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A crise de 1929 em Portugal

Qual o impacto da “Quinta-feira Negra” em Portugal? Noventa anos após a crise financeira 
de 1929 e a Grande Depressão que lhe sucedeu, investigadores do Instituto de Ciências 
Sociais da Universidade de Lisboa e do Instituto de História Contemporânea da 
Universidade Nova vão debater os ecos económicos, políticos e sociais de um período 
crucial para a criação das bases do Estado Novo. O encontro decorre a 29 e 30 de outubro 
na Biblioteca Nacional. 

 

Lúcia Crespo lcrespo@negocios.pt
27 de julho de 2019 às 11:00 

"Ficaram sem ocupação cerca de 100 homens, na maioria chefes de família. A sua atitude 
era de súplica. Mendigavam trabalho, alegando que se viam rodeados de filhos sem ter com 
que lhes mitigar a fome", lia-se no Diário de Notícias, a 22 de setembro de 1930
em causa reportava a "crise dos rurais" em Santarém. "[Em Setúbal] já voltaram do 
Alentejo os trabalhadores que para lá tinham ido fazer as ceifas. Não sabemos onde 
aqueles desgraçados hão de empregar a sua atividade para não morrerem de fome", 
relatava o jornal, a 10 de julho de 1931.
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Estas notícias foram recolhidas por José Luís Cardoso, investigador-coordenador do 
Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa, e estão reunidas no artigo 
"Ecos da Grande Depressão em Portugal: relatos, diagnósticos e soluções", divulgado na 
revista Análise Social em 2012. O investigador, autor de diversas obras sobre história do 
pensamento económico, analisou vários artigos publicados no Diário de Notícias, entre 
1929 e 1931, "para compreender o pulsar quotidiano de um país que não fica imune aos 
relatos preocupantes de quebras de atividade económica". "Os efeitos da Grande 
Depressão em Portugal - apesar de brandos, se comparados com outros países - deixaram 
marcas vincadas num tecido económico e social muito vulnerável e com uma capacidade 
de criação e distribuição de riqueza muito abaixo das economias capitalistas que mais 
sofreram, mas que tinham melhores condições para recuperar". 
 
Quais as relações entre a crise internacional e as mudanças em Portugal neste período? 
"Em que medida a crise influenciou a emergência de um novo Estado autoritário? Como foi 
recebida a Grande Depressão na produção intelectual, na opinião pública (e na censura), 
nas múltiplas estéticas da literatura, das imagens e dos sons? Apesar dos seus efeitos 
brandos, não terão existido regiões ou setores de atividade particularmente atingidos pela 
crise e o desemprego?". 

 

Francisco Maia Henriques (ICS-ULISBOA) e Leonardo Aboim Pires (IHC-FCSH/NOVA) integram 
a organização do congresso sobre a Crise de 1929 Vítor Mota 

Estas questões vão ser debatidas no congresso "Crise de 1929 e Grande Depressão em 
Portugal: dinâmicas globais e impactos locais", a 29 e 30 de outubro, na Biblioteca 
Nacional de Portugal, um evento organizado pelo ICS e pelo Instituto de História 
Contemporânea (IHC), da NOVA FCSH. Passados 90 anos sobre o "crash" da bolsa de Wall 
Street, os investigadores Leonardo Aboim Pires, Inês Costa, André Costa e Francisco Maia 
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Henriques avançaram com a ideia de um evento sobre a temática e juntaram-se a nomes 
como José Luís Cardoso e Maria Fernanda Rollo. Da comissão científica fazem parte 
Álvaro Garrido, Dulce Freire e Luciano Amaral, entre outros estudiosos da história 
económica portuguesa. 
 
"A crise dos rurais" 
 
Os investigadores são unânimes ao referirem os impactos "tardios, rápidos e pouco 
intensos" em Portugal da "Quinta-feira Negra", do dia 24 de outubro de 1929, que viria a 
desencadear uma crise mundial. Mas também concordam que Portugal não ficou imune ao 
"crash". Ainda que a situação periférica (e isolada) do país o tivesse protegido de um abalo 
forte, os ecos da Grande Depressão sentiram-se, por exemplo, em subsetores de origem 
agroflorestal algo dependentes do comércio externo, como o vinho, a cortiça, frutas, 
hortícolas e azeite, frisa Leonardo Aboim Pires, investigador do IHC. "De salientar a 
quebra, seguida de estagnação, que as exportações originárias do setor primário conhecem 
no principal parceiro comercial, o Reino Unido", refere o autor, na publicação "A Grande 
Depressão em Portugal e os impactos na agricultura: comércio externo, estrutura de 
emprego e intervencionismo económico (1929-1933)".  
 
