
Trabalho para o distrito de Beja, com 
a mediação do Governo, mais concre-
tamente da Secretaria de Estado do 
Trabalho, no qual os agricultores não 
se comprometem a dar trabalho aos 
assalariados rurais eventuais, mas 
aceitam ficar sujeitos à colocação 
de mão-de-obra no caso em que as 
propriedades estejam em regime de 
subaproveitamento. Para tratar desta 
questão são criadas duas comissões, 
uma concelhia, para fiscalizar o esta-
do de subaproveitamento das explo-
rações e colocar os trabalhadores e 
outra de recurso, de âmbito distrital(7).
         Na aceitação deste acordo, por parte 
da ALA, dois aspectos são decisivos. O 
relativo isolamento desta organização, 
acusada de estar implicada no “28 de 
Setembro”, e, como refere Fernando 
Oliveira Baptista, o modelo de capita- 
lização/intensificação, defendido pelo 
elemento capitalista dos campos do 
Sul, em oposição ao abandono/exten-
sificação, protagonizado pelos proprie-
tários fundiários, o que fazia com que 
os primeiros defendessem o aprovei-
tamento das terras subaproveita-
das como um dos aspectos, embora 
não o mais importante, de apoio 
ao emprego rural (Baptista, 2010).

As primeiras medidas de refor-
mismo agrária
    Tendo como pano de fundo vastas 
áreas do latifúndio subaproveitadas e 
num contexto onde os grandes propri-
etários agrícolas se confrontam com 
as reivindicações dos assalariados ru-
rais, sobretudo as que se relacionam 
com a garantia de emprego, onde as 
Ligas de Pequenos e Médios agricul-
tores reclamam a extinção e a liquida-
ção dos grémios da lavoura a seu fa-
vor, no que são contrariados pela ALA, 
e o acesso às propriedades do Estado, 
bem como às terras subaproveitadas, 
o III Governo Provisório, que toma 
posse a 1 de Outubro de 1974, no res-
caldo do “28 de Setembro” e da demis-
são do General António de Spínola da 
Presidência da República, cria o IRA 
(Instituto de Reorganização Agrária) 
e a CIC (Comissão de Intensificação 
Cultural), instituições que, segundo o 
ministro da Economia, visam comba-
ter as terras incultas e mal exploradas. 
A CIC, que tem como tarefa principal 
fazer o levantamento das terras sub-
aproveitadas e tornar as propriedades 
do Estado mais intensivas de forma a
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sadas e ao PCP (Partido Comunista 
Português) e aprovam-se as reivindi-
cações onde, para além de aumentos 
salariais e melhores condições de tra-
balho, tem papel central a garantia de 
emprego. Depois, por iniciativa das 
comissões sindicais distritais, e sob 
a supervisão dos secretariados exe-
cutivos que delas emergem, é que 
se constituem as estruturas sindi-
cais locais, por freguesia, as quais 
se instalam nas casas do povo onde 
obtêm o apoio logístico necessário à 
acção sindical, factor decisivo na or-
ganização rápida dos sindicatos(5).
São estas estruturas locais que, com 
o apoio das direcções, no Verão 
de 1974, vão discutir com os em-
presários agrícolas, organizados 
na ALA, as reivindicações dos tra-
balhadores rurais, iniciando-se o 
processo nos concelhos onde a es-
trutura sindical é mais forte, daqui 
resultando, em alguns casos, depois 
do recurso à greve, a assinatura dos 
primeiros acordos de trabalho rural.
    Estas convenções de trabalho rural 
seguem a de Beja, a primeira de to-
das, assinada em Junho de 1974, que, 
entre outros aspectos, contempla uma 
melhoria significativa do preço da jorna 
pelas oito horas de trabalho (160$00 
para os trabalhadores gerais homens 
e 120$00 para as mulheres, quando, 
em 1973, os valores médios pratica-
dos eram, respectivamente, de 80$00 
e 45$00), e garantia de emprego para 
todos os homens e mulheres cabeça 
de casal, e para as restantes mulheres 
trabalho correspondente a metade 
do período de tempo de vigência 
do acordo, que é de noventa dias(6).
    A análise do cumprimento destas 
convenções mostra que as cláusu-
las que mais dificuldades geram em 
termos da sua aplicação são as refe-
rentes à garantia de emprego. Muitos 
agricultores, para além de referirem 
que o problema do desemprego os 
transcende, competindo ao governo 
solucioná-lo, recusam-se mesmo a 
aceitar os trabalhadores distribuídos 
nos termos dos contratos assinados. 
   Após uma luta que se prolonga 
pelos meses de Setembro e Outubro, 
com os trabalhadores eventuais co-
locados nas herdades nos termos da 
primeiras convenções a recusarem-se 
a abandoná-las, mesmo sem receber 
salário, a 29 de Outubro de 1974 é, por 
fim, assinado o Contrato Colectivo de 
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servirem de exemplo aos agricul-
tores, insere-se claramente na linha 
de orientação definida pelo Estado 
até ao 11 de Março de 1975, onde 
sobressaem a intensificação cultu-
ral e o apoio técnico e financeiro às 
explorações agrícolas, no respeito 
pela função social da terra, como 
caminho conducente à resolução 
do problema da fraca produtividade 
agrícola nacional (Barreto, s/d).
       Dentro desta linha de rumo, em 22 
de Novembro de 1974, o III Governo 
Provisório publica o Decreto-Lei n.º 
653/74 que confere poderes ao IRA 
para proceder ao arrendamento com-
pulsivo das propriedades subapro-
veitadas.

