
Resumo 

A Economia Política não se apresenta dividida em compartimentos 

estanques. Por isso, falar em Agricultura e em Indústria é apenas 

distinguir dois ramos de actividade económica em condições de certo 

modo diferentes; nêles há características específicas provenientes de 

diverso condicionalismo técnico-económico em que laboram, o que 

implica, a par de problemas económicos em certa medida distintos, 

problemas sociais com certa autonomia relativa.  

De resto, com o actual estádio de evolução da técnica produtiva, a 

Agricultura atravessa, ou tende a atravessar, uma fase de industrialização 

acentuada que conduzirá, «a la longue», ao desaparecimento dos 

grandes problemas próprios destes dois ramos fundamentais da 

Economia, pela resolução histórica dos problemas de sistema económico.  

Essa tendência universal para a industrialização agrícola e o carácter 

substancialmente uno, profundamente interdependente da Agricultura e 

da Indústria são um lugar-comum. Referimo-nos a êste ponto apenas 

para sublinhar que o nosso estudo não está de forma alguma em 

desacôrdo com o carácter peculiar do concurso do qual é, segundo a lei, 

um dos elementos de informação. Não queremos deixar de acentuar as 

tremendas dificuldades com que houve de lutar para, na medida das 

nossas fôrças, levar a cabo êste ensaio de Economia Agrária. 

Dificuldades essas derivadas sobretudo da escassez dos elementos de 

informação que pudemos utilizar — estatísticas escassas para a Economia 

Agrícola no seu conjunto; muito menos dados ainda para os determinados 

problemas que analisamos nas páginas seguintes, quási nenhuns mesmo; 

orientação variada na notação e exposição dos elementos estatísticos — eis 

aqui as mais salientes dificuldades desta ordem que limitaram a projecção 

dos nossos estudos.  

Impõe-se também chamar a atenção para a índole dêste trabalho, reflexo da 

linha de orientação que seguimos ao elaborá-lo. De facto, não tentámos aqui 

um estudo monográfico de investigação estatístico-económico. O que 



tentámos foi, servindo-nos dos dados que lográmos utilizar, interpretá-los e 

discernir o seu significado económico, procurando assim conhecer, com o 

maior grau de aproximação possível,o estado actual da nossa economia 

agrária e mostrar as leis económicas actuantes, bem como o sentido da sua 

actuação. Esta tarefa é necessária e fundamental; não devemos cair no vício 

de muitos economistas contemporâneos, nomeadamente da corrente 

chamada institucionalista, predominante entre os investigadores norte-

americanos, que se limita a coligir estatísticas e um vasto conjunto de dados 

de facto sem qualquer sentido verdadeiramente construtivo. É evidente que 

os elementos desta ordem, sendo indispensáveis, verdadeiramente 

fundamentais, são apenas um meio para o conhecimento da realidade 

económica da época a que se referem. Urge investigar as tendências gerais 

dos fenómenos, as leis económicas em acção, visto que um simples 

amontoado de dados estatísticos não torna automàticamente conhecida a 

realidade, como já alguns autores tiveram o bom senso de sublinhar… 

Tenta-se, em resumo, um ensaio de análise geral à economia agrícola de 

Portugal, com base nos dados estatísticos, infelizmente parcos e incompletos, 

que foi possível coligir.  

Para um estudo relativamente aprofundado seria necessário examinar muito 

mais detalhadamente as matérias que no geral apenas afloramos aqui, além de 

outros problemas a que nem sequer nos referimos: conviria em especial estudar 

a evolução histórica da nossa agricultura, como se passou das formas de 

relações económicas feudais (referimos ao aspecto económico, visto não 

pretendermos intervir na controvérsia acêrca de terem ou não existido em 

Portugal as formas características do feudalismo político-jurídico) para a 

economia capitalista, os processos específicos de transição, as sobrevivências 

contemporâneas de relações pra-capitalistas, etc. 

Impor-se-ia uma análise minuciosa do problema da renda da terra e das suas 

formas históricas, do crédito agrícola em geral e da importância e amplitude do 

contrôle financeiro na agricultura. Um estudo detalhado não poderia igualmente 

esquecer a questão da comercialização, do estudo comparativo da evolução 

paralela dêste ramo da produção e da indústria ou de outras actividades 

produtivas, do montante dos capitais invertidos na economia rural e do papel da 



agricultura colonial na vida agrária da mãe-pátria, etc., etc.  

É evidente que tal programa não tinha quaisquer possibilidades de ser 

levado a cabo neste trabalho. Realizou-se apenas um exame de carácter 

muito genérico, dirigido a alguns pontos fundamentais de teoria económica 

da agricultura.  

De resto, semelhante tarefa só muito dificilmente poderá ser empreendida 

por um único estudioso, devendo naturalmente desdobrar-se por ensaios 

dedicados aos diversos problemas.  

E se neste estudo há erros e omissões, não serão com certeza devidos 

apenas a circunstâncias independentes de nós próprios; reconhecemos com 

nitidez e sem qualquer falsa modéstia que muitos serão de nossa inteira 

responsabilidade.  

Sirvam eles para estimular outros à realização de estudos sérios sôbre êstes 

problemas, obra necessária para um verdadeiro esclarecimento dos 

problemas nacionais, obra de inegável interêsse prático.  

Que todos os interessados nestas questões se possam ajudar mùtuamente, 

tanto com o seu saber e inteligência, como com a sua vontade e 

honestidade, trabalhando como «équipe» unida pelo desejo de ver um 

Portugal feliz, e cada vez mais fe l iz ,  é  a nossa s incera aspiração.  