"O lavrador viu rapidamente desvalorizados os produtos das suas colheitas e até em alguns 
casos viu a impossibilidade de os colocar, pois a procura desapareceu ‘quási’ totalmente", 
indicava, em agosto de 1932, o Boletim do Ministério da Agricultura. A "crise laboral da 
lavoura" afetava sobretudo distritos como Beja, Évora, Portalegre, Santarém e Setúbal. Em 
agosto de 1931, o Arcebispo de Évora, D. Manuel Mendes da Conceição Santos, enviava 
uma carta a António de Oliveira Salazar, então ministro das Finanças, pedindo uma 
solução para o "gravíssimo problema dos desempregados". "Não tardará que pelos campos 
e pelas povoações comecem a vaguear às dezenas e às centenas trabalhadores desocupados 
a pedirem esmola para ganharem o pão de cada dia", lê-se na missiva, consultada por 
Leonardo Aboim Pires. 
 
Um ano depois era criado o Comissariado do Desemprego, através do Decreto n.º 21.699 - 
publicado no Diário do Governo a 30 de setembro de 1932. O documento assinalava 
contudo tratar-se de uma medida de caráter transitório para "atenuar a crise da hora que 
passa" - mas a estrutura manteve-se até ao final de 1974 - e desvalorizava os números do 
desemprego, acentuando o seu "caráter moderado", "longe das crises agudas da Alemanha, 
da Inglaterra ou dos Estados Unidos, onde se atinge a cifra de 10% da população".  
 
Num inquérito anterior sobre a crise de desemprego, estabelecido por decreto a 15 de 
agosto de 1931 para aferir a "crise dos rurais", o governo contabilizava em 38.200 "a cifra 
dos sem trabalho", cerca de 0,6% da população. Indo além das estatísticas oficiais, 
Leonardo Aboim Pires sublinha que, segundo alguns periódicos, como a Gazeta de 
Albergaria, o número de desempregados atingia 195 mil pessoas, 65 mil das quais 
trabalhavam na agricultura. Por vezes, tratava-se de um desemprego oculto, fora dos 
cálculos oficiais.  
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Ainda que a situação periférica (e isolada) do país o tivesse protegido de um abalo forte, os ecos da 
Grande Depressão sentiram-se, por exemplo, em subsetores de origem agroflorestal. 

 
A hora dos corporativismos 
 
A agravar o cenário de desemprego estava também o encerramento dos mercados 
importadores de mão-de-obra portuguesa, sobretudo no Brasil, salienta o investigador do 
IHC. Se em 1929 o número de emigrantes para aquele país era de 29.792, dois anos depois 
esse número diminuiu para 2.541, refere o historiador Fernando Rosas, no artigo "A crise 
de 1929 e os seus efeitos na economia portuguesa". Os movimentos migratórios dos 
portugueses para os países americanos caem bastante, em especial entre 1930 e 1931, fruto 
da crise de trabalho generalizada a nível mundial. Além do aumento de desemprego, em 
especial nas zonas rurais, registava-se também uma quebra das remessas dos emigrantes.  
 
 
"Os usos do corporativismo revelam uma faceta estatista e de controlo económico de ‘um 
fascismo à portuguesa’", aponta Leonardo Aboim Pires. 
 
 
De acordo com Leonardo Aboim Pires, a crise de 1929 avivou a ideia de regulação 
económica e de protecionismo. "Os usos do corporativismo, no caso português, acabam 
por revelar uma faceta estatista e de controlo económico de ‘um fascismo à portuguesa’, no 
sentido em que se organiza segundo as nossas próprias características e os nossos 
condicionalismos", escreve o investigador, citando a publicação "Estados Novos, Estado 
Novo", de Luís Reis Torgal.  
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Ao longo do Estado Novo, foram lançados vários organismos de coordenação económica, 
que incidiam nos subsetores de produção alimentar. Uma das primeiras entidades criadas 
foi a Junta Nacional da Exportação das Frutas, mais tarde chamada de Junta Nacional das 
Frutas - e objeto da tese de mestrado do investigador. Para Leonardo Aboim Pires, o setor 
fruto-hortícula foi alvo de experimentalismo político - "é o primeiro caso de uma 
experiência corporativa bem-sucedida a nível de coordenação económica, acabando por 
servir de modelo". Estes organismos permitiam ao Estado alargar a influência a quase 
todos os setores.  
 

