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INTRODUÇÃO

O Governo português é “o órgão de condução da política geral do país e o órgão

superior da administração pública” (art. 182, CRP). Constitui, assim, o centro do

poder executivo no sistema político e, por essa razão, a conquista do governo

constitui a ambição principal da generalidade dos políticos profissionais. Como

em todas as democracias institucionalizadas, trata-se da arena onde convergem

e convivem o poder simbólico do prestígio social com o poder real das decisões

fundamentais que afectam toda a colectividade. No entanto, e apesar da sua im-

portância, a investigação sistemática do governo é ainda escassa em Portugal,

sobretudo quando comparada com outras áreas da política democrática como o

parlamento, os partidos políticos ou o comportamento eleitoral. Embora exis-

tam sólidas investigações colectivas dedicadas àquelas áreas, fortemente inseri-

das em iniciativas internacionais, o estudo do governo português, em particular

dos perfis ministeriais, ficou – com uma honrosa excepção1 – subalternizado.

Neste documento apresentamos alguns dados que têm vindo a ser recolhidos e

analisados para o caso português no âmbito do projecto SEGov. Quanto à estru-

tura, depois de uma secção de enquadramento sobre o lugar do governo no sis-

tema político português, apresentamos, de forma sintética, alguns dos

principais atributos que têm caracterizado os vários governos constitucionais

(1976-2022). De forma complementar, no ponto 3, discutimos os elementosmais

importantes relativos à estrutura, dimensão e funcionamento do governo. No

ponto 4 procedemos a uma contextualização política do período de governação

socialista e apresentamos uma breve caracterização do actual governo que ser-

virá como ponto de partida para, nas secções seguintes, analisarmos os atribu-

tos básicos do governo e das elites governativas em Portugal desde 1976. Assim,

recuando sempre que possível até ao início do período democrático, analisare-

mos a evolução dos vários atributos da elite ministerial (idade, sexo, formação

académica, filiação partidária e especialização) de forma a enquadramos as ca-

racterísticas do actual governo no fio histórico dos governos nacionais.

1Referimo-nos aos trabalhos publicados por António Costa Pinto e Pedro Tavares de Almeida.



Com a aprovação de uma nova Constituição democrática,

a 2 de abril de 1976, Portugal adotou um sistema de gover-

no semipresidencial. Ao contrário de outros sistemas se-

mipresidenciais – em que se verifica uma partilha do

poder executivo com o chefe de Estado –, em Portugal, o

poder executivo constitui uma prerrogativa do Primeiro-

Ministro (PM) e do governo. A vontade popular expressa

no acto eleitoral é um dos elementos fundamentais no

processo de constituição de um novo governo mesmo que

este não seja eleito directamente pelos cidadãos. Após a

realização de eleições, o Presidente da República (PR),

tendo em contra os resultados eleitorais e depois de ouvir

os partidos com representação na Assembleia da Repúbli-

ca (AR), nomeia um Primeiro-Ministro, geralmente o líder

do partido (ou coligação de partidos) que obtevemaior nú-

mero de votos e de assentos parlamentares.

Cabe também ao PR a nomeação (mas não a escolha)

dos restantes membros do governo. A escolha dos minis-

tros e secretários de Estado é uma prerrogativa do PM,

processo onde o chefe de governo goza geralmente de

grande autonomia, tanto em relação ao PR como aos par-

tidos que servem de suporte parlamentar ao executivo

(Lobo, 2005; Pinto e Almeida, 2009). Esta autonomia na se-

lecção dos ministros e secretários de Estado também se

verifica no processo de demissão dos membros do gover-

no. Não estando inibido de dar sugestões ou de influenci-

ar, através de mecanismos informais, as opções relativas à

composição governativa, ainda assim, são relativamente

poucos, sobretudo desde a revisão constitucional de 1982,

os casos conhecidos de intervenção presidencial na esco-

lha ou demissão de membros do executivo (Pinto e Almei-

da, 2009; Franco, 2020).

O governo responde politicamente perante a AR, o que

significa que a sobrevivência do executivo depende essen-

cialmente da confiança e apoio que consegue auferir no

seio da instituição parlamentar. Na versão inicial da Cons-

tituição de 1976, porém, o governo respondia politicamen-

te perante o parlamento e o PR. Esta dupla responsabi-

lidade colocava a sobrevivência do governo dependente

também da confiança política do chefe de Estado que, à

luz do texto constitucional, detinha alguma margem de

manobra para demitir o governo, independentemente de

este gozar ou não de um apoio maioritário no parlamento.

Entre 1976 e 1982, a maior amplitude na configuração dos

poderes presidenciais, associado à incapacidade de o sis-

tema partidário produzir soluções governativas estáveis,

patrocinou uma maior intervenção do chefe de Estado na

esfera governativa, de que o exemplo paradigmático fo-

ram os três governos de iniciativa presidencial nomeados

pelo Presidente Ramalho Eanes.

No entanto, a revisão constitucional de 1982 – que su-

bordinou o poder militar ao poder civil e reduziu os pode-

res presidenciais – suprimiu a responsabilidade política

do governo perante o PR e limitou a prerrogativa presiden-

cial de demissão do executivo a casos em que “tal se torne

necessário para garantir o regular funcionamento das ins-

tituições democráticas” (art. 195-2º, CRP). Importa salien-

tar que a redução dos poderes presidenciais não significou

umamudança na natureza do sistema de governo em Por-

tugal. Recorrendo às categorias estabelecidas por Shugart

e Carey (1992), como alguns autores têm oportunamente

defendido (Amorim Neto e Lobo, 2009; Amorim Neto,

2022), o que aconteceu foi uma evolução no tipo de semi-

presidencialismo predominante, evoluindo o caso portu-

guês de uma variante presidencial-parlamentar (1976-

1982) para um subtipo premier-presidencial (desde 1982).

