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Joaquim Croca CAEIRO*

Os Pianos de Fomento Nacional no contexto do
desenvolvimento economico nacional no pos guerra
Os Pianos de Fomento, que alguns tem pretendido diminuil; enquanto mecanicismos dinamizadores da economia nacional do pas guerra, thn
aqui uma abordagem politico-economica no sentido de evidenciar a sua
import!incia no contexto politico em que se inseriam, as lacunas de que
enfermavam e os objectivos que se alcan<;aram por seu intermedio. Com
eftito, ainda que denotando urna clara dependencia politica-ideol6gica e
urn instrurnento ao servi<;o de um regime, o certo e que os Pianos de
Fomento, principalmente o I Plano e o If Plano, tiveram um impacto
extraordinariamente importante na economia portuguesa da epoca e foram
contributos decisivos para os designados ''anos de ouro" da economia
traduzidos num forte crescimento econ6mico e na industrializa<;ao do pais.
''Nao nos parece ser possivel separar-se sociologicamente o passado do
presente, como contrdrios nitidos ou absolutos, quando o tempo e psicol6gica e socialmente composto de varidveis que se alteram confonne o ritmo em
que os vivern nurn vasto espa<;o-tempo social»

Gilberto Freyre
in Ordem e Progrcsso

1. 0 I Piano de Fomento Nacional

Esgotada ha tres an os a vigencia da Lei de Reconstituic;ao Econ6mica, 1
o Estado Novo viu-se forc;ado a criar mecanismos potenciadores do
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1 0 periodo de vigencia desta lei era de 15 anos, estando em 1950 na altura de se estudarem alternativas para o enquadramento economico nacional. Corn este intuito, o Major Deputado Joaquim
Mendes do Amaral requereu em 17 de Dezembro de 1949 a Assembleia Nacional, urn Aviso
Previa, acerca da forma como se executou o programa de Reconstituic,:ao Economica procurando
deixar algumas sugest6es sabre a orientac,:ao a fixar para o prosseguimento dessa reorganizac,:ao
economica. So em 21 de Fevereiro de 1951, se iniciou a sua discussao, eo balanc,:o, traduziu-se
num aplauso generalizado a actuac,:ao do governo, nao deixando, no entanto, de se salientar algumas deficiencias, nomeadamente no desenvolvimento agricola.
Deste debate nasce tambem urn conjunto de sugest6es que vao no sentido da necessidade de urn
piano de fomento nacional. Cfr. Diarios das Sess6es n. 0 12 de 17 de Dezembro de 1949 e n. 0 71;
72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80 e 81, respectivamente de 21, 22, 23, 24, 28, de Fevereiro de
1951 e 1, 2, 3, 7, 8 e 9 de Marc,:o do mesmo ano.
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desenvolvimento econ6mico sustentado do Pais, sob pena de nao ser
possivel suportar o embate econ6mico estimulado corn o final da II
Guerra Mundial. Corn efeito, «terminada a execur;ao do programa previsto
na Lei n. 0 1914, concluido o processo de reajustamento da nossa economia no
pos-guerra, fortalecida a nossa posir;ao cambial e aproveitando a s6lida posir;ao
financeira que ha muito desfrutdvamos, entendeu-se indispensdvel uma acr;ao
sistemdtica e coordenada no sentido de acelerar o ritmo de desenvolvimento
ap6s-guerra» 2 da economia nacional a fim de procurar atenuar o desnivel
que separava o pais dos restantes paises europeus e promover o seu ingresso
no movimento geral de intensificayao do desenvolvimento verificado por
todo o mundo. Alem disso, acentuavam-se as press6es dos industrialistas
incentivando os investimentos nesta area da economia impondo tambem
por parte do governo alguma sistematizayao. E sob estes aspectos que o I
Plano de Fomento se insere, por ser urn «plano parcial restrito aos grandes
investimentos a efectuar pelo Estado na agricultura, no reconhecimento
mineiro, nas vias de comunicar;ao e nos meios de transporte e aos investimentos
a fozer por particulares, com o auxflio directo ou indirecto do Estado nao so
na agricultura e nos meios de transporte como em novas industrias e no
desenvolvimento das industrias existentes». 3 Este Plano de Fomento destinase a cobrir o periodo entre 1953 e 1958 e «reflecte com bastante nitidez,
nomeadamente pelo ecletismo dos projectos que contem, as contradir;oes e as
hesitar;oes que caracterizam o momento da sua adopr;ao». 4 Continua, todavia
preso, por urn lado a uma estrategia onde preponderam as press6es da
grande lavoura, evidente ate ao final da II Guerra Mundial e por outro,
pela definiyao de uma nova estrategia, a industrialista. Comudo, face as
ambiguidades que o caracterizavam acaba por nao servir de forma eficiente
nenhuma estrategia.
0 I Plano de Fomento, afirmou-se na expectativa dos seus principais
responsaveis, como o prolongamento da Lei de Reconstituiyao
Econ6mica, embora, tenha acabado por tornar-se em algo mais
Nunes, Jacinto (1968), A Experiencia Portuguesa de Planeamento, Evora, in Ciclo de Conferencias
sabre o III Plana de Fomento nos Esrudos Superiores de Evora, Economia e Sociologia, n. 0 5,
P· 7.
3 Lei n. 0 2058 de 29 de Dezembro de 1952, preambulo.
4 Marques, Alfredo (1988), Politica Econ6mica e Desenvolvimento em Portugal (1926-1959), Lisboa,
Livros Horizonte, p. 115.
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importante. 5 Havia corn efeito, de representar uma nova fase nos metodos
de administra<_;:ao publica em Portugal, 6 ao promover a eficiencia daquela
administra<_;:ao pela utiliza<_;:ao de urn instrumento que podia tratar
conjuntamente alguns sectores e actividades respeitantes as necessidades
de progresso econ6mico do pais face as suas possibilidades de
financiamento. Prosseguiu, no essencial, corn os projectos anteriores
ligados a infra-estruturas e a industrias de base inscrevendo outros tambem
nestas areas, nomeadamente, no plano agricola, energetico e industrial.
Este plano, apresenta entao uma «preocupa(:iio de perpetuar as estruturas
existentes, admitindo como evolu(:tio um lento acompanhar de uma tendencia
irreversivel»/ a da industrializa<_;:ao, embora, dentro de moldes muito
limitados pois «nao que Portugal care(:a de industria de certa import!incia
( .. ) na grande maioria dos casos, porem, essas actividades destinavam-se e
destinam-se ainda hoje a transforma(:tiO de materias primas e ao fobrico de
bens de consumo. Diz a experiencia que essa e a primeira fose da
industrializa(:iio, a que se segue progressivamente a cria(:iio de industrias
metalomec!inicas e quimicas. Ora tanto pela li(:tio dos foctos, como pela
necessidade de assegurar meios de trabalho apopula(:iio, e em igual sentido que
temos de caminhar>>. 8 Por isto e embora limitado no seu ambito quanto a
uma total voca<_;:ao para a industrializa<_;:ao rapida do pais, ele nao «deixa
contudo de reflectir ( ..) a inadidvel necessidade desta industrializa(:iio, que a
conjuntura do pos-guerra nao permitia continuar a iludir>>. 9 Assim, o modelo
que se propunha visava mais a resolu<_;:ao de problemas do que a inova<_;:ao.
Pretendia, resolver neste caso e no essencial, dois problemas prioritarios, o
do baixo nivel de rendimento e o desequilibrio entre a popula<_;:ao e os
fracos recursos naturais. Acrescia que o plano «optava pela alternativa do
reequilibro interno englobando no conjunto as col6nias, mas imediatamente
levantava uma preocupar;ao: a orientar;ao dos movimentos da popular;ao para
as colonias era considerada uma op(:iio de longo prazo e que produziria efeitos
de uma forma muito lenta». 10
Cfr. Salazar, Oliveira (1959), Discursos e Notas Polfticas V (1951-58), Coimbra, Coimbra Editora, Lda.
Cfr. Relat6rio Final de Execur:ao do 1 Piano de Fomento (1953-58), Lisboa, Imprensa Nacional,
1959, p. 11.
7 Caetano, Miguel, Barata, J. P. Martins, Esteves, Maria Ceu e Pessoa, Vitor (1982), Regionalizar:ao
e Poder Local em Portugal, Lisboa, Instituto de Estudos para o Desenvolvimento, p. 48.
s I Plano de Fomento.
9 Marques, Alfredo (1988), Politica Econ6mica e Desenvolvimento ... , op. cit., p. 116.
IO Caetano, Miguel et all (1982), Regionalizar:ao e Poder Local em Portugal, op. cit., p. 49.
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Pode dizer-se que «pretendendo inscrever-se numa linha de pura
continuidade em relafiio apolitica econ6mica accionada pelo "Estado Novo"
desde o inicio, o I Plana vai, contudo, demasiado longe para poder constituir
uma expressiio genufna desta politica. Niio vai todavia, ate ao panto de poder
significar uma alternativa a esta politica no sentido de operar a transformafiio
estrutural da economia que ela contrariava.
Noutros termos, este plana situa-se na transifiio da estrategia de
imobilidade da alianfa agrdria-industrial para outra cujos contornos se
encontram, por ora, ainda mal definidos. ( . .) Ele e, ( . .) o plana necessaria
para que a economia e a sociedade possam permanecer, no futuro, o mais
possivel pr6ximas do estado em que se encontram; constitui, ( . .) o plana
possivel para operar uma mudanfa em etapas sucessivas porque contem o
germe de uma nova orientafiio», 11 o que representa a primeira ruptura
efectiva corn o status quo existente ate ao final da guerra. E se outra
importancia nao tivesse este plano, ja era suficiente o ter proporcionado a
primeira porta para a industrializa<;:ao do pais e para a golden age da
economia portuguesa durante esta decada.
Salazar, por seu lado assume tambem o protagonismo do impulso ao
Plano de Fornento ao assegurar a ruptura corn o tradicionalisrno agricola,
embora ao assurnir publicamente a necessidade de urn plano inovador
porque «O momento econ6mico acusa certa depressiio, derivada sobretudo das
pessimas colheitas do a no findo ( .. ) Estou, pm·em, convencido de que a
execufiio do Piano de Fomento, cujos primeiros empreendimentos comefam a
ser lanfados, vai ser elemento fortamente compensador destas tendencias
depressivas ea vida nacional vai de novo animar-se em actividade, optimismo,
novas riquezas e fontes de trabalho»Y E, justifica a falta de arnbi<;:ao
industrialista ao salientar que «O Plana restringe-se na Metr6pole a meia
duzia de industrias consideradas bdsicas pela sua import!tncia propria e
repercussiio nas demais, e na produfiio e distribuifiio de energia ( . .) o
incremento da industria terd de fozer-se e impulsionar-se>>. 13
0 I Plano de Fornento, no entanto, ainda nao e o corte radical corn os
interesses rurais, porquanto, faz depender a industrializa<;:ao de urn
necessaria crescirnento da agricultura, por se entender que a indus11
12

