rerceiro lugar, 0 principio dos
povos de disporcm de si mesmos e, consequentemenre, recusa todo 0
proccsso de descolonizac;ao que da! decorre. Finalmente, ve com reri 
cencias que 0 processo de reconsrruc;ao econ6mica da Europa nao se fa
1 Vide r ERREIRA. J. "I.. . Caracter(srlc:lS hi~t6ricas da polrtica "xteroa portllgucsa entre 1890 e a
entrada na ONU" , Palltie'l llllrrllilcional, 6, 1993, pp . 1l 3-156.
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c;a de acordo com 0 prindpio das autarcias nacionalistas de entreguer
ras, mas que, pdo conmirio, se fac;a sob 0 principio e nwn quadro de
cooperaC;ao inrernacional.
De resto, 0 cep[icismo em relac;ao aos Estados Unidos da America e
a recusa do processo de descolonizac;ao nio sao alheios, antes condicio
nam, a visao que Salazar cem da Europa e da sua relac;ao com Afri ca.
Salazar encara as relac;6es entre a Europa e a Africa numa perspectiva
de complementaridade e encara esse bin6mio Europa-Africa como uma
unidade, nos pIanos econ6mico, polftico e militar.
E esra concepc;ao estrategica que estani na base de toda a percepc;io
de Salazar e que val emergir na formulac;ao da sua poHtica externa, nao
s6 no que se refere a Europa e a construc;ao europeia, como [ambem no
que se refere ao sistema de seguranc;a ocidenral, nomeadamente em re
lac;ao a NATO.
Logo nos primeiros anos da Guerra Fria, dois acontccimemos
anunciavam, na polfrica externa portuguesa, dois movimentos de sinal
contrario na orienca~ao estraregica do pais. 0 primeiro, as hesirac;oes
sobre 0 Plano Marshall, em 1947, indiciavam ja as reservas em relac;ao
ao processo de consrru<;J.o europeia. 0 segundo, a assinarura do acordo
das Lajes, em 1948, acordo bilateral de defesa entre Portugal e os Esta
dos Unidos, indiciava, por seu lado, a inregrayao de Portugal nO siste
ma de seguranc;a atlantico, alias confirmado pela entrada na NATO,
em 1949 1•

Quando em Junho de 1947 0 secrerario de Es(ado norre-america
no, no celebre discurso de Harvard. prop6e 0 que vuia a sec 0 Plano
Marshall, qual seria a posiC;ao de Portugal?
Como e conhecido, 0 plano assentava em tres pressupostos 0 pri 
meiro, 0 de que a Europa, arruinada. nao tinha capacidade autonoma
para a sua propria reCOnStruc;ao e necessitaria de aj uda extema. 0 se
gundo, 0 de que, na conjunrura econ6mica do p6s-guerra, essa ajuJa
enema so poderia vir dos Estados Unidos da America. 0 terceiro, 0 de
que a reconsrruC;ao economica teria de fazer-se num quadro de coopera
<;ao econ6mica europeia.
I 0 rrabalh o m.ais impo rtante sobre a posi9io de POrtugal perante 0 Plano Marshall e que aqui
SI'rve dL teferfncia e de ROI. LO, M . F. , Portllga! e 0 PlLmo Mllrs!>ttll, Lisboa, Estampa. 1994. Vidl!
ta n1bt'rn ROLLO, M. E. «Salazar e a cOllSrruc;ao europei~", ill PC'ITO, A. C. e T ElXElRJ\, N. S..
kd~) Pmlwpe: PorN/gal ell Ullificariio Europ~ia, 18. 1997. pp. 51·76.
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Ora, Salazar recusa, liminarmcmc, para Portugal esses tres pressu
postos. Em primeiro lugar, POrtugal e a propria Europa nao necessira
riam de ajudas exrernas. Poderiam fazer a sua reconsrruc;ao com l'ecurso
a rela<;:ao com Africa. Em segundo lugar, receia que os capitais do Plano
Marshall se uaduzam no refon;:o da influencia econo mi ca norce-ameri
cana. Ern terceiro lugar, pensa que 0 prindpio da cooperac;ao economi
ca inrernacional nao pode nem deve sobrepor-se aos imeresses nacio
naIs.
Sao estes prindpios ideologicos, temperados pelo realismo politico
que a polltica externa impoe, que van condicionar a posis:ao sui generis
de Portugal peranle 0 Plano Marshall: enrrar no plano c integrar todas
as estrucuras insrirucionais que dele decorrem, mas sem soJiciral', ames
recusando, qualquer auxilio financeiro 1. 1sto e 0 que sucede em 1947
-1948 no primeiro exerdcio do Plano. Para isso concorreram razoes de
natureza economica e razoes de natureza polltica.
No plano economico, havia, FunJamenralmenre, duas razoes para
essa posis:ao: primeiro, uma leirura optimista da conjuntura economico
-financeira porruguesa; segundo, uma ouua razao que se prenJia com 0
sistema de pagamemos, que era, fundamentalmeme, bilateral, enquanLO
a Portugal interessava um sistema multilateral 2 .
No plano politico, namralmeme, Salazar nao qucria afasrar-se da
oriemac;ao rradicional da sua polltica externa. Mas a esta que era uma
quCStaO de prindpio acrcscia 0 seu cepticismo em rela<;:ao aos Estados
Unidos, tanto mais quanto nao estava ainda resolvida a questao da pre
sens:a rnilitar norte-americana no arquipelago dos A<;:ores. A estas razoes
poderia, even rualmente , juntar-se uma terceira, recentemenre levantada
pela historiografia portuguesa e nao compleLamente esdareeida, re1aeio
nada com «ouro nazi » existenre no Lesouro porcugues J .
Esra esrrategia durou urn ana e ver-se-ia mudada no segundo exer
deio do Plano em 1948- 1949. A estratcgia passa agora a ser, pelo con
trario, a de obter 0 auxilio financeiro. As razoes desta sllbita mutlan<;a
de posir;ao sao tanto de natureza cconomica como politica. No plano
economico, a degradas:ao da conjuntura financeira e cambial do pal!)
mudara complerameme a leimra cia siruas:ao. No plano polftico, 0 inf
cio da Guerra Fria viria obrigar Portugal a imcgrar 0 sistema de seguM . E , . Salazar e conm u.yao.. .• . lip. cit., pp. 59-63.
A. P., l'orwgo! ~ tl Jnugrttt;lio EUY(Jpda. C oi mbm, AJmed ina, 1970.
3 FERREIRA . J. M ., "Carac(crls(i cas his(oricas ... » , op. cit. , p. 14tl. A hismriografia rCcen(c explo
rou 0 tcma em uireu,iJes por vetcs contradit6rias. Vitle T ELO , A ].. A N<'1Itmljdad~ POrNIglitsa e 0
Ouro NtlZi , Lisboa, Quetzal, 2000 , e Lo vy; , A.. Huler e Siliazm: Com/reio em t"!fIPOl cU Gum-a.
1940/44, T.i,boa. Tcrramar, 2000.

fan<;:a oeidental e Salazar e a polrtiea externa ponuguesa a aceirar a
neeessidade de um relacionamenro pre(erencial com a nova potencia
maritima no quadro atlantico. Ern 1948, e assinado 0 acordo das Lajes,
acordo bilateral de dcfesa, que insrirucionaliza e regula a presenr;a mili
car norte-americana em rerrilorio portugues.
A nova conjuntura e 0 realismo polftico (or<;.am Salazar a modera.t· 0
seu rradicional anti -amcricanismo e Ponugal a aceitar 0 auxilio finan
ceiro dmante 0 segundo exerdcio do Plano Marshall.
No terceiro exercicio, em 1950-1951, Portugal regressa a sua posi
s:ao inicial de nao beneficiario do auxJlio financeiro, porem, em condi
oes diferenres. Se numa primeira fase recebe, ainda, ajuda directa,
num segundo momento recusa essa ajuda, agora, contudo, de forma
negociada e de acordo com a pr6pria adminisrrar;ao none-americana.
No plano financeiro, a balanya de pagamenros registaI'a melhorias, mas,
fundamentalmente, a mudan<;:a da-se no plano polfrico. Depois do
acordo bilateral de dcfcsa, em 1948, Portugal ve consagrada no plano
multilateral a sua inregrayao no sistema de seguran<;:a atlamico. Em
Abri l de 1949 rorna-se membro fundador da Alians:a Atlantica 1. A par
tir de entao a ajuda none-aIuericana a POrtugal passara a chegar, em
boa parte, pela via da ajuda militar.
Embora ffiitigados pda pr6pria cspeciflcidade da posir;ao portuguc
sa e pda reduzida Jimensao da ajuda financeira, os efeiros do Plano
Marshall sao larga.tnente positivos para Portugal. No campo economico
e financeiro porque ajudou ao reeqtliHbrio da balanc;a de pagamentos e
promoveu uma certa industrializac;ao, em particular no dominio das in
fra-estruturas e novas formas de planeameOlo economico. Mas e no
campo politico e diplomatico que as conscquencias serao mais visiveis
~o cuno prazo c os efeiros mais profundos a medio e lange prazo.
E que a experiencia do Plano Marshall faz Portugal participar em todas
as estruulras instirucionais de coopera<;ao ceo no mica europeia: da Or
ganlzas:ao Europeia de Coopera<;ao Economica (OECE) a Uniao Euro
peia de Pagamentos (UEP) are ao Acordo Monetario Europeu (AME).
Assim, e durante a scgunda metade dos all os 40, em rodo 0 proccsso
de reconsrruSao da Europa, emao oominaJo pelo principio da coopcra
c;:ao intergovernamental, Portugal tem uma posiyao complexa e uma pre
sen~ diferenciada. No campo da cooperas:ao economica, participa de

I RO LLO .