Esta evolução coincidiu, ao longo dos anos oitenta,

com um reforço crescente do papel e do peso político do

PM. O recrudescimento da centralidade do PM no sistema

político foi facilitado pela conjugação cumulativa de vári-

os factores, como a revisão constitucional de 1982, a deri-

va maioritária do sistema partidário ocorrida a partir de

1987 e, de importância decisiva, da “reorganização do po-

der executivo” e da crescente “governamentalização dos

partidos” (Amorim Neto e Lobo, 2009: 38; Lobo, 2005). De

qualquer modo, convém reconhecer que, não obstante a

reconfiguração dos poderes presidenciais e a proeminên-

cia crescente do PM, o PR não ficou desarmado institucio-

nalmente nem se viu, a partir dos anos oitenta, reduzido

a uma figura meramente cerimonial.

Para além dos poderes de nomeação e demissão do go-

verno e de dissolução da AR, depois da revisão de 1982, o
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PR manteve importantes prerrogativas constitucionais de

âmbito legislativo, nomeadamente em termos de poder de

veto e no recurso à verificação da constitucionalidade das

leis junto do Tribunal Constitucional. Embora com inten-

sidade e eficácia variáveis, o uso destes poderes legislati-

vos tem permitido aos chefes de Estado influenciar a

acção governativa e a agenda legislativa parlamentar

(Amorim Neto e Lobo, 2009; Freire e Pinto, 2010). Essa ca-

pacidade de influência é frequentemente reforçada pelo

recurso a estratégias políticas informais - ou extra-consti-

tucionais – através das quais os Presidentes procuram

condicionar a agenda política e mediática, geralmente re-

correndo ao uso público da palavra ou a outras iniciativas

junto da sociedade civil (Jalali, 2011; Feijó, 2021).

Para além da demissão do governo ou da dissolução da AR

por parte do PR, a demissão do executivo pode efectivar-se

por via parlamentar. Nestes casos, a queda do governo

pode resultar da rejeição do programa de governo, da não

aprovação de umamoção de confiança ou da aprovação de

uma moção de censura por maioria absoluta dos deputa-

dos em efectividade de funções. A demissão do PM acarre-

ta consigo a queda te todo o executivo, pelo que a renúncia

dos chefes de governo tem sido, como veremos no ponto

seguinte, um dos principais factores que tem levado à que-

da dos governos em Portugal. De resto, embora muito me-

nos usual, a Constituição também estipula que a demissão

do governo pode resultar da morte ou da impossibilidade

física do primeiro-ministro.

GOVERNOS 1976-2022

Desde a entrada em vigor da Constituição, a 2 de abril de

1976, Portugal assistiu à tomada de posse de 23 governos

constitucionais. A primeira década da democracia foi um

períodomarcado por uma grande instabilidade governati-

va. De facto, até 1987 – data da primeira maioria absoluta

monopartidária – nenhum governo conseguiu cumprir in-

tegralmente uma legislatura. Apesar das várias fórmulas

ensaiadas – governo minoritário de um só partido, gover-

nos de coligação com apoio maioritário no parlamento e

governos de iniciativa presidencial – nenhum executivo

conseguiu produzir uma solução política estável e coesa

que lhe permitisse cumprir integralmente o mandato. Só

em 1991, depois de uma sólida maioria parlamentar al-

cançada em 1987, o II governo do PSD liderado por Cavaco

Silva conseguiu chegar ao termo da legislatura.

De qualquer modo, e ainda que o ano de 1987 marque

uma viragem importante no sentido da estabilidade go-

vernativa, até hoje, apenas 6 governos não viram o seu

mandato interrompido no decorrer da legislatura. São

eles os dois governos maioritários de Cavaco Silva, o pri-

meiro governo (minoritário) de António Guterres, o gover-

no maioritário de José Sócrates, o governo de coligação

PSD/CDS liderado por Passos Coelho durante os anos da

troika e, mais recentemente, o primeiro governo minori-

tário de António Costa, que contou com o apoio parlamen-

tar dos partidos à sua esquerda, BE, PCP e PEV. Desde

1976, todos os outros governos, embora por diferentes ra-

zões, caíram antes do tempo. As causas que conduziram à

queda dos executivos resultaram da intervenção presiden-

cial (através da demissão do PM ou da dissolução da AR),

do parlamento (neste caso por intermédio da rejeição de

moção de confiança, da rejeição do programa de governo

ou da aprovação de uma moção de censura ao executivo

pela oposição) ou, como sucedido várias vezes ao longo da

III República, pela resignação do Primeiro-Ministro. De

Mota Pinto a José Sócrates, passando por Pinto Balsemão,

António Guterres ou Durão Barroso, vários chefes de go-

verno apresentam a demissão ao Presidente da República

arrastando consigo a queda do governo.