13

Marques, Alfredo (1988), Po!itica Econ6mica e Desenvolvimmto ... , op. cit., p. 117.
Salazar, Oliveira (1959), Discursos e Notas Politicas V (1951-58), op. cit., p. 138/139.
Id. p. 104.
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trializa<;ao maci<;a do pais, a ser exequivel, nao deveria ser prosseguida sem
que se coloque a agricultura em condi<;6es de nos dar o maxima das suas
possibilidades. 14 E esta a polltica do Estado Novo, dado o interesse em
manter as suas bases sociais de apoio. 0 plano viria a tornar-se o primeiro
de uma serie de instrumentos de polltica que potenciariam guiar 0
crescimento nos anos subsequentes.
Do ponto de vista da sua formaliza<;ao, o I Plano de Fomento era urn
conjunto de investimentos publicos, a que foram afectados recursos
financeiros, pelos quais se procurava manter a situa<;ao de autarcia
economica preconizada pelo Estado Novo. E coma meios de implementa<;ao privilegiada destas pollticas, socorreu-se do condicionamento
industrial e da polltica agricola.
Evidenciava-se assim, que nao havia no sector industrial uma estrategia
global, mas apenas, urn retalho de industrias produtoras de energia,
materias primas e materias ligeiramente trabalhadas, privilegiando-se a
siderurgia, a refina<;ao de petroleos, os adubos, a folha de flandres, a
celulose, o papel e a energia.
Embora corn restri<;6es, o I Plano de Fomento que marca a transforma<;ao do discurso oficial de agrario em industrialista, apresenta como
ideia central a necessidade de moderniza<;ao e industrializa<;ao do pais.
Corn efeito, foi urn plano «parcial, um programa misto de investimentos
publicos e privados tendo como finalidade elevar o nivel de vida e aliviar as
pressoes demogrdficaS>>, 15 acentuando no entanto, urn caracter duplo e
imperativo no tocante aos investimentos exclusivamente publicos e
programatico no respeitante aos investimentos privados.

2. A revisao do I Piano de Fomento

Face a transitoriedade do caricter e respectiva parcialidade apresentado
em associa<;ao corn uma deficiente analise e delimita<;ao or<;amental dos
projectos conduz, passados dois anos, a necessidade de o Governo
proceder a sua correc<;ao enviando em Abril de 1955, para a Assembleia
Nacional, uma proposta de lei de revisao do Plano de Fomento. Em
14

Id. p. 105.

15

Nunes, Jacinto (1968), A Experiencia Portuguesa de Planeamento ... op. cit., p. 8.
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primeiro lugar, tratava-se de procurar o ajustamento de «alguns dos valores

nele inscritos as realidades que a experiencia colhida nos dois primeiros anos e
a conclusao de alguns projectos permitem apurar>>. 16 Reformulavam-se, por
esta via, alguns criterios de investimento apresemados no piano original e
ao mesmo tempo, reequacionava-se as verbas nele inscritas. A proposta
apresenta urn conjunto de elementos estatisticos comparativos quer em
rela<yao ao previsto e ao realizado ate entao, quer em rela<yao as novas
propostas no sentido de assim se fundamentar, as quais tambem julgamos
de utilidade reproduzir corn as necessarias adapta<y6es para se perceber
corn evidencia o sentido da revisao do piano.

QUADRO I
lnvestimentos no bienio 1953-1954 comparados corn os programas
respectivos e proposta na revisao de 1955
(em milhares de contos)
lnvestimentos na metr6pole

Previsto

Realizado

Diferenps

Revisao 19 55

663,4

I- Investimentos na Agricultura:
190

150,6

- 39, 4

110,8

96

- !4, 8

464

50

21,5

-28,5

196,553

1387

1379,5

- 7,5

4931,4

83

10

-73

370

3) Refinac;ao de petr6leos

280

693,6

+ 413,6

743,6

4) Adubos azotados

75

16,9

- 58,1

180

5) Folha-de-flandres

50

-

-50

6) Celulose e papel

-

63

+3

63

217,6

98,7

- 118,9

1442

544

483,3

- 60,7

1952,6

76

50,9

- 25,1

333

160

-

- 160

160

I) Hidraulica agricola
2) Povoamento Florestal
Colonizac;ao interna
II - lnvestimentos na Industria:
I) Electricidade:
2) Siderurgia

Ill - lnvestimentos nas comunicac;6es e transportes
I) Portos
2) Aeroportos, caminhos ferro, marinha mercante
aviac;ao civil, correios, telegrafos e telefones
IV

Escolas Tecnicas

V- Cnidito Ultramarino

Fonte: Proposta de lei de revisao do Piano de Fomento, in Diario das Sess6es n. 0 89 de
2 de Abril de 1955 (Adaptado)
IG

Diario das Sess6es n. 0 89 de 2 de Abril de 1955.
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A rev1sao do Plana de Fomento, permmu ao Governo rever a
sua politica de investimentos e o aliviar da pressao dos agricultores os
quais reclamavam uma maior interven<;:ao na resolu<;:ao das crises
registadas no sector, ainda que sem esquecer o refor<;:o das verbas no sector
industrial.