~ XAVIER,

I TElX.URA,

N. S., "Fro m Neutrality to Align menr: Po rtugal in {he Foundatio n of the Atlantic
J. , Portlly'"j e a Nato , U sboa,

Pac l», Lllso-Brazilian Re/Ji~w, 29 (2) , 1992, pp . 113-127; T eLo, A.

l:.dl<;oes Cosmos, 1996.
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forma sui generis no Plano Marshall e a partir de enta~ integra rodas as
instiruiC;:6es da cooperac;:ao econ6mica europeia: OECE, UEP e AME.
No campo da seguranc;:a e da defesa, apesar de ausente das primei
ras cxperiencias de cooperac;:ao militar estritamente europeias, como as
tratados de DWlquerque e de Bruxelas, Portugal acompanha desde eedo
a evolw;ao da Uniao O eidemal e integra, desde 1949, 0 sistema de se
guranc;:a atlantico como membra da NATO.
Das tres experiencias de cooperac;:ao europcia da segunda meta de de
40, a unica de que Portugal estara toralmeme marginali'l.:1.do e ausente e
a da cooperac;:ao polftica. De facto, nao s6 os movimentos europeistas
duran te a guerra e no pas-guerra nao civeram ex:pressao politica em
Portugal e os inrelecruais portugueses nao marcaram presenc;:a no Con
gresso de Haia l , como a posic;:ao de prindpio amieuropeia da po\(tica
externa portuguesa e, sobretudo, a natureza auroritaria do regime ex
cl ufram Portugal do Conselho da Europa.
Se Portugal parricipa nas experiencias de eooperac;:ao europeia dos
anos 40 , 0 mesmo nao viria a acomecer com as experiencias de integra
~ao nos anos 50. Se em relac;:ao a cooperac;:ao intergovernamental Sala
zar rnanifesrara 0 seu cepticismo, em relac;:ao a qualquer forma de inre
grac;:ao supranacional ou federalisrno manifestou, sempre, aberra e
inequivocamenre a sua hostilidade. E se desde a funda~ao e a imegrac;ao
de Portugal na NATO, Salazar acei ta as Estados Unidos como a nova
potencia aciantica e a poliLica externa portuguesa passa com e1a a desen
volver uma rcla<;ao preferencial, no que toea aos assumos europe us con
tinuou a conferir uma imporrancia central a a1ian<;a inglesa e a seguir
muito de perro as posic;oes bricinicas.
E assim, tal como a Gra-Bretanha, Portugal ficara a margern de ro
dos os movimenros de integra<;io e supranacionalidade ao longo dos
anos 50. Ficara a margem do Plano Schun1an e da consrru<;ao da Co
munidade Europeia do Carvao e do Ac;:o (CECA), como, obviamente e
por maio ria de razao, ficara a margem da projectada Comunidade Eu
ropeia de Defesa (CED) e da Comunidade Pollaca Europeia (CPE),
que Lhe estava associada 2 •
E alias no deeurso do lange e complexo processo de negociac;:oes
que conduz ao fracasso da CED que Salazar da a conhecer de form a
I MAGA1.J-tAEs. J. C, .Os movimcntos de il1tegra~ao europeia no pas-guerra e a part.ici pas;ao
port uguesa nesscs m ovim entos,) , ill G UE RRA, R. T ., F REI RE, A. de 5., MAGALHAFs, J . C, Os Movi
mmtas de Caoperafiio e Imegrof'lo Europeia no P6,.-Guerra e II Partieiporlio de Portugal, Lisboa, I ns
ri(llro N aciona.I de Adminisua<r1io, 1981, p. 45.
2 Vide Plm EI RA, J. P. C , 11 PortugaL et l'Eu/'ope- 1947-1953, These pour obrenir Ie grade de
Docrcur de I' U niversi r~ de Paris I, Paris, Universin! Paris I, 2002.

6

clara e inequfvoca 0 seu pensamento sobre a integrac;:ao europeia. E fa- to
arraves de uma circular as missoes diplomaticas portuguesas no estran
geiro, documento que se cornaria 0 principio de orientac;:ao estrategica
da policica extema porruguesa em relac;:ao ao proccsso de intcgrac;:ao eu
ropeia I .
A posic;:ao assurnida para a esrratcgia portuguesa era simples, dara c
poderia uaduzir-se em rn~s pOntos fundamenrais. Em primeiro lugar,
Salazar expressa, abertamem e, 0 seu cepticismo sobre a possibilidade de
sucesso de qualquer experiencia de inregrac;:ao econ6mica ou federalis 
rno politico. Em segundo lugar, afirma que ainda que pudesse vi.r a ter
sucesso uma qualquer federa<;io europeia, ela nao seria de interesse para
Portugal. Em terceiro lugar, que se a ordem internacional viesse a de
scnvolver-se pela formas:ao de grandes espac;os, 0 interesse nacional de
Portugal nao esraria, segura mente, na Europa, mas ames nourras areas
de interesse esrrategico: a Espanha, 0 Brasi l, mas, fundamenralmenre,
em Africa.
Durante os anos 50 a vertence atlantica e 0 peso dos Esrados Uni
dos da America crescem na politi ca externa. Por outro lado, desdc a sua
entrada na ONU, em 1955, e sobretudo desde 0 io1cio da decada de
60, a questao colonial rorna-se a preocupayao dominante para Portugal.
Contudo, nos assuntos europeus a Inglaterra conrinuad. a ser a referen
cia fundamental. De tal modo que Portugal seguira de perto as posi
c;oes brirarucas nesra materia ate a sua entrada na EFTA como membra
fundador2.
Quando depois da Confen~ncia de Messina a Inglaterra se retira das
llegocia¢es para a constituic;ao do «mereado comun1» e, em 1956-1957,
lan~ a ideia de uma «zona europeia de comercio livre», oinguem, nem
mesma a Gra-Breranha, pensava que PonugaI poderia vir a ser mem 
bro . Considerado 0 tecido ccon6mico portugues e tratando-se de uma
o~a de comercio livre para a industria que exclufa, deliberadamente, a
agncultura, parecia 113.0 ser de interesse para Portugal.
. I.

Cirwkn sob~~ 1/ ImegrariiQ Eltropeia. pam

Mar~o

fJ.i

Misslie.f Dip{omallcllJ, do Prcsitlmte do Cousell,,) d<

de. 195 3, Ar quivo H istorico Di plom:i(ico, PEA·M 309 , reprodu7.Jdo em
Gl! lIlIlA , R. T. (t aL.. Os Movimenros.. .. op. cit., 198 1, pp 6 1-65.
. .
_
f'
So hI:\.' a entrada de Porrugal na EFTA viM Alil'IO, E. S., 0 Proc(SJo Negocltl/ di' Jldtsao <iL'
I.rrtllg({i i1 EFTA 195G· 1960, disser~a<;.'i.o de mestrado, Lisboa, ~ac u ld3de de Ci~ncia.s ,? o( iais. e
C lI m ,lnas,. Umver"dade N ova de Llsboa, 2001. Sobrt a exp(;[[cncla po nugucsa na ~r 1A /lid,.
, RIF FTrlIS. R. T., LIE, B., « Portu~1 e a EFTA, J 959-19 730, H1. j'orttwal e (/ !;lI ro'f!O: )0 Anos de
111~
- I'b"
8
.
( 'II ~dfIlO, L' oa, Centro de lnf? rmas;ao Jacq ues Ddors, 19%, pp, 185-206; LEITAO , N., A. , T,Z
le
Eu;~P:cUd G~JeSl: PorrugnL and E!/rop~olL ItJugrallol! (I 956-1?63J, Ph. D. Dl sse rLaClon , ~Ioren,?,
p •
Ul1.lverslty In smute. 20 0,f, Sabre as rela~6es econ om lcas , em particular, ,.,dt AlVARES ,
I <: l;·~NAN D[S, C. R., Portttgal e 0 Mercado ComlJrtI, vol. I, D" EFT;! aos Acordos d.e 1912, Lis.
)0,\ ,
Ort ICO, 1980.
.[wmros, (i de

