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Abstract: Os anos do pós II Guerra Mundial constituíram um entreacto importante na história da 
economia portuguesa. Foi durante esse período, que decorreu da Guerra até, simbolicamente, ao início 
da execução do I Plano de Fomento (1953-1958), que se fizeram sentir alguns dos principais efeitos e 
legados dos tempos do conflito e que Portugal, entre hesitações e reajustamentos, percorreu os 
caminhos da transição da economia de guerra para a economia de paz e estruturou o essencial do 
modelo económico que prevaleceu até aos últimos anos da década de 50. A par disso, gerou-se o 
contexto e criaram-se condições que conduziram o País no período de crescimento económico que, 
acompanhando a conjuntura internacional, perdurou até ao início da década de 70.Foi nesse contexto 
que Vitória Pires protagonizou uma estratégia de modernização do sector agrícola. Não obstante os 
factores de mudança introduzidos e alguns resultados alcançados, a realidade não correspondeu a esses 
propósitos inovadores e a agricultura, ou parte dela, resistiu à sua própria modernização. Os anos do 
pós II Guerra Mundial constituíram um entreacto importante na história da economia portuguesa. Foi 
durante esse período, que decorreu da Guerra até, simbolicamente, ao início da execução do I Plano de 
Fomento (1953-1958), que se fizeram sentir alguns dos principais efeitos e legados dos tempos do 
conflito e que Portugal, entre hesitações e reajustamentos, percorreu os caminhos da transição da 
economia de guerra para a economia de paz e estruturou o essencial do modelo económico que 
prevaleceu até aos últimos anos da década de 50. A par disso, gerou-se o contexto e criaram-se 
condições que conduziram o País no período de crescimento económico que, acompanhando a 
conjuntura internacional, perdurou até ao início da década de 70.Foi nesse contexto que Vitória Pires 
protagonizou uma estratégia de modernização do sector agrícola. Não obstante os factores de mudança 
introduzidos e alguns resultados alcançados, a realidade não correspondeu a esses propósitos 
inovadores e a agricultura, ou parte dela, resistiu à sua própria modernização.  
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1.  

A II Guerra Mundial, expondo a verdadeira dimensão dos efeitos mais prejudiciais da 
debilidade estrutural do tecido produtivo nacional e da sua dependência externa, criou a 
oportunidade e determinou um importante ponto de viragem que afectou alguns 
pressupostos e impôs alterações nas estratégias de desenvolvimento que vinham orientando a 
política económica do Estado Novo1.  

Viragem que se traduziu na intensificação da política de autarcia económica, então reforçada 
por razões e apoiada em instrumentos que os anos do conflito mundial propiciaram e 
produziram. Por um lado, os argumentos suscitados pelas dificuldades de abastecimentos 
combinados com as debilidades do tecido produtivo nacional e a insuficiência de transportes; 
por outro, as riquezas acumuladas, fontes de financiamento público, deram ao Estado 
argumentos e possibilidades para intervir mais directa e activamente, definindo políticas, 
estruturando estratégias de intervenção e estabelecendo prioridades.  

Os efeitos da Guerra conduziriam à reafirmação da intenção da auto-suficiência económica e à 
definição das principais apostas dos anos 50 – a produção de hidroelectricidade, o 
desenvolvimento do sector dos transportes, a procura de uma certa forma de industrialização 
e o incremento da produção agrícola – a que se associaria um esforço de modernização – em 
íntima associação com o reforço da presença do Estado na actividade económica. O enunciado 
contava ainda com a participação das colónias, pelo ‘alargamento’ do conceito de autarcia por 
forma a englobá-las como partes integrantes do espaço económico nacional.  

Para além do que decorria das limitações do tecido produtivo português, esta lógica acabaria 
porém por ficar em boa parte comprometida pela evolução da conjuntura internacional. Às 
dificuldades de exportação dos produtos portugueses somava-se a crescente dependência do 
País em relação às importações de produtos de primeira necessidade e daqueles que eram 
necessários à promoção do desenvolvimento económico em que o País se ia empenhando. Se 
a Guerra teve efeitos positivos na ‘reformulação’ da estratégia económica do País através da 
definição e incorporação de alguns instrumentos de política sectorial, a sua concretização viu-
se constantemente coarctada pela impossibilidade de satisfazer as suas necessidades em 
abastecimentos do exterior. É que, entre outros aspectos, mobilizados na sua própria 
reconstrução, os países europeus não só não estavam em condições de os fornecer como os 
disputavam no mercado americano - único que então os podia disponibilizar. Portugal sentiria 
os efeitos negativos do acréscimo da dependência dos EUA em termos de abastecimentos, 
agravados pelo privilégio internacionalmente concedido às economias mais prejudicadas pela 
Guerra, situação que, de resto, tenderia a acentuar-se com a entrada em cena do Plano 
Marshall em que Portugal se envolveria e de que viria a beneficiar.  

Esforçando-se por resolver os problemas decorrentes do estado de 'economia de guerra', que 
a posição de neutralidade não evitara, confrontando-se com uma crise política e social 
fortemente agravada pelas dificuldades em regular o mercado de abastecimentos de bens 
essenciais, Portugal sentiria as dificuldades impostas pela conjuntura internacional que se 
reflectiam negativamente também nas possibilidades de executar as linhas programáticas de 
política económica que procurava implementar. A par de tudo isso, o Estado Novo procurava 
encontrar e definir a sua posição na ordem internacional emergente da Guerra, na defesa da 
integridade da 'independência' e da 'soberania' nacionais, procurando o distanciamento 

                                                           
1 Envolvendo a adopção de um programa de modernização económica consubstanciado principalmente 
na adopção e implementação de um plano de electrificação (Lei nº 2002, da Electrificação do País, Diário 
do Governo (DG), I Série, 26 de Dezembro de 1944) e na aceitação de um programa de industrialização 
(Lei nº 2005, do Fomento e Reorganização Industrial, DG, I Série, nº 54, 14 de Março de 1945), que 
ficaria em boa medida comprometido por obstáculos de natureza diversa. 
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possível das tendências desenhadas em matéria de cooperação internacional, identificando os 
princípios que deviam presidir à sua conduta externa, tal como o presidente do Conselho, 
Oliveira Salazar, os formulava.  

Em fases sucessivas, os problemas avolumar-se-iam, em particular entre os meados de 1947 e 
de 1948. O Governo português foi procurando controlar a evolução dos acontecimentos, 
mantendo-se particularmente atento ao agravamento das condições de abastecimento em 
bens essenciais e às suas consequências sociais e políticas daí resultantes. Daniel Barbosa)2 foi 
chamado à pasta da Economia em 1947, com o mandato de resolver o problema dos 
abastecimentos; resolveu-o, mas provocando uma pressão financeira extraordinária à luz da 
ortodoxia da política financeira do salazarismo e comprometendo o tradicional equilíbrio das 
contas públicas. Além disso, trouxe consigo um programa económico que procurou executar e 
que, de certa forma, superava o legado da ideia de industrialização que se impusera, 
essencialmente pela acção de Ferreira Dias, no final da Guerra3 – não tanto pela definição do 
rumo e do ritmo que deviam presidir ao desenvolvimento económico e à industrialização do 
País, mas pela forma de os financiar. Daniel Barbosa criou rupturas e suscitou animosidades, e 
deixou tudo em aberto no que se referia ao modelo económico, ao papel reservado ao Estado, 
e, claro, quanto à intensidade e à forma que se deviam imprimir ao desenvolvimento 
económico do País.  

Foi nesse contexto que o Governo português, que inicialmente, em Setembro de 1947, 
rejeitara o auxílio financeiro americano no quadro do Plano Marshall, embora participando no 
programa e em diversos mecanismos associados, se viu obrigado a alterar a sua posição e a 
solicitar financiamento4 ao abrigo do European Recovery Program5. Aprofundar-se-ia então o 
seu envolvimento nas diversas instâncias, mecanismos e programas relacionados com o Plano 
Marshall, incluindo na dimensão da cooperação europeia. A Daniel Barbosa sucederia um 
comando da economia portuguesa indisfarçavelmente mais conservador. Oliveira Salazar 
chamou Castro Fernandes6 para titular da pasta da Economia; aí se manteve até 1950. 

Reajustara-se o rumo económico para o País, ‘regressando’ a uma vocação bastante mais 
conservadora, tal como ficaria patente nos programas económicos em que se definiram os 
presussupostos e as prioridades que presidiriam à orientação da vida económica nacional e 
que foram submetidos às autoridades europeias, no âmbito da OECE, e às autoridades 
americandas gestoras do Plano Marshall7. A participação de Portugal no programa americano, 
e europeu, foi importante em diversos domínios. Os seus impactos manifestaram-se a curto e 

                                                           
2 Ministro da Economia entre 4 de Fevereiro de 1947 e 16 de Outubro de 1948, pertencente à ala mais 
reformista do regime protagonizada por Marcelo Caetano. 
3 No essencial consubstanciada na já referida Lei nº 2005, do Fomento e Reorganização Industrial. 
4 Maria Fernanda Rollo, Portugal e o Plano Marshall. Da rejeição à solicitação da ajuda financeira norte-
americana (1947-1952), Editorial Estampa, Lisboa, 1994. Prémio de História Contemporânea, 1994. 
5 Nome oficial do Plano Marshall.  
6 António Júlio de Castro Fernandes (1903-1975). Licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa, 
politicamente de extrema-direita, tendo sido dirigente da Cruzada Nun'Álvares no final da I República e 
fundador do Movimento Nacional-Sindicalista de Rolão Preto. Em 1934 deixou os «camisas azuis», 
aderindo ao Estado Novo. Teve um papel activo na institucionalização do corporativismo, sendo 
funcionário do INTP. A sua carreira política prosseguiu dentro do aparelho corporativo, tendo sido vice-
presidente da FNAT e desempenhado funções directivas em vários grémios. Foi deputado à AN e 
procurador da CC. Na remodelação governamental de Setembro de 1944 foi nomeado subsecretário de 
Estado das Corporações e Previdência Social, cargo que manteve até ser chamado à pasta da Economia 
em 16 de Outubro de 1948, ministério que chefiou até 2 de Agosto de 1950 (quando foi substituído por 
Ulisses Cortês). Foi também presidente da Comissão Executiva da UN e administrador do BNU. A obra 
que deixou publicada, para além de algumas poucas intervenções como ministro da Economia e 
administrador do BNU, dedica-se sobretudo ao tema do corporativismo português. 
7 Ver sobre a participação de Portugal no Plano Marshall Rollo, op.cit., 2007. 
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a um mais longo prazo, sendo, desde logo, conjunturalmente importante no que respeita à 
contenção e superação da crise multifacetada que na altura afectava a economia e a sociedade 
portuguesas, contribuindo para eliminar o défice da balança de pagamentos e facilitando o 
abastecimento de bens essenciais necessários para debelar a crise e para lhe minorar os 
efeitos económicos e sociais. Além disso, entre outros aspectos, a candidatura ao 
financiamento americano obrigou o Governo português a empenhar-se num esforço de análise 
e reflexão sobre a economia portuguesa no sentido de explicar e justificar as razões do pedido 
de financiamento; forçou-o a explicitar as suas ideias sobre a estratégia de desenvolvimento; 
incluiu projectos de assistência técnica que envolveram importantes estudos técnicos sobre a 
natureza e o comportamento da economia portuguesa; acabando, o envolvimento de Portugal 
no Plano Marshall e nas instâncias europeias associadas, por ter uma importância relevante na 
estruturação de um processo controlado do desenvolvimento económico. Com certeza que, 
em matéria de reorganização e modernização do sistema produtivo nacional, não obstante a 
pressão e os resultados indirectos e duradouros, a ajuda americana ficou aquém de alterar 
questões estruturais e estruturantes, tendo sido essencialmente aproveitado para cumprir 
objectivos dispersos de política económica. Todavia, introduziu alterações importantes 
nalgumas das suas realizações. Saliente-se a importância dos estudos dos técnicos 
estrangeiros, sobretudo no âmbito do aproveitamento do programa de Assistência Técnica e 
Produtividade8, e os seus efeitos a médio e longo prazo em matéria de competências 
científicas e tecnológicas, em contexto de internacionalização, conducentes à modernização 
económica do tecido produtivo nacional.  