3. 0 II Piano de Fomento
0 II Plana de Fomento (1959-1964), 17 marca em definitivo o
arranque da industrializa<;:ao portuguesa em detrimento da agricultura,
nomeadamente dentro dos moldes, coma era ate entao encarada pelos
«velhoS>> corporativistas. E tambem corn o inicio do II Piano que
decisivamente Portugal vai atravessar urn forte incremento em termos de
desenvolvimento e crescimento econ6mico. Os investimentos publicos
aumentam (54,5 %), (21 milh6es escudos no continente e 5 milh6es nas
colonias). 18
0 II Piano, pretendia assim ultrapassar a visao que havia ficado do I
Plana, o qual parecia urn simples mapa de investimentos. 19 Em face disto,
«pretendia-se jd equacionar de forma conjugada algumas varidveis macroeconomicas. A grande linha de forfla era o lanflamento de uma politica de
crescimento economico, dai decorrendo que a distribuifliiO das verbas exprime
uma firme intenfliio: a de dar a mdxima importdncia as actividades
produtivas. Portanto, o objectivo numero um seria a acelerafliio do ritmo de
acrescimo do produto nacionab>. 20
Sem desdenhar a agricultura, o Piano envereda numa via clara de
industrializa<;:ao, processo mais eficaz de conseguir a acelera<;:ao do
crescimento do produto nacional e a melhoria do nivel de vida da
popula<;:ao. 21

Aprovado pela Lei n° 2094 de 25 de Novembro de 1958.
Cfr. Lains, Pedro (1994), 0 Estado ea lndustrializafiio ern Portugal, 1945-1990, Lisboa, Analise
Social, Vol. XXIX (128), 4. 0 •
19 Cfr. II Piano de Fomento (1959-64).
20 Caetano, Miguel, Barata, J. P. Martins, et all (1982), Regionalizaf!iO e Poder Local ern Portugal,
op. cit. p. 51.
21 Cfr. II Piano de Fomento (1959-64).
17
18
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Evidenciam-se do Plano quais sao os seus objectivos espedficos de que
se salientam a acelerac;:ao do ritmo de crescimento do produto nacional, o
aumento da produtividade do capital fixo, a melhoria do nivel de vida dos
portugueses a garantia de emprego e a melhoria da balanc;:a de
pagamentos. E, alem disso, fixa pela primeira vez «directrizes de po!ftica
econ6mica tendentes a permitir orientd-lo nos sentidos mais uteis a
colectividade>>. 22 0 Plano de Fomento, vem dar assim consistencia a
politica trac;:ada pelo governo a qual marcaria toda a decada em questao
nomeadamente, pela via do aumento das exportac;:6es, pela reduc;:ao das
importac;:6es e pelo equilibrio do deficit da balanc;:a de pagamentos.
Pode dizer-se que o II Plano «procurou apresentar um diagn6stico da
economia portuguesa e a identificarao dos principais estrangulamentos ao seu
desenvolvimento», 23 ainda que continuasse «a serum conjunto de programas
de investimentos sectoriais, sem grandes preocuparoes de coordenarao entre eles.
Alem disso, nem todas as areas da acrao governativa relacionadas com o
desenvolvimento econ6mico eram abrangidas, embora se tenha incluido pela
primeira vez os sectores do ensino e da investigarao». 24
0 mesmo Plano, tern ainda a prerrogativa de limitar a concorrencia da
agricultura face a industria, de tal modo que, os investimentos feitos num
e noutro sector, representam uma extraordinaxia diferenc;:a. Efectivamente,
a industria assume um papel de superioridade em relac;:ao a agricultura
apontando-se a esta, necessidade do redimensionamento da propriedade,
o emparcelamento e o parcelamento rurais como determinantes para a
promoc;:ao do seu desenvolvimento economico e social.
0 II Plano de Fomento, por outro lado, vem reduzir a intervenc;:ao
do condicionamento industrial em conjunto corn a liberalizac;:ao do
comercio externa durante os anos 60 no quadro da EFTA, pois nao fazia
sentido continuar a reprimir a concorrencia entre os produrores nacionais
quando 0 mercado interno estava cada vez mais aberto a concorrencia
estrangeira e quando estava a aumentar a importancia relativa dos
mercados da exportac;:ao, em que se enfrentava a concorrencia

Proposta de lei no 8, I! Piano de Fomento (1959-1964), Diario das Sess6es n° 36 de 12 de Abril de
1958.
23 Lopes, Jose Silva (1996), A Economia Portuguesa desde 1960, Lisboa, Gradiva, p. 284.
24 Id. Ibidem.
22
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internacional. 25 Todavia, os grupos economicos mais importantes, nao
deixaram de pressionar o Governo no sentido da sua manuten<_;:ao e das
suas concess6es. Antonio Champalimaud, Procurador na Camara
Corporativa, aquando da elabora<_;:ao do II Plano, chama a aten<_;:ao para as
dificuldades que podiam surgir para as empresas medias e grandes corn a
redu<_;:ao do condicionamento industrial, porquanto «surge (. .. ) a
interrogar;ao sobre a possibilidade de nos assegurarmos uma posir;ao de relativa
igualdade nos acordos econ6micos internacionais, se entravarmos o normal
desenvolvimento das maiores organizar;iJes industriais do Pais, se por
constituirem estruturas de poderio - e e natural que isso aconter;a (. . .), se
conceda autorizar;ao para novas instalar;oes ou alargamento de
empreendimentos apenas quando sejam dimensionados em escala menor do
que a projectada, se esta exceder largamente o minima determinado para a
. d'ust rza
. ( ... ) ». 26
m
Nao e assim de estranhar que ainda em 1966 se tivesse dado « um novo
passo em frente no sentido da formalizar;ao do regime legal do
condicionamento industrial ao estabelecer-se o chamado condicionamento
nacional para um certo numero de industrias de grande dimensao (DL n°
46666, de 24 de Novembro). Segundo este regime a instalar;ao de um
estabelecimento fabril das industrias abrangidas, quer no territ6rio
metropolitano, quer numa das colonias, requeria um processo que envolvia a
possibilidade de oposir;ao por industriais de qualquer desses territ6rios e a
apreciar;ao do pedido nao so pelo Ministerio da Economia, mas tambem pelo
do Ultra mar>>. 27
Este diploma, muito dubio na sua formaliza<_;:ao, pois, ao mesmo
tempo que dava novas dimens6es ao processo de condicionamento,
criticava fortemente os argumentos que o justificavam, salientando a
necessidade de o substituir por outras modalidades de polltica economica.
No que diz respeito a industrializa<_;:ao o II Plano identifica a sua
interven<_;:ao por duas formas. Por uma lado, continua a apostar na

25

Cfr. Lopes, Jose da Silva (1996), A Economia Portuguesa ... , op. cit. p. 277.

26

Pareccr subsididrio das sessoes de Pesca e conservas (subsecriio de Pesca) e lndtistrias tramformadoras
(subsecroes de lndtistrias metaltirgicas, lndustrias quimicas e lndzistrias texteis) acerca do capitula If
- Pesca e lndzistrias extractivas e transfonnadoras, Anexo II, Declara<;ao de voto, in Pareceres da
Cdmara Cmporativa (VII Legislatura) Ano de 1958, Lisboa, 1959.

27

Id. Ibidem.
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reorganizac;:ao industrial, corn o objectivo de colocar as empresas
em dificuldades em condic;:6es de competitividade corn a industria
estrangeira no mais curto espac;:o de tempo. 28 Neste campo, a intervenc;:ao
tinha como finalidades a satisfac;:ao das necessidades do mercado nacional
e as exigencias dos mercados externos coma meios de acc;:ao a
concentrac;:ao das unidades produtivas, a substituic;:ao de material obsoleto,
ampliac;:ao, substituic;:ao ou expropriac;:ao de instalac;:6es, estabelecimento de regras de normalizac;:ao da produc;:ao e a adaptac;:ao de metodos
de coordenac;:ao. Apresentava ainda como instrumentos, a assistencia
tecnica, 0 credito industrial os incentivos fiscais e 0 condicionamento
industrial.
Por outro lado, clava preferencia a instalac;:ao de novas industrias as
quais pudessem conduzir a urn maior emprego de mao de obra por
unidade de capital investido que produzissem bens para a exportac;:ao ou
substitutivos dos bens importados ou que aproveitassem materias-primas
nacionais. 29 Para estas, o Estado oferecia ainda como regalias as mesmas
que havia oferecido para a reorganizac;:ao industrial, ou seja, o
condicionamento industrial, a concessao de facilidades no acesso ao
mercado de capitais, a recomendac;:ao da prioridade de credito de fomento
quando em concorrencia corn outras entidades, a concessao de assistencia
tecnica gratuita e facilidades tribud.rias.
Face as projecc;:6es que se definiam esperava-se urn acrescimo da
procura interna, uma vez que a uma melhoria do nivel de vida propiciado
por alterac;:6es no rendimento nacional devia corresponder necessariamente urn aumento da procura. Resultava daqui a necessidade do
Governo em limitar esse aumento ou pelo menos controLi-lo pelo recurso
a uma intervenc;:ao mais atenta no mercado nomeadamente atraves do
aumento das exportac;:6es e pela reduc;:ao das importac;:6es. 10

28

29

30

Cfr. BASE VIII, Proposta de Lei n° 8, If Piano de Fomento, Diario das Sess6es no 36 de 12 de Abril
de 1958.
Cfr. BASE VII, Proposta de lei cit.
Cfr. Projecto do ll Piano de Fomento, op. cit.
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0 quadro seguinte evidencia o que acabamos de referir.