raD
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Pon!m, quando Lisboa e, bilateralmente, informada pela Ingla(crra
do projecto em curso, manifes ta, oficialmenre, 0 seu inreresse em estar
represenrado nas negociac;:oes.
Em primeiro lugar, Portugal aceira 0 objectivo polfrico geral de li
bcralizac;:ao do mercado . Por ourro lado, contrariamenre a outros palses
perifericos, nao r.inha problemas financeiros. Finalmenre, a questao das
colon ias, que poderia constituir-se como urn problema, acaba, neste
comexto, pOl' jogar a favor de Lisboa, ja que a lnglaterra, inreressada
em inclui r a Commonwealth, via neste ponto Portugal como urn po
tencial aliado.
Estas razoes separavam Lisboa de o utras capirais perifericas e [oram,
no inkio, decisivas para a admissao portuguesa nas negociac;:ocs. As nc
gociac;:oes dccorrem no quadro da OECE, de que Portugal era membro,
e a diplomacia porruguesa desenvolve, enrao, uma estrategia negocial
moderada e conscrutiva. Em primeiro lugar, no que diz rcspeito a subs
rancia, Portugal nao levanra duvidas sobre a exclusao da agricultura e c
de forma cautelosa que solicica tratamenro execpcional em relac;:ao a in
dustria. Em segundo lugar, e no que wea aos aspectos processuais, re
cusa 0 conceieo de «pais subdesenvolvido» e, partindo do conceiro do
texto do proprio GATT, inrroduz na negociac;:ao 0 coneeiw de «pals em
vias de desenvolvimenro». Recusa, assim, a participa<;ao de Portugal no
grupo dos palses subdesenvolvidos e propae um grupo especial para 0
caso portugues, cujo resulrado viria a ser 0 Relatario Melander.
E desla forma, enquanw os ~eis do Mercado Comum manrinham
reunioes informais sobre a possive! Zona de Mercado Livre, os Olmos
seis-nao-seis maminham iguais contactos aos quais se junta Portugal.
Porem , quando 0 veto do general De Gaulle poe termo as negociac;:aes
para a constimic;:ao da Zona de Mercado Livre, em Novembro de 1958,
os seis-nao-seis convocam Wl1a [euniao inrcrnacional para resolver a
quescao e decidem nao convocar Portugal, sob 0 pretexto de que a pre
senc;:a de um pals periferico e em vias de desenvolvimento poderia abrir
precedentes com consequencia.~ indesejadas. Todavia, quando a segunda
reuniao e convocada a esrratcgia portLIguesa de presen<;a activa fl.lncio
nou sob a determina<;:ao polftica de Correia de Oliveira, a habilidade
cUplomatiea dos negociadores (Teixeira Guerra e Cal vet de Magalhaes),
o apoio norte-americano e a1guma convcnicncia. nao confessada, de 1n
glaterra.
Desra forma quando na Primavera de 1959 a ideia de uma zona de
comercio livre se aansforma na ideia de urn acordo regional rna is res
[rico e limitado aos seis-nao-seis, estes seis cram sete e Portugal estava
18

deoao do processo. Sera signatario da Convenc;:ao de Escocolmo e
membra de pleno direico da EFTA.
Mas porquc decide Portugal entrar na EFTA? A partir do tesremu
nho dos protagonistas do processo desenvolveu-se, l1a hiscoriograBa
pormgucsa, uma corrente de explicac;:ao fundada no voluntarismo dos
actores polfricos e diplomaticos 1. A tese e verdadeira, em especial no
momenw crucial das negociac;:oes pas-veto de De Gaulle e da passagem
da Zona de Comercio Livre para a EFTA. Mas e obvio que 0 volunta
rismo polirico e diplomatico foi fonemente condicionado por faetores,
quer inrernos, quer internaoonais, que possibilitaram e em Ultima ana
lise ElVoreecram 0 objectivo da adesao portuguesa.
No plano internacional, as condic;:oes economicas e fillancei ras de
PortUgal nflO so registavam algwnas van tagens com pararivas em rda<;ao
a outrOS palses perifcricos, como a moderac;:ao das posic;:6es portuguesas
nao afectava os intcresses economicos dos palses desenvolvidos. Mas e
no plano pol{tico que a similirude das posis:6es ponugucsa e bridnica
no que concerne as eolonias e a Commonwealth poderia favorecer 0
apoio diplomatico porrugues as pretensoes briranicas, jogando, assim, a
favor de Portugal.
No plano interno, os condicionanres cram varios, de namrcza eco
n6mica e polftiea. Em primeiro lugar, a densificac;:ao aescente das rela
s:oes cconomicas com as paises europcus impunha a escolha entre uma
de If(:S a1lernarlvas para a economia po['rugucsa: Oll a amarcia econ6mi
ea, 0 que no cstado de aberrura da economia e a dependencia exrerna
em rda<;ao a Europa e os inreresses europeus de alguns grupos econo
micos portugueses parecia diHciF; ou a procura de uma soluc;:ao bilate
ral, igualmente diffcil pela inexistencia de parceiros; ou a busca de unla
solu<;a,o multilateral e af, teorieamenre, eram duas as a1(crnalivas: a
eEE au a EFTA. A CEE era uma fulsa a1ternativa. 0 desenvolvimcnto
econamico do paIS, a natureza polfriea do regime e a oposi<;ao de Sala
zar a qualqucr forma de integra<;a,o ou supranaclOnalidade cxcl111am, a
partida, uma lal hip6tese. A EFTA, pelo conmi.rio, era a hip6[ese possi
vel; numa situa<;:ao em que 0 peso das condieionantes c grande e a mar
~e~l de manobra da politica exrema pOfluguesa pequena, esta era a
Ul1lca oportunidade, com vantagens economicas c sem eusros polfticos .
No plano polfrico a EFTA consrirula, mesmo, uma boa solu<;:ao pa-
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ra Salazar porque permitia conciliar a inregrac;ao econ6mica na zona
europeia de comercio livre com as opc;6es politicas e diplomaricas do
regime. Primeiro, 0 car,lcrer estritameme imergovernamental da organi
zar;:ao afastava qualquer soluc;ao de supranacionalidadc ou integrac;ao.
Segundo, embora integrasse alguns rnembros continemais, 0 peso da
Inglaterra no seio da EFTA permiria a Portugal mante r uma orientac;ao
esrraregica. essencialmente adamica e a continuac;ao de urn dos vectores
rradicionais da sua polftica externa: a alianc;a inglesa. Finalmente, e so
bretudo, 0 facto de nao se tratal· de uma uniao aduancira, mas ames de
uma zona de comercio livre, permiria a POrtugal estar denao da organi
zac;ao e con tinuar urn relacionamento privilegiado corn as colonias.
Tal como 0 Plano Marshall, cambem a parricipac;ao ponuguesa na
EFTA reve efeitos largamcnce positivos sobre 0 pais. A adesao a EFTA
parecia nao s6 nao rer CllS[oS , mas apresentar, mesmo, beneficios. Em
primeiro lugar, Portugal integrava mais uma ins[iruic;ao europeia de
cooperaC;ao econ6mica, 0 que constiruiria urn capital acumulado para 0
futuro rclacionamento corn a CEE. Em segundo lugar, essa experiencia
internacional nao deixava de ter uma ieirura imerna: e que, participan
do como membra de pleno direieo da EFTA, em paridade com oUlros
paises [Odos eles desenvolvidos e democraticos, i5S0 nao deixava de dar
urn suplemenro de legitimiJade ao regime. Em terceiro lugar, e funda
menralmeme, porque 0 modelo da zona de comercio livre permitia a
manuten~ao da rclac;:ao privilegiada com as col6nia~ e parecia talhada
11 medida da propria concepc;ao de Salazar ace rca da complememarida
de estrategica Africa-Europa.
No quadro da estrei[a margern de manobra da polirica exrerna por
tuguesa, esta era, no fundo, a grande vantagem polflica e, em ultima
analise, a razao da integrac;ao de Portugal na EFTA. Teria, cootudo,
dcsre ponto de vista, urn efeitO perverso a medio prazo. E que a evolu
c;ao do peso relativo da Europa e das col6nias na economia porruguesa
e, em particuJar, no cumcrcio externo provocaria, ao lange dos anos
60, uma mudanc;a radical na percepc;ao da relac;:ao Ali-ica-Europa. E se
no momentO da assinarura do Tratado de Estocol mo, em 1960, a per
cepc;:ao era a da complemenraridade, no fmal cia decada, pelo contdrio,
era ja a da alternativa. E assim que 0 problema se colocara nos tilumos
anos do reginle e sera esse 0 debate politico funJamencal durance 0
consulado de Marcelo Caetano.

as

Os mats importantes agentes da resistencia diplomatica ponuguesa
press6es descolonizadoras da comunidade inrernacional e mesmo dos

sellS aliados nao eram novos e provaram 0 sell relativo sucesso: a condi
c;:ao de membro da NATO e a base norte-americana nos Ac;ores. A mu
calha protectora da Alian<;a no contextO da Guerra Fria dirninwu 0
isolamenro internacional e permitiu algum apoio milltar. Se considerar
mos que 0 convite para membro fundado r da NATO [eve como mOti
vo principal a urilizuc;:ao milirar dos Ac;ores, estes agenres qU<1se que se
poderiam reduzu a este ultimo 1•
As relac;:6es biJaterais com os EUA dominaram as preocupac;:6es da
diradura no inkio da decada de 601 . A chegada de Kennedy ao poder
marcou uma mudanc;a na polftica africana dos EUA e determinou uma
escalaJa sem precedenres na pressao a favor da descolon izac;ao dos ter
ritorios ponuguescs, peranre a suavidade prudente da presidencia de
Eisenhower. Sinal dcst<l mudanc;:a de posic;:ao tinha sido desde logo a
vota<;ao contra Portugal nas NalToes Unidas em Marc;o de 1961, que
provocou urn verdadeiro choquc em Lisboa. 0 esfor<;o foi curto e fa
thado, mas chegou para provocar 0 periodo mais conrurbado das rela
<;6es com Porcugal. WashingtOn «descobriu rapidamente, no en tanto ,
que qualquer nova aproximac;ao ao dominio branco em Africa amea<;a
va ourros objectivos norte-american os da guerra fria)3. A Organiza<;ao
das Na<;6es Unidas rornou-se, a panir de 1960, 0 principal campo de
batalha diplomatica contra 0 colonialismo portugues4 . Muito embora as
suas medidas, quase sempre mo<;6es de condenac;ao. rivessem pouco
impacto real no dia-a~dia da guerra e, mesmo quando passassem a for
mas de embargo cornercial ou militar, pudessem ser facilmenre ignora
das, reflectiram os momentos de maior isolamento internacional portu
gues e de algum embarac;o dos seus aliados.
Segundo urn dos poucos esmdos sobre os componamemos da
ONU perante 0 problema das co16nias portuguesas, 0 discurso de
apoio a POrtugal foi sempre esca.sso 5 . No campo das vorac;6es, os mais
I, Vide TEIXEIRA. N . S..• from Neurral ity to Alignmcnr ... ". up. cil.• pp. 113-127.
.
. No plano bilaleral !lid" ANTL;"~S. J E, Kmllcdy f S"{,IZ<lr - - () / ('"an I' (/ RopMll. L"boa.
) . QUJlclJ rc , 1991. ~ ANTUNES, J. E 0., AmrrlCtmos ( p(Jl"rtlgal. 115 AlIl1J Riel""d Nixo/l 1969//974.
1\60., D . Quixote. 1986: ~, l11atS rccel1temel1te, ROORIG1IES, L. ~ . ::'i/{,/z,;r·Krnllfdy. 11 l.risc' de
lJ,'/il ,·f(il1llf'" Lisboa, 'lotfdas Ed icorial. 2002. No plano multilateral Vii/~ TEIXEllH, N. S., "Por
:I~~~C: J ~ato ly4 9/ 19?~", NI/I'M ~ D~frs{/. 89, Primavera 1999, pp. 15-41, e THO, A. J , form 
,I ~ ':! ~'illto, Lisboa, EdlS;ik~ C?~mos. 19~6.
. .
.
C 1 Ct.. ' UO:"L-'S. J. N .• BLIck LIi)(r,w(m. n)~ (hJll~d SI,/US Ilnd Inure Ride In AfrlCil, 1948- /968,
"~ml"J.. University of \ilissouri Press, 1985. p. 60 .
•. 1\~\I('IlNS, P., .A polItica eX(erna do Estado t-,ovo. 0 1Ii tra01ar e ;\ ON U. Uma doutrin a his·
rtJrtLtlllridic;1 (1955-68) ". Pmilopt, 18. 1998. pp. 189-206; SILVA, '\ . E. D .. • 0 lilfgio enUe Por
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~