Ultrapassada a conjuntura mais agúda, reafirmando equilíbrios, reencontrada a ‘normalidade’ 
que afinal Salazar9 não lograra manter durante a guerra, a política económica portuguesa 
concentrar-se-ia, não sendo estranha a influência internacional e em especial no plano da 
cooperação europeia, na preparação do programa económico para os anos seguintes, 
assumindo a prática do planeamento económico, embora as suas limitações, tal como se 
reflectiu no designado I Plano de Fomento. 

Largamente subsidiário do programa económico português que sustentou a adesão de 
Portugal ao Plano Marshall, o I Plano de Fomento seria elaborado contando com uma equipa 
renovada na pasta da Economia, chefiada desde 1950 por Uisses Cortês10, mantendo-se Jorge 
Pereira Jardim como subsecretário de Estado do Comércio e Indústria (até 1952) e entrando 
Vitória Pires, substituindo Pereira Caldas, como subsecretário de Estado da Agricultura (onde 
ficou até 1958).  

 

 

                                                           
8 Ver sobre o Programa de Assistência Técnica e Produtividade em Portugal Rollo, op. cit. e sobre o 
programa de Assistência Técnica na Agricultura, Maria Fernanda Rollo, “Ambiciones frustradas: las vías 
de modernización y reorganización y el programa de asistencia técnica americana a la agricultura 
portuguesa en la posguerra (1948-1956)”, Dulce Freire e Daniel Lanero (eds), Agriculturas e innovación 
tecnológica en la Península Ibérica: Portugal y España en perspectiva comparada (1946 - 1986), Madrid, 
Centro de Publicaciones del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, 2011, pp. 107-134. 
9 António de Oliveira Salazar, Defesa Económica – Defesa Moral – Defesa Política", proferido ao 
microfone da Emissora Nacional em 25 de Junho de 1942, Discursos..., vol. III, cit., p. 322. 
10 Ulisses Cruz de Aguiar Cortês (1900-1975). Licenciado em Direito, exerceu advocacia em Coimbra e na 
Lousã. Chefe do gabinete do ministro da Justiça Manuel Rodrigues; director-geral e secretário-geral do 
mesmo Ministério. Membro da comissão executiva da I Conferência da União Nacional (1946). Foi o 
ministro da Economia do Estado Novo que ocupou a pasta durante mais tempo, entre 1950 e 1958; 
ministro das Finanças entre 1965 e 1968. 
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Cumpriu a esta equipa realizar o essencial do que ficara entretanto projectado como programa 
económico, coincidente com o submetido e em curso de aproveitamento no âmbito do 
programa de auxílio americano a Portugal. Foi esse o contexto que Vitória Pires encontrou, e 
no qual procurou actuar desenvolvendo uma estratégia / política relativamente ao sector 
agrícola cuja coordenação lhe estava cometida em evidente aproveitamento das 
oportunidades e circunstâncias de cooperação internacional em curso. Em particular, 
encontraria na participação de Portugal no programa de Assistência Técnica e Produtividade 
(AT&P), pretexto e oportunidade para o desenvolvimento do estudo e de uma reflexão 
profunda sobre a natureza e o comportamento da agricultura portuguesa envolvendo técnicos 
estrangeiros, em particular americanos, e uma parte da elite técnica portuguesa ligada à 
administração pública. Vitória Pires empenhar-se-ia então num significativo e inusitado esforço 
de modernização do sector. 

1.1 Agrónomo e progressista 

Domingos Rosado Vitória Pires foi subsecretário de Estado da Agricultura entre 5 de Agosto de 
1950 e 14 de Agosto de 1958 vindo, mais tarde, a reocupar o cargo entre 1965 e 1969.  

A sua entrada no Governo coincidiu com um ambiente de impasse no quadro da definição das 
principais orientações destinadas a presidir ao desenvolvimento económico português. Vitória 
Pires, em estreita articulação com as oportunidades encontradas no quadro do programa 
AT&P, procuraria então afirmar e implementar um programa de modernização agrícola.  

Durante um primeiro momento quase nada aconteceu. Entre indecisões múltiplas, os anos de 
1949-1950 ficariam marcados pelo arranque do processo de aproveitamento do Plano 
Marshall por Portugal, em que os americanos tentariam convencer as autoridades portuguesas 
a dar início ao aproveitamento do auxílio técnico americano, assinalando as vantagens que daí 
podiam advir nomeadamente para aspectos relacionados com a nossa agricultura – saindo 
logo à liça, em 1949, os temas dos milhos híbridos, da irrigação e das pescas. Mas, para tanto 
seria necessário que se elaborasse um programa de assistência técnica em tempo útil. A 
iniciativa estava entregue sobretudo a Print Hudson, funcionário da ECA11 responsável pela 
área da agricultura e alimentação. Na altura era subsecretário de Estado da Agricultura Pereira 
Garcês cujo desinteresse pela questão era manifesto. De qualquer forma lá se foi avançando 
alguma coisa, nomeadamente nos domínios das pescas e das doenças do castanheiro. 

Suceder-se-ia uma segunda fase, bastante distinta, cobrindo basicamente o período 
decorrente entre os meados do ano de 1950 e o primeiro semestre de 1953. Para além da 
mudança da equipa ministerial portuguesa, o início deste segundo momento coincidiu, do lado 
da administração americana, com a substituição do director da área da Agricultura e 
Alimentação da Missão da ECA em Portugal, Print Hudson por W. Dickson12, e a instalação de 
um responsável, Hubert Curry, pela execução do auxílio técnico em Portugal.  

Foi por essa altura que ganharam expressão os primeiros estudos que os técnicos estrangeiros 
foram levando a cabo sobre a agricultura portuguesa, as visitas de especialistas e as 
permanências de consultores europeus e americanos em Portugal para estudarem o sector. A 
consequente apresentação das suas propostas para o melhoramento da agricultura nacional 
seriam promovidas através de uma acção concertada com os técnicos da Subsecretaria e da 
Direcção Geral da Agricultura e também com os meios universitários e da investigação agrícola 
portuguesa, nomeadamente com A. Sousa da Câmara e André Navarro. 

                                                           
11 Economic Cooperation Administration, organismo do governo americano responsável pela gestão do 
European Recovery Program. 
12 W. F. Dickson substituiu Hudson em Agosto de 1950 e permaneceu em Portugal até Maio de 1951, 
tendo o lugar ficado sem substituto nos meses seguintes. 
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O que se realizou em matéria de assistência técnica americana à agricultura portuguesa, e o 
que porventura teve efeito positivo e perdurou, ficou, conforme referido, essencialmente a 
dever-se à iniciativa e actuação dos técnicos acima referidos, avultando, entre todos, Vitória 
Pires, tal como seria ele a conduzir as propostas e as realizações relativas ao sector no 
contexto do I Plano de Fomento e da proposta de lei de revisão do regime jurídico relativo à 
colonização das zonas beneficiadas por obras de hidráulica de 1954. 

Domingos Rosado Vitória Pires nasceu em Évora, em 14 de Julho de 1903. Adquiriu a formação 
de engenheiro agrónomo e iniciou a sua carreira em 1926 no Posto Agrário de Elvas. Quando 
em 1929 o ministro da Agricultura Linhares de Lima, cujo chefe de gabinete era então A. Sousa 
da Câmara, lançou a Campanha do Trigo, Vitória Pires foi incumbido de chefiar a brigada 
técnica da região agrícola de Elvas, integrando-se, como o próprio contaria em 1964 numa 
intervenção proferida na Assembleia Nacional, nesse grupo de técnicos, chamado a colaborar 
na Campanha, vivendo-se então um período semelhante ao actual no respeitante à carência de 
técnicos13.  

Nos anos seguintes, Vitória Pires dedicou-se à sua especialização, em melhoramento de 
plantas. Em 1934 fez a sua especialização no Instituto de Svalõf, na Suécia (à época o centro 
mais reputado nessa área), viajou por uma dúzia de países europeus visitando as respectivas 
estações de melhoramento de plantas (que repetiria em 1937) aperfeiçoando-se nesse 
domínio da agronomia, tendo realizado e publicado diversos trabalhos sobre essa temática.  

Em 1936 Rafael Duque assumiu a pasta da Agricultura, chamando Vitória Pires para seu chefe 
de gabinete. Nos anos em que acompanhou Rafael Duque assistiu à reforma então 
empreendida, incluindo, entre outras medidas, a criação da Estação Agronómica Nacional (em 
1936), a publicação da Lei do Povoamento Florestal (em 1938) e a criação da Estação de 
Melhoramento de Plantas, em Elvas, cuja direcção lhe foi confiada e onde prosseguiu as suas 
investigações no melhoramento de plantas, nomeadamento do milho.  

No final da Guerra, Vitória Pires visitou Angola (1945) onde realizou a proposta e o plano de 
trabalhos para a criação da Estação de Melhoramento de Plantas de Nova Lisboa e orientou, 
em Moçambique (1947) os trabalhos de melhoramento de cereais aí empreendidos. Passou, 
na prática, a ser o representante de Portugal nos principais encontros internacionais 
relacionados com o melhoramento de cereais, circunstância em que se encontrou com Robert 
C. Eckhardt, (na Conferência sobre milhos híbridos realizada em França em 1949), técnico que 
se deslocaria pouco mais tarde a Portugal, onde visitou a estação de Sacavém, discutiu em 
Braga as possibilidades dos milhos híbridos e contribuiu para completar os detalhes do 
projecto de Assistência Técnica sobre esse tópico14. 

Nesse ano de 1949, Vitória Pires foi eleito deputado por Portalegre, funções que manteve até 
1968, exceptuando o tempo em que ocupou cargos governamentais. Logo, em Agosto de 
1950, interrompeu pela primeira vez essa actividade, por ter sido nomeado Subsecretário de 
Estado da Agricultura na remodelação governamental que conduziu Ulisses Cortês à pasta da 
Economia – o que aliás fez suspender a realização de uma viagem aos EUA e ao Canadá que 
acabaria por se concretizar em 1955 a convite das autoridades americanas.  

Ao assumir em 1950 pela primeira vez funções governamentais procurou implementar uma 
estratégia de reorganização estrutural do sector assente em dois vectores principais.  

                                                           
13 Diário das Sessões da Assembleia Nacional, nº 130, de 19 de Fevereiro de 1964, p. 3250. 
14 WNRC, RG 469, Foreign Country Offices. US Operating Missions - Mission to Portugal. Office of the 
Director. Subject Files (Central Files), Box 2 - 1949 - 3. Agriculture, cartas de Hudson a Allen, 9 de 
Dezembro de 1949 e Hudson a Orvis da Divisão de Alimentação e Agricultura da ECA, Paris, 13 de 
Dezembro de 1949. 
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Por um lado, talvez a sua aposta principal, a tentativa e o empenho em conduzir um processo 
de modernização da actividade agrícola assente na ideia da reconversão agrária, guiado pelo 
propósito de conseguir-se melhoria económica e produtividade mais adequada15; por outro, os 
esforços no sentido de conduzir uma política para a agricultura que, não evitando confrontos 
com o designado lobby agrário, se mostrou apostada em levar a cabo, ou pelo menos 
enquadrar, as medidas relacionadas com intervenções na estrutura da exploração e da posse 
da terra, como se verificaria no âmbito da mencionada proposta de 1954 e no contexto da 
elaboração do II Plano de Fomento, cabendo a Eugénio de Castro Caldas a direcção do 
relatório final preparatório.  