QUADRO II
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROJECTADO PARA 0
PERIODO DO PLANO DE FOMENTO (1959-1964) 31
(Pre<;os de 1954)

1964

1959

Valores 59

Milh6es escudos

%

Milh6es escudos

o/o

54380
4080
58460

93
7
100

66800
5010
71.810

93
7
100

123
123
123

45010
6.650
10280
61940

77

11,4
17,6
106

51710
8370
12620
72700

72
11,6
17,6
101,2

115
126
123
117

-3480
58460

-6
100

-890
71810

-1,2
100

26
123

=

100

OFERTA:
PNBcf
ln~ostos lndirectos menos subsidios

PNBpm
PROCURA:
Consumo Privado
Consumo Publico
lnvesrimento lnterno Bruto
PROCURA INTERNA
SALDO DO MOVIMENTO
COM 0 EXTERIOR
DESPESA NACIONAL

Fonte: Proposta de lei n. 0 8, If Plano de Fomento (I 959-64), op. cit.

Resulta entao evidente a perspectiva governamental de prosseguir na
instalac;:ao das industrias-base facilitar o estabelecimento de novas
industrias transformadoras, promover a reorganizac;:ao das que ji existam,
quando tal seja necessaria ao desempenho da sua func;:ao econ6mica,
proporcionar energia electrica, os transportes e as comunicac;:6es
necessirias ao desenvolvimento das actividades produtivas, e finalmente
preparar a mao-de-obra especializada e alentar os estudos de investigac;:aoY
Quanta ao financiamento do Plano, o Governo apresentava como
fontes principais, o Orc;:amento Geral do Estado (6.500.000 cantos), o
recurso as instituic;:6es de credito e particulares (6.550 cantos), 0 credito
externa (6.500 cantos) e outras instituic;:6es (6.650 cantos).
31

32

0 quadro mostra os numeros absolutos e respectivos valores percentuais a par dos n{unerosfndices relativos a cada rubrica em 1964, tomando coma base os valores de 1959, primeiro ano
do Piano.
Cfi: Projecto do If Piano de Fomento, ... op. cit.
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QUADRO Ill
PLANO FINANCEIRO
PONTES

Milhares de Contos

1) On;:amento Geral do Estado

6500

2) Fundo de Fomento Nacional

400

3) Institui<_;:6es de Previdencia

1800

4) Institui<_;:6es de CnSdito e Particulares

6550

5) Empresas Seguradoras

250

6) Autofinanciamento
a) Privado

1880

b) Publico

1880

7) Outros Recursos Internos

240

8) Credito Externa

6500
26000

Total
Fonte: Proposta de lei n. 0 8, If Plano de Fomento (I 959-64), op. cit.

Quanta aos principais grupos industriais, socorreram-se na maioria
dos casos de politicas de autofinanciamento e de dividendos baixos para
sustentar o seu crescimento e adquiririam capacidade de investimento. E
evidente que esta polftica, segundo Champalimaud na declara<_;:ao de voto
na Camara Corporativa, 33 em que «a) e de facto incontestado que no Pais
(. . .) 0 autofinanciamento representa um papel primordial, indispensdvel a
vida e ao crescimento das empresas, especialmente das de media dimensao, pais
que para as grandes (. . .) se canalizam com preferencia os recursos do Tesouro,
da previdencia e do publico.
Nao podem, por isso, os industriais deixar de olhar com apreensao as
referencias que na prdtica conduzam a medidas de severa fiscalidade ou de
exagerada limitar;ao de lucros». 34 Desta forma, «entende-se portanto, que
33
34

Parecer subsididrio das sessi5es de Pesca e conservas ... op. cit.
Id. Ibidem.
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dada a import!incia da empresa media na manutenr;iio e progresso de uma
estrutura economica, qualquer redur;iio da sua capacidade normal e
tradicional de autojinanciamento e extremamente arriscada» 35 pelo que
«qualquer margem de lucro disponivel para a/em da normal remunerar;iio e
reintegrar;iio do capital e obtida atraves de uma visiio industrial, eficiencia de
trabalho e o penoso esforr;o de cada um seja retirado da circular;iio da empresa,
impedindo-lhe assim, o seu autojinanciamento e consequente expansiio (. . .)
niio so se ajigura politica injusta, como altamente destimulante para o
desenvolvimento economico portugueS>>. 36
No mesmo sentido, o industrial critica aquilo que considera ser a
intervens;ao exagerada do Estado na vida das empresas privadas, o qual a
continuar dessa forma corria o risco de se tornar num intervencionismo
politico patol6gico para a vida empresarial colocando em causa a
capacidade de crescimento das empresas.
Outra declaras;ao de voto importante que acompanha o parecer da
Camara Corporativa eo de Jorge Botelho Moniz, representante do grupo
CUF e que, nesse momento, se encontrava «em aberto conflito com o grupo
Sacor a proposito da ampliar;iio da industria de adubos azotados. 37 0 tema da
concentras;ao de poder econ6mico em grupos industriais privados e urn
dos temas fundamentais deste periodo e do pais conduzindo tais grupos as
politicas "convenientes" para se posicionar o melhor poss1vel para esgrimir
os seus interesses junto do poder.
Botelho Moniz, em prolongada declaras;ao de voto, vai ao fundo do
problema da industria em Portugal, fundamentalmente quanto a
concentras;ao e condicionamento industrial. Para o Procurador, «para
conseguir progresso industrial rdpido e efectivo niio pode sufocar-se o espirito
de iniciativa das empresas, mormente quando se baseia em longa experiencia,
organizar;iio tecnica constantemente actualizada, estudos permanentes dos
problemas ou dinamismo e possibilidades de realizar;oes sobejamente
demonstradas.
2) Para obter produtividade rendabilidade e custos baixos de produr;iio, a
economia de escala conduz, sem duvida alguma, como solur;iio unica a
35

36
37

Id. Ibidem.
Id. Ibidem.
Ribeiro, Jose Felix, Fernandes, Lino Gomes e Ramos, Maria Manuel (1987), <<Grande indzistria,
banca e grupos financeiros- 1953-73>>, in Andlise Social, vol. 23, n. 0 99, p. 965.
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existencia de grandes unidades industriais que adoptem processos tecnicos e
econ6micos provadamente ejicazes. (. . .) as solu~ifes encontram-se atraves de
grandes unidades ou de concentra~ifes industriais importantes que por
excederem as necessidades de consumo do mercado interno, sao naturalmente
dirigidas para a exporta~ao.» 38 Por tudo isto isto, torna-se obvia a
necessidade absoluta, de poderio econ6mico das empresas. E «0 poderio
econ6mico, por si proprio, nao constitui mal. (. . .) E nao se compreende que
adeptos sinceros da organiza~ao corporativa possam acreditar que o poderio
econ6mico seja mais perigoso na democracia organica do que na economia
liberal>>. 39 Para tanto, como solus;ao do problema, indica entao, a «defesa
efectiva dos quadros concorrenciais simultanea com a existencia de empresas de
forte poderio econ6mico e sujiciente equilibrio de produ~ao», sendo que
«qualquer programafiiO da industria de adubos fosfotados, azotados e
potdssicos (simples, mistos e compostos) partird fotalmente do que jd existe flito
ou em cursos de instalafdo para atingir organiza~ao mais amp/a, mais
equilibrada e mais eficiente integrada no conjunto da economia naciona£>>. 40
Quanto as realizas;6es, pelo menos do ponto de vista da industria
nacional, o II Piano de Fomento, ultrapassa largamente o proposto.