I .

111 '.

"r

R"LLF..R, D. C. Th( Portugtmt' Fm-;rori(s fssu( 1/1 //ip (.Till/cd NflI;rJII.f: All A'M&'siJ of D(
Issertac;an de dOLItOtam... mo , l.()~ "ngd ts. Universidade de Calif6rnia. 1970.

7...J_ _ __

activos inimigos do colonialismo portugues cram obviamenre 0 bloco
afro-asiatico e 0 sovierico, sendo 0 segundo semprc mais coeso nas
tOmadas de posi<;ao. Muito embora constituindo urn grupo razoavel
mente homogeneo, a Europa ocidental era bern menos coesa, mesmo
considerando alguns subgrupos, como 0 da CEE, 0 da NATO ou 0 es
candinavo .
Apcsar de tudo, nas vota<;oes referenres as colonias portuguesas, a
Europa ocidenral esteve em media 48 % de acordo com Portugal e
32 (Vo em desacordo , entre 1956 e 1965. Considerando apenas 0 circulo
da NATO, onde estavam concenrrados os parceiros dererminanres de
Portugal, a situa<;ao melhorava: 55 % votava por Portugal e apenas
23 % conn·a. Em termos de debates, 0 silencio da prudencia era 0 valor
mais segmo deste grupo, ja que os delegados europeus que faziam de
c1ara<;oes expressavam maioritariamenre cr(tieas a Portugal (54,7 %)1.
Como saliema 0 escudo que vimos citando, cxceptuando Portugal e Es
panha, nenhum membra do grupo ocidental csrava disposeo a apoiar
Portugal e muito menos a «elogiar a presens:a ultramarina portuguesa»2.
Urn sector relaeivameme coeso nas suas crfticas a POrtugal era 0 escan
dinavo, sobretudo a pareir do final dos anos 60, que alias passara rapi
dameme a apoiame humanitario e polftico dos movimentos de Liberta
<;ao das co16nias porruguesas.
A condi<;ao de membro da Alians:-a Atlantica pode rer sido irrel~
vante e inc6moda para os restanres parceiros , mas foi urn poderoso ins
trurnento de esrabilidade da ditadura ponuguesa, oferecendo-lhe urn
escudo protectOr na sua derradeira aventura colonial. Para os norte
-americanos, sobretudo, a imporrancia de Portugal continuava a residir
«na base dos EUA nos A<;orcs» e apenas «secundariamente na '\lATO»,
mas era JiHcil scparar urn elernento do oun03 . Ainda que sendo 0 mais
anonimo dos mcmbros f'undadores da organizaC;ao, os EUA, a Inglater
ra, a Frans:a e a RepllblJCa Federal Alema defenderam Portugal no seio
da Ali ans:-a, perantc as crescemcs criricas ao colonialismo lusirano po"
parte da Holanda, da Dinamarea e da Noruega.
No final dos anos 60, algumas opinioes optimistas da adminiS[[a~ao
norte-an1ericana sobre a guerra jet reflecriam mal a situa<;ao nas col6nias
portuguesas. No meio da indiferenc;a perante 0 conflito porrugues,
I Ibid., pp. 129-1 30.
: Ibid., p. 134.
J C OKE R, C, NllTo, rhe Wnl'.!",TW Pact (lnd Afri,·ll. Londrcs , Mac.millan, 1985, p. 64.

bavia pelo men OS uma aticude de maior simparia. A ditadura era, final
mente, nas palavras de Kissinger, «um aliado da NATO defendendo 0
ocidenre e os seus flancos africanos» l. Mas, ainda que com boas rela
c;6es, ate 0 mero acto de se fazer notar era complexo, perame urn go
verno none-americano preocupado com a sua pr6pria crise provocada
pdo escindalo Wate rgate. Como salienroll urn escudioso das relac;6es
lllso-amerieanas, «entre 1969 e 1974» Portugal e a Africa portuguesa
«emraram na fase dormcntc» da polfrica enema none-americana e a1 fi
caram «ate ao golpe em Lisboa»2.

A
A Guerra Colonial acabou por coincidir com um periodo de desen
volvimenro economico e obrigou mesmo Salazar a medidas de Iiberali
zas:ao e aberru ra ao investimenro externo, a revelia das suas convicc;6es.
No entanto, rnuito embora conhecendo um crescimento acenruado nos
anos 60, como toda a Europa do Sul no mesmo per(odo, Portugal nao
deixava de ser urn pals relativamente arrasado e pobre, mantendo uma
guerra cara.
A guerra desviou fundos apreciaveis de dllas areas fundamentais du
ante os anos 60: 0 investimento em infra-cslrmuras viarias e de rrans
porte em geral e a eduea<;a.03 . Outra conclusao relativamenre paclEca e
a de que no final dos anos 60 as col6nias representavam urn peso nega
ivo na despesa publica, com uma divida acenruada a Lisboa, numa al
tura em que, pa.ra citar urn estudioso do colonialismo porrugues, "Por
tugal no longer needed the colonies to pay its way»4. Apesar das
diYergencias sobre 0 pape! da guerra no crescimenro econ6m ico, a opi
ni io segundo a qual «a guerra foi realizada mais para defender 0 regime
do que para salvar a economia» parece assirn ser basranre credeveP.
o afastamemo da economia portuguesa de Africa para a Europa,
cxactamente nessa decada central da Guerra Colonial, [oi urn facto .
o sector exportador portugues respondeu com dinamismo ao estlmulo
5CIINI'JDMAN W . W., Amrriwl/ Fo,.eigll Polh)' dnd rlJ~ Foill nfPoltugllrJt E,,!p/I·(. r....se de dou
h)t" lT1cl~m . UrU\'~rsity of Southern Californ ia. 1987. p. 228. Uma \'crsao acruaIl7.1d. fOl enrrel.lJ1
. 0 publ lcaJa em hvro: Engagillg Africa: Washington mullJ,r Fdll of Portugal's CololIl<1l Emplre. La
nh~m . Un iversity Press of America, 2004.
- f bI/I . p. 362 .
. of CUUl.r:-;cE-SM ITH. G., Th~ Third PorrtJgllese Empire, 1825- 1975. A slIIdy In ecollomic Imp'
:. (I" , II.la ncheste r, Manc.hester University Press . 1985, pp. 191- 195; LAfNs. 1'., "Causas do colo1"15~ O po ~ugu/ls em AfTica, 1822- 1975», Andbse Social: 146-147, 1998, pp. 488-493 .
, IbL\Rl;."Cf -S~of[TH , G., Th~ TJurd Porro"uese... , op. Clt., p. 196.
1<1" p. 19.3 .
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da EfTA, cujo me rcado absorveu urn nwnero cresceme de produtos
portugueses em deuimento das col6nias. «lnevitavelmence, a logica da
ligayao imperial e do nacionalismo economico ia sendo progressiva
mence corro!da pela mudan<;a das realidades econ6m icas dos anos 60

e70.» 1
No plano economico, Portugal registou durante a primeira dccada
da sua experiencia na EFTA urn crescimenco economico de 6 %, assim
como cresceu igualmeme 0 investimento estrangeiro em Porrugal.
comercio externo registou uma evoluyao muito significariva, nao 56
no que respeita ao crescimemo do volume global, mas tambem no que
diz respeito sua orienta<;ao , 0 que viria a ter urn significado politico
da maior importincia: durance esse pedodo, no conjunto do comercio
externo porrugues, 0 peso das colonias desceu e 0 da Europa subiu.
turismo e a emigrayao reriam tambem consequencias imponantes no
crescimemo econ6mico 2. Nos anos 60 a emigra<;ao ponuguesa mudou
de destino, do cominence americano para a Ew·opa e principalmcnte
3
para Fran<;a, descnvolvcndo-se de forma imprcssionance nes£a decada •
Marcelo Caetano herdou assim urn pais difereme no Verao de
1968, mais europeu, em tcrmos de crocas economicas, e esboyoll ini
cialmence algum fmpeto liberalizador. Caetano tinha sido tun dos raros
not3.vcis da ditadura a propor a evolu<;ao para um federalismo prudente
em 1962, mas, quando chegou ao poder, nenhLlma alteras:ao foi esbo
yada na frcnte colonial, optando-se pela continuidade da guerra, quer
no discurso polftico quer no empenho estrategico. 0 esforyo de guerra
nao deixava pois de aumenrar, muiw embora num quadro de cresci
memo economico. Em 1970, Portugal despendia 45 % do or<famenro
em defesa e scguranya . Com uma forya militar de 140000 homens, so
Israel e os dois Viernames 0 batiam em percentagem peramc 0 tOtal da
popula yao 4 • Apesar das manifestay6es discretas de uma corrente euco
pdsta, com dados precisos sobre 0 impacto ji bastante mais moderado
da «perda do imperio», nenhuma iniciativa do poder polftico de resolu
<;3.0 pacifica do problema colonial se declarou.