Como o próprio recordaria mais tarde, em Fevereiro de 1964, enquanto deputado na 
Assembleia Nacional numa sessão em se discutia a crise agrícola nacional, a Guerra trouxera 
modificação profunda de conceitos, seguindo-se-lhe um processo evolutivo mercê do qual se 
tornou possível dispor presentemente de uma soma apreciável de elementos sobre os quais se 
pode raciocinar e proceder à elaboração de planos, mediatos e imediatos.16 Em Portugal, 
houve que concentrar as atenções em problemas que requeriam pronta solução e respeitavam 
principalmente ao abastecimento do País em muitos produtos que não tínhamos ou de que 
éramos deficitários.17 

No tempo em que fora secretário de Estado, recorda, lançara-se uma série de medidas que 
constituíram o Movimento de Intensificação Agrária, alicerçadas na base de uma maior 
produção de matéria orgânica, condição indispensável a qualquer aumento de fertilidade dos 
solos e consequente elevação da sua capacidade produtiva. (...), com o concurso do auxílio 
técnico americano, prepararasse pessoal técnico de investigação e de extensão, dando-se 
primazia a esta última, nos melhores centros da Europa e dos Estados Unidos, promoveram-se 
campanhas de forragens, adubações, calagens, milhos híbridos, arborização, higienização e 
melhoria do leite18 – desenvolvidas como projectos no quadro do programa de AT&P.  

Estabeleceu-se também a cooperação entre a Direcção Geral do Ensino Primário e as Direcções 
Gerais dos Serviços Agrícolas, Florestais e Aquícolas e Pecuários, inscrita no Plano de educação 
popular do subsecretário de Estado da Educação, para se organizarem anualmente «cursos 
especiais sobre assuntos relacionados com a vida rural destinados aos alunos das escolas do 
magistério primário, bem como aos professores e regentes dos postos escolares».19 Iniciativa 
que visava criar uma mentalidade agrícola logo nos bancos das escolas, fomentando o 
interesse pela terra e o desejo de a ela se ficar ligado, objectivo que todos os países visam 
alcançar e que nos Estados Unidos se procura conseguir através dos clubes dos 4 H.20  

Na mesma linha de acção, acrescenta Vitória Pires, fomentou-se a construção de silos e 
nitreiras (tendo-se construído 506 silos, 1493 novas unidades e 1767 nitreiras entre 1951 e 
1958), e efectivaram-se outras realizações incluindo a intensificação ao desenvolvimento do 

                                                           
15 Intervenção de Vitória Pires na sessão de 18 de Fevereiro de 1964 da Assembleia Nacional, Diário das 
Sessões da Assembleia Nacional, nº 130, de 19 de Fevereiro de 1964, p. 3250. 
16 Idem, p. 3251. 
17 Idem. 
18 Idem, p. 3253. 
19 Idem. 
20 Idem. Os clubes dos 4 H (Head, Heart, Hands and Health) reuniam jovens, rapazes e raparigas, entre 
os 10 e 21 anos, com interesses na agricultura, treinando-os nas actividades agrárias, economia 
doméstica e actividades da comunidade respectiva sob a orientação de técnicos de extensão agrícola e 
dos condutores voluntários educados e treinados nesses clubes. 
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movimento cooperativo, sobretudo no campo dos lacticínios, lagares de azeite e adegas 
cooperativas21.  

Em suma, procurou-se orientar os agricultores, defendê-los através de sistemas cooperativos e 
encaminhá-los para uma exploração da terra em condições mais equilibradas e que lhes 
proporcionasse maiores rendimentos unitários. 22 

Era essencialmente esta a concepção que guiava a actuação de Vitória Pires. Paralelamente ao 
que a prazo, e com a adopção de outras medidas, se pretendia alcançar em termos de 
alteração da estrutura fundiária, havia algo que, subordinado à lógica da 
rentabilização/maximização da exploração agrícola, tinha que ser feito, e isso pressupunha 
uma alteração profunda na cultura e nas práticas agrícolas das unidades de produção, que a 
seu tempo contribuiria para a reestruturação do sector num sentido modernizante.  

Para tanto, era necessário garantir e potenciar uma estreita relação entre a técnica e a 
lavoura: Produzir muito já é alguma coisa, mas é preciso também obter produções 
remuneradoras a custo mais reduzido. Agricultores e técnicos terão de adicionar os esforços 
para alcançar esta posição com brevidade. Para isso pretende-se que a lavoura colabore ainda 
mais intimamente com o departamento da Agricultura e que essa colaboração se inicie no 
momento de se elaborarem os próprios planos de acção.23 

Entre tudo, a assistência técnica, entendida em moldes diversos dos que se vinham praticando 
no passado, detinha uma posição chave e era reenquadrada de acordo com a vocação 
específica de cada uma das três direcções gerais que compunham a estrutura sob a égide da 
Subsecretaria da Agricultura. Por um lado, O Movimento de Intensificação Agrária, com as suas 
campanhas, constituiu a preparação para o decreto destinado a ampliar a assistência técnica 
da Direcção-Geral dos Serviços Agrícolas [adiante far-se-lhe-á referência], situando-se ao nível 
concelhio e descentralizando os órgãos de acção, por outro, facilitou-se o povoamento florestal 
da propriedade privada e desenvolveu-se a assistência técnica das Direcções-Gerais dos 
Serviços Florestais e Aquícolas e dos Serviços Pecuários através das respectivas reformas cujos 
diplomas foram publicados em 1954, 1956 e 1957 pelo ministro da Economia. 

Em suma, a estratégia de Vitória Pires combinava três propósitos: a intensificação da 
assistência técnica, a implementação de um novo ordenamento cultural, e a prossecução do 
melhoramento das condições de vida das famílias rurais, quer sob o ponto de vista material, 
quer cultural e moral.24 Esta última acção inscrita em decreto25, foi desencadeada por pessoal 
previamente preparado nos Estados Unidos [os técnicos que integraram as missões do 
programa de AT&P aos EUA], onde esses serviços se encontram intimamente ligados com a 
assistência técnica agrícola e recebem forte apoio do Governo. A esse respeito Vitória Pires 
recorda o esforço empreendido por um grupo técnico constituído por senhoras com os cursos 
de engenheiro agronómo, regente agrícola e agentes de educação familiar rural na realização 
de cursos de extensão agrícola familiar. Ter-se-ão criado, até ao final de 1963, 34 centros fixos 
e 12 ambulantes que tinham realizado 39 cursos envolvendo 1174 alunas26. 

                                                           
21 Ver sobre a evolução do movimento cooperativo, Fernando Oliveira Baptista, A Política Agrária do 
Estado Novo, "Colecção Textos, 22", Afrontamento, Porto, 1993, especialmente pp. 367-368. 
22 Diário das Sessões da Assembleia Nacional, nº 130, de 19 de Fevereiro de 1964, p. 3253. 
23 Idem. 
24 Idem. 
25 Decreto-lei nº 41 473, de 23 de Dezembro de 1957. 
26 Vd. sobre os cursos de extensão agrícola familiar da Direcção Geral dos Serviços Agrícolas, que se 
destinavam especialmente a jovens rurais do sexo feminino com aprovação no exame da 4ª classe da 
Instrução Primária, o trabalho Assistência Técnica à Lavoura: extensão agrícola familiar, Secretaria de 
Estados da Agricultura, Direcção Geral dos Serviços Agrícolas, 1963, AHSGMA. Nesse trabalho detalha-se 
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No entendimento de Vitória Pires, essa acção representava a preparação para um melhor 
ajustamento de culturas, que se desejava fosse promovido por uma assistência técnica exercida 
através de uma rede concelhia, com o apoio dos órgãos centrais de cada região, constituídos 
pelas respectivas estações agrárias e brigadas técnicas27 – ou seja, adaptando o modelo 
americano.  

Estas medidas sintetizam o essencial do que significou a assistência técnica à agricultura 
portuguesa no âmbito do programa de AT&P, reportando-se à segunda e terceira fases que 
caracterizam a sua execução. 

Efectvamente, deixando para trás um tempo de inconsequência, a segunda fase de utilização 
do programa de assistência americana concentrou-se sobretudo em aproveitar o auxílio 
técnico americano na prossecussão de dois objectivos: (i) diagnosticar as situações e identificar 
os meios através dos quais seria possível actuar no sentido de aumentar a produtividade da 
agricultura portuguesa e (ii) aumentar a produção de bens alimentares em Portugal através do 
estabelecimento de um sistema de extensão agrícola.  

A eleição desses dois objectivos resultava do encontro de perspectivas entre os responsáveis 
portugueses ligados ao sector e à gestão do programa de AT&P e os membros da missão da 
ECA/MSA28, acompanhados por especialistas, observadores e consultores estrangeiros 
chamados a colaborar na concretização desse programa em Portugal. 

Os projectos implementados, através dos temas e dos técnicos envolvidos (quer nacionais 
quer estrangeiros), traduzem o esforço de executar uma estratégia concertada e articulada 
relativamente ao aproveitamento do auxílio técnico americano, e até europeu, na área da 
agricultura portuguesa que reflectem os dois objectivos acima enunciados.  

Até ao final desta segunda fase do programa de AT&P na agricultura viriam a Portugal 16 
consultores agrícolas americanos para estudar e prestar consultadoria e aconselhamento em 
diversos assuntos específicos, muitas vezes à margem do acompanhamento e até 
conhecimento da entidade que em Portugal era responsável pela gestão do Plano Marshall. 
Essa aproximação era particularmente estimulada por Vitória Pires que, estando por dentro do 
programa desde o início e conhecendo bem os outros técnicos que o vinham acompanhando, 
nomeadamente Francisco Vilhena e Sousa da Câmara, procurava aproveitar e potenciar essa 
colaboração. Os encontros eram frequentes e bastas vezes noticiados pela imprensa, que dava 
conta da chegada dos técnicos estrangeiros, dos objectivos prosseguidos e dos principais 
acontecimentos que ilustravam a sua estada no nosso País29.  

Também se referiu a importância que revestiu os estudos que esses técnicos estrangeiros 
realizaram sobre a agricultura portuguesa para a prossecução do aproveitamento do auxílio 
técnico americano, designadamente os efectuados por Arthur Deering e Paul Miller. Em 
especial, este último permaneceria uma longa temporada em Portugal estudando, projectando 
e acompanhando de perto os desenvolvimentos da assistência americana na esfera da 
agricultura dedicando particular atenção à questão da criação de um serviço de extensão 
agrícola em Portugal. 