4. 0 Piano Intercalar de Fomento
A formula politica, que assegurava a estabilidade do regime portugues
estava a esgotar-se. E, por esse motivo, parece surgir a necessidade do
Piano Intercalar de Fomento (1965-67). 41 Efectivamente os tres anos de
vigencia do plano intercalar «sao os de balan~o e esfor~o derradeiro de
concilia~ao da integra~ao de Portugal na AECL e da constru~ao do mercado
unico nacional». 42 Assim, o Piano Intercalar representa a mudans;a sendo
sua preocupas;ao essencial garantir a expressao de uma politica econ6mica
realista traduzida na determinas;ao de assegurar a necessaria coordenas;ao
38

Parecer mbsididrio das sessoes de Pesca e conservas, op. cit. p. 753/754 .

Id. p. 754. Sublinhado no originaL
Id. p. 754/755.
41 Aprovado pela Lei n° 2123 de 14 de Dezembro de 1964.
42 Nunes, Ana Bela e Brito, Jose Maria Brandao de (1990), «Po!ftica econ6mica, indmtrializafdo e
crescimento», in Nova Hist6ria de Portugal, Ed. Joel Serrao e A. H. Oliveira Marques, Vol. XII,
cap. VII, p. 330.
.19
40
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entre as exigencias da defesa e os objectivos do fomento econ6mico. Como
e evidente, e tambem sua preocupac;:ao a questao da defesa e
principalmente o problema do esforc;:o econ6mico-financeiro que ela
implicava e cujas consequencias comec;:avam a ser problematicas.
0 objectivo fundamental deste Plano lntercalar era o de «acelerar o
ritmo da expansiio economica de forma que o Pais atinja o estddio de
desenvolvimento e se aproxime rapidamente dos nfveis de progresso dos pafses
evoluidos da Europa Ocidental». 43
Tal como aconteceu em relac;:ao ao II Plano, a inovac;:ao foi parte
integrante tanto ao nivel da metodologia utilizada, como ao nivel das
estruturas tecnicas e administrativas responsaveis pela respectiva
elaborac;:ao e execuc;:ao. 0 resultado, saldou-se por uma ampla informac;:ao
e a possibilidade de elaborac;:ao de urn plano global para o continente
concebido como urn esquema orientador da evoluc;:ao da respectiva
estrutura econ6mica o que acontecia pela primeira vez. Todavia, para o
Ultramar e justificando corn o estadio desigual de desenvolvimento,
apenas e (( um agregado de projectos de investimentos prioritdrios com forte
predomfnio do sector publico na hierarquia das necessidades a satisfozm>. 44 E
deste modo, urn plano nao imperativo no que respeitava ao sector privado,
mas, que se tornou num verdadeiro indicador para a iniciativa privada, a
quem atribui o papel decisivo para o desenvolvimento econ6mico do pais.
Por outro lado, pretendia ser urn instrumento eficiente de coordenac;:ao
das varias actividades econ6micas e urn conjunto sistematizado de linhas
de orientac;:ao para a politica que conduzira a formac;:ao de uma autentica
economia nacional no espac;:o portugues.
Quanta aos objectivos principais estabelece a acelerac;:ao do ritmo de
acrescimo do produto nacional acompanhada de uma repartic;:ao mais
equilibrada dos rendimentos formados. 45 Este objectivo, sujeitar-se-ia a
coordenac;:ao do esforc;:o de defesa, a manutenc;:ao da estabilidade financeira
interna e da solvabilidade exterior da moeda nacional e ainda ao equilibrio
do mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, estabelece dados inteiramente
novos na politica do governo, como sejam, a intenc;:ao de fazer face a
43

44
45

Cortes, Ulisses, lntervenriio na Assembleia Nacio11al, em 3 de Dezembro de 1964. Discussao na
generalidade do Piano Intercalar de Fomento 1965-1967, in Diario das Sess6es, n. 160 de 4 de
Dezembro de 1964.
Id. Ibidem.
Cfr. Id. Ibidem.
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poss1ve1s press6es inflacionistas a prop6sito da estabilidade financeira
interna e do mercado de trabalho.
Ao nivel da sua programac;:ao global, salienta-se o estabelecimento de
« uma contabilidade
nacional prospectiva, assentando nu m conjunto de
hip6teses, das quais depende evidentemente o realismo e a utilidade das
projec(ifeS>>. 46 Para alem disso, ainda se organizou «O sistema de colheita de
informa(iio e de proposi(iio de orienta(ifes, de modo a combinar o trabalho dos
tecnicos de programa(iio, em gabinete com os conhecimentos das gentes
prdticas, que vao sentindo, no dia a dia actuante o pulsar das actividades
econ6micas e das inquieta(ifes sociaiS>>Y
Salienta-se ainda que, na metodologia de programac;:ao sectorial, numa
sequencia que ja vinha do II Plano de Fomento, atribuiu-se as industrias
transformadoras, a par da construc;:ao e do turismo, o papel motor.
Quanto aos criterios base pelos quais se realizaram os investimentos, o
Plano apontava os seguintes tres: preferencias pelos empreendimentos de
maior produtividade directa, preferencia pelas actividades de produc;:ao de
bens e servic;:os susceptiveis de promover a substituic;:ao das importac;:6es e
a preferencia pelas infra-estruturas que melhor pudessem contribuir para
o alargamento do potencial produtivo da populac;:ao. 48
0 Plano intercalar nao abandonou, no entanto, a ideia de impedir as
concentrac;:6es industriais que havia sido criticada asperamente por
Champalimaud e Botelho Moniz, mas, pelo contrario continuava a
procurar evitar os inconvenientes das excessivas concentrac;:6es industriais
e favorecer a criac;:ao de novos «p6los de desenvolvimento» geradores de
multiplos nucleos de progresso econ6mico e social capazes de assegurar a
recuperac;:ao de zonas em declinio ea valorizac;:ao da vida rural. Todavia, o
destaque fundamental continua a ser para a industria, no ambito da qual
preve urn investimento de 43% do total dos investimentos previstos,
seguido dos transportes e comunicac;:6es e da energia respectivamente corn
18 e 16%. A agricultura continua a decrescer em temos de imporrancia e
em montante de investimento o qual foi apenas de 8,2%.
Pm·ecer acerea do projecto de proposta de !ei n° 504/VIII, sob re o Piano Intercalar de Fomento para
1965-1967, in Pareceres da C!imara C01porativa (VIII Legis!atura) Ano de 1964, Lis boa, 1965.
47 Id. Ibidem.
48 Mostrava a aposta clara no equilibrio da balan<;:a comercial assim como no aumento do
investimento.
46
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Em rela<;:ao ao sector industrial, da-se entao prioridade as indt'1strias
metalurgicas, metalomed.nicas e de material electrico, cujos investimentos
ultrapassam em 25 % do total. Tambem os sectores da electricidade
transportes e habita<;:ao estao em destaque perfazendo corn a industria
cerea de 70 % dos investimentos.
Finalmente em termos de polftica industrial assumem-se claramente
dais pressupostos, urn deles ao nivel do papel considerado fundamental da
iniciativa privada e 0 outro face as exigencias da concorrencia externa
decorrente quer dos acordos estabelecidos no ambito do GATT, quer da
adesao a EFTA. Por estes pressupostos, o objectivo centra-se no
fortalecimento da estrutura empresarial, atraves de medidas, coma o
condicionamento industrial que continua a revelar-se contradit6rio e o
recurso ao credito externa e aos servi<;:os de empresas estrangeiras para
efeito de reorganiza<;:ao empresarial.
Destaca-se a preocupa<;:ao corn a localiza<;:ao das unidades industriais,
reflectindo ja alguma preocupa<;:ao corn o planeamento regional, embora
isto s6 se evidenciasse corn clareza no Ill Piano de Fomento. Aqui a
preocupa<;:ao ainda e corn as instala<;:6es de grandes p6los industrias, de que
Lisboa e Porta sao exemplo.