Ao analisar atentamente a tabela 1, verificamos que

apenas os executivos maioritários de um só partido (como

acontece com o actual governo socialista) aparentam ter

uma esperança média de vida coincidente com os quatro

anos da legislatura. Sendo uma condição suficiente para a

estabilidade governativa, uma maioria monopartidária

não deve ser encarada, porém, como uma condição neces-

sária. De facto, desde 1987, já dois governos minoritários

de um só partido (ambos do PS) conseguiram sobreviver à
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Tabela 1: GOVERNOS INAUGURAIS (1976-2022)

*Nomeado ameiomandato. MonMai: Monopartidário maioritário ColMai: Coligaçãomaioritário

Presi: Iniciativa Presidencial MonMin:Monopartidário minoritário ColMin: Coligaçãominoritário

PM/GOVERNO POSSE TIPO COMPOSIÇÃO RAZÃO PARA O
FIM DO GOVERNO

VIC
PM MIN GABSEC SSEC

Mário Soares I 23 JUL76 MonMin PS Rejeição deMoção
deConfiança 0 17 6239 6

Mário Soares II 23 JAN78 ColMai PS+CDS ExoneraçãodoPM
peloPR 0 15 4730 2

Nobre da Costa 27AGO78 Presi Apartidário Rejeição do
programade governo 0 14 4529 2

Mota Pinto 21NOV78 Presi Apartidário Renúncia doPM 1 15 4931 3

Lurdes Pintasilgo 31 JUL79 Presi Apartidário DissoluçãodaAR 0 16 4527 2

Sá Carneiro 30 JAN80 ColMai PSD+CDS+PPM Morte doPM 1 14 5338 1

Pinto Balsemão I 09 JAN81 ColMai PSD+CDS+PPM Renúncia doPM 0 17 5739 1

Pinto Balsemão II 04SET81 ColMai PSD+CDS+PPM Renúncia doPMe
dissoluçãodaAR 1 14 6043 3

Mário Soares III 09 JUN83 ColMai PS+PSD DissoluçãodaAR 1 16 5538 1

Cavaco Silva I 06NOV85 MonMin PSD MoçãodeCensura 0 13 4532 0

Cavaco Silva II 17AGO87 MonMai PSD Final domandato 1 15 5136 0

Cavaco Silva III 31OUT91 MonMai PSD Final domandato 0 16 6642 8

António Guterres I 28OUT95 MonMin PS Final domandato 0 17 5639 0

António Guterres II 25OUT99 MonMin PS Renúncia doPMe
dissoluçãodaAR 0 17 5942 0

Durão Barroso 06ABR02 ColMai PSD+CDS Renúncia do
Primeiro-Ministro 0 17 5134 0

Santana Lopes 14 JUL04 ColMai PSD+CDS DissoluçãodaAR 0 19 5738 0

José Sócrates I 12MAR05 MonMai PS Final domandato 0 16 5235 1

José Sócrates II 26OUT09 MonMin PS Renúncia doPMe
dissoluçãodaAR 0 16 5438 0

Passos Coelho I 21 JUN11 ColMai PSD+CDS Final domandato * 11 4534 1

Passos Coelho II 30OUT15 ColMai PSD+CDS Rejeição do
programade governo 1 16 5236 0

António Costa I 26NOV15 MonMin PS Final domandato 0 17 5841 0

António Costa II 26OUT19 MonMin PS DissoluçãodaAR 0 19 6950 0

António Costa III 30MAR22 MonMai PS Adecorrer 0 17 5538 0



tabela 1, oscilou bastante nos primeiros governos consti-

tucionais até se tornar uma realidade excepcional.

Se há padrões relativamente recorrentes quando olha-

mos às características dos vários governos outros têm so-

frido algumas oscilações. A dimensão dos executivos é

uma das dimensões onde é possível constatar variações

significativas. As oscilações em termos de dimensão glo-

bal dos governos têm resultado essencialmente do núme-

ro de secretários de Estado. Embora seja possível encon-

trar variações, o número de ministros tem sido um pouco

mais constante.

Ao longo da experiência democrática a média de mi-

nistros por governo tem rondado os 16 indivíduos. O II go-

verno de António Costa (2019) e o governo liderado por

Santana Lopes constituíram os executivos com o número

mais elevado de ministros (19). Em contrapartida, com

um conselho de ministros composto por 11 elementos, o

primeiro governo liderado por Pedro Passos Coelho foi o

mais reduzido. No entanto, se contabilizarmos os secre-

tários e subsecretários de Estado, a dimensão agregada

legislatura e, entre 2011 e 2015, pela primeira vez, um go-

verno de coligação conseguiu cumprir integralmente o

mandato.

A composição partidária do governo surge como o tra-

ço mais recorrente quando olhamos para os diferentes

executivos nacionais. Com a breve excepção dos três go-

vernos de iniciativa presidencial no final dos anos setenta,

desde 1976, os governos têm sido chefiados alternada-

mente por PS e PSD, e os elencos governativos compostos

por indivíduos extraídos dos três partidos do chamado

“arco da governação” (PS, PSD e CDS). Para além destes –

mas apenas durante um breve período, que coincidiu com

os governos da AD – um pequeno partido (PPM) integrou

o executivo. Com efeito, ao longo de quase 50 anos, um

dos traços mais salientes do sistema partidário português

foi a exclusão de uma parte da esquerda partidária (PCP e

BE) da esfera governativa (Jalali, 2007). Este traço só parci-

almente foi removido no processo de constituição e viabi-

lização parlamentar do XXI governo constitucional. Nun-

ca até então uma maioria de esquerda no parlamento ti-

nha produzido uma solução de apoio a um governo

liderado pelo PS. Contudo, a novidade aqui introduzida li-

mitou-se ao apoio parlamentar ao governo, não tendo tido

qualquer tradução em termos de composição partidária

do governo (Jalali, 2019).

Chegados a 2022, um elemento curioso que sobressai

da tabela 1 é a coincidência no número de governos lide-

rados pelo PS e pelo PSD. De facto, desde 1976, ambos os

partidos lideraram 10 governos constitucionais. Evidente-

mente, tal não significa que ambos tenham passado exac-

tamente o mesmo tempo na condução do executivo. De

resto, desde o fim do cavaquismo (1995) – ou seja, nos últi-

mos quase trinta anos – o pêndulo governativo tem favore-

cido sobretudo o Partido Socialista, quer em número de

executivos, quer em tempo total de governação.