                                                                                                                                                                          
a organização e o teor e os programas dos diversos cursos ministrados, a sua distribuição geográfica e 
dá-se nota da evolução da distribuição e frequência dos cursos de Extensão Agrícola Familiar até 1963. 
Aliás, os dados apresentados são absolutamente idênticos aos referidos por Vitória Pires. 
27 Diário das Sessões da Assembleia Nacional, nº 130, de 19 de Fevereiro de 1964, p. 3254. 
28 Mutual Security Agency, organismo sucessor da ECA.  
29 Para além das notícias que atrás se referiram, veja-se, por exemplo, entre outras, a descrição do 
encontro entre Vitória Pires, Vilhena, Sousa da Câmara, João Pessoa Lopes e os técnicos americanos em 
visita de trabalho a Portugal no artigo "Técnicos americanos em missão especial da ECA avistaram-se 
com o Senhor Subsecretário de Estado da Agricultura" in O Século, de 31 de Setembro de 1951. 
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Os serviços consultivos agrícolas portugueses foram também objecto de um estudo promovido 
pela Comissão de Alimentação e Agricultura da OECE, com a colaboração da ECA e da FAO, que 
constituíu, em Janeiro de 1950, um grupo de trabalho com a incumbência de examinar os 
serviços existentes nos países OECE e apresentar recomendações destinadas ao seu reforço 
em cada país participante. O grupo de trabalho reunia especialistas provenientes de doze 
países europeus e três especialistas americanos fornecidos pela ECA ao abrigo do programa de 
AT para participarem nesse estudo ao longo de todo o período. Adicionalmente a ECA e a FAO 
propiciavam a colaboração de um especialista cada para assistir a OECE na coordenação do 
estudo. O grupo que foi atribuído a Portugal era composto pelo sueco G. R. Ytterburn, por 
Arthur Deering e por Print Hudson, que participou no estudo embora não tenha colaborado na 
realização do respectivo relatório. Essa equipa visitou Portugal entre 11 e 26 de Março de 1950 
tendo as suas análises e recomendações sido objecto de um trabalho incluído no relatório 
geral da OECE Agricultural Advisory Services in European Countries publicado em Setembro de 
1950. A segunda fase desse estudo também foi patrocinada pela Comissão de Alimentação e 
Agricultura da OECE, assistida pela ECA, pelo Departamento de Agricultura dos EUA e pelos 
Serviços de Extensão de vários estados americanos. Foi também constituído um grupo de 
trabalho que reuniu 17 especialistas de 13 países europeus, um representante da ECA/OSR e 
outro do Secretariado da OECE nos EUA entre Outubro e Novembro de 1950 para aí estudarem 
os Serviços de Extensão Agrícola dando origem a um projecto da OECE cujos representantes 
portugueses foram Francisco Manuel de Vilhena e Virgílio Augusto Dantas.30.No respeitante a 
Portugal, a terceira fase desse longo estudo realizou-se em colaboração com o Governo 
português e decorreu entre 1 de Junho e 1 de Setembro de 1951. Na sequência da visita de 
Deering a Portugal, e das observações inscritas no seu relatório, o Governo português 
entendeu convidar aquele professor da Escola de Agricultura da Universidade de Maine e 
consultor agrícola da Missão da ECA, para regressar a Portugal com o propósito de preparar 
um plano específico destinado a implementar as recomendações produzidas no relatório a que 
a sua primeira visita de estudo dera origem. Na sequência desta segunda estadia em Portugal, 
o especialista americano apresentou as suas sugestões no sentido de aumentar a produção de 
alimentos em Portugal (21 de Agosto de 1951). Entre outros aspectos, destacam-se: duas 
observações que surgem a abrir o documento, primeira, o facto de a investigação em Portugal 
na área da agricultura estar a par dos tempos e ter capacidade de resposta para os problemas 
do aumento da produção de alimentos31; segunda, a necessidade urgente de fazer aumentar a 
produção nacional (tendo em vista a ênfase colocada nas questões da defesa) e a 
recomendação de criar um serviço de extensão agrícola em Portugal :The paramount need (…) 
is for a more effective Extension Service, to carry the fruits of Portugal’s excellent work in 
research and experimentation to the farmers, sponsor improved agricultural production, 
processing and marketing and guide the way to needed adjustments. (…)The creation of an 
effective Extension Service has been emphasized as a major initial step in the improvement and 
expansion of food production).32 33 

                                                           
30 Cf. Documento da OECE, AG/T (51)4 e Les Services Consultatifs aux États-Unis, OECE, Paris, 1951. 
31 Esta apreciação da qualidade da investigação portuguesa na área da agricultura portuguesa é recorrente em 
vários testemunhos.  
32 WNRC, RG 469, Foreign Country Offices. US Operating Missions - Mission to Portugal. Office of the 
Director. Subject Files (Central Files), Box 18 - 12. Agriculture - T.A., Recommendations for increase food 
production in Portugal. Prepared under the supervision of Dr. Arthur L. Deeering, Consultant, Special ECA 
Mission to Portugal, Lisboan, August 21, 1951. 
33 Vd. WNRC, RG 469, Foreign Country Offices. US Operating Missions - Mission to Portugal. Office of the 
Director. Subject Files (Central Files), Box 18 - 12. Agriculture - T.A., Recommendations for increase food 
production in Portugal. Prepared under the supervision of Dr. Arthur L. Deeering, Consultant, Special ECA 
Mission to Portugal, Lisboan, August 21, 1951.  
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Complementarmente a esse relatório, Deering, assistido por Paul Miller, produzira um 
documento que apresentava informação suplementar de suporte às recomendações 
avançadas no primeiro texto34. Paul R. Miller, professor da Escola de Agricultura e director da 
Estação Agrícola Experimental da Universidade de Vermont, integrava consultor agrícola da 
missão especial da ECA, assumiria em Portugal a concretização do projecto de assistência 
técnica lançado com o intuito de efectuar um estudo sobre a possibilidade de aumentar a 
produção de alimentos através do estabelecimento de um serviço de extensão agrícola mais 
eficaz35. Esse trabalho representaria a quarta fase do estudo geral sobre os serviços consultivos 
agrícolas e seria realizado entre Outubro de 1951 e Junho de 1952. 

A sugestão da permanência de Miller em Portugal fora feita em 21 de Setembro de 1951 
directamente por Minotto a Vitória Pires, a fim do técnico americano poder orientar a 
montagem de um serviço de extensão agrícola.36 O subsecretário de Estado da Agricultura 
entendeu subscrever a proposta pedindo para o efeito o apoio do presidente da Comissão de 
Coordenação Económica, José Gonçalo Correia de Oliveira. Este intercederia junto do 
presidente da CTCEE afirmando que a estadia em Portugal de Paul Miller entre 1 de Outubro 
de 1951 e 30 de Junho de 1952 era considerada da maior vantagem (...)  para montar o Serviço 
de Extensão Agrícola, tanto mais que em fins de Dezembro regressará dos EUA a missão de 
cinco técnicos que vai ali integrar-se nesses mesmos Serviços37, referente à missão que 
integrou o projecto nº 20, destinada a estudar os serviços de extensão agrícola americanos, a 
que adiante se fará referência. 

O estudo elaborado38, além de ter contado com a cooperação de várias instâncias ao nível 
nacional, sobretudo a CTCEE e os Ministérios da Economia e da Educação, e regional, como os 
chefes das regiões agrícolas, beneficiou ainda do trabalho desenvolvido pela comissão que, 
entretanto, o Ministério da Economia tinha nomeado para preparar um plano detalhado para 
a implementação de um serviço de extensão agrícola em Portugal. Essa comissão era 
composta pelo engenheiro Botelho da Costa, director-geral dos Serviços Agrícolas, pelos 
professores André Navarro e Sousa da Câmara e pelos engenheiros Francisco Manuel de 
Vilhena e Honoré Marques da Cunha, chefe do Departamento de Estudos, Informação e 
Propaganda. Além disso, colaboraram na realização do plano constante deste estudo de Miller 
os membros que compuseram a missão que visitou os EUA ao abrigo de um projecto 
financiado pelo programa de AT&P.  

O relatório apresentado por Miller começava por caracterizar e analisar a estrutura 
organizativa dos serviços agrícolas portugueses e do sistema existente em matéria de 
aconselhamento e assistência à agricultura nacional. Refere-se como os serviços agrícolas 
governamentais se encontravam sob a responsabilidade do subsecretariado de Estado da 
Agricultura e especificam-se a estrutura e as funções das quatro divisões que o compunham 

                                                           
34 Arthur L. Deering, Situations and Problems Related to Food Production in Portugal, August 1951. 
35 Paul R. Miller, Report to the Portuguese Government on recommendations for increased food 
production in Portugal through the establishment of a more effective agricultural extension system 
covering the fourth phase of the study October 15, 1951 to June 30, 1952, ECA Technical Assistance 
Project 50-22, 1953. 
36 Carta da CCE ao presidente da CTCEE, em 17 de Dezembro de 1951. ACTCEE, 24.16.0.7.3, microfilme 
326, banda 2. 
37 Carta de Correia de Oliveira, presidente da CCE ao presidente da CTCEE transmitindo a informação de 
Vitória Pires, em 6 de Outubro de 1951. ACTCEE, 24.16.0.7.3, microfilme 326, banda 2. 
38 Paul R. Miller, Report to the Portuguese Government on recommendations for increased food 
production in Portugal through the establishment of a more effective agricultural extension system 
covering the fourth phase of the study October 15, 1951 to June 30, 1952, ECA Technical Assistance 
Project 50-22, 1953. 
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(direcções gerais dos Serviços Agrícolas, Pecuários, Florestais e da Colonização Interna). 
Apresenta-se a metodologia adoptada, examina-se a composição e o grau de formação do 
pessoal adstrito aos Serviços Agrícolas, chegando à conclusão que existiam então em Portugal 
162 pessoas a nível nacional e 243 a nível regional que estavam envolvidas em trabalhos de 
aconselhamento, investigação e inspecção dos quais 236 eram engenheiros agrónomos (127 a 
nível nacional e 109 ligados às 15 divisões regionais), ficando os restantes classificados em 
regentes e capatazes (140 regentes, dos quais 119 a nível regional e 29 capatazes, 15 a nível 
regional). Evoca-se a articulação deste estudo com os diversos projectos e respectivas missões 
de tipo concretizados ou em curso no âmbito do programa de AT&P em Portugal bem como a 
contribuição da acima mencionada comissão nomeada pelo ministro da Economia que, por sua 
vez, reconhecia a importância das recomendações constantes do relatório da OECE e dos 
relatórios de Deering.  

Na verdade, mesmo antes de terem início as iniciativas da OECE, a própria Direcção Geral dos 
Serviços Agrícolas estava preocupada com a avaliação da sua organização, tendo elaborado 
mesmo um relatório sobre a sua situação em que se incluia um exame retrospectivo e 
presente e se perspectivava o seu futuro. O relatório, concluído em 25 de Janeiro de 1949, fora 
elaborado pelo inspector-chefe dos Serviços Técnicos, o próprio Francisco Vilhena, e tivera 
significativa colaboração do engenheiro António Lopes Ribeiro, chefe de secção dos Serviços 
Técnicos Centrais, que viria a liderar a missão enviada para estudar os serviços de extensão 
agrícola nos EUA39. Na prática ‘as coisas’ encaixar-se-iam relativamente bem, tendo (com a 
ajuda da missão da ECA, é certo) os responsáveis portugueses potenciado bem o encontro das 
peças entre o que se projectava no contexto do auxílio técnico americano e europeu e a 
realidade portuguesa na área dos serviços de assistência à agricultura, não sendo assim de 
estranhar a imediata adesão das iniciativas da OECE e da ECA por parte dos técnicos 
portugueses.  

Na prática, a necessidade de reforma dos serviços de assistência técnica à lavoura e a 
prioridade conferida à questão da extensão agrícola, encarada de forma conceptual e 
funcionalmente inovadora para os técnicos portugueses, não só encontrava acolhimento como 
eco em Portugal. A intenção teria várias sequelas, incluindo o envio, em Outubro de 1951, de 5 
engenheiros agrónomos aos EUA e a nomeação de uma comissão para a elaboração de um 
plano de estabelecimento de um serviço de extensão agrícola em Portugal 40. Documento em 
que ficara confessada, logo no título, a inspiração nos resultados obtidos nos Estados Unidos 
da América do Norte e tomando em consideração as recomendações feitas pela Organização 
Europeia de Cooperação Económica (OECE) e a Administração de Cooperação Económica (ECA) 
e evocada a contribuição da experiência, expressa no estudo que Vilhena concluira em 1949 

                                                           
39 Linhas Gerais do Plano de Trabalho da Direcção-Geral dos Serviços Agrícolas, Lisboa, 1949, AHSGMA. 
40 Apontamentos para a organização de Serviços de Extensão Agrícola em Portugal, inspirada nos 
resultados obtidos nos Estados Unidos da América do Norte e tomando em consideração as 
recomendações feitas pela Organização Europeia de Cooperação Económica (OECE) e a Administração 
de Cooperação Económica (ECA), Lisboa, Novembro de 1951, AHSGMA ou, na versão em inglês, 
integrada no relatório de Miller, Plan for the establishment of a more effective Agricultural Extension 
Service in Portugal, by engº F. M. de Vilhena, Chief Inspector of the Technical Services of the DGSA, 
Chairman of the Committee, 23 de Novembro de 1951. Ocorreram muito mais iniciativas em que 
Portugal participou, sobretudo relacionadas com encontros internacionais promovidos pela OECE como, 
nomeadamente, a Conferência Internacional Sobre os Serviços de Extensão Agrícola em que participou 
António Lopes Ribeiro. Cf. RIBEIRO, António Lopes, Conferência Internacional sobre os Serviços de 
Extensão Agrícola (Vulgarização) organizada pelo Ministério da Agricultura, da Pesca e da Alimentação 
dos Países Baixos, por convite do Comité da Alimentação e da Agricultura da Organização Europeia de 
Cooperação Económica. Relatório da representação de Portugal de que foi incumbido o engenheiro 
agrónomo António Lopes Ribeiro, Lisboa, 1953 (dactilografado). 
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bem como nas reflexões que, outro membro da comissão, o director-geral dos Serviços 
Agrícolas, Botelho da Costa, tinha também produzido em tempos passados41. 