5. 0 Ill Plano de Fomento
0 Ill Piano de Fomento(1968-1973), tern em vista «assegurm~ sem
solU!;iio de continuidade nem quebra de ritmo, o progressivo desenvolvimento
economico-social da Nar;iio», 49 prevendo-se de imediato que ele possa
abranger urn periodo hexenal, mas a «dificuldade de nas condir;oes actuais,
poder programar-se com seguranr;a para os pr6ximos seis anos aconselha que se
proceda a revisiio do Plano no termo do seu trienio, sem prejuizo das
adaptar;oes a efictuar nos programas anuais, de harmonia com a evolur;iio da
economia nacional». 50
0 Ill Piano de Fomento marca em definitivo, o aparecimento de uma
estrutura
49

5°

altamente

tecnocratizada,

ligada

quer

ao

dirigismo

Projecto de Proposta de Lei 11. 0 4/!X- Ill Plano de Fomento para 1968-1973, Diario das Sess6es,
Suplemento ao n. 0 88, 7 de Novembro de 1967, Preambulo.
Id. Ibidem
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governamental, quer a gestao dos grandes grupos economicos, acentuando
ao mesmo tempo, uma tendencia liberalizante e modernizadora da
sociedade portuguesa. Ressaltam-se neste dominio «a defesa de uma

mentalidade produtivista, a necessidade de se levar a prdtica uma politica
expansionista voltada para o mercado externo e ao mesmo tempo, que permita
fozer foce a concorrencia estrangeira, a substituir;iio de medidas de proibir;ao
por uma prdtica de incentivos, a convicr;iio, enfim, de que os principais
problemas existentes poderiam ser resolvidos atraves de medidas de cardcter
essencialmente tecnico, representam algumas das linhas mestras que norteariio
as actuar;oes dos grupos agora dominanteS>>. 51
Para alem da orienta<_;:ao de inclusao na lei dos objectivos gerais do
plano articulando duas finalidades, a acelera<_;:ao do ritmo de crescimento
do produto nacional e a reparti<_;:ao mais equitativa do rendimento acresce
a necessidade de correc<_;:ao progressiva dos desequilibrios regionais.
Quanto ao que se relaciona corn os aspectos metodologicos, sao de
assinalar tres aspectos importantes:

«a) o rtlargamento da colaborar;iio entre as entidades pttblicas e privadas
nos trabalhos preparatorios do plano;
b) a introdur;iio explicita no plano dos problemas relativos ao
desenvolvimento regional,·
c) a definir;iio de um modelo de crescimento e a respectiva elaborar;iio de
projecr;oes para as economias das provincias de Angola e Mor;ambique>>. 52
Para alern de tais aspectos previa-se tambem e face a existencia de
possiveis perturba<_;:oes economicas provenientes do conflito entre zonas
corn diferentes graus de desenvolvimento, a inclusao de urn conjunto de
medidas de «correcr;iio dirigidas a origem das perturbar;oes que se verificam,

perturbaf·i5es que alem do mais, siio inconvenientes para a propria prossecur;iio
do objectivo final que se tem em vista- a integrar;iio economica». \l
Em termos de investimentos, o III Plano considera como priorira.rios
tres sectores de actividade que sao a saude a agricultura e a educa<_;:ao. Em
conjunto, a prioridade que se lhes concede resulta directamente das
carencias graves corn que se defrontam. Panicularmente e no caso da
51

52

S.l

Ferrao, Joao (1987), Indtistria c Valorizariio do Capital. Uma Andlise Geogrdjicrr, Lisboa,
Universidadc de Lisboa, lnstituto Nacional de lnvestiga<;ao Cientffica, p. 1211122.
Nunes, Jacinto (1968), A E>.:perif!ncia Portuguesa de Planertmcl!to, Evora, in Economia e
Sociologia- Estudos Eborenses, 11. 0 5, !SESE, p. 12.

Id. Ibidem.
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saude a prioridade justificava-se sem grandes delongas, do ponto de vista
economico e social, e afirmando-se como urn sector «de relevancia essencial
e que pode dizer-se (e) o alicerce por excelencia do proprio processo de
desenvolvirnento econornico, pois o homem estd no principio e no fim de todo
este processo». 54
No respeitante a agricultura, a prioridade e evidente por ser o sector
que apresentava uma menor repercussao de investimentos nos anteriores
planos e p01·que, o seu desenvolvimento se tinha verificado corn atrasos em
relac;:ao aos restantes sectores, alem da «necessidade de atenuar algumas
tensoes que pesam sobre o meio rural, como o acentuado exodo da popularao e
as insuficientes capitaroes do produto». 55 Reconhecia assim o Governo por
intermedio do III Plano que era indispensavel empreender urn esforc;:o de
«colaborariio entre o Govemo ea lavoura no sentido de veneer a estagnariio do
sector nos ultimos anos e caminhar resolutamente para uma intensificariio do
ritmo de crescimento, com base em investimentos substancialmente acrescidos
em in_fi'a-estruturas e serviros de apoio». 56
Quanto aos investimentos na educac;:ao, eles justificavam-se pela
necessidade de elevac;:ao do nivel geral da mesma para a preparac;:ao da
qualificac;:ao tecnica da mao de obra no sentido de fazer face as exigencias
da concorrencia internacional.
Quanto a estrategia de desenvolvimento, as prioridades vao para as
industrias transformadoras, de construc;:ao e de turismo. Aqui, o plano
salienta o caracter por considerar que estas actividades se devem
equacionar como motores do desenvolvimento economico, ou seja, seria
atraves delas que seria possivel impulsionar 0 desenvolvimento economico
imediato. Por outro lado, «seleccionam-se as actividades que deftontam neste
momento problemas graves e requerem acriio particularmente energica para os
resolver». 57
0 sector das «industrias transforrnadoras destaca-se do conjunto dos
sectores motores, pois desempenha papel fundamental na transformariio
estrutural da nossa economia, cabendo-lhe ainda efeito dinamizador sobre
Projecto do Ill Plana de Fomento (1968-1973), Lisboa, INCM, 1967, p. 36.
Id. p. 59.
56 Projecto do Ill Plana de Fomento (1968-1973) ... op. cit., p. 36.
57 Salgueiro, Joao (1968), 0 Ill Piano de Fomento, Objectivos e Condiroes Gemis de Rm!izariio, Evora,
in Econornia e Sociologia- Estudos Eborenses, n. 0 5, !SESE, p. 34.
54
55
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sectores cujo crescimento e arrastado pela expansao industrial>>, 58 tendo
tambem reflexos directos sabre o produto e o rendimento. Em face disto,
preve-se urn crescimento a taxa media de 9% anual em termos de
prodw;:ao revestindo ligeira acelera<;:ao em rela<;:ao ao Plano Intercalar, no
qual a taxa rondou os 8%.
Por outro lado, o aumento de produ<;:ao, implicad. segundo as
projec<;:6es do Plano, o «emprego nas industrias transformadoras ( . .) de mais
de 90.000 pessoas entre 1967 e 1973, ao que corresponde a taxa media anual
de aumento de 1,7%- contra + 1,9% nos treze anos anteriores. Mas alem de
crescer em numero, aumentard em eficiencia a mao-de-obra industrial,
projectando-se um ritmo anual media da produtividade de 7,2% (contra
6,2% nos anos de 1953-66)». 59 Ainda em rela<;:ao a este sector, verifica-se
que a acumula<;:ao de capital no sector «exprime-se pelos 52 milhoes de cantos
(a prer;os de 1963) que se projecta investir nos seis anoS>>, 60 embora o volume
do numero nao possa ocultar que o ritmo de acumula<;:ao baixad. para 9%
contra os +13,8% ano entre 1953 e 1966.
A indt'1stria de constru<;:ao por seu lado, a que tambem se atribuiu
papel motor, apresentara ritmo provavel de acrescimo - 9 por cento directamente determinado pelo esfor<;:o de investimento.
0 turismo apresenta o seu significado maior no que se refere a balan<;:a
de pagamentos externos, alem de algumas incidencias regionais
localizadas. Por outro lado, ambos os sectores apresentam urn dinamismo
de expansao corn taxas de crescimento medio anual perto dos 8 a 9% na
industria e cerea de 20 o/o no turismo. Estes sao ja niveis de
desenvolvimento «suficientemente elevados para se considerar que o processo
se encontra em curso, havendo apenas que dar-lhe continuidade e orientar;ao,
criando ao mesmo tempo as condir;oes suficientes no que respeita a infraestruturas, enquadramento institucional e dotar;ao de foctores produtivos». 61
A estrategia adoptada no desenvolvimento economico a partir do III
Plano de Fomento vai de encontro a «intenr;ao de assegurar o impulso a
curto e media prazo a partir dos sectores em crescimento e de preparar a longo
58