Quanto à estrutura, formalmente, o governo é constituído

pelo primeiro-ministro, ministros, secretários de Estado e

subsecretários de Estado. A Constituição também prevê a

possibilidade de existir um ou mais vice-primeiros-minis-

tros. A composição dos executivos tem assentado, porém,

num tríptico governativo composto essencialmente por

primeiro-ministro, ministros e secretários de Estado. A

existência de vice-primeiros-ministros nos elencos gover-

nativos tem estado sobretudo dependente da existência de

governos de coligação e, portanto, da necessidade de dis-

tinguir hierarquicamente o líder do segundo partido. A

única excepção a este padrão ocorreu no II governo de Ca-

vaco Silva, entre 1987 e 1990, quando Eurico de Melo viu o

seu lugar de número dois do executivo reforçado pela sua

elevação à categoria de vice-primeiro-ministro. Tanto no

caso de Eurico de Melo, como nos casos dos vice-PMs em

governos de coligação, a regra tem sido a acumulação do

cargo com uma pasta ministerial de relevo, como a defesa

nacional ou os negócios estrangeiros. Quanto à presença

de subsecretários de Estado, como é possível constatar na

ESTRUTURA, DIMENSÃOE FUNCIONAMENTODOGOVERNO
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gociadas e decididas previamente (Silveira, 2021; 2022).

Ainda no que toca ao funcionamento interno do gover-

no, os estudos existentes também têm apontado para uma

importância crescente do centro governativo e do núcleo

duro do governo em termos de coordenação governativa e

de definição da estratégia política dos executivos nacio-

nais (Lobo, 2005; Silveira, 2021; 2022; Silveira e Silva,

2022). O centro governativo é composto pelos ministros

(e/ou secretários de Estado) que tutelam pastas de coorde-

nação governativa interministerial. Ao nível da coordena-

ção, embora possam por vezes acumular com a tutela de

outras pastas sectoriais, estamos a falar dos Ministros da

Presidência, Ministros Adjuntos do PM e dos Ministros

dos Assuntos Parlamentares. Já o núcleo duro do governo,

que se consubstancia numa estruta informal de composi-

ção restrita, engloba osmembros do governo politicamen-

te mais influentes, seja devido à importância da pasta que

tutelam, seja pelo peso político que detêm ou, ainda, pela

ligação pessoal ao PM. Apesar dos ministros serem maio-

ritários, pode acontecer (como aliás tem sido a prática nos

governos de António Costa) que outros elementos partici-

pem neste núcleo, como secretários de Estado ou o líder

da bancada parlamentar.

Ambos – centro governativo e núcleo duro – funcio-

nam numa base semanal e muitas vezes, como acontece

no actual governo, existe uma interpenetração entre am-

bos. De salientar ainda que a importância crescente des-

tas duas estruturas internas ao governo tem estado

associada a uma subalternização progressiva do conselho

de ministros e a um reforço da posição e autonomia do

primeiro-ministro no seio do executivo (Silveira e Silva,

2022).

deste executivo (45) é idêntica à do primeiro governo lide-

rado por Cavaco Silva (1985) e do governo chefiado por No-

bre da Costa (1978). Com efeito, foram estes os três

executivos mais pequenos da história da democracia por-

tuguesa. Usando o mesmo critério, com um total de 69

membros, o II governo de António Costa foi o maior exe-

cutivo constituído desde 1976. Antes deste governo, só o I

e o XII governos constitucionais tinham tido um número

tão elevado de ministros e secretários de Estado (62 e 66,

respectivamente). Se tivermos em consideração que a mé-

dia de membros por governo é de 54 indivíduos, verifi-

camos que estamos perante três governos com uma

dimensão anormalmente elevada para o padrão nacional.

O governo actual, até devido a algumas críticas suscitadas

pela dimensão do anterior executivo, promoveu uma re-

dução dos ministros (17) e dos secretários de Estado (38),

passando a ter uma dimensão global (55) ligeiramente su-

perior àmédia. De resto, com esta redução, o actual gover-

no constitui o gabinete mais pequeno desde que António

Costa é PM.

No que toca o funcionamento interno do governo, im-

porta antes de mais ter presente que existe uma ligação

hierárquica entre primeiro-ministro, ministros e secretá-

rios de Estado. Os ministros respondem politicamente pe-

rante o PM e os secretários de Estado, cujas competências

são exercidas por delegação do responsável da pasta mi-

nisterial, perante os respectivos ministros (Silveira, 2021).

A estrutura, a composição e o modelo de funcionamento

interno do governo obedecem as escolhas efectuadas pelo

PM. É também ao chefe do executivo que compete “dirigir

a política geral do governo” e orientar e coordenar a acção

executiva sob responsabilidade dos ministros. O conselho

de ministros, que reúne semanalmente todos os ministros

do governo, surge formalmente como o órgão deliberativo

por excelência do executivo, uma vez que é responsável

pela aprovação colectiva das principais iniciativas legisla-

tivas do governo. Tecnicamente, o funcionamento do con-

selho de ministros é agilizado pelo trabalho preparativo

efectuado semanalmente pela reunião dos secretários de

Estado. Considerando a sua função deliberativa e a sua

importância no funcionamento interno do executivo, im-

porta salientar que, na prática, o conselho de ministros

tem vindo a tornar-se progressivamente um fórum de

mera ratificação de diplomas ou iniciativas legislativas ne-

8



De acordo com o resultado das eleições legislativas, reali-

zadas a 30 de janeiro de 2022, o Presidente da República

indigitou o líder do Partido Socialista, António Costa, para

um terceiro mandato como primeiro-ministro. Ao contrá-

rio dos dois governos anteriores, em que o PS constituiu

apenas o segundo maior partido no parlamento (2015-

2019) ou dispunha de uma maioria relativa de deputados

(2019-2022), desta vez a formação do executivo socialista

emanou de umamaioria absoluta na Assembleia da Repú-

blica.