O plano assumido pelos cinco especialistas portugueses considerava a existência de quatro 
questões fundamentais na elaboração do seu trabalho: 1) a integração do ensino ministrado 
no Instituto Superior de Agronomia com o trabalho de investigação e de extensão; 2) o 
estabelecimento de um programa para mulheres similar ao existente nos EUA; 3) o 
estabelecimento de um programa para rapazes e raparigas semelhante ao dos clubes 4 H 
americanos e 4) o estabelecimento de especialistas como elos de ligação entre a investigação e 
a extensão.  

Sobressaiem, entre outros argumentos relevantes, a defesa de que o Serviço de Extensão 
Agrícola a constituir devia ser encarado numa dupla dimensão técnica e educacional e que se 
devia dirigir à família agrícola entendida como uma célula social, instituindo-se meios de apoio 
específicos a cada um dos seus membros42 (observava-se assim a extensão não apenas numa 
concepção meramente técnica, devendo ser também económica, social e educacional); e a 
defesa de que só através de uma inter-relação entre a Universidade, a investigação e a 
assistência rural se poderia efectivamente servir a agricultura devendo assim a educação, a 
investigação e a extensão formar uma cadeia sem elos partidos43, preconizando-se a reforma 
dos programas de ensino universitário por forma a incluírem formação em extensão agrícola, 
tendo presente que a investigação é a verdadeira alavanca da extensão agrícola. Uma boa 
extensão agrícola constituiria, em suma, uma alavanca poderosa do progresso agrícola.  

Abordar-se-á mais abaixo o seguimento que teve em Portugal a questão da reforma dos 
serviços de assistência técnica à lavoura e a implementação de um serviço de extensão nos 
moldes acima enunciados para o que ainda contribuirá o resultado da missão enviada aos EUA 
para o estudo dos serviços de extensão nesse país e da sua eventual adaptação entre nós.  

Bom, como o próprio Paul Miller constataria, nada de muito substantivo se alterou.. sendo 
todavia de assinalar o aumento na ordem dos 36% do número de conselheiros entre 1950 e 
1953, actuando junto de um número considerável de obras agrícolas e o acréscimo 
considerável na utilização de filmes e da rádio44. E, como em qualquer outro circunstância, 
surge sempre a menção à qualidade e actualidade do trabalho desenvolvido em matéria de 
investigação e do ensino em Portugal, nomeadamente a participação de Sousa da Câmara e 
André Navarro45. 

Miller faz ainda uma breve referência ao trabalho em curso em Portugal em matéria de 
promoção da extensão agrícola. Dá conta do interesse em desenvolver um trabalho de 
extensão agrícola envolvendo jovens rapazes e raparigas, à imagem dos clubes 4 H 

                                                           
41 A. Botelho da Costa, Serviços Agrícolas Oficiais. Conferência proferida no dia 14 de Março de 1945 na 
Sociedade de Ciências Agronómicas pelo Director Geral dos Serviços Agrícolas, Separata da revista A 
Granja, Lisboa, 1945.Vd. sobre a organização dos serviços agrícolas e a assistência técnica prestada à 
agricultura a resposta ao pedido do deputado Carlos Monteiro do Amaral Neto apresentado na sessão 
da Assembleia Nacional de 27 de Abril de 1950.  
42 Na apresentação da concepção do serviço a organizar em Portugal e no carrear de argumentos que se 
avançam no sentido de justificar a sua criação, diz-se mesmo A finalidade da extensão é contribuir para 
transformar massas amorfas, ignorantes e bárbaras, porque ainda as temos em Portugal, em bons 
cidadãos mais úteis, respeitadores e respeitados. E é contribuir também para reduzir egoismos e alargar 
o espírito de colaboração e de cooperação da lavoura esclarecida e de nível económico elevado, tendo 
em vista uma acção conjugada de esforços em todos os escalões sociais para o melhor bem estar e 
prestígio da Pátria Portuguesa. Idem, p. 2.  
43 Idem, p. 3. 
44 Idem, p. 39. 
45 Idem, p. 15. 
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americanos, evocando o impacto do artigo que Sousa da Câmara escrevera sobre essa 
matéria46, e refere-se à distribuição de 20 000 cópias da tradução do panfleto “Progress on the 
Land” em Portugal. 

Desse conjunto, vale a pena destacar o reforço dado à necessidade de intensificar e alargar os 
serviços de ensino, investigação, assistência e extensão por forma a torná-los aptos a 
acompanhar o esforço de modernização da economia portuguesa em geral. Especificamente, 
recomenda-se a prossecução do reconhecimento dos solos nacionais; o acompanhamento dos 
agricultores para que, a par das melhorias em termos de utilização de fertilizantes, sementes 
melhoradas e introdução de outras práticas, possam obter melhor resultados e retornos das 
suas explorações; a implementação de um programa de classificação de terras em cada região 
agrícola; a intensificação do trabalho de investigação e vulgarização nos campos da produção 
de forragens e da criação de gado, encarados de forma interligada, por forma a combater o 
que era considerado um dos piores problemas da agricultura nacional; o desenvolvimento de 
assistência nas áreas do marketing e da comercialização dos produtos agrícolas, 
nomeadamente os mais vulneráveis em termos de conservação (leite, fruta, carne, vegetais...); 
a necessidade de montar um serviço de extensão dirigido a todos os membros das famílias 
camponesas, treinando especialistas para o efeito; a prossecução do trabalho da comissão 
portuguesa que empreendera o plano de montagem de um sistema de extensão agrícola 
conforme acima referido; a imprescindibilidade de aumentar as verbas adstritas à informação 
agrícola permitindo a contratação de especialistas que assegurem a ligação entre a 
investigação e o trabalho de campo; o interesse em criar cursos dedicados à formação em 
exensão agrícola e, por fim, a recomendação de promover uma coordenação mais estreita 
entre os diversos serviços corporativos e governamentais em matéria de assistência à 
agricultura, adoptando a proposta inscrita no plano elaborado pela comissão portuguesa. 

Entretanto, em Março de 1952, a missão da ECA e os técnicos do Ministério da Economia 
apresentavam ao presidente da CTCEE um programa de produtividade agrícola que haviam 
desenvolvido conjuntamente. Conforme reconhecido, boa parte do que figurava nesse 
programa não era novo, representando um prolongamento do trabalho já encetado pela 
Subsecretaria de Estado da Agricultura. Procurava-se com a implementação desse programa, 
to translate into reasonably large-scale demonstration and production on Portuguese farms, 
the cultural methods which the research institutions of the Ministry have proved to be 
scientifically sound and economically practical.47 Esse trabalho decorria da quinta fase do 
estudo sobre os serviços de agricultura em Portugal, ocorrido no período entre 1 de Julho de 
1952 e 30 de Junho de 1953 durante o qual Miller permanecera em Portugal como consultor e 
especialista em produtividade agrícola. No final Miller apresentou um relatório sintetizando as 
actividades da Missão da ECA em Portugal na área da produtividade agrícola e o apoio que deu 
na preparação de um plano para a intensificação do serviço de assistência agrícola48. 

Este texto de Miller abre com uma breve introdução em que se destacam duas observações 
prévias. A primeira dando conta do interesse do Governo português em desenvolver um 
programa destinado a aumentar a produção de bens alimentares tornando o País menos 
dependente da importação desses géneros; intenção que o especialista americano considera 
particularmente relevante e exequível à luz do que os resultados da investigação portuguesa 
vinham demonstrando em matéria de possibilidades de aumento dos rendimentos agrícolas 

                                                           
46 António Sousa da Câmara, “Os Clubes dos 4 H nos Estados Unidos da América”, in Agros, Janeiro-Abril, 
1952. Os americanos apreciaram de tal forma o artigo que pediram autorização para o traduzirem e 
distribuirem como um panfleto da ECA.  
47 Paul R. Miller, Report to …p. 16. 
48 Paul R. Miller, Report on Increasing Agricultural Productivity in Portugal for the period July 15, 1951 – 
June 30, 1953, Lisbon, Portugal. 
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através da adopção de práticas mais adequadas. A segunda nota para atestar o facto de o 
Governo português ter boa consciência da necessidade de desenvolver uma agricultura forte e 
progressiva capaz de acompanhar a sua indústria em expansão e a sua população em 
crescimento e de que só através do aumento do nível de eficiência e de produção por 
trabalhador e por hectare os problemas de um solo pobre e de uma população numerosa 
podem ser efectivamente ultrapassados.49 

Seguem-se os primeiros capítulos deste documento, dedicados à caracterização da agricultura 
portuguesa, observando os principais problemas respeitantes ao seu comportamento em 
matéria de produtividade, analisando a sua evolução recente e apresentando a organização 
governamental e a política de enquadramento do sector até ao enunciado no quadro do I 
Plano de Fomento. Depois, Miller percorre sumariamente a história da utilização que o nosso 
País fez do programa de AT&P registando a evolução e os progressos registados no sector 
durante o período em análise, tendo em consideração os resultados dos projectos de 
assistência técnica dedicados ao aumento da produção de alimentos e os procedimentos e 
acções implementados com o fim de provocar a melhoria dos seus níveis de produtividade. O 
relatório, diagnosticando os considerados maiores problemas que condicionavam a 
produtividade da agricultura portuguesa, termina com a apresentação de um conjunto de 
recomendações destinadas a propiciar o incremento da produtividade agrícola em Portugal, 
conferindo uma vez mais lugar de destaque à reorganização e intensificação do serviço de 
assistência e extensão agrícola. De qualquer forma, decorria da análise que o índice da 
produção agrícola bruta portuguesa vinha registando, desde 1947, um crescimento médio 
superior ao dos outros países da OECE, com excepção do ano de 1952-1953.  

1.2Produção agrícola 

Índices da produção bruta 

Pré-Guerra 1947-1953 

 Pré-
Guerra 

1947-
48 

1948-49 1949-50 1950-51 1951-52 1952-
53 

Bélgica 100 83 92 103 108 107 109 

França 100 84 100 102 108 105 109 

Alemanha (Rep 
Fed.) 

100 73 84 97 108 112 115 

Itália 100 92 98 106 109 116 115 

Holanda 100 73 91 108 113 112 115 

Dinamarca 100 84 94 108 116 112 114 

Noruega 100 83 102 111 116 115 114 

RU 100 94 108 111 119 120 125 

Grécia 100 85 82 106 92 107 102 

Portugal 100 111 103 107 114 123 109 

Turquia 100 100 121 109 122 148 150 

                                                           
49 Idem, p. 1. 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

1
6
 

16 

Áustria 100 66 72 80 91 97 100 

Irlanda 100 84 90 98 98 100 102 

Suécia 100 104 114 120 121 116 118 

Suíça 100 90 99 100 110 105 110 

Total países OECE 100 86 97 104 110 113 115 

Espanha 100 97 86 90 92 117 107 

Fonte: Paul R. Miller, Report on Increasing Agricultural Productivity in Portugal for the period July 15, 1951 – June 
30, 1953, Lisbon, Portugal, p. 34. 