o

a

o

Marcelo Caetano nao tinha da integrayao europcia e da rela~ao Eu
ropa-Africa uma ideia substancialmenre diferente de Salazar. 0 que era
difereme era a conjwltura polltica, imerna e imernacional.
Como se viu, se a percep<;ao no in1ci o do processo era de concilia
<fao e complementaridade Africa-Europa, nos primeiros anos de 70 a
ideia dominanre era de incompatibilidade e alternativa. Os efeitos eco
n6micos da EFTA. em particular a densificayao das relay6es com a Eu
ropa, acabariarn por ter rradu<;ao politica inrema em duas concepc;6es
antagonicas para a csuategia de dcsenvolvimento e a pr6pria oriemacrao
externa do pais. E 0 debate polftico central do final do regime entre
«europeista5» e «ultramarinistas» 1.
As hesita<;6es do marcelismo consolidaram mesmo wn pequeno sec
tor pr6-europeista, liberalizame e tecnocrat ico no interior da diradura,
parte do qual cindir-se-a do regime nas vesperas da sua q ueda2 • Porta
-vozes desta tendencia, alguns grupos nascidos do pluralismo limitado
da Ultima fase da ditadura, como a SEDES, tenravan1 expressar no
campo poiftico esta alian<;a entre Europa, moderniza<;ao econ6mica e li
beraliza<fao do regime.
Neste contexto a posiyao de Marcelo Caetano e a do arbitro que
procura conciliar 0 que no momenro aparecia ja como inconciliavel.
Para Caetano a op<;iio Africa-Europa era wn falso dilema. E retomando
a gcnealogia do pcnsamenro de Salazar equaciona a q uestao europeia
segundo duas linhas: «0 movimenro de enrendimento economico que
se traduz na uniao aduaneira» e «0 mov imento de imegrac;:ao polltica
que se traduz na federa<;iio europeia»3, Em rela<;ao ao primeiro, Portu
gal reria muito a ganhar; em relac;ao ao segundo, tecia tudo a perder.
No plano econ6mico POrtugal deveria continuar a experiencia da EFTA
e. mesmo outras experiencias de cooperayao econ6mica. No plano poli
tICO, Caetano afirma como sua a conccp~ao de Dc Gaulle de que a Eu
ro pa nao podcria deixar de ser uma Europa das patrias. Sera de acordo
com estes prindpios que se desenhara a orientayao estrategica de Porru
gal pcrante as Comunidades Europeias.
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Quando em 1961 a lnglaterra solici ta, pda primeira vez, a sua ade
sao a CEE, Porrugal, na sua polloca tradicional de seguir os rropismos
britinicos em materia europeia, ensaia os mesmos passos, dentro, po
rem, dos condicionalismos possivcis. Portugal esci impedido de solicitar
uma adesao formal, por tres razoes fundamentais: 0 desenvolvimemo
cconomico do pais, 0 auroritarismo do regime e a questao colonial, que
entaO atingia urn ponto cdrico, com 0 inkio da guerra.
Nesta conjuntura diffci[ a estraregia dip lomatica porruguesa seria a
de apostar numa negociac;ao conjunra e multilateral EFTA-CEE. Po
rem, a decisao unilateral da Inglaterra obriga Portugal a negociac;ao di
recta com a CEE. A situac;ao internacional e diffcil, nao exisrc consenso
interno e Lisboa atrasa 0 pediclo de negociac;6es. Portugal sera. 0 Ultimo
pais da EFTA a faze-Io e quando 0 faz. ja em 1962, fi-Io sob uma «for
ma ambigua» que pudesse permitir alguma flexibiliclade nas negocia
c;oes .
veto de De Gaulle ao pedido britinico, em 1963, adia a soluyao
do problema, 0 que, naquela conjuntura, nao deixa de agradar a Portu
gal. A quesrao so volta a colocar-se, precisameme, depois da saida do
general De Gaulle da cena polftica e com 0 relanc;amenro da constru
yao europeia depois da Cimeira de Haia de 1969, CJue viria a concreti
zar-se com 0 primeiro alargamento da CEE.
Com 0 pedido de adesao da Inglaterra a CEE e a sua evemual safda
da EFTA, 0 futuro da organizac;ao estaria irremediavelmeme compro
merido. Uma vez mais, a natureza unilateral do pedido britinico invia
bilizava qualquer tipo de negociac;ao m ultilateral EFTA-CEE. 0 que
volta a colocar a qucstao a Portugal, que teria de encontrar urn tipo de
rela~o com a Comunidadc e reria de 0 negociar directa c bilateralmenre.
Seguindo a posic;:ao britanica, Portugal solicita a abertura de nego
ciac;:6es com a CEE, em Maio de 1970. E entao criada uma comissao
ad hoc - Comissao Interministerial de Coopera~o Economica Exter
na - , cujo relatorio final deveria aayar 0 diagnostico da situac;ao e as
alternativas de soluc;:ao possIvell . No que diz respeito ao diagnostico, 0
relatorio era claro: no quadro existence das relac;6es econ6micas entre
Ponugal e a Europa, com a safda da Inglaterra, 0 cnfraquecimento ou 0
eventual desaparecimento da EFTA imporia a Lisboa llma «qualquer
forma de relacionamenro com a CEEl). No que diz respeito as al ternaci
vas. as hip6tcses eran1 tfes: a adesao, a associac;ao ou 0 acordo comer
cial . A primeira estava fora de causa pelas raz6es obvias ja invocadas.
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A segunda seria diffcil, porque nos rermos do Tratado de Roma (art.o 238)
era ainda urn grau de comprometimenro mais elevado do que seria
aceitivcl pela CEE e convenieme para Portugal. A rerceira surgia, as
sim. como a hip6tese posslvel. A Comissao aco nselha ainda moderac;:ao
e Bexibilidade nas negociac;:oes. ModeraC;ao no que rocava a materia co
lonial de fo rma a nao comprometer 0 acordo. Flexibilidade na formula
do acordo de forma a nao comprometer urn fu turo pedido formal de
adesao.
A decisao retai, naturalmenre. sobre 0 acordo comercial. Acordo
que Portugal assina com a CEE, em Julho de 1972, e que e ratificado.
sem polemica, pouco tempo depois. Porque, entao, 0 acordo comercial?
Ma.is uma vez, porque a margem de manobra da polftica externa portu
guesa nao deixava grande alternativa. Porque com 0 grau de densidade
de relac;6es economicas entre Portugal e a Europa, 0 enfraguecimento
ou desaparecimenro da EFTA impunha outrO quadro multilateral de
relacionamento econ6mico. Porque sen do imperativo um relaciona
memo com a CEE, 0 acordo comercial era a formula posslvel, 0 que
significava 0 grau min imo de empenhamenro politico.
acordo com a CEE teria efei tos irnportames em Portugal, quer
no plano economico quer nos pianos diplomatico e politico. Ptimeiro,
porque como a experiencia da OECE [in ha sido importanre para a pre
senc;:a na EFTA e a da EFTA para 0 aco rdo comercial, este acordo. 110
meadamente a sua (c1iusula evolu tiva», seria decisivo para a fu rura ade
sao. Segundo, porque significou 0 culminar de urn proccsso de mmada
de consciencia poliuca do impasse da orienta<;:ao esrrategica do pais.
A coopera<;:a:o imergovernamental dos anos 40 e 50 e as experiencias da
OECE e da EfTA permitiram a conciliac;:ao entre Africa e Europa. Os
anos 60 e 70, sob os efeiros econ6micos da EFTA e do acordo com a
CEE, por urn lado, e a Guerra Colonial, por outro, rnostraram c1ara
n:ente que nao eram projecros complementares mas alternativos. A par
tlr de eorao rorna-se evidence que uma adesao a CEE pressllpunha nao
conclic;:6es de natureza economica, mas tambem duas de narureza po
lluca: a democracizac;ao e a descolonizac;ao.
Em cond usao poderemos dizer que enue 1945 e 1974 a aproxi
~a<;:ao de Portugal a constru<;:a:o europeia, primeiro, assumiu sempre a
ormula da Europa econ6mica da cooperaC;ao inrergovernamemal e re
~.us ou scmpre a da Europa polltica e qualquer modelo de supranaciona
ldade ou integrac;:ao; segundo, que e 0 resultado da estreita margem de
~anobra da polfrica externa portuguesa, ism e, nao se nata de uma op
~ao estrategica, mas do resultado das condicionantes economicas e so
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ciais (comereio externo , cmigra<;io, turismo). A Europa nao e urn ideal,
e uma neeessidade; terceiro, que se durante os anos 40 e 50 a aproxi
mas:ao de Portugal it eonstrus:ao europeia se revelou comparfvei com a
ideia de complementaridade Africa-Europa, durante as decadas de 60 e
70, a densificas:ao das relas:oes economieas com a Europa e a Guerra
Colonial poem fim a ilusao de complementaridade Africa-Europa. Tor
nam -se projectos nao so alternativos como, poliricamente, antagonieos.
Africa e imperio colonial implicavam a manu rcns:ao do autoritarismo.
A Europa e a integra<;io europeia imp licavam a dcscolaniza<;io e a de
mocrarizas:ao. A ops:ao europeia seria, preeisamente, a grande inovas:ao
da polinea exrerna da democracia.

