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MIGUEL CATELA

*

A ESTRANHA REVISAO DO CONCEITO DE SECTOR PRIVADO
DA ECONOMIA NA ALTERA<;AO CONSTITUCIONAL DE 1982
Aprovada em 1976, a Constitui9ao continha, em si mesma, uma contradiyao de dificil gestao juridica: a um pluralismo politico, contrapunha-se a
obrigatoriedade de seguir um pre-determinado programa econ6mico-social. Certo
era que a interpreta9ao desse objectivo permitia diversos caminhos, mas, fosse
qual fosse o caminho escolhido, a direc9ao teria de ser a mesma.
Em 1985, numa pequena obra, intitulada "A Delirnitayao de Sectores de
Propriedade na Constitui9ao e na Lei" (Edi9oes Silabo), tentamos uma classificayao de documentos constitucionais, segundo o modelo da Constitui9ao econ6mica
(expressa ou implicita), de modo a situar o documento portugues. 0 resultado,
entao, foi este:
Constituir;:oes explicitas:

a) Constitui9oes socialistas do tipo sovietico;
b) Constituiy5es socialistas, para-socialistas ou que prevejam uma via legal
de socializa9ao: Constitui9ao Argelina, ConstituiyaoA!ema de 1919, Constituiyao Portuguesa de 197 6;
c) Constitui9oes que sao portadoras de um sistema econ6mico explicito,
que nao e o socialista, ou o da economia de mercado, como sucede com a
Constitui9ao Portuguesa de 193 3;
d) Constitui9oes que preferem, de modo explicito, uma economia social de
mercado, como a Constituiyao Espanhola de 1978.
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Constituir;oes implicitas:
e) Constitui96es liberais, aprovadas maioritariamente no seculo XIX, podendo servir de exemplo a Constitui9ao Portuguesa de 1822;
f) Constitui9oes europeias e nao europeias, do seculo XX, que omitiram
normas de descri9ao do sistema econ6mico, como a Constitui9ao Prancesa de 1946, ou a de 1958, a Constitui9ao do Japao, de 1947, ou a da
Suecia, de 1974;
g) Constitui9oes dos novos Estados do Terceiro Mundo, que omitiram a
descri9ao de sistemas econ6micos (Cambodja, 1947, Filipinas, 1935,
Coreia, 1962, Uniao Indiana, 1960, MalasTa, 1957, Camaroes, 1972).
De entre as Constitui9oes que definiram explicitamente sistemas econ6micos,
o tema da caracterizayao/qualificayao dos sectores de propriedade, estava normalmente presente, como o estava na Constitui<;:ao Portuguesa de 2 de Abril 1976,
atraves do seu artigo 89.0 , cujo texto original era:

"1. Nafase de transir;iio para o socialismo, haveni tres sectores de propriedade dos meios de produr;iio, dos solos e dos recursos naturais, definidos em
funr;iio da sua titularidade e do modo social de gestiio.
2. 0 sector publico e constituido pelos bens e unidades de produr;iio
colectivizados segundo os seguintes modos sociais de gestiio:
a) Bens e unidades de produr;iio geridos pelo Estado e por outras pessoas
colectivas publicas;
b) Bens e unidades de produr;iio corn posse uti! e gestiio dos colectivos de
trabalhadores,
c) Bens comunitarias corn posse uti! e gestiio das comunidades locais.
3. 0 sector cooperativo e constituido pelos bens e unidades de produr;iio
possuidos e geridos pelos cooperadores, em obediencia aos principios cooperativos.
4. 0 sector privado e constituido pelos bens e unidades de produr;iio niio
compreendidos nos numeros anteriores. "
Tinhamos, assim, uma defini<;:ao de sectores de propriedade marcada pelo
programa econ6mico director do conjunto da Constitui9ao, mas que era, tambem,
muito exigente na defmi<;:ao dos requisitos para classificayao dos meios de produyao (entre os quais avultavam as pr6prias empresas), nos sectores publico e cooperativo. Nao o era para o sector privado, o qual recebia, naturalmente, tudo o que
nao cabia nos restantes. A defini9ao residual, tambem por isso criticada, pois que
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parecia dar urn obj ectivo desprezo a economia privada, resultava, contudo, num
sector privado mais alargado do que o que estaria na mente dos constituintes de
1975-1976. Das entidades que eram afectadas por esta classifica<;:ao, salientavam-se
as empresas mistas, em que se verificava participa<;:ao publicae privada as quais
eram, todas, do sector privado.
Corn o acordo AD-PS sobre o fliTI da tutela militar do regime democratico,
alterou-se, tambem, a tecnica legislativa na defini<;:ao do sector privado. Respondendo as solicita<;:5es inclusas no projecto AD, o PS aceita, numa aparente, mas
juridicamente enganosa, concessao, a definir;iio do sector privado, pela positiva.
Do que resultou a seguinte norma, parte da revisao constitucional de 1982:
" (..).

3. 0 sector privado e constituido pelos bens e unidades de produr;iio cuja
propriedade ou gestiio pertenr;am a pessoas singulares ou colectivas privadas,
sem prejuizo do disposto no nitmero seguinte. "
0 numero seguinte que o artigo 89.0 agora referia, era o dedicado ao sector
cooperativo. E assim, atraves de uma aparente valoriza<;:ao qualificativa do sector
privado, sairam desse sector as empresas de economia mista maioritariamente publicas, que passaram a integrar, por classifica<;:ao constitucional, o sector publico.
Entre as quais as indirectamente nacionalizadas, nao protegidas pelo anterior artigo 83. 0 da Constitui<;:ao, sobre a irreversibilidade.
E assirn se tomou, em 1982, legalmente irnpossivel a politica de privatiza<;:ao
das empresas indirectamente nacionalizadas, e, de entre estas, em especial, as organizadas no IPE, as quais foram vendidas a privados, no Governo de Sa Carneiro,
pelos meios conferidos pela revoga<;:ao da Lei n° 77179, de 4 de Dezembro, efectuada pela Lei n° 3/80, de 29 de Mar<;:o, e concretizada a op<;:ao diversa, pelo
Decreto-Lei n° 343/80, de 2 de Setembro (de que resultou uma lista de empresas a
alienar).
Passados todos estes anos, e quase no fliTI da era das privatiza<;:5es e das
reprivatiza<;:5es, resultantes de nacionaliza<;:5es (de cujo proveito econ6mico tanto
viveu a maioria social-democrata, como vive a minoria socialista), nao deixa de
ser curioso apreciar as peripecias da revisao constitucional de 1982, sobre o conceito de sector privado. Ate porque, aproximando-se uma perigosa coincidencia
macro-econ6mica, que se consubstancia no fim das receitas extraordinarias das
privatiza<;:5es em simultaneo corn a concretiza<;:ao da Zona Euro, nunca se sabe se
estes temas, todos girando a volta da interven<;:ao do Estado na economia, nao
virao a ter urn a ir6nica rentree, pela porta da crise .. .
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