Em 2015, apesar da coligação de centro-direita (PSD-

CDS) ter vencido as eleições e do PSD constituir o partido

commaior número de deputados, os partidos de esquerda

obtiveram amaioria de lugares na Assembleia da Repúbli-

ca. Isto permitiu que os partidos situados à esquerda do

PSD, votassem a rejeição do programa de governo que o

indigitado primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, apre-

sentou na AR, determinando assim a queda do executivo.

Mais importante, pela primeira vez na história da demo-

cracia portuguesa, uma maioria parlamentar de esquerda

teve tradução numa solução política de governo. Recor-

rendo a uma fórmula política inédita, os partidos à es-

querda dos socialistas (BE, PCP e PEV) disponibilizaram-

se para negociar bilateralmente com o PS as condições de

apoio e sustentação parlamentar do governo minoritário

liderado por António Costa. Esta cooperação entre a es-

querda portuguesa, assente numa fórmula de “parlamen-

tarismo contractual”, permitiu ao governo socialista,

contra muitas das expectativas iniciais, cumprir integral-

mente a legislatura (Fernandes, Magalhães e Santana-Pe-

reira, 2018; Lisi, 2022).

Nas eleições legislativas de 2019, ao contrário do suce-

dido em 2015, o PS foi o partido mais votado e conseguiu

constituir o grupo parlamentar mais numeroso na AR.

Contudo, os socialistas não conseguiram alcançar a tão

ambicionada maioria absoluta. Apesar da esquerda per-

manecer maioritária no hemiciclo, em vez de uma reedi-

ção da “geringonça”, a fórmula política escolhida pela

liderança do PS para o seu segundo mandato governativo

foi a formação de um governo minoritário tradicional.

OXXIII GOVERNOCONSTITUCIONAL: DA “GERINGONÇA”À
INESPERADAMAIORIAABSOLUTA

Sem acordos escritos ou informais com a esquerda parla-

mentar, o governo preferiu salvaguardar a sua margem de

manobra para negociar ora com a esquerda ora com a di-

reita parlamentar. Uma opção que voltou a colocar o PS

mais próximo daquilo que foi a matriz governativa do par-

tido entre 1976 e 2015.

A legislatura que se iniciou em 2019 ficou marcada

pelo afastamento crescente entre o governo do PS e os

seus antigos parceiros, levando ao fim da convergência

parlamentar à esquerda (Freire, 2022). Um afastamento

que teve o ponto culminante a 27 de outubro de 2021,

quando BE, PCP e PEV, juntamente com os partidos da di-

reita parlamentar, decidiram votar contra a proposta de

Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) apresentado

pelo governo. Uma vez rejeitado o OE2022, cumprindo

com aquilo que tinha previamente anunciado, o PR deci-

diu dissolver a AR e convocar eleições legislativas anteci-

padas.

Numas eleições legislativas muito marcadas pela crise

política (chumbo do OE e dissolução da AR), pelo deslaça-

mento dos entendimentos políticos à esquerda e pelos

efeitos da pandemia (crescimento exponencial do número

de casos nas semanas que antecederam as eleições), o Par-

tido Socialista conseguiu alcançar uma surpreendente vi-

toria eleitoral. Na verdade, a maioria absoluta acalçada

pelos socialistas foi duplamente inesperada. Por um lado,

porque nenhuma sondagem apontava para um resultado

tão expressivo do PS – pelo contrário, vários estudos pare-

ciam corroborar uma lógica de bipolarização nas inten-

ções de voto e uma incerteza quanto ao possível vencedor

da noite eleitoral – e, por outro lado, porque a vitória do

PS português contrasta bastante com o ambiente de retra-

ção eleitoral generalizado dos partidos socialistas ou soci-

ais-democratas europeus.

No que concerne à composição do XXIII governo cons-

titucional, o facto de estarmos perante o terceiro governo

liderado pelo mesmo primeiro-ministro e com a mesma

coloração partidária não deixa de ter importantes reflexos

nas características do executivo e no perfil dos ministros.

Dos 17 ministros que compõem o XXIII governo constitu-
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cional, 10 transitaram diretamente do executivo anterior.

No entanto, importa realçar que dos 10 ministros que so-

breviveram à mudança de governo, 7 ocupavam cargos

ministeriais e apenas 3 ascenderam ao posto ministerial

vindos de secretárias de Estado (Catarina Sarmento e Cas-

tro, João Costa e Duarte Cordeiro).

Se recuarmos ao elenco inaugural do I governo lidera-

do por António Costa, não existe nenhum ministro actual

que ocupasse uma pasta ministerial em outubro de 2015.

Contudo, pelo menos quatros dos actuais ministros ocu-

pavam nessa data o cargo de secretário de Estado2. Se des-

locarmos o enfoque do governo inaugural (2015) para a

última composição do I governo de António Costa (2019),

o número de sobreviventes no governo inaugural de 2022

ascende a 8 ministros. Maria Vieira da Silva, Pedro Nuno

Santos, João Gomes Cravinho e Marta Temido, por exem-

plo, ocupam pastas ministeriais desde o primeiro governo

de António Costa, embora as respectivas nomeações mi-

nisteriais tenham ocorrido entre 2018 e 20193.