°
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o golpe militar de 25 de Abril de

caminho a institu
cionalizas:ao da democraci a. A rransi~ao porcuguesa deu-se em plena
G uerra Fria, ainda sem grandes constra ngimentos internacionais pro
-democracizadores e a ruptura provocada pelos mi u£ares porrugueses
deu lugar a uma crise aeentuada do Estado, potenciada pela simu.ltanei
dade entre demacrariza~o e descolonil,as:ao do ultimo imperio colonial
europeu 1• Concellrraram-se nestes primeiros dais anos da democracia
tensoes poderosas na sociedade ponuguesa, com algwls elementos de
uma eonjunrura revolu cionaria.
Portugal sofreu tambem, durante esre curro periodo de 1974-1975,
uma significativa intervenS;ao externa, nao so diplomacica, como tam
bem na propria estruturas:ao dos partidos pol£cicos, organiza<;oe5 da 50
ciedade civil (como sindieatos e organizas:oes de imeresse) e na estrate
gia antiesquerdista no <Nerao q uente» de 1975. 0 caso portugues foi
tema divergente nos fo ra inrernacionais, da NATO it CEE, passando
pelas rela~6es entre estas insritui~o es e 0 entao bloco socialista, dirigido
pcla Uniao Sovietica. Quaisquer que sejan1 os indicadores escolh idos,
pareee nao oferecer duvidas que 0 perfodo de 1974-1975 em Portugal
eonheeeu grande «salicncia internacionah.
Apanhada de surpresa pelo golpe, a comunidade internacional, com
particular releva para os EDA, concentrou-se no apoio as forrras pollti
cas democraticas de centro-esquerda e de direita, na merropole, e no
acompanhamenro e intervenyao no rapido processo de descolonizayao,

1974 abriu

0

parricularmenre em Angola I . Perame uma fordssima mobil izac;:ao poli
rica e social esquerdista, urn tecido econ6mico co m urn forte sector
nadonalizado e a fuga generalizado de capitais e da propria elite econo
mica, os parados moderados s6 consegui ram urn mfnimo de implanra
c;ao e funcionamento nesta conjuntura de crise com um apoio financei
[0 e de formayao de quadros significativos por parte da admi nistrac;ao
norte-americana e das organizayoes internacionais das «familias po[fri
cas» europeias, com as segundas servin do por vezes de mediadaras do
apoio da primeira.
o (wrn

Enquanto actor internacional, a CEE foi um observador discreto da
transiyao portuguesa, nao deixando de dar sinais politicos a favor de
uma democracia pluralista em Portugal , ao mesmo tempo que fornecia
a1gum apoio economico. Pouco tempo depois das primeiIas eleis:6es li
vres, em pleno <Nerio quente» de 1975, por exemplo, 0 Conselho Euro
pCU, ao mesmo tempo que anunciava esrar preparado para negocia~6es
econ6micas e financeiras com Portugal, saIjenrava «igualmeme que de
acordo com as suas tradis:oes historicas e politicas a Comwlidade Euro
peia apenas poderi apoiar uma demoeracia de natureza pluralista»2.
o primeiro grande desafio imernacional da democracia portuguesa
seria 0 Gm do cido imperial. 0 segundo, a abertura ao m undo e 0 res
tabelecimento de relas:oes diplomaricas com todos os pafses, depo is de
urn perfodo de isolamenro inrernacional do regime3 . Porem , a descolo
niza.'Y<1o e a abertma diplomiuca ao mundo nao consuru{am, por si so,
um a oriemas:ao esrrategica para a poHtica externa portuguesa. Pelo con
tcirio, durante 0 periodo da transis:ao democratica, sob as lutas ruidosas
em romo do processo de democracil.as:aa imema, trava-se um a outra
I~ta, . silenciosa, sobre os objectivos e as ops:6es estraregicas para a inser
s:ao lmernacional da nova democracia.
I
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o perfodo da cransic;:ao foi caracterizado pela lura em rorno das op
c;oes externas do pais, pelo exerdcio de diplomacias paralelas e, conse
quentemenre, pela indefinic;ao da polirica exrerna. Apesar das lucas, das
hesirac;:6es e da indefinic;:ao, dmanre os governos provisorios e em parti
cular agueles de maior preponderancia militar, a orientac;ao gl obal da
pol£ti ea externa porruguesa tendeu para wna opc;:ao rerceiro-mundisra e
para 0 desenvolvimenro de re!ac;:6es privi legiadas com as novos paises
saldos da descoloniza~-.ao porruguesa. Era 0 Ultimo avatar, agora soeiali
zame, da cese tao cara a Salazar da «vocac;ao africana» de Portugal.
pedodo de co nsolidac;:ao demoed.rica que se ini ciou em 1976
corn 0 I G overno Constitucional caracrerizou-se, pdo conm1rio, pda
c1arificac;:ao da polirica extcrna portuguesa e pela definic;:ao univoca e ri
gorosa do posicionamenro externo de Portugal. Portugal que assumiu
inreirameme a sua condic;:ao de pais ocidemal , sim ultaneamenre atl anri
co e europeu. Serao es tes, pois, os dois vectores fundamentais e as ver
dadeiras opc;6es escracegicas do Portugal dcmocracico.
vector atlantico sign ificou para Portugal a permanencia das ca
racrerlsticas hist6ricas da sua polltica excerna e jogou wn pape! impo r
tante nao so ao nlvel da orientac;:ao extema como ram bern da estabiliza
c;:ao interna do pais. As boas relac;:6es com os Estados Unidos da
America, no plano bilateral, e 0 reforc;:o da parricipac;:ao fla NATO, no
plano multilateral, constituiram a sua expressao mais clara.
Ultrapassadas as tentac;:6es terceiro-mundistas do perlodo revolucio
nario, Pormgal assumiu claramenre, a partir de 1976, a «opc;:ao euro
peia». Agora enquamo opc;:ao estrategi ca e projecro polftico e nao so
numa perspectiva meramenre pragmatica e economica, como duran ce 0
regime autoritcirio.
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Oesde 1974 que se desenvolviam comactos entre Lisboa e as insti
ruic;:6es emopeias. A Comissao concedeu algwnas ajudas economicas e
o Conselho manifestou a sua posic;:ao polftica sobre Portugal: estava
pronto a abrir negociac;:6es com Portugal, condicionadas, naturalmente,
ao estabelecimento de uma democracia pluralista. Mas a situaerao eco
n6mica do pais e, sobrerudo, a instabilidade politica e a incerteza sobre
o destino do regime democd.tico, dmanre 0 pedodo de transic;:ao, nao
faciliravam quaisquer avanc;:os.
Sed 0 primeiro governo constitucional de Mario Soares, com Jose
Medeiros Feneira como ministro dos Neg6cios Estrangeiros, que asSU
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miu poJiricameme a «op<;ao europeia), . 0 prirneiro passo foi 0 pedido
de adesao ao COllselho da Europa em Agosto de J976, que se concreti
zou, logo em Setembro do mesmo ano. Uma vez membro do Conselho
da Europa, 0 que nao deixava de rer 0 significado de reconhecimemo
in rernacional da consolidac;:ao da democracia porruguesa, Lisboa esboc;:a,
entaO, 0 passo decisivo: 0 pedido de adesao.
D epois de uma ronda negocial pelas capitais europeias, terminada
com exito, enrre Setembro de 1976 e Fevereiro de 1977,0 r Coverno
Constitucional solicitou, formalmente, 0 pedido de adesao de Portugal
a Comunidade Europeia. Estava-se em Marero de 1977. Em Abril, 0
Conselho das Co munidades aceira 0 pedido de adesao e da inkio for
mal ao processo previsto nos (facados, isto e, a obrigaroria consulrJ a
Comissao. Em Maio de 1978, a Comissao apresentou parecer favoI<lvel
aberrura de negociac;:6es, que se iniciam, formalmente, no Luxembur
go, em Ourubro de 1978 1•
Com 0 pedido formal de adesao e 0 inkio das negociac;:6es esravam
ulrrapassadas as hesita<;6es e a polemica sobre a formula da imegraerao
pormguesa - Fosse 0 cstatuto de pre-adesao ou da chamada «associa
<;: io privilegiada» - e concretizava-se, efectivameme, a «ops:ao euro
pela».
Motlvavam 0 go verno e fllndamentavam essa op<;:ao estrategica dois
objectivos: em primeiro lugar, a consolidac;:ao da democracia que a en
trada de PortUgal na Comunidadc assegllravaj e, em segundo lugar, a
moderniza<;:ao e 0 desenvolvimento economica, que as ajudas comun i
tanas favoreciam. Os receios dos economistas porrugueses eram gran des
c a maioria expressava reservas quamo ao ll11pacro da adesao sobre al
gu ns sectores da economia porrugucsa2•
Ao pedido de adesao scguir-se-ia lim longo e complexo processo de
negocia<;:ao que se estenderia por quase sete anos. Urn passo previo para
~ negocia<;:6cs tmha sido dado, logo em Setembro de 1976, com a revi 
sao, do acordo cornercial de POrtugal com a CEE de 1972, atraves da
J.ss~ na (U~ de urn prorocolo adicional e de wn proto colo financeiro, que
sc.:rtam tnterpretados em POrtugal como uma certa forma de pr~ -ade-
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sao 1• Mas as negociac;:oes formais vao arrastat-se entre Outubro de 1978
e Junho de 1985 2•
Porgue urn tao longo e complexo processo negocial para urn pais
pequeno e com urn peso economico relativo no contexto das Comuni
dades? No plano interno foram duas as fazoes de maior peso: primeiro,
a sieuacrao economica porUlguesa imediatamente posterior a transic;:ao;
segundo, a instabilidade governamental e, sobrerudo, a natureza poUti
ca e constitucional do regime portugues. Depois de 1976 0 regime po
litico em POrtugal era, ineguivocameme, uma democracia pluralista e
era considerado como tal. Porem, a Constituic;:ao portuguesa de 1976
consagrava, ainda que transitoriamenre, uma heranc;:a do pedodo revo
lucionario: 0 Conselho da Revoluc;:ao. Era uma democracia, mas uma
democracia tutelada por urn 6rgao nao democratico de natureza militar.
Estes [acrores pesavam negativamenre no processo negocial e impediam
a sua conclusao.
Nos primeiros anos da decada de 80 a democracia porruguesa supe
rou codos estes condicionalismos. A revisao co nstitucional de 1982 ex
tin gui u 0 Conselho da Revolw;ao e a Lei de Defesa Nacional e das For
c;:as Armadas consagrou deft.nitivamente a subordinayao da instituic;:ao
militar ao poder polftico. A partir de 1983 POrtugal e urna democracia
consoli dada, com as suas instituic;:6es democraricas a funcionar em ple
no e, consequentemenre, sem gualquer raziio inrerna para gue na~ se
concl uissem rapidamence e com sucesso as negociac;:6es de adesao a Co
mun idade.
Restava, porem, uma outra faZaO, de natureza externa. No processo
de alargamenco a sul, as negociac;:6es da Comunidade faziam -se nao s6
com Portugal, mas cambem, e simultaneamente, com Espanha, e, essa
sim, era uma econom ia com maior peso relativo no contexto da Comu
nidade e, sobretudo, sem a mesma hist6ria de aproximac;:ao as ins
tituiyoes econ6micas europeias. Portugal procurou uma esrrategia di
plom atica de separac;:ao das negociac;:oes portuguesas em relac;:ao as
espanholas, que Ihe permitisse uma adesao mais ceiere e, fundamencal
mente, estar denrro e gour dos direitos de Estado-membro quando se
desse a adesao de Espanha. Sem Sllcesso , porgue a aproximayao da Co
munidade era a de uma negociac;:ao conjunca no guadro iberico e Por-