Miller conclui então o seu relatório com o enunciado de um conjunto de sete recomendações 
a adoptar no sentido de aumentar a produtividade agrícola em Portugal:  

- intensificação dos serviços de assistência à agricultura, com contornos semelhantes 
aos propostos no relatório anterior; 

- aumento da produção por hectare, preconizando o lançamento de um programa 
nacional que proporcione ao agricultor informação técnica determinante para uma 
utilização mais adequada das culturas à terra, tendente a uma maior concentração do 
cultivo de cereais nas melhores terras destinando os solos mais pobres à florestação e 
outras utilizações. Programa que, coordenado em termos nacionais, devia ser 
acompanhado por campanhas educacionais de demonstração com o recurso a 
publicidade, por uma política de subsídios e pelo desenvolvimento de estudos de 
marketing e distribuição dos produtos 

- melhoramento na produção de pastagens e criação de gado, promovendo as 
pastagens e o desenvolvimento da indústria das carnes, dando continuidade ao 
excelente programa de investigação em curso sobre esse tema, efectuando uma 
campanha educacional agressiva demonstrando as potencialidades da utilização de 
forragens e a sua interligação com a criação de gado; activando pelo menos 200 
campos de demonstração de pastagens e forragens; garantindo a assistência de 
veterinários e outros especialistas aos criadores de gado. 

- enriquecimento da dieta alimentar nacional, através da constituição de uma comissão 
permanente de nutrição nomeada pelo Governo que assuma a realização e supervisão 
de um plano nacional de nutrição tendente, entre outros aspectos específicos, a 
estimular o consumo de alimentos de fraca expressão na dieta alimentar portuguesa 
como a carne e os lacticínios; 

- expansão do recurso à calagem, tendo como pressuposto a constatação de que 90% 
dos solos portugueses careciam de cal e de que o recurso à sua utilização era muito 
reduzida, propõe-se um método semelhante em termos de campanha, recurso a 
demonstrações e assistência técnica aos agricultores; 

- aumento da utilização de fertilizantes, dando continuidade à política em curso quanto 
à produção e utilização de fertilizantes acompanhada do recurso à atribuição de 
subsídios aos agricultores, demonstrações e campanhas educacionais; 

- incremento da adopção de sementes melhoradas, à luz do esplêndido programa de 
melhoramento de plantas em curso. Neste quadro recomenda-se: o recurso a campos 
de demonstração de milhos híbridos; uma campanha de divulgação do interesse da 
utilização de sementes melhoradas através do serviço de assistência; que o programa 
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educacional prosseguido foque também a importância da utilização e manutenção de 
solos adequados.  

Inequívoco o empenho de Vitória Pires em levar a cabo a reorganização e intensificação do 
serviço de assistência e extensão agrícola, reconhecendo a sua insuficiência, da mesma forma 
que apontava não falta[r] a investigação científica nos sectores mais aconselháveis, sabendo o 
que era preciso introduzir na engrenagem da exploração da terra e quais os métodos a adoptar 
para que ela aumente as produções unitárias, mas não se consegue com relativa brevidade 
modificar os processos, levando os agricultores a utilizá-los. Havia, por isso, necessidade 
urgente de modificar os sistemas de assistência técnica agrícola e conseguir que eles passem a 
ter efeitos rápidos na economia da Nação, empenhando-se em encontrar condições 
financeiras para enviar aos EUA técnicos portugueses para tomarem contacto com os sistemas 
usados naquele País no campo da assistência técnica não só nos casos de carácter geral, como 
naqueles em que o assunto se refere a sectores mais restritos e especiais.50  

A missão, composta por cinco engenheiros agrónomos, partiria em Outubro de 1951 com as 
incumbências de:  

1) Tomar contacto com a Administração dos Serviços de Assistência Agrícola no seu 
aspecto nacional, provincial e regional. 

2) Visitar a organização e administração do trabalho de assistência nas regiões agrícolas 
e ver os métodos usados pelos Serviços de Assistência na divulgação de novas práticas. 

3) Tomar contacto com a “Organização da Economia Doméstica” e os “Clubes dos 4 h 
para rapazes e raparigas” 

4) Estudar a organização do sistema do “Land Grant College”, especialmente o seu Ensino 
Doméstico (Resident Teaching), as funções e relações entre a Investigação e a 
Assistência. 51 

António Lopes Ribeiro, Chefe de Secção dos Serviços Técnicos Centrais e chefe da missão; 
Gabriel Magalhães Silva e Augusto Rosa Azevedo, especialistas em protecção das plantas; 
António Luís Seixas Félix da Cruz ligado à questão da assistência técnica regional e Mário 
Henrique Botelho de Macedo, especialista em construções rurais (silos, estábulos, celeiros, 
etc)52, apresentaram o relatório da missão no Verão de 195253. Os resultados da missão foram 
ponderados no contexto mais geral de apreciação e reformulação do sistema de assistência à 
agricultura portuguesa em que participaram outros técnicos portugueses e para o qual 
contribuiram os estudos e as propostas produzidas pelos especialistas americanos dedicados a 
esse assunto, mas tudo isso só aconteceria mais tarde.  

Efectivamente, foi só em Dezembro de 1957 que, através do decreto-lei nº 41 47354, se 
concretizou em letra de lei o propósito de intensificação da assistência técnica à lavoura. 
Trata-se de um decreto extenso, claramente decorrente do plano subscrito pela comissão 

                                                           
50 Carta de Vitória Pires a Costa Leite, 31 de Março de 1951. ACTCEE, 24.16.0.7.2, microfilme 326, banda 
2. 
51 Carta do engenheiro agrónomo Pedro Luiz Baptista, secretário do Gabinete do Subsecretário de 
Estado da Agricultura a Tovar de Lemos, 25 de Julho de 1951. 
52 ACTCEE, Carta do engenheiro agrónomo Pedro Luiz Baptista, secretário do Gabinete do Subsecretário 
de Estado da Agricultura a Tovar de Lemos, 25 de Julho de 1951. 
53 António Lopes Ribeiro e A. V., Os Serviços Cooperativos de Extensão Agrícola nos Estados Unidos da 
América. Relatório de uma Missão de Estudo, Ministério da Economia, Direcção Geral dos Serviços 
Agrícolas, 1952. 
54 Decreto-lei nº 41 473, Diário do Governo, I Série, número 291, de 23 de Dezembro de 1957, pp. 1366-
1376. 
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nomeada em 1953, composto por uma introdução em que se explana o entendimento desse 
conceito de assistência e a justificação da sua implementação, e pelo articulado, enunciado em 
oito pontos, destinado a estabelecer a sua concretização. Da doutrina incorporada na parte 
introdutória retenha-se a definição de extensão agrícola, assumida como sinónimo de 
assistência técnica à lavoura, e entendida no sentido de levar ao conhecimento e à prática dos 
agricultores as aquisições das ciências agronómicas. O facto de essa noção estar por toda a 
parte na ordem do dia tornavam imperiosa a adaptação da estrutura dos serviços ao objectivo 
de promover o reforço dessa acção, pela elevação do número de centros de assistência técnica 
e pela sua melhor coordenação e eficiência. Considerava-se ainda ser esse o método eficaz de 
colocar ao serviço da lavoura o auxílio técnico indispensável para, juntamente com outros 
meios, se adaptar às exigências da expansão económica e às perspectivas do acréscimo do 
nível de vida das populações. Por outro lado, fica evidente a preocupação de preparar a 
agricultura portuguesa para enfrentar os grandes desafios que se lhe colocavam em termos 
nacionais e internacionais. No respeitante ao processo de industrialização, já em curso, fica 
explícita a pretensão de também prever com antecipação os reflexos inevitáveis que o 
desenvolvimento industrial tende a desencadear nos meios rurais, obrigando a transferências 
apreciáveis de mão-de-obra e impondo, pela alteração qualitativa e quantitativa dos 
consumos, profundos ajustamentos na escolha das culturas e na orientação da produção. E, 
em termos europeus, a consciência de que as perspectivas de formação de uma zona europeia 
de livre câmbio, senão de um mercado comum, exigem redobrada vigilância no esforço de 
adaptação a um regime de relações económicas diferentes das actuais e cujas repercussões 
nalguns sectores carecem de ser atentamente acompanhadas55.  

Nota de adaptação aos tempos presentes que não se esgota nesse sintético enunciado mas 
que se desenvolve na definição do papel que cabe à agricultura no quadro do contexto de 
mutação económica e social instalada em Portugal. Na prática, trata-se de compreender que 
não restava à lavoura outra saída se não aceitar o desafio da sua renovação interna a par da 
adaptação ao meio circundante – empreendendo um esforço de antecipação, que já era 
porventura tardio. Havia, por isso, que, contrariando interesses e tendências instalados, 
procurar dotar-se de uma maleabilidade que lhe era estranha e apetrechar-se dos meios 
adequados que garantissem a sua boa sobrevivência e adaptação ao processo em curso56. 

No conjunto do texto detectam-se algumas frases e expressões recuperadas do texto proposto 
em 1953 e assinado por Vilhena. Mas, como outrora, o que ficou enunciado conseguiu, 
também desta vez, magra concretização. Assim o denunciaria Vitória Pires, quando se dirigiu à 
Assembleia Nacional em Fevereiro de 1964, alegando ignorar as razões da ausência da sua 
efectiva execução.57 

Com o passar dos anos foi-se perdendo o ânimo e porventura a oportunidade de ver 
concretizado em tempo próprio um plano laboriosamente gizado numa concertação dos 
esforços nacionais e americanos. Mas, ganhou-se todavia em termos de saberes e de 
convicções, patente na formulação dos conceitos e das perspectivas que os quatro anos de 
observação e experimentação tinham permitido amadurecer, consolidar e até actualizar à luz 
das circunstâncias ocorrentes. O que ficou, para além do interessante decreto e de um parco 
conjunto de alterações em termos organizativos, não é totalmente palpável ou quantificável. 

                                                           
55 Idem, p. 1366. Mais à frente diz-se ainda Há que tentar novas oportunidades no que se refere à 
exportação, atendendo às exigências do mercado internacional no respeitante à qualidade dos produtos 
e às suas condições de preço. 
56 Entre outras observações complementares, leia-se A adaptação e novas condições de produção e de 
trabalho e o próprio desenvolvimento da industrialização têm, na verdade, de ser amparadas com 
medidas adequadas de assistência técnica, que facilitem o abandono das práticas onde persiste a 
tradicional utilização de elevadas massas de trabalho manual. 
57 Diário das Sessões da Assembleia Nacional, nº 130, de 19 de Fevereiro de 1964, p. 3253. 
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Permaneceram vivas as ideias e os conceitos que enformaram o projecto, persistiu a vontade 
de impor uma perspectiva diferente na forma de encarar as possibilidades e potencialidades 
do apoio assistido à lavoura e claro, a mágoa pelo não realizado.  