Para além de mais de metade dos ministros ter transi-

tado do governo precedente, estamos perante um executi-

vo que apresenta, à data da tomada de posse, uma média

de idades de 52 anos, em que 65% dosministros possui ha-

bilitações académicas de nível pós-graduado (a esmagado-

ra maioria com doutoramento) e 53% (9) pertence ao sexo

feminino. Ademais, se 41% dos ministros podia ser for-

malmente considerada independente, cerca de 57% dos

ministros sem filiação partidária correspondia àquilo a

que temos vindo a chamar semi-independentes (soft parti-

sans), ou seja, ministros formalmente apartidários, mas

com uma trajectória de colaboração política com um

determinado partido. De igual modo, dos 59% de minis-

tros filiados no PS 70% eram, à data da tomada de posse,

dirigentes nacionais do partido. Globalmente, e indepen-

dentemente do vínculo partidário, 76% dos ministros

pode ser considerada especialista («expert»), isto é, deti-

nha conhecimento e experiência na área tutelada à data

da nomeação.

3Eram secretários de Estado, em 2019, Ana Mendes Godinho, João Costa,
Maria do Céu Antunes e Duarte Cordeiro.

2Mariana Vieira da Silva, Pedro Nuno Santos, João Costa e Ana Mendes Godinho.

IDADE

Em relação à idade, como é possível vislumbrar na figura

1, os primeiros governos constitucionais apresentam uma

média de idades mais baixa. Trata-se de um resultado ex-

pectável, uma vez que corresponde a uma decorrência da

juventude do próprio regime democrático. O novomilénio

– mais concretamente o governo liderado por Durão Bar-

roso – marca um ponto de viragem no sentido da forma-

ção de governos com uma média de idades superior a 50

anos. O actual governo insere-se nesta tendência. Ainda

assim, com uma média de 52 anos à data da tomada de

posse, apresenta um elenco ministerial ligeiramente mais

novo que o primeiro (54 anos) e segundo (52.7 anos) gover-

no liderado por António Costa ou que os governos

socialistas liderados por José Sócrates (53.5 e 54.6 respec-

tivamente). À data da tomada de posse, não existia ne-

nhumministro com idade inferior a 40 anos e apenas dois

(se contarmos com o PM) apresentavam idades acima dos

60. Em todo o caso, a maioria dos ministros encontrava-se

alinhado com a média de idades (52 anos) ou abaixo dela.

Por outro lado, a senioridade do Ministro da Economia e

do Mar, António Costa Silva (70 anos), destacava-se bas-

tante dos restantes ministros, constituindo claramente

um caso desviante.

PERFISMINISTERIAIS
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Figura 1: IDADE DOS MINISTROS



como pré-requisito para o exercício do cargo ministerial

(Almeida e Pinto, 2003).

Em termos de formação académica de base, no decor-

rer dos primeiros 30 anos da experiência democrática, ve-

rificou-se uma hegemonia dos ministros licenciados em

direito e engenharia. Na passagem do século XX para o sé-

culo XXI, porém, já é visível o peso crescente dos minis-

tros licenciados em economia. Aliás, como transparece na

figura 3, os economistas suplantam paulatinamente os en-

genheiros. Importa salientar que, ao longo dos últimos

vinte anos, o direito e a economia permanecem como as

áreas de formaçãomais relevantes da elite ministerial. Em

todo o caso, é interessante verificar que os governos de

António Costa (sobretudo no governo actual e no anterior)

se regista uma importância crescente dos ministros com

uma licenciatura em ciências sociais. A mesma tendência

pode ser encontrada quando analisamos as áreas em que

os ministros obtêm a sua formação pós-graduada. Em

bom rigor, desde 1976, a maioria dos ministros obteve um

mestrado ou doutoramento em direito ou economia, em

certos momentos seguidos da engenharia. Mas, tal como

sucede ao nível da licenciatura, também ao nível pós-gra-

duado registamos nos governos socialistas mais recentes

(sobretudo no actual) um peso cada vezmais relevante das

ciências sociais.

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS

Um dos elementos mais salientes do perfil dos ministros

portugueses prende-se com o elevado nível de habilita-

ções académicas. Com efeito, em 23 governos constitucio-

nais, apenas é possível encontrar quatro ministros sem

um diploma universitário. O número de ministros com

formação de carácter pós-graduado também é bastante

significativo ao longo de todo o período em análise, sendo

possível identificar uma tendência cada vez mais acentua-

da para o recrutamento de ministros com formação ao ní-

vel de mestrado e doutoramento.

Como é possível constatar através da figura 2, o gover-

no actual encontra-se entre os três executivos com níveis

habilitacionais mais elevados. Em termos de credenciais

académicas, à frente do actual governo, só encontramos o

I governo de António Costa e o I executivo de José Sócra-

tes. À data da tomada de posse, o actual governo apresenta

uma ligeira subida (de 63% para 65%) na percentagem de

ministros com habilitações de nível pós-graduado (mes-

trado ou doutoramento) em relação ao governo imediata-

mente anterior. Ademais, trata-se de um governo em que

mais de metade dos ministros (53%) possuía um doutora-

mento. Os dados apresentados na figura 3 corroboram – e

num certo sentido até acentuam – um dos traços que an-

teriores estudos sobre o perfil da elite governativa tinham

apontado: a importância das habilitações académicas
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Figura 3: ÁREA DE FORMAÇÃO ACADÉMICA DOS
MINISTROS (LICENCIATURA)

Figura 2: NÍVEL DE EDUCAÇÃO DOS MINISTROS



GÉNERO

Outro traço fundamental que tem caracterizado a elite po-

lítica portuguesa é escassa presença de mulheres na esfe-

ra parlamentar e governativa. Se excluirmos o caso atípico

do IV governo constitucional – um governo de iniciativa

presidencial liderado por Maria de Lurdes Pintasilgo – é

necessário esperar até 1985 para encontrar uma mulher

elevada à condição de ministro. Ao nomear Leonor Beleza

para a pasta da Saúde no seu primeiro executivo, Cavaco

Silva iniciou um tímido processo de recrutamento minis-

terial feminino. Até então, e ainda que de forma bastante

limitada, a presença de mulheres no governo tinha-se ma-

nifestado apenas ao nível dos secretários de Estado.