Projtcto do Ill Piano de Fomento (1968-1973). .. op. cit., p. 60.
Moura, Francisco Pereira de (1968), As !ndtistrias eo Ill Piano de Fomento, Evora, in Economia
e Sociologia- Estudos Eborenses, n. 0 5, ISESE, p. 52.
6\J Id. Ibidem.
6\ Salgueiro, Joao (1968), 0 !!I Piano de Fomento, Objectivos e Condiroes Gerais de Realizar!io ... ,
op. cit., p. 34.
59
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prazo a continuidade fundamental do processo de desenvolvimento,
canalizando recursos em maior escala do que nos planos de fomento anteriores
para as actividades em atraso, de modo a criar condir;oes futuras para novo
arranque tecnoldgico e econdmico». 62

E sintomatico,

por outro iado, que o Ill Piano de Fomento, preveja
que dos investimentos a reaiizar no territ6rio nacionai no seu periodo de
vigencia, urn terc;:o tenha origem em capitais estrangeiros. Assim parece
demonstrar que a nova politica industrial, que teria inicio cerea de dois
anos depois se consubstancia claramente nesta tendencia para a
vaiorizac;:ao da componente internacionai da economia portuguesa.

QUADROIV
PONTES DE INVESTIMENTO
Investimento
Externa
lnterno

Montante (milh6es contos)

Percentagem

16053
123050

13,1
76,9

Fonte: Projecto do Ill Plano de Fomento (1968-1973), op. cit. (Adaptado)

0 Ill Piano apresema ainda novas tecnicas «de projecr;ao econdmicas
utilizadas e no ambito e variedade dos aspectos, globais e sectoriais,
explicitamente tratadoS>>, 63 e para aiem disso, passou a tratar mais
«explicitamente dos aspectos ligados ao financiamento, ao comercio externa, ao
emprego e a produtividade embora o nzicleo operacional do plana continuasse
a assentar sabre os programas de investimentos sectoriais relativos as
actividades produtivas». 64
0 Piano apresenta ainda para aiem dos objectivos principais,
objectivos secundarios. Estes tern por finaiidade a assunc;:ao de condic;:6es
de equiiibrio que devem assegurar-se na iguai medida em que se
maximizam os objectivos principais. Assim, temos coma condic;:oes de
equiiibrio, evitar o aparecimento de desajustamentos de emprego, evitar
desequilibrios da baianc;:a de pagamentos e press6es inflacionistas, procurar
Id. Ibidem
Lopes, Jose da Silva (1996), A Economia Portuguesa .. , op. cit. p. 285.
64 Id. Ibidem.
62

63
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maior coordena<;:ao das despesas de fomento e das despesas militares e
facilitar a integra<;:ao dos mercados nacionais.
E ainda possivel, concretizar as directrizes operacionais do Plana, a
partir do conjunto mt'dtiplo de orienta<;:6es revelado pelos objectivos
secundarios de cada sector e pelas ac<;:6es espedficas de investimento e
politica econ6mica.
Considera-se assim, em primeiro lugar o objectivo de acelerar o
desenvolvimento econ6mico nacional corn as consequentes implica<;:6es
nos diversos dominios especializados para o mais d.pido progresso
econ6mico-social. "' Neste aspecto, a op<;:ao e a de acelerar o
desenvolvimento a partir de urn crescimento programado do produto
nacional a taxa anual de 7%, quando o mesmo cresceria por si so cerea de
5 a 5,5%/ano. A diferen<;:a dos 1,5 a 2 pantos percentuais, representaria
assim uma altera<;:ao sensivel em rela<;:ao ao Plana Intercalar. Tal
preocupa<;:ao era derivada da necessidade de ultrapassar o atraso
econ6mico portugues.
Em segundo lugar, aponta-se a necessidade de modernizar as nossas
estruturas econ6micas, tornando-as competitivas face a concorrencia
internacional. Aqui uma altera<;:ao e evidente, porquanto, procw·a afastarse do tradicional proteccionismo estatal para corn as industrias nacionais.
Corn efeito, reconhece-sc por cstc objectivo, que as grandes industrias
nacionais, coma a siderurgia, as quimicas basicas, as de celulose etc., nao
podem desenvolver-se em espa<;:os exclusivamente nacionais, sendo-lhe
necessaria recorrer a forma<;:ao de economias de escala, 0 que apenas e
possivel em espa<;:os de maior dimensao e atraves de melhorias na
organiza<;:ao administrativa, na investiga<;:ao e desenvolvimento e na
comercializa<;:ao. Para alem de tudo isto, reflectem-se aqui as fortes
press6es migrat6rias verificadas no pais por esta altura, corn repercuss6es
drasticas na oferra de mao-de-obra. Esta situa<;:ao, alias, apenas apresentava
solu<;:ao a partir do estabelecimento pelas empresas em Portugal de maior
aproxima<;:ao as condi<;:6es de emprego e de remunera<;:ao oferecidas pelas
empresas concorrentes das regi6es ja desenvolvidas. Deste modo, ao
contrario do que tinha sido preconizado ate entao em Portugal, o que
importava era ao inves de limitar a instala<;:ao de empresas mais produtivas
c,, Cfi-. Salgueiro, Joao (l%8), 0 Ill Piano de Fomento, Objectivos e Condiroes Gem is de Rea!izariio .. .,
op. cit., p. 24.
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«assegurar que as estruturas das actividades nacionais, os seus custos e as
condir;oes de qualidade e comercializar;ao dos produtos sejam equivalentes as
normas correntes nos paises industrializados»/' 6
Em terceiro lugar, apresenta-se a necessidade de procurar urn
desenvolvimento equilibrado, entendendo-se como desejavel o
crescimento equilibrado, quer em relac,:ao as condic,:oes de vida dos
diferentes grupos da populac,:ao, quer no que respeita as condic,:oes de
progresso nas varias regioes do pais.
Este dom!nio e inovador no plano, nomeadamente no que concerne as
condic,:oes de vida das populac,:oes, atraves da politica social. 67 A politica de
rendimentos 68 e uma das principais novidades, ainda que fique aquem do
realizado em outros pafses, tais como, a Holanda, a Suecia ou a Franc,:a, e
nao se possa considerar como uma verdadeira politica de rendimentos,
mas que corresponde a urn dos grandes objectivos do plano, que c o de
procurar obter mais equitativa repartic,:ao do rendimento nacional.w 0 que
ressalta e a inscric,:ao de alguns objectivos a alcanc,:ar e sao definidas
algumas linhas orientadoras em termos gerais, considerando-se assim que
a distribuic,:ao dos frutos do desenvolvimento econ6mico deve fazer-se de
acordo corn criterios de justic,:a ap6s ponderac,:ao das exigencias da efid.cia
produtiva. Pretende tambem inscrever a problematica do emprego e os
problemas no trabalho, nomeadamente porque como «consequencia do
proprio processo de desenvolvimento, da intensificar;ao da concorrencia
intemacional e dos movimentos de integrar;ao europeia, os aspectos da
produtividade dos foctores - em especial da mao-de-obra -tendern a ocupar
posir;ao dominante entre as preocupar;oes dos empresdrios. A rnelhoria da
produtividade do trabalho exige porem, niveis de instrur;ao, geral e
profissional, satisfot6rios, que cumpre proporcionar d generalidade dos
trabalhadores».- 0 Resulta entao a necessidade de articular as politicas de
emprego atraves da correcc,:ao da escassez de mao-de-obra qualificada na
industria e nos servic,:os e corn excesso no sector primario, mantendo-se,
todavia a preocupac,:ao corn os dois outros problemas, 0 exodo rural e a
emigrac,:ao.
66
67
68

69

Id. p. 28.
Cfr., Projecto do Ill P!f!no de Fomento (J968-1973) ... op. cit.
Cfr., Id.
Id. p. 340.

