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também na vigência do II Governo 
Provisório. Este regime cerealífero, 
ao aproximar o preço do trigo a pagar 
à produção do seu valor no mercado, 
visa também favorecer o incremento 
do capitalismo agrário, na medida 
em que, indirectamente, induz à 
mecanização e à intensificação cultural 
como forma de maximização do lucro. 
   Portanto, e em síntese, a política 
gizada pela SEA, tendo por referên-
cia os objectivos do Programa do 
MFA em matéria agrícola, visa, no 
essencial, o aumento da produ-
tividade agrícola assente na re-
conversão capitalista dos campos.

A organização dos grandes pro-
prietários agrícolas
          Imediatamente a seguir ao 25 de Abril, 
os grandes proprietários agrícolas, 
liderados pelo seu elemento capitalis-

ta, iniciam um processo organizativo 
à margem das estruturas corporativas 
locais da lavoura o qual, tendo como 
ponto de partida os concelhos, num 
movimento ascendente da base para 
o topo, culmina na constituição da ALA 
(Associação Livre de Agricultores).
Esta associação, a ALA, através da 
qual os grandes proprietários agrí-
colas procuram integrar-se na nova 
ordem político-militar saída do 25 de 
Abril, enquanto grupo de pressão rep-
resentativo da lavoura, constitui-se 
em 21 de Maio de 1974, em Beja, com 
expansão posterior por outros distri-
tos, com a eleição de uma “Comis-
são Provisória Distrital” e a aprova-
ção de um documento denominado 
“Programa para uma reestruturação 
agrícola”, com o qual os grandes em-
presários dos campos do Sul   »»» 
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ARTIGO      

“Realizado o 25 de Abril 
de 1974, a questão cen-
tral que se coloca ao Es-
tado... é a concretização 
de medidas que «dinami-
zem a agricultura», ou 
seja, que possibilitem um 
aumento da produção”

Em cima: Trabalhadores agrícolas a caminho de uma manifestação em apoio à reforma 
agrária. 

produção, com a admissão que tal deve 
ser feito no contexto de uma “reforma
gradual da estrutura fundiária”(2).

   Assim, vão ser estes os objectivos 
que se colocam à SEA (Secretaria 
de Estado da Agricultura), liderada 
pelo Dr. Esteves Belo, a quem é en-
tregue a gestão das questões agrí-
colas durante a vigência dos três 
primeiros Governos Provisórios, o 
mesmo é dizer do pós 25 de Abril de 
1974 até ao 11 de Março de 1975.
   Um dos instrumentos destinados à 
prossecução destes objectivos é o de-
nominado PADAP (Plano Autónomo 
de Desenvolvimento Agro-Pecuário),  
publicado em finais de Agosto de 
1974(3), portanto já na vigência do II 
Governo Provisório, o qual permite 
descortinar afinal que tipo de dinam-
ização da agricultura é que a SEA e 
o Governo pretendem alcançar. O 
PADAP, cuja finalidade é contribuir 
para o aumento da produção agrícola, 
promovendo “o desenvolvimento da 
pastagem, de culturas arvenses e in-
dustriais e de produção pecuária”, ao 
não colocar a questão da alteração 
da estrutura fundiária do país como 
componente do aumento da produtivi-
dade agrícola pretendida, e ao propor 
actuar apenas através da concessão 
de crédito, do seu controlo e da as-
sistência técnica às explorações 
agrícolas, insere-se claramente num 
quadro de racionalidade económica 
capitalista, destinando-se, na prática, 
a subsidiar a grande propriedade e, por 
via disso, a contribuir para a criação de 
grandes empresas de tipo capitalista.
   Na senda da prossecução deste 
mesmo objectivo encontra-se um 
segundo instrumento importante de 
política agrícola, o novo regime ce-
realífero instituído pelo Decreto-Lei 
n.º 369/74 de 19 de Agosto, portanto 

   Realizado o 25 de Abril de 1974, 
o povo português vai, na rua, con-
quistar todos os direitos e liberdades 
mais tarde consagrados na Cons-
tituição de 1976. Esta é a matriz da 
democracia portuguesa: uma con-
quista do movimento popular e não 
a outorga de um qualquer poder 
legitimado por um golpe militar.
Fazendo parte desta vaga revolu-
cionária que alastra pelo país temos, 
nos campos do Sul, a luta dos assala-
riados rurais cujas reivindicações 
por melhores salários e garantia de 
emprego rapidamente dão lugar a um 
poderoso movimento de ocupações 
de terras, que se desenvolve pelo 
ano de 1975, facto que dá expressão 
e torna realidade a reforma agrária, 
no âmbito da qual se constituem, no 
que veio a designar-se ZIRA (Zona de 
Intervenção da Reforma Agrária)(1), 
cerca de meio milhar de NUPs (Novas 
Unidades de Produção) geridas colec-
tivamente pelos trabalhadores, ocu-
pando uma área de mais de um milhão 
de hectares de terra, dando emprego 
a perto de oitenta mil assalariados 
rurais, o que configura uma profunda 
alteração nas relações de produção até 
então dominantes nos campos do Sul.
   Discutir a génese desta realidade, 
através da apresentação do quadro 
económico, social e político que a 
explica, é o objectivo deste texto.

A política agrícola da Secretaria de 
Estado da Agricultura
   Realizado o 25 de Abril de 1974, 
a questão central que se coloca ao 
Estado, em matéria de política agríco-
la, em consonância com o programa 
do MFA (Movimento das Forças Ar-
madas), é a concretização de medi-
das que “dinamizem a agricultura”, ou 
seja, que possibilitem um aumento da 