Apesar deste enviesamentomasculino no recrutamen-

to da elite política, seguindo uma tendência verificada na

generalidade dos Estados membros da União Europeia, os

governos portugueses têm-se tornado progressivamente

mais inclusivos, tanto ao nível da selecção dos ministros

como dos secretários de Estado (Almeida, 2022; Silveira,

2022). O aumento do recrutamento feminino para cargos

ministeriais ao longo da democracia portuguesa é visível

na figura 4. De acordo com a figura, facilmente constata-

mos que percentagem de ministras nos governos inaugu-

rais tem aumentado sobretudo no decorrer das duas

últimas décadas. De forma complementar, considerando

mais uma vez a composição do executivo à data da tomada

de posse, é interessante verificar que esse aumento tem

tido no Partido Socialista o seu principal impulsionador.

Do ponto de vista da representação feminina, o I governo

de José Sócrates (2005), o II e III governos de António Cos-

ta (2019 e 2022, respectivamente) estão entre os três gover-

nos com maior percentagem de ministras.

Se um dos traços mais salientes do governo anterior já

tinha sido, aquando da sua formação, o elevado número

de mulheres, o actual governo liderado por António Costa

parece ser o corolário lógico da tendência então registada.

Ao incluir nove ministras no elenco inicial do seu terceiro

governo (53%), pela primeira vez na histórica da democra-

cia portuguesa um governo inicia funções com um núme-

ro de mulheres superior ao de homens em cargos

ministeriais. A predominância das mulheres no conselho

de ministros, porém, não durou muito tempo. A substitui-

ção de Marta Temido por Manuel Pizarro na pasta da Saú-

de, em setembro de 2022, inverteu o peso relativo de
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ambos os sexos: os homens passaram a deter 53% dos car-

gos ministeriais e as ministras desceram para 47%. De

qualquer modo, mesmo depois desta remodelação, o actu-

al governo permanece como o executivo com maior per-

centagem de mulheres desde 1976.

PARTIDÁRIOS VS INDEPENDENTES

Uma das dimensões mais analisadas e debatidas sobre a

elite governativa em Portugal refere-se à ligação dos mi-

nistros aos partidos, salientando-se a presença significati-

va de ministros sem filiação partidária ou com escassa

experiência política nos vários executivos (Lobo, 2000;

2005; Pinto e Almeida, 2009; 2018). O peso e importância

de ministros sem carreira parlamentar ou cargos de direc-

ção partidária tem sido muitas vezes apresentado como

uma divergência nacional face aos padrões predominan-

tes na maioria das democracias europeias (Pinto, 2020; Al-

meida, 2022). Indo além da tradicional visão dicotómica

entre ministros partidários e independentes, a Figura 5

permite-nos identificar diferentes dinâmicas existentes

nos dois campos.

A primeira conclusão que podemos tirar é que o nú-

mero de independentes é de facto bastante elevado e ten-

de a ser maior nos governos liderados pelo PS. Com cerca

Figura 4: MINISTRAS MULHERES



subcategorias, resulta de uma combinação de semi-inde-

pendentes (24%) com dirigentes nacionais (41%), com

clara prevalência dos segundos. Como nos anteriores go-

vernos liderados por António Costa, os ministros partidá-

rios (59%) são maioritários em comparação com os

independentes (41%), mas dos ministros filiados do PS,

cerca de 70% são dirigentes de topo do partido. Assim sen-

do, como é possível constatar na figura 5, a conquista da

maioria absoluta e a formação do terceiro governo socia-

lista, fez-se acompanhar pelo reforço dos ministros que

são também dirigentes nacionais do PS.

ESPECIALISTAS

Na análise dos perfis ministeriais é usual recorrer-se à dis-

tinção entre políticos profissionais (politicians) e espe-

cialistas (experts). Os segundos distinguir-se-iam dos

primeiros, quer devido à sua condição de «outsiders» em

relação aomundo da política e da vida partidária, quer em

função do conhecimento e competências especializadas

adquiridas. Sem experiência político-partidária prévia e

munidos de credenciais académicas e profissionais, são

estes especialistas que, uma vez recrutados para o gover-

no, geralmente são apelidados de ministros tecnocratas.

Claro que a fronteira que separa o grupo dos políticos pro-

fissionais dos especialistas ou tecnocratas não deve ser in-

terpretada como uma fronteira fechada. Existe circulação

entre o campo da política e o mundo dos professores uni-

versitários, dos gestores e empresários, do alto funciona-

lismo público ou dos altos quadros de organismos

internacionais. No ponto anterior vimos como uma fatia

não despiciente dos ministros independentes dificilmente

pode ser rotulada (politicamente) de «outsider».