-o Id. Ibidem.
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Veja-se o quadro que se segue, quanto as variac;6es medias de emprego,
no periodo de vigencia dos Planos de Fomento.

QUADROV
VARIAc;6ES MEDIAS ANUAIS DO EMPREGO
VizritlfOCS medias anuais de activos

1953-1964
Sectores

Milhares

Prirnario

-18,2

1964-1967

Tcrciario

19
8,6

o/o
-1,4
2,3
1

Total.. ...........

9,4

0,3

SecumHrio

1967-1973

Milhares

o/o
-3,5
1,7
1,8

Milhares

-39,8
17,2
16,4

-35,7
21,8
29,4

o/o
-3,6
2
2,9

-6,2

-0,2

15,5

0,5

Fonte: Projecto do !If Piano de Fomento (1968-1973), op. cit.

As implicac;6es da polftica social, sao particularmente visiveis na
formac;ao profissional, tendo neste caso em atenc;ao todo o conjunto de
actividades voltadas para a formac;ao acelerada," 1 criando maiores
facilidades as camadas nao especializadas. Para alem desta, devem referirse as implicac;6es ao nivel da melhoria das estruturas e relac;6es nas
empresas, no aperfeic;oamento da organizac;ao sindical e o conjunto de
medidas tendentes ao fomento e criac;ao de infra-estruturas publicas
indispensaveis na educac;ao, saude previdencia social, habitac;ao e
melhoramentos rurais.

-r De referir que este tipo de formac;ao, reve inicio em Portugal em Agosto de 1962, coma criac;ao
do Instituto de Formac;ao Profissional Acelerada, cujos objectivos, se inscreviam numa 6ptica de
pleno emprego, e que consistiam no essencial, na qualifica-;:ao profissional das pessoas desprovidas
de profissao; reclassificac;ao dos profissionais que tivessem sido transferidos para novas actividades
que pressupuscsse reaprendizagem profissional; ea readapta<;ao ou ensino dos diminuidos fisicos que
por forc;a dessa diminuic;ao, nao pudessem continuar no desempenho da actividade anterior. E apresentava como prop6sitos «os anseios de dignificar!io hzmzana que aca!cntam os eojor(os tendentes a
ret~daptaf·!io e ensino dos dimirwldos fisicos ea rec!assifica(!io dos tmbalhadores adultos,JiJI"ftldos em estddio auanrado da ma existbzcia a mudar de profiss!io (..) (e) as medidas tendezztes a qualifica(!io profissioiltzl dos mbc!assiflmdos». Proenc;a, Jose Joao Gonc;alves de (1965), Um Novo Caminho pam o
Progresso do Pais. A Formaf!iO Profissional Acelemda, Discurso do Ministro das Corporac;oes e
Previdcncia Social, na Sessao Inaugural do Centra n. a l do !.F. P.A.
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Do ponto de vista dos equilibrios regionais, o Plano enumera, pela
primeira vez soluc;:6es organicas e meios de actuac;:ao para as levar a cabo.
No essencial o «objectivo central de desenvolvimento regional pretende
assegurar que as actividades novas (..) venham beneficiar de localizaflio
descentralizada, mas segundo um criterio de polarizaflio num numero
limitado de centros urbanos que equilibrem a atracf!iO preponderante de
Lis boa e Porto». 72
Finalmente, resta trac;:ar o quadro critico em relac;:ao ao Ill Plano de
Fomento.
Em primeiro lugar, a questao do programa de acc;:ao do sector publico
se encontrar enquadradado por medidas de politica, sendo o resto
integrado no sector privado.
Em segundo lugar, face ao condicionamento industrial, pelo qual seria
intenc;:ao do Governo cumprir durante o periodo de vigencia do Plano a
orientac;:ao trac;:ada pelo decreto-lei n. 0 46.666, no sentido de proceder a
restric;:ao tao d.pida quanto poss!vel do ambito daquele condicionamento.
Todavia o texto perde-se em muitas considerac;:6es acerca da inutilidade e
ate da injustificac;:ao actual daquelas regras, nao apresentando alternativas
funcionais para a alterac;:ao do principio.
Em terceiro lugar, face a reorganizac;:ao industrial apontam-se como
caminhos preferenciais, as politicas de incentivos as pequenas e medias
empresas, inscrevendo-se as formas de o fazer, todavia sem grande
inovac;:ao, aguardando quem sabe pela nova politica industrial que estaria
proxima.
Em termos gerais, o «plano de desenvolvimento industrial apresenta metas
vidveis, projecfoes consistentes, alguns projectos vultuosos discriminados, e um
esquema de medidas de politica industrial em que se nota a preocupafliO de
ligar a acflio dos vdrios departamentos e ministerios, e de iniciativas naopublicas, num todo coerente>>. 73
Em quarto lugar, pode considerar-se a tendencia extrapoladora do
Plano, isto e, pouco mais faz do que analisar o passado fazendo-o incidir
no futuro. Por este facto, o Plano, tal como aparece constitui a
justaposic;:ao das tendencias e metas extrapoladas, das intenc;:6es da
72
73

Salgueiro, Joao (1968), 0 Ill Piano de Fomento, Objectivos e Condiroes Gerais de Realizarao ... ,
op. cit., p. 32.
Moura, Francisco Pereira de (1968), As lndtistrias eo Ill Piano de Fomento ... op. cir. p. 56.
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realiza<;:ao pelo sector privado, e do invend.rio dos dominios em que o
Estado precisaria de intervir pelo que a questao, «posta com total clareza, e
esta: nao ha piano para o sector industrial». 71'
Tal coma aconteceu corn os anteriores pianos, este continuou na senda
dos «pianos meramente indicativos para 0 sector privado, cdiada a
sa!vaguarda para esse mesmo sector dos empreendimentos na industria, e
inconsequente a uma luz moderna de sistema econ6mico e das exigencias do
desenvo!vimento nacional»/ 5 sendo por via disto que se afastam da
elaborayaO do piano todos quantos sao interessados e teriam uma palavra
a dizer sobre urn assunto que os penaliza de modo directo. A elabora<;:ao
dos pianos de fomento ea deste nao foge a regra, resultou sempre de uma
especie de acordo entre tecnicos, politicos e empresarios, deixando de fora
a maioria dos portugueses permanecendo assim, arredados de uma
realidade que lhe dizia directamente respeito.
A dominancia em termos empresariais, estava agora centrada no capital
industrial monopolista e financeiro, subordinando as restantes fac<;:oes de
capital apresentando uma maior dependencia em termos de capitais
estrangeiros, articulando-se o piano em grande parte no sentido da defesa
do status quo desta situa<;:ao privilegiada dos grupos industriais e financeiros.
Nao podemos deixar em claro, ainda no tocante aq Ill Piano, que duas
das grandes realiza<;:oes de desenvolvimento econ6mico pensadas para
Portugal, tiveram nele origem. Referimo-nos ao complexo industrial de
Sines e a barragem para irriga<;:ao do Alqueva. 0 primeiro dos projectos, foi
aprovado em 1971, escolhendo-se Sines coma o local ideal para a
concentra<;:ao de indtlstrias de base. Quanta a barragem do Alqueva, 0
projecto foi aprovado em 1973 tendo coma objectivos principais o
fornecimento de agua e energia ao complexo de Sines e a irrigas;ao de
135000 hectares de terra bem coma a «transformafiiO, em parte do clima seco
do Baixo A!entejo, pe!a formafiio do mais comprido !ago artificial da Europa
Ocidentctl, que se estenderia de Merto!a a E!vas, numa extensao de 140 km».- 6
Este projecto ficaria no esquecimento, por causa da revolu<;:ao de 25 de
Abril, voltando a cerea de tres anos a surgir como objectivo determinante
para o desenvolvimento do Alentejo, estando neste momento concluida.
7

4
70
76

Id. Ibidem
Moura, Francisco Pereira de (1968), As lncltistrias eo Ill Piano de Fomento ... op. cit. p. Gl.
Ferreira, F. A Gon~alves (Com·d.) ( 1985), 15 Anos da Hist6ria Recente de Portugal (1970-1984),
Lisboa, p. 218.
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