A agudização dos conflitos 
sociais 
     Enquanto o Estado vai desenvol-
vendo uma política destinada à moder-
nização da agricultura inserida num 
quadro de racionalidade capitalista, 
nos Campos do Sul, sobretudo no 
distrito de Beja, os conflitos sociais 
agudizam-se de forma significativa. 
Aqui, perante a pressão dos trabalha-
dores temporários no sentido de ver-
em garantido emprego, de Novembro 
a Dezembro de 1974 são distribuídos 
pelas explorações agrícolas, respec-
tivamente, 574 e 501 assalariados 
rurais (Piçarra, 2008: 85). A esta dis-
tribuição de mão-de-obra eventual 

responde a maior parte dos agricul-
tores com a recusa em receber os 
trabalhadores distribuídos, não lhes 
pagando os salários, com a não rea- 
lização das tarefas agrícolas que im-
pliquem a utilização de mão-de-obra 
numerosa, e com a apresentação de 
contestações junto da comissão dis-
trital criada pelo Contrato Colectivo 
de Trabalho para o distrito de Beja.
    Apesar desta distribuição de tra-
balhadores ser violentamente con-
testada, com a argumentação de que 
ela está a ser feita com desprezo total 
pela rentabilidade das explorações 
agrícolas, isto para além, segundo 
os agricultores, de não competir à 
lavoura a resolução do problema do 
desemprego nos campos(8), o sector 
capitalista da agricultura do Sul, orga-
nizado na ALA, acolhe positivamente 
as medidas de política agrária toma-
das pelo Estado, incluindo o Decreto-
Lei n.º 653/74, que abre caminho ao 
arrendamento compulsivo das ter-
ras subaproveitadas, demarca-se 
dos lavradores absentistas, e, numa 
acção colaborante com as orienta-
ções da SEA, realiza reuniões com 
os agricultores com o objectivo de 
convencê-los a desenvolverem pro-
jectos de intensificação cultural(9).
   De facto, a ALA percebe clara-
mente que a política da SEA não só 
não visa pôr em causa as relações 
de produção capitalistas nos cam-
pos, como poderia, pelo seu carácter 
reformista, servir para estreitar o es-
paço por onde pudesse surgir uma 
reforma agrária com estes objectivos.
Os pequenos e médios agricultores, 
fortemente prejudicados pela política 
agrícola seguida, que sobe o preço 
dos factores de produção mas não o 
dos produtos agrícolas no produtor, 
perante a não publicação de uma   »»»

“Enquanto o Estado vai 
desenvolvendo uma polí-
tica destinada à moderni-
zação da agricultura... 
nos Campos do Sul, 
sobretudo no distrito de 
Beja, os conflitos sociais 
agudizam-se de forma 
significativa”

Mais em cima e ao lado: Trabalhadores agrí-
colas a caminho de uma manifestação em 
defesa da reforma agrária.
Em cima: Cartaz a favor da reforma agrária.  

As movimentações dos assala-
riados rurais
    Numa conjuntura marcada pela 
vinda dos soldados das colónias, pela 
quebra da emigração motivada pela 
crise petrolífera dos anos setenta e 
pelo regresso ao campo de muitos ho-
mens que se encontram a trabalhar na 
construção civil, na zona metropolita-
na de Lisboa, por força da crise vivida 
por este sector da economia, os tra-
balhadores agrícolas dos campos do 
Sul, com os do Baixo Alentejo na van-
guarda, avançam também para a sua 
organização em sindicatos. Trabalha-
dores agrícolas que, em 1970, eram 
nos três distritos do Alentejo 98.480, 
ou seja, 82,2% da população activa 
nesta região (Baptista, 1993: 405).
    Tendo por âmbito geográfico o dis-
trito, estes sindicatos constituem-se 
do topo para a base. Primeiro formam-
-se as comissões distritais, a partir 
de reuniões convocadas para esse 
efeito por núcleos de trabalhadores 
agrícolas com ligações a lutas pas-

pretendem mostrar ao país e ao I Go-
verno Provisório que tipo de política de 
“dinamização da agricultura” e de “re-
forma gradual da estrutura fundiária” 
estão dispostos a aceitar. E o que 
estão dispostos a aceitar é, em sín-
tese, uma política capitalista agrícola 
capaz de conduzir à modernização da 
agricultura e ao aumento da produtivi-
dade, mesmo que tal signifique alter-
ações ao nível da estrutura fundiária (4).
   A ALA, ao preconizar “a função so-
cial da terra” e, portanto, medidas 
destinadas “a impedir que haja terras 
mal exploradas”, bem como “novas 
leis de arrendamento favorecendo 
quem explore a terra” sobrepõe com 
clareza, como nota Fernando Oli-
veira Baptista, “ a defesa dos inter-
esses dos empresários capitalistas 
relativamente aos dos proprietários 
fundiários” (Baptista, 1978: 17), o que 
constitui uma espécie de defesa an-
tecipada em relação a uma reforma 
agrária que ataque as relações de 
produção capitalistas nos campos.