No entanto, e apesar do reconhecimento de que a dis-

tinção entre políticos e especialistas não deve ser perceci-

onada como uma divisão entre categorias estanques ou

mutuamente excludentes (Pinto e Almeida, 2018; Almeida

2022), a verdade é que, na análise empírica dos perfis mi-

nisteriais em Portugal, elas tenderam a ser tratadas como

tal. Em bom rigor, nos principais estudos sobre a temáti-

ca, verificou-se uma tendência bastante acentuada para

diluir o conceito de independente no de especialista e/ou

tecnocrata (Pinto e Almeida, 2009; 2018). Numa narrativa

que também encontra eco e propagação nos meios de
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de metade de ministros apartidários, os governos lidera-

dos por José Sócrates constituíram a expressão esdrúxula

do recrutamento de independentes. No entanto, podemos

ainda verificar que o número de “independentes puros”

não é tão grande como se poderia pensar. O número de se-

mi-independentes representa uma fatia bastante signifi-

cativa. A semi-independentes (ou soft-partisans) chama-

mos os ministros sem filiação partidária que gravitam na

órbita de um determinado partido. Sendo próximos politi-

camente e tendo ligações informais à esfera partidária –

na maioria dos casos com uma trajectória de colaboração

política e governativa com um determinado partido –,

estes independentes têm constituído uma reserva de re-

crutamento importante para os principais partidos gover-

nativos (Silva et al, 2023).

No universo dos ministros com filiação partidária, a

figura distingue entre os ministros que, à data da nomea-

ção, se encontravam na simples condição de militantes e

aqueles que ocupavam cargos de direcção nos órgãos na-

cionais do partido. Como seria expectável, os dados de-

monstram que todos os governos tendem a recrutar para

cargosministeriais uma fatia importante de dirigentes na-

cionais. Não se trata, porém, de uma condição necessária

ou imprescindível para chegar a ministro. A composição

inicial do XXIII governo constitucional, em termos de

Figura 5: VÍNCULO PARTIDÁRIO DOS MINISTROS



comunicação social, parte-se frequentemente do princí-

pio que elevados graus académicos, coadunados com uma

cátedra na universidade ou um alto cargo na administra-

ção pública ou privada, asseguram automaticamente, em

termos de «expertise», a adequação do perfil do ministro

à pasta ministerial. Ora, embora esse seja o caso mais fre-

quente, importa ter presente que nem sempre os minis-

tros independentes são especialistas na área ministerial

que tutelam.

Esta narrativa tende a obscurecer também outras fon-

tes de aquisição de conhecimento e especialização que po-

dem ser tão ou mais relevantes na hora de determinar o

«expertise» de um determinado ministro. As carreiras po-

líticas (em termos governativos, parlamentares e autár-

quicos) constituem uma fonte de aquisição de conhe-

cimentos, competências e especialização que não deve ser

desvalorizada. As pastas ministeriais não são todas iguais

e, como tal, não requerem todas omesmo tipo de conheci-

mentos ou competências. Se o estatuto de independente

não assegura, por si só e à priori, o atributo de especialis-

ta, o carácter partidário de um ministro também não de-

termina a sua falta de «expertise».

A figura 6, que mede o «expertise» dos ministros com

base na sua formação académica, na sua trajectória pro-

fissional e na experiência política, demonstra como a ge-

neralidade dos governos portugueses, entre 1999 e 2022,

tende a ter um elevado nível de ministros especialistas na

pasta que tutelam. Este nível de especialistas só é possível

porque o «expertise» não constitui um atributo exclusivo

dos ministros independentes ou genericamente apelida-

dos de tecnocratas. Ao contrário do que acontece em ou-

tros países do Sul da Europa (Itália e Grécia), onde o peso

dos ministros partidários «generalistas» tende a ser bas-

tante mais elevado (Bermeo, 2003, Castaldo e Verzichelli,

2021; Karoulas e Kakepaki, 2021), em Portugal existe uma

forte componente de ministros especialistas de extração

partidária (Camerlo, Paris e Silveira, 2021)

O governo actual é um exemplo ilustrativo do que fica

dito: 76% dos ministros podem ser considerados especia-

listas, sendo que 54% destes são ministros partidários e

46% são independentes. Assim, emmarço de 2022, na sua

composição inicial, apenas 4 ministros não podiam ser

considerados especialistas; destes, 3 (75%) vinham das

fileiras do PS e 1 (25%), o Ministro da Cultura, era formal-

mente apartidário – na verdade, um exemplo paradigmá-

tico de um semi-independente. Embora esse facto seja in-

fluenciado pelo número de ministros que foi acumulando

experiência governativa pelo menos desde 2015 (nalguns

casos essa experiência remonta a governos socialistas an-

teriores), verifica-se neste governo um aumento do nível

de «expertise» face aos executivos imediatamente prece-

dentes. Em todo do caso, a percentagem de ministros es-

pecialistas foi sempre elevada nos governos liderados por

António Costa, independentemente do vínculo partidário

dos ministros.

Os dados da figura 6, e as características do governo

actual, parecem corroborar uma tendência evidenciada

num dos estudos pioneiros sobre o governo português.

Como oportunamente notou Maria Costa Lobo (2005: 61),

ao contrário do que acontece em alguns países de matriz

anglo-saxónica, em Portugal, “embora se reconheça a

natureza essencialmente política do governo enquanto

instituição composta maioritariamente por políticos

profissionais, espera-se que estes tenham um conheci-

mento técnico e administrativo aprofundado do ministé-

rio que irão liderar”. A existência de especialistas indica-

nos que, pelo menos teoricamente, esse conhecimento

técnico e administrativo existe. Não nos diz, nem nos

pode garantir, que estamos perante um bom ministro ou

uma boa governação.
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Figura 6: EXPERTISE DOS MINISTROS
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