rugal reve de esperar mais dois anos pda conclusao de codos os dossies
com Espanha.
culminar do processo chegaria, em Junho de 1985, sob lim novo
governo de Mario Soares, com a assinarura do tratado de adesao de
Porrugal a CEE. A partir de 1 de Janeiro de 1986, Portugal corna-se
membro de pleno direito da Comunidade.
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A CEE, enquanto actor inrernacional, nao foi urn elemenco deter
minanre na consolidac;:ao da democracia em Portugal l . Muito embora
varios autores sugiram como hip6tese «que a Comunidade Europeia re
ve urn papd importante» na promoc;:iio da democracia na Europa do
Sui, a sua verificacrao para Portugal fo i menos nitida2 . Apesar de a com
ponenre apoio economico rer sido imporrante, 0 impactO global da
(Iperspectiva de adesao» para a consolidacrao da democracia porruguesa
merece estudo mais aprofundado. Para uma parte da elite politica por
tuguesa da tpoca, no emanto, a adesao era vista como uma garantia de
co nsolidac;:ao democratica interna e como uma alavanca para a moder
nizacrao do pais.
Presence nos programas de alguns partidos desde os primeiros me
ses do 25 de Abril de 1974, foi fundamemalmenre no contexto das cli 
vagens polfticas de 1975 que os parridos pol£ticos de direira e de
centro-esquerda reforyaram a constelac;ao «europeia» e «com unitiria»
como referencia para Portugal, perante altemativas socialistas e terceiro
-mundistas. No contexto de uma transicrao polarizada, em que algumas
das clivagens se cristaJi1.aram mais nwna lura «entre democracas e re
vol ucionatios do que entre democratas e involucionistas», a opc;:ao eu
~OPelSta foi urn elemento cemral de ruprura corn 0 passado ditatorial,
lsolacionista e colonial, assumindo simultaneamence uma dimensao an
ricornunista e anti-revolucio niria3.
o ~aso portugues ilustra bern a tese segundo a qual a Comunidade
[uropcla, enguanro referencia da Europa desenvolvida, foi um «silnbo
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10 dispollivd» para as elites democraticas legitimarem uma nova ordem
interna, ap6s uma transic;:ao po r ruprura bascante confl itual e 0 11m do
imperio colonial, que tinha sido a argumemo ftnal do Estado Novo.
Par outro lado, como em Espanha, ensaiou-se, com sucesso, alias, a
consolidac;:ao de uma «tradic;:ao democrarica», baseada na «sincronizac;:ao
e homogenizac;:ao da culcura e das insricuic;:oes [...1,) nacionai5 «com as
da Europa», que nas suas componemes sociais e econ6micas estavam ja
em curso desde os an os 60 1•
Quando em Maio de 1977, urn govern a do PS, chefiado par Mario
Soares, solicitou formalmenre a emrada de Portugal na CEE, 0 pais es
cava a brac;:os com a heranc;:a de uma transic;:ao par ruptura, uma Cons
tituic;:ao que [il1.ha consagrado as nacionalizac;:oes e a reforma agraria e
uma ainda forte presenc;:a militar na vida poHtica.
A campanha deitoral do PS em 1976 tinha sido desenvolvida com
o mote «A Europa Connosco» , conrando com a presenc;:.a de varios diri
genres da familia socialism e social-democrata europeia. De slogan vago,
pretendendo Cixar a demarcac;:ao com as tentac;:6es terceiro-mundistas ou
neurralistas que tinhan1 caracrerizado os anos de 1974-1975, e qu e
marcavam ainda uma parte da esquerda moderada e do MfA, Soares
concretizou no program a a proposta de adesao a CEE como eixo prio
rit:hio da policica extema ponuguesa.
Desde 1974 que a adesao a Comunidade fazia do programa dos
partidos de direira e centro-direira, com 0 CDS expressando urn euro
peismo convicto e 0 PSD defendendo uma aproximac;;ao mais matiza
da2 . A parrir da iniciativa socialista, as tres partidos rivalizarao em pro
postas de avanc;:o das negocias:6es, com 0 PSD oscilando em algumas
fases, par razoes inerences ao debate po\(tico interno . Durante a segun
da metade dos anos 70, 0 argumento comunid.rio foi abundanremente
utilizado como referencia para as reformas do sistema poUdco e da
Cotlsticuic;:ao, nomeadamenre no que diz.ia respeito a presenc:;a dos roili
tares no Conselho da Revoluc;:ao e as nacionalizac:;oes.
56 0 PCP se manifcstou sempre contra, rccusando a perspectiva de
adesao e fazendo dela urn elemento imporrante da sua campanha pollti

ca entre 1977 e 1986. A partir dcs ta ul ri rna data, evoluiu para uma po
si<;ao mais moderada, deixando de exigir a rerirada de Portugal da
CEE, muito embora continuando a sua luta pela revisao dos [fatados.
processo cond licente integra~o na CEE teve uma escassa parti
cipac;;ao da sociedade civil e dos grupos de interesse que representavam
os sectores mais atingidos. foi uma decisao da elite politica e nao segu
rameme «uma resposta a uma reivindica~ao popular» t. A elite governa
mental dominou obviameme 0 processo de negocias:ao, e 0 envolvi
mento das associac;oes empresariais e agrfcolas porruguesas foi pequeno.
Semiparalisadas pela fase mais radical da transis;ao para a democra
cia, as ofgan izas;oes patronais s6 lenramenre foram estabelecendo con
metos inrernacionais e participando nas estrUluras europeias. Apcs a va
ga de nacionalizac;:6es e da reforma agraria de 1975, as associas:oes
saudararn a candidarura, na perspectiva de urn eombate interno pela di 
rninuic:;ao do sector publico, liberaliza~o da legislac;:ao laboral e infcio
das privatiza<;:oes .
Quer a Confederac;:ao da Industria Ponuguesa (CIP) quer a Asso
ciar;:ao Industrial Portuguesa (AIP) se manifcsraram a favor da adesao,
ainda que com ronalidades diferenciadas. A CIP, oscilando enue uma
liberalizar;:ao interna e urn proteccionismo perante a CEE, exigindo
mais apoio prc-adesao, chegando mesmo a manifestar-se contra os acor
dos assinados. A AlP, para citar Manuel de Lucena, com uma aproxi
ma~ao mais pragmatica, do tipo «On s'engage et puis on verra,)2. Apesar
dos ocasionais ataques da CIP naquela epoca, parece plausfvel avanc;ar a
hip6tese de que estes reflectiram mais llma tentanva de negociac;:ao mats
agressiva do que wna oposi~o de prindpio, que alias nao era seguida
por muitas associac;oes nela confederadas 3 . Varios inqueriros realizados a
dirigcntes associativos confirmaram a predominincia do factor polfcico
na adesao, como «garantia de maior seguranc;a polftica para 0 pais, en
c.orajando assim 0 investimento e a modernizar;:ao das escrururas produ

o

a

uVas),4.