A seguir ao 25 de Abril o assunto foi retomado no contexto da realização do Primeiro 
Seminário Universitário de Évora: Extensão Rural. António Lopes Ribeiro foi convidado a 
participar no encontro e apresentou uma comunicação sobre o pouco que em Portugal se tem 
feito em matéria de extensão e sobre o muito que se desejaria ter realizado; percorre a 
história, pequena em tamanho, mas grande em tristeza, da Extensão no nosso País58.  Ribeiro 
recorda como, de regresso dos EUA, os membros da missão, acharam ser seu dever percorrer 
o País, quais bandeirantes, organizando sessões de esclarecimento em que participaram 
técnicos dos vários graus dos diferentes Departamentos da então Subsecretaria de Estado da 
Agricultura, explicando estar em causa um método novo de abordar os problemas; explicou 
como se compreendeu ser imprescindível provocar uma viragem nos métodos de actuar; e 
como apareceu, com timidez, o Decreto-Lei nº 41 473.  Depois, pouco mais aconteceu do que 
um conjunto de acções isoladas de extensão, havendo uma só matéria onde ela tomou certo 
ênfase, graças à coragem e determinação de algumas colegas, refiro-me à Extensão Agrícola 
Familiar e o trabalho desenvolvido pelos pioneiros da extensão sobretudo na área da 
formação59. Finalmente considerou que o que se fez foi insuficiente, porque nunca se instituíu 
um serviço de extensão devidamente estruturado, e defende com muita convicção que se 
tivéssemos estabelecido, em devido tempo, um Serviço de Extensão Rural, não estaríamos 
certamente hoje enfrentando as terríveis dificuldade que ao sector agrícola se deparam60. É 
subtil na explanação que evoca a reforma das estruturas básicas e das pessoas, e tem a 
consciência de que  uma mudança de estruturas deve ser encarada como um proceso de 
desenvolvimento, da qual resulta, necessariamente, a modernização dos campos e a 
modernização da agricultura61. Por tudo, em 1974, o balanço feito por Lopes Ribeiro ficou 
sintetizado da seguinte forma: se não há em Portugal extensão, existe um embrião que pode 
germinar. E ele germinará certamente porque os ventos mudaram e porque a chama longe de 
se apagar arde cada vez com mais intensidade.62 O texto prossegue, dedicando-se a explicar o 
significado de extensão (a extensão o que persegue é o desenvolvimento) e a expor as 
condições indispensáveis à implantação de um serviço de extensão em Portugal, avançando 
um conjunto de reflexões a propósito da intenção do Instituto Universitário de Évora instituir 
no curso de engenheiro agrário a especialidade de extensão rural.  

Também participou nesse encontro de Évora o professor Eugénio de Castro Caldas. Muito 
crítico acerca da forma como evoluiu a história passada da extensão em Portugal, Castro 
Caldas recorda a teia de confronto de interesses divergentes que condicionou e limitou o 
trabalho dos extensionistas e como o serviço de extensão se tornou instrumento e ficou refém, 
bem como o problema da adaptação estrutural das orgânicas produtivas a novas exigências do 
desenvolvimento, dos interesses de grupos de pressão politicamente dominantes que não 
consentiam a alternativa de uma meditação sociológica. Assim, alguns extensionistas ao 
serviço do desenvolvimento acabaram por pactuar com situações que obrigavam a dizer que 
certo insecticida era fulminante, determinado adubo era mais forte, que a marca de um 

                                                           
58 António Lopes Ribeiro, A Extensão Rural em Portugal, separata de Primeiro Seminário Universitário de 
Évora: Extensão Rural, Instituto Universitário de Évora, Dezembro de 1974, p. 1. 
59 Idem, p. 3. 
60 Idem, p. 5. 
61 Idem. 
62 Idem. 
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tractor era a melhor, ou mais, ainda que era justa a posição de certo grupo social na defesa 
intransigente de interesses ou privilégios ameaçados.63  

Entretanto, a par das iniciativas relacionadas com a extensão agrícola, prosseguiram esforços 
nas outras áreas em que Vitória Pires concentrou a sua acção no sentido da modernização do 
sector agrícolas, matendo-se a coincidência com os projectos e as missões realizadas no 
quadro do programa de A&T, alguns provocados outros estimulados e enquadrados por Vitória 
Pires. Assim, entre outros, se prosseguiram as intenções e as missões no sentido de estudar 
métodos de conservação dos solos, produção de trigo híbrido, pastagens e forragens ou os 
métodos de produção dos milhos híbridos64. Da mesma forma se apoiaram os projectos 
patrocinados pela Direcção Geral dos Serviços Pecuários em evidente sintonia com as 
observações que os técnicos europeus e americanos vinham tecendo sobre a necessidade de 
fazer face à fraca expressão em termos de produção e dieta alimentar portuguesa em 
produtos como a carne e o leite65. Assim também se apoiou o treino de pelo menos um 
funcionário da Direcção Geral dos Serviços Agrícolas diplomado pelo Instituto Superior de 
Agronomia e do sexo feminino em “Home Economics” durante um período de 14 semanas 
[referindo-se à engenheira Maria de Ascenção Louro]. O subsecretário de Estado expressava 
ainda a sua intenção de com os ensinamentos que este técnico colher nos Estados Unidos, criar 
neste País uma nova modalidade de assistência à família do agricultor dentro da nova 
regulamentação dos serviços de Assistência Técnica e da Extensão Agrícola que será aprovada, 
superiormente, dentro em breve.66 

Entre tudo, ganhou particular expressão, sobretudo na terceira e última fase de 
aproveitamento do programa de AT&P o Programa de Demonstração Agrícola (ou também 
designado Dinamização e Vulgarização da Agricultura). O programa, gizado pela Subsecretaria 
de Estado da Agricultura, para desenvolver a produção agrícola portuguesa foi proposto em 7 
de Outubro de 1953 e examinado com vista ao lançamento de um conjunto de acções 
destinadas a atacar os problemas chave da agricultura portuguesa. Nos primeiros dias de 
Novembro o especialista americano Hugh Richwine deslocou-se especialmente a Lisboa para 
discutir os detalhes do programa e preparar o contrato a realizar com a Subsecretaria de 
Estado da Agricultura67. Decorrem as conversações, que acabam por conduzir à alocação de 
100 000 dólares em moeda local para os projectos inscritos no denominado Plano de 
Intensificação da Produção Agrícola. O Programa de Demonstração e Vulgarização Agrícola foi 
então formalizado por contrato celebrado com o Governo português (Subsecretaria de Estado 
da Agricultura) em 13 de Novembro de 195368, compreendendo como realizações principais: 
uma campanha do milho híbrido, uma campanha de adubação química do trigo, uma 
campanha de forragens, trabalho de extensão agrícola. 

Vitória Pires até reuniu, em 24 de Abril de 1954, os representantes da imprensa para anunciar 
as linhas gerais do que passou a ser designado como Movimento de Intensificação Agrária e 
explicar como a larga campanha que os serviços oficiais se propunham lançar junto da lavoura 
nacional visava o aumento dos rendimentos unitários prossegue como objectivos baixar o 
custo da produção e aumentar o poder de compra do consumidor.  

                                                           
63 Eugénio de Castro Caldas, “Problemas humanos da extensão rural”, in Primeiro Seminário 
Universitário de Évora: extensão rural, Instituto Universitário de Évora, 1974, pp. 63-64. 
64 Ver projectos e relatórios citados em ROLLO, Portugal... op.cit. 
65 Idem. 
66 Carta do subsecretário de Estado da Agricultura ao presidente da CTCEE, 12 de Janeiro de 1953. 
ACTCEE, 24.16.0.8.0, microfilme 326, banda 2. 
67 Carta de Hyson, director em exercício da USOM a Tovar de Lemos, 9 de Novembro de 1953. ACTCEE, 
24.16.0.35.0, microfilme 326, banda 2. 
68 Carta de Charles D. Hyson a Tovar de Lemos, 4 de Dezembro de 1953. ACTCEE, microfilme 326, banda 
1. 
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Ilustrando a sua explicação com a apresentação de gráficos e elementos relativos à evolução 
da agricultura portuguesa procuraria demonstrar como o aumento das áreas cultivadas e das 
colheitas foi acompanhado das diminuição das produções conseguidas por unidade de 
superfície – o que significa empobrecimento das terras em elementos necessários ao êxito das 
culturas.69 E a indispensabilidade de levar a cabo um conjunto de medidas tendentes a elevar 
as nossas produções agrícolas e a despertar o interesse pela exploração racional da terra, 
accionar uma série de campanhas sucessivas, cada uma delas destinada a tratar assuntos 
concretos por forma a contribuirem para o aumento dos rendimentos unitários e consequente 
abaixamento dos custos de produção (...) permitindo melhorar o lucro do produtor e o poder 
de compra do consumidor.70  

Prosseguiu, esgrimindo argumentos, procurando convencer, explicando como, além do 
aproveitamento da assistência técnica norte-americana, se atribuiriam, com o apoio dos EUA, 
subsídios para auxílio aos agricultores em campanhas de divulgação da cultura do milho 
híbrido, estabelecimento de prados, melhoria dos métodos de fertilização do trigo e correcção 
dos solos por meio de calagens.7172 Descrevem-se as experiências a realizar e, por fim, Vitória 
Pires sublinha, regozijado, como em nenhuma campanha anterior se estabeleceu num só ano 
tão elevado número de campos de experimentação como o verificado em 1954. Na realidade, 
nos 2 494 campos de experimentação distribuídos nessa Primavera empregar-se-iam mais de 
16 000 kg de sementes de milho híbrido e de forragens, fornecidas gratuitamente aos 
agricultores, tal como seriam gratuitos os adudos e correctivos a empregar, salientando a 
intensificação do emprego do carbonato de cal como correctivo. Para acompanhar essa 
iniciativa tinham já sido distribuídos cartazes e dois folhetos – “Milho híbrido – o que é e como 
se cultiva” e “Prados de trevo branco, trevo roxo e luzerna” – e anunciava-se o aparecimento 
de um terceiro sobre a “Melhor fertilização do trigo”. A essas campanhas, referia ainda Vitória 
Pires, outras se seguirão, como por exemplo da conservação do solo e utilização de vários 
processos contra a erosão, tal como estava prevista uma campanha de fomento da produção 
leiteira na zona abastecedora de leite à cidade de Lisboa e outra de intensificação do combate 
aos insectos parasitas e doenças criptogâmicas e a elaboração de cursos de podadores de 
sobreiros e escolas de resinagem. 

A longa exposição de apresentação do Movimento de Intensificação Agrária à imprensa e à 
rádio terminou com a referências a mais duas questões. A primeira, era relativa à divulgação 
das colaborações que a Subsecretaria de Estado da Agricultura estabelecera para o 
desenvolvimento do Movimento de Intensificação Agrária. Apoio que permitiam a Vitória Pires 
afirmar que este movimento vai criar raízes mais profundas, porque irá até às escolas 
primárias e interessará também a Campanha de Educação de Adultos. Na verdade, o 
subsecretariado de Estado da Educação Nacional já tinha emitido um despacho em que 
determinava o apoio da Direcção Geral do Ensino Primário aos Serviços Agrícolas, Pecuários e 
Florestais para se organizarem anualmente cursos especiais sobre assuntos relacionados com a 

                                                           
69 “Movimento de Intensificação Agrária”, in Diário de Notícias, de 25 de Abril de 1954, p. 1. 
70 Idem. Vitória Pires vinha, de resto, fazendo diversas intervenções públicas insistindo, em moldes 
semelhantes, nesse concentrado de ideias que procurava impor como orientação para a agricultura 
portuguesa. Vd., por exemplo, o discurso que proferiu por ocasião do “20º aniversário da Federação 
Nacional dos Produtores de Trigo”, publicado no Diário da Manhã, de 18 de Dezembro de 1953 no 
decurso do qual defende a necessidade de Produzir mais para colher rendimento, produzir melhor para 
diminuir o custo de produção e consequentemente contribuir para melhorar o poder de compra. Reputo 
indispensável a Lavoura cerealífera ter como dogma para conseguir este duplo objectivo, produzir mais e 
por menor preço, três pontos essenciais a que já várias vezes me tenho referido: aumento da fertilidade 
do solo pela incorporação de matéria orgânica; conservação da terra defendendo-a contra a erosão e 
adoptando rotações convenientes; emprego de sementes seleccionadas.  
71 Idem. 
72 Idem. 
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vida rural destinados aos alunos das Escolas do Magistério, bem como aos professores e 
regentes dos postos escolares. Por outro lado, também se tinham concertado apoios com o 
Instituto Superior de Agronomia que, com o apoio da organização corporativa, assumia a 
realização de conferências e outras iniciativas dedicadas aos temas inscritos no Movimento de 
Intensificação Agrária. A segunda questão, ficava traduzida no apelo dirigido à imprensa e à 
rádio em matéria de apoio ao projecto anunciado, na consciência de que para que o 
Movimento de Intensificação Agrária e as campanhas em que se apoia possam atingir todo o 
seu vigor e frutifiquem é preciso o apoio daqueles meios de propaganda.73  

Com esta apresentação ficava claramente expresso o pensamento e a actuação que 
estruturava parte importante da estratégia que Vitória Pires procurava prosseguir enquanto 
responsável pela Subsecretaria de Estado da Agricultura. Patentes ficavam também os 
conceitos e os métodos que norteavam a sua acção em matéria de assistência técnica à 
lavoura nacional, claramente inspirada no modelo norte-americano74 e seduzida pela sua 
vertente ‘extensionista’75. De alguma forma, o Movimento de Intensificação Agrícola consistia 
numa espécie de corporização adaptada à realidade portuguesa do modelo norte-americano 
de assistência técnica à agricultura, cujos princípios e esquemas vinham sendo veiculados 
através do programa de AT&P.  

