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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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