No campo sindical as clivagens partidarias e ideo16gicas foram mais
clara!>, com a lntersindical, associada ao Partido Comunisca, manifes
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tando-se contra a adesao e a Uniao Geral de Trabalhadores (UGT), as
sociada ao PS e ao PSD, expressando urn europe!smo expl1cito.
Criada no quadro da lura contra 0 domfnio comurusr::t no movimen
to sindical e fonemente apoiada pclas fundac;:6es associadas aos partidos
sociais-democratas, liberais c conservadores, a UGT foi profundamente
marcada por estas ramificac;:6es imernacionais, sendo rapidamenre inte
grada nas correspondentes organizac;:6es emopeias. Quanro a Intersindi
cal, s6 mais tardiamenre e ap6s a adesao e que esta passou da oposis;ao
de principio a uma opc;:ao mais pragmatica.
Importa no enranto sublinhar que, globalmente, as organizay6es de
representas;ao de interesses desempenharam urn pape! menor na canal i
zac;:ao de tomadas de posic;:ao e proposras dos secrores que representa
yam junto do sistema poHtico e dos decisores governamentais ao lange
do processo de adesao. Apesar da dimensao economica determinante
deste processo, 0 polfcico e ideol6gico ocuparam 0 centro do debate.
Ao lange dos anos 80 , a sociedade porruguesa afastou-se da dupla
heranc;:a do perfodo autoritario e do processo revoluciomirio de ] 97 5.
Consolidas;ao democratica, adesao a CEE e desenvolvirnento economi
co coincidiram parcial mente no tempo, num circulo virruoso difici l
mente previsfvel aquando do pedido de adesao.
Em 1990, para surpresa de varios sectores da opiniao publica, Por
rugal abando nou 0 campo dos «paises subdesenvolvidos» oode tinha es
tado des de que 0 conceito cinha sido inventado. Depois de do is acor
dos complexos com 0 Fundo Monetario Imernacional, lim fluxo de
fundos comunirarios de apoio chegou a POrtugal, e os seus efeitos co
mec;:aram a ser sentidos, com as estatlsticas a refleccirem uma melhoria
visfvel nas condic;:6es de vida e com um desemprego relacivamente pe
queno.
Nos anos 80, Portugal assistiu a um segundo cido de cresci memo e
mudanc;:a social. Acenrua-se a litoralizac;:ao da populac;:ao e a urbanizac;:ao
deu um novo salto, muito embora Porrugal permanec;:a ainda abaixo da
media europeia. Mais importance, a quebra da populac;:ao activa na agri
cultura foi muito significariva, descendo para 12 % ern 1992. Este e urn
sinroma da desagregas;ao da sociedade rural tradicional, ainda dominante
no final dos anos 70, na provincia do Centro e Norte do pals, que em
vez de emigrar se dirigiu agora para os centros urbanos nacionais. Acen
ruou-se cambem a terciarizac;:ao e 0 crescirnento das classes medias, com a
taxa de escolarizas;ao a aumemar significativameme neste perfodo.
Contrariando as perspectivas mais catastrofisras dos anos 70, Ponu
gal consolidou a sua democracia e deu um salro importante na moder

niza<;<'io econ6mica e social, ja como membro da Uniao Europeia, ven
do-se meSillO obrigado a acelerar a liberalizas:ao do seu mercado interno
como consequencia do aprofwldamemo da uniao econ6mica e monera
ria, encretanro decidido 1•
Seguindo urn padrao de adesao promovido pelas clites, com urn
grande consenso entre os principais partidos do sistema, com a excep
s;ao do Partido Comunista, e ainda desprovido de me can ism os referen
darios, s6 apos a entrada na CEE existiram press6es da opiniao publica
para uma maior participas;ao popular nas grandes reformas da Uniao
Europeia.
A descolonizas:ao e opc;:ao pr6-europefsta prOVOCOll uma produs:ao
ideologica significativa por parte dt: certos segmentos das dites inte1ec
tuais, muiro embora a por vezes anunciada «crise de identidade» nWlca
cenha emergido de forma palpaveF. Apos uma fase de recriminas:6es va
riadas, sobretudo por parte de sectores co nservadores , bem parente na
abundante produc;:ao de cr{tica a descolonizac;:ao na segunda metade dos
anos 70, formaram-se mesmo, ainda que com escasso sucesso, pequenos
panidos de extrema-direita tentando capiralizar 0 desconrentamento
dos sectores mais aringidos, nomeadamenre 0 dos «rerornados» de Afri
ca.:l. Pouco sucesso teve tambem a reconversao das mesmas areas ideol6
gicas conservadoras para wn discurso defensivo de uma «identidade na
cional» ameac;:ada pda sua dissolus;ao numa Europa comunit<iria, para a
qual a enrrada se avizinhava, com um amplo consenso a favor da entra
da unindo os dois partidos da dircita, 0 CDS e 0 PSD .
A elaboras:ao de discmsos idenrit<irios nacionalistas de reacc;:ao a dis
solus;ao no espas:o europeu emergiu no Porrugal dos anos 70, com um
conservadorismo urilizando de forma instrumental a vocac;:ao exclusiva
mente ad antista do paIs, por um lado, e wna defesa mais economicista
dos «inreresses das fon;as produtivas nacionais» peranrc 0 capitalismo
europeu, por parte do PCP. Com 0 miro das co16nias encerrado, as eli
tes democr3.ricas conseguiram consolidar na opiniao publica a opc;:ao
uropeia como a unica que podcria rccriar uma relac;:ao importante com
os novos paises africanos de lingua porluguesa, com os quais as relas:6es
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economicas tinham quase dcsaparecido e as politicas se rinham dererio
rado, apos a vaga de independencias em 1975.
Com a perspecriva de adesao, e sobretudo depois desta, novos pro
blemas idenridrios surgiram e 0 mais significativo foi 0 das rela~6es
com a vizinha Espanha. Falhadas as tenrativas pOl1:uguesas de negocia
~o autonoma da imegra'Tao 11a Comunidade, a Espanha emergiu pe
riodicamente na opiniao publica como urn poderoso vizinho «invadin
do» economicamente Portugal. Transforrnando-se em pouco tempo em
parceiro comercial maior, a «amea<;a espanhola» ressurgiu como amea~a
no quadro da abertura do mercado portugucs.
Em 1978, tres anos apos a descoloniza<;ao, a grande maio ria dos
portugueses, quase 70 %, pensava que «Portugal deveria rer dado a in
dependencia a esses pa(ses», muito embora «salvaguardando os direitos
dos porrugueses Ii radicadosl>. Apenas 2,2 % dos inquiridos se manifes
raram a favor da conrinua<;ao da lura comra os movimenros de liber
ra<;ao 1•
Apesar desra consrata<;ao, nesse mesmo ano de 1978, existia uma
signihcativa minoria, cerca de 20 % dos inquiridos, que pensava que
Portugal nao poderia sobreviver economicameme sem as ex-colon ias.
A observas;aa do processo de apagamento desta posi~ao parece indissa
ciavelmente ligada a perspectiva de adesao a CEE, ilustrando como «a
processo de adesao e a propria adesao riveram urn papel de consolida
c,:ao dos la<;os com as democracias europeias, alem de constiruLrem urn
substiruro da perda das ex-coI6nias e um incentivo as mudans;as na es
trutura das actividades economicas, socials e culrurais do Pais)/ .
A emergcncia da CEE como perspectiva positiva para a sociedade
portuguesa foi, no entanro, urn processo lento e, inicialmente, reduzido
as elites. Pouco tempo depois do pedido de adesao, em 1978, os Portu
gueses tinham escassa opiniao sobre 0 terna, com mais de 60 % da po
pula~ao sem saber se a entrada era decisiva para 0 fururo economico de
Portugal. S6 no inkio dos anos 80 se comec,:ou a notar W11a maior in
forma<;:<'lo e clareza de opiniao sobre 0 terna.
o Eurobarometro, que, desde 1980, regista sistematicamente a opi
niao dos Portugueses sobre 0 rerna, revdou uma clara linha ascendente
durante esta decada, com urn forte salto ap6s a adesao, em 1986.
numero de porrugueses que considerava a adesao it CEE urna coisa
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boa aumemau de 24,4 %, entre 1980 e 1982, para 64,5 %, entre 1986
e 1990, atingindo mais de 70 %, nos anos seguintes I.
Em 1993,65 % da populac,:ao achava que Portugal rinha beneficia
do muito em termos de desenvolvimemo econ6mica, com a adesao a
CEE. Como noutros paises do SuI da Europa, pareee (!."{istir uma forte
correla<;5.o nos elementos das classes medias urbanas entre europefsmo e
fraco «orgulho nacional" e, entre classes baixas rurais e pouco instrul
das, entre fraco europefsmo e Corte «orgulho nacional»2.
No campo da unlao politica e dos objectivos de Maastricht, a gran
de maioria dos pOHuguescs apoiava a uniao politica e monetaria e, ain
da mais. a polftica de seguran~a comum. Esta percentagem diminuia
quando questionados explicitamente sobre um regime federal europeu
(governo unico federal), com wna maioria contra (38,3 %).
Reafirmando a su.a idencidade europeia, mantendo-se optimistas so
bre a Uniao Europeia e a integra<;ao POl1:uguesa aa lange dos aDOS 80,
os Porrugueses, tanto quamo os estudos de opiniao pUblica permitem
avaliar, nao passaram por serios problemas de identidade com 0 hm do
imperio colonial, em 1975, ou com a sua nova inser<;ao internacional
no espac,:o europeu, em 1986.
NUllo Severiano Teixeira
Antonio Costa Pinto
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