O conjunto dessas novas campanhas anunciadas pelo subsecretário de Estado, apoiadas nos 
novos moldes de assistência técnica (usando a expressão de Vitória Pires), compunha o 
anunciado Movimento de Intensificação Agrária, que seria financeiramente viabilizado, 
constituindo o grosso do seu aproveitamento durante esta fase de execução, pelo programa 
de AT&P.  

No ano seguinte, em 1955, era integrado no programa de AT&P prosseguido em Portugal um 
projecto de natureza e teor diferente dos que vinham sendo entendidos ao abrigo do 
Movimento de Intensificação Agrícola. O projecto tinha origem numa proposta da Estação 
Agronómica Nacional e viria a ser comparticipado pela Direcção Geral dos Serviços Agrícolas e 
pelo Ministério do Ultramar, tendo a concordância dos Ministérios do Ultramar e da Economia, 
tinha por fim alargar o programa de investigações basilares sobre ferrugens do café iniciado 
em 1951 na Estação Agrónomica Nacional em Sacavém e daria origem à criação de um centro 
de investigação de projecção internacional pois interessa a todos os países produtores de café, 
suscitaria a possibilidade de obter a compaticipação da FOA.76 77 78. O projecto para a 

                                                           
73 Idem. 
74 Vd. a propósito o texto que Vitória Pires publicou na sequência da viagem que fez aos EUA e ao 
Canadá, a convite do governo americano por intermédio do director da FOA, governador Stassen, em 
1955. O relato que se segue tem (...) um cunho técnico e foi feito com o desejo de mostrar, por um lado, 
a estrutura da organização agrícola norte-americana, os seus principais pilares e a sua eficiência; por 
outro lado, a actuação dos técnicos, os sistemas que adoptam e a simplicidade de processos, resultando 
do conjunto um considerável nível económico-agrícola. Domingos Rosado Vitória Pires, Alguns aspectos 
agrícolas dos EUA e do Canadá, Conferência proferida, em 9 de Fevereiro de 1956, na Direcção Geral dos 
Serviços Agrícolas, Ministério da Economia, Direcção Geral dos Serviços Agrícolas, 1956. 
75 No relatório da campanha dos milhos híbridos de 1954 refere-se especificamente: Deve dizer-se que 
na prática, e por se tratar do primeiro ano da implementação deste interessante sistema de extensão 
agrícola, em muitos casos os Serviços tiveram que intervir directamente no estabelecimento e 
manutenção dos campos sundários. No entando, a semente do sistema ficou lançada e a colaboração 
dos «agricultores-guias» resultou altamente valiosa. Milhos Híbridos: campanha de 1954, Direcção-
Geral dos Serviços Agrícolas, Serviço Editorial de Repartição de Estudos, Informação e Propaganda, 
1956, p. 3.  
76 Carta do secretário do Subsecretariado de Estado da Agricultura ao presidente da CTCEE, em 5 de 
Março de 1955. ACTCEE, 24.16.0.37.0, microfilme 326, banda 2. 
77 Centro de Investigação das Ferrugens do Cafeeiro. ACTCEE, 24.16.0.37.0, microfilme 326, banda 2. 
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montagem de um centro de investigação das ferrugens do cafeeiro decorreu sob a orientação 
do professor Branquinho de Oliveira, director do Centro de Investigação das Ferrugens do 
Cafeeiro anexo ao Departamento de Fitopatologia da Estação Agronómica Nacional. 
internationally recognized that Portuguese scientists have achieved pre-eminence in this 
particular field. We ourselves are aware of the outstanding job recently done in this respect by 
your colleagues in training a selected expert from the Republic of Philippines.79 O programa 
chegaria ao fim, com o lançamento, já em finais de 1955, com um projecto de recuperação de 
baldios nos Açores80.  

Para a agricultura portuguesa estava prestes a iniciar-se um novo ciclo, duradouramente 
marcado pelo desfecho das propostas de alteração e modernização do sector que informaram 
a preparação e aprovação do II Plano de Fomento, confirmando o resultado de um 
desentendimento antigo e de fundo quanto à forma de ‘resolver’ a crise da lavoura nacional.  

2. Reflexões finais 

Não obstante os medidas e a dinâmica impressas por Vitória Pires, esforço prodigioso como 
nomeou o engenheiro agrónomo Manuel Teles de Vasconcelos, no IV Congresso da União 
Nacional81, a verdade, porém, é que a agricultura portuguesa teimava em apresentar 
resultados, revelando-se incapaz de promover a sua modernização e conquistar, a prazo, uma 
competitividade no quadro nacional, cumprindo a função que lhe era exigida e acabando por 
sucumbir não exclusivamente por vitória da industrialização mas por incapacidade própria. Já a 
indústria, revelar-se-ia, desde o início dos anos 50, o sector mais bem comportado – tendo 
conseguido assumir uma dinâmica que o estatuto adquirido no final da década viria premiar, 
acabando por se impor, ultrapassando pela primeira vez a agricultura, como principal sector de 
actividade no quadro da economia nacional e assumindo uma posição consolidada que a 
década de 60 viria comprovar. Para trás ficaria a agricultura - perdida entre os insucessos dos 
que, ligados ao sector, preconizaram a sua modernização e pretenderam criar-lhe um rumo 
diferente e subordinada, afinal, aos interesses dos que a efectivamente controlavam e 
determinavam o seu destino.  

Os números são bastante eloquentes. A agricultura portuguesa entraria num ciclo de 
duradoura e persistente perda de importância no quadro da economia portuguesa. A taxa 
anual de crescimento da população activa, em termos percentuais, foi de –0,4% entre 1953 e 
1961 e de –3,8 entre 1962 e 1973 (sendo os dados relativos à população activa não agrícola de 
1,4 e 1,2, respectivamente); as taxas anuais médias da produtividade agrícola, também em 
percentagem, foram de 0,9 entre 1953 e 1961 e de 4,5 entre 1962 e 1973, contrastando com a 
produtividade global que atingiu 5,8% entre 1950 e 1973. Por fim, de acordo com o 
apresentado por A. Cortez do Lobão, a agricultura tendo contribuído com 7,8% para o 
crescimento do PIB na década de 50 diminuiu essa participação para 3,9% na década de 60 e 
chegou a atingir um valor negativo de - 0,7% entre 1970 e 1973.  Acompanhando a evolução 
do sector, a balança comercial agrícola registaria também uma evolução negativa. De qualquer 
forma são de assinalar os saldos positivos ocorridos ao longo da década de 50, contínuos até 
1956, por contraste com a situação persistentemente negativa registada a partir de 196182. 

                                                                                                                                                                          
78 Carta de Sylvester Olson, director da USOM, a Tovar de Lemos, em 14 de Abril de 1955. ACTCEE, 
24.16.0.37.0, microfilme 326, banda 2. 
79 Carta de W. G. Finn Acting Director Food and Agriculture Division da USRO a Botelho de Macedo, 
delegado de Portugal na OECE, em 22 de Maio de 1957. ACTCEE, 24.16.0.37, microfilme 326, banda 2. 
80 Aide-Memoire. Proposed FY/1956 Program for the Portuguese Overseas Territories, de 19 de Outubro 
de 1955. ACTCEE, 24.16.0.35.2, microfilme 326, banda 2. 
81 Manuel Teles de Vasconcelos, Procurando pontos de apoio para uma melhor utilização da terra 
portuguesa, tese apresentada ao IV Congresso da União Nacional, 1956. AHSGMA. 
82 Cf. Saldos das balanças comerciais global e agrícola entre 1950 e 1973 apurados por J. A. Girão. 
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Sem pretender de alguma forma atenuar a perda da importância do sector agrícola e a sua 
incapacidade manifesta em termos de modernização, ocorreram transformações positivas no 
âmbito do sector, todavia insuficientes para o tornar economicamente dinâmico e sobretudo 
apto a acompanhar um movimento de desenvolvimento económico progressivo e, no mínimo, 
capaz de suportar uma população activa que tendeu crescentemente a abandoná-lo por não 
encontrar aí forma de assegurar a sua sobrevivência num quadro aceitável em termos de nível 
de vida – e que por isso lhe escapou, preferindo o êxodo e a emigração.  

Quanto a Vitória Pires, sairia do Governo em 1958, retomando a actividade de deputado na 
sequência da remodelação governamental que alterou os responsáveis pela Economia. Pouco 
mais tarde, em 1960, sucedeu a Sousa da Câmara como director da Estação Agrónomica 
Nacional, passou a membro da Comissão Executiva da União Nacional (até 1965) e foi 
nomeado administrador da Empresa Nacional de Publicidade. Interrompeu todas essas 
actividades quando, em 19 de Março de 1965, foi convidado a reocupar o Subsecretariado da 
Agricultura desta feita sendo ministro da Economia Correia de Oliveira – cargos que ambos 
mantiveram até 26 de Março de 1969. Deixando esse cargo reassumiu a direcção da Estação 
Agrónomica Nacional e da Estação de Melhoramento de Plantas e a administração da Empresa 
Nacional de Publicidade. Em 14 de Julho de 1973 passou à situação de aposentado. Em 
matéria de obra publicada, são sobretudo de assinalar, para além das intervenções que como 
deputado ficaram registadas no Diário das Sessões, os trabalhos relacionados com a sua 
especialidade83.  

Sobre a sua actividade como subsecretário de Estado no pós-guerra, o desabafo produzido em 
1964 é suficientemente claro, dando conta do esforço realizado e, sobretudo, da existência de 
uma visão / programa e de uma estratégia em prole da modernização agrícola do País que 
interesses mais ou menos confessados acabariam por frustrar. 

No essencial, reúne consenso a ideia do fracasso das reformas estruturais da agricultura e a 
impotência dos que a queriam ‘modernizar’ face à importância e ao peso dos lobbies agrários. 
Inequívoca também a análise da primazia que o sector secundário adquiriu desde o início de 
50, tradutível em termos de contribuição para o PIB, ocupação de população activa e ainda 
pelas taxas de crescimento registadas. Embora, na verdade, o grande problema da agricultura 
portuguesa não residisse tanto no facto de ela ter sido ultrapassada pelo sector industrial 
(circunstância de resto normal nos países industrializados e economicamente desenvolvidos) 
mas pelo significado duradouro dessa perda de posição, que nos primeiros anos de 50 se 
traduzia numa situação de estagnação do sector mas que nos anos seguintes resvalaria até 
representar uma contribuição de sinal negativo para o PIB, não obstante a identificação e o 
reconhecimento de um esforço de modernização e até de ganhos de produtividade no seio do 
sector.  

Note: Maria Fernanda Rollo, Portugal e a Reconstrução Económica do Pós-Guerra. O Plano Marshall e a 

Economia Portuguesa dos anos 50, Colecção Biblioteca Diplomática, 13, Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, 2007. [Nota do Abstract]  

                                                           
83 Cf. Processo individual do deputado Vitória Pires, Arquivo Histórico-Parlamentar, Registo 5334, Séc. 
XXVII, Cx 47, nº 45/DP. 