 
 
Recorde-se o lançamento, em 1929, da Campanha do Trigo, à qual se seguiu a Campanha 
das Frutas e a do Arroz. Estavam estabelecidas as linhas orientadoras da política agrária do 
novo regime. "O corporativismo que, de acordo com os seus princípios basilares, pretendia 
criar uma economia nova, autodirigida, mais não foi do que uma ramificação do Estado, 
convertendo as juntas, as comissões reguladoras e os institutos em organismos estatais. A 
retórica doutrinária revelou-se gorda, mas o controlo sobre os setores, com a sua 
burocratização e arregimentação do processo produtivo, mostrou ser relevante até após o 
fim do Estado Novo", diz Leonardo Aboim Pires.  
 
Tempos de autarcia  
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A falta de escoamento de produtos agrícolas e industriais, os apelos de organismos 
associativos e de órgãos de poder local para que o governo central tomasse precauções e 
medidas enérgicas contribuiu para os alicerces de um Estado interventivo, refere José Luís 
Cardoso, no artigo "Ecos da Grande Depressão em Portugal: relatos, diagnósticos e 
soluções". "Qualquer que seja a visão construída sobre a dimensão efetiva da crise, não 
restam dúvidas de que serviu como pretexto para justificar e legitimar a suposta 
superioridade política e moral dos que souberam gerir recursos escassos, criar ondas de 
confiança, aproveitar capacidades adormecidas. E, acima de tudo, serviu como pretexto 
para se reivindicar que a única forma de sair da desordem e evitar o caos residia no reforço 
da autoridade e autoritarismo do Estado", traça o investigador.  
 
António de Oliveira Salazar tinha (re)assumido a pasta das Finanças em abril de 1928 e, 
em breve, começariam as ações de propaganda do "génio das cifras". "Se o atraso da 
economia portuguesa era a melhor garantia de que os efeitos da Grande Depressão não 
seriam muito intensos (…), as intervenções públicas feitas por Salazar nesses anos cruciais 
de 1930 e 1931 tendem a valorizar o êxito da política seguida pelo governo sob a sua direta 
liderança", aponta José Luís Cardoso.  
 
Nestes anos, foi lançada a reforma tributária de 1929, a Inspeção-Geral de Finanças e o 
Tribunal de Contas. "O saneamento financeiro implicava um conjunto de medidas nos 
domínios concretos da consolidação orçamental, da reforma tributária e pautal, da 
reorganização do sistema de crédito, dos incentivos ou regimes económicos especiais 
aplicados a alguns setores de atividade, da consolidação do crédito público e da 
normalização da dívida pública. E pressupunha um rígido e estrito controlo do ministro 
das Finanças sobre o conjunto da ação governativa…", aponta o autor. "Este poderoso 
apelo a um Estado forte não caiu em saco roto. António de Oliveira Salazar, ministro das 
Finanças que geriu a crise para dela triunfar, podia reivindicar os louros de uma gestão 
eficaz e ascender à presidência de um governo despótico". 
 
O ano de 1931 terá sido o mais difícil deste período. Em 1932, a economia portuguesa dava 
sinais de recuperação. "Não obstante a travagem no ritmo de crescimento provocada pelas 
contrariedades da conjuntura internacional, a economia portuguesa conheceu um 
desempenho satisfatório que lhe permitiu alcançar, entre 1929 e 1934, uma taxa de 
crescimento de 3,6% ao ano, o que atesta bem a especificidade e a benignidade da situação 
vivida em Portugal, se comparada com as repercussões noutros países europeus", escreve 
José Luís Cardoso. 
 
Receando alguma agitação social, são lançadas também algumas medidas de obras 
públicas para minorar os efeitos do desemprego, através de trabalhos de construção de 
estradas adjudicados pelo Estado, sobretudo no Alentejo. "Só o Governo, portanto, pode 
resolver a tremenda crise referida, ordenando o recomeço dos trabalhos de continuação da 
estrada nº. 101, de Serpa à Mina de S. Domingos. Se isto não se fizer, negra será a situação 
dos pobres assalariados", apontava o Diário de Notícias, a 15 de setembro de 1930, citado 
pelo investigador. 
 
A voz da indústria 
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Os tempos da Grande Depressão coincidiram com o período de transição da ditadura 
militar para a institucionalização do novo regime político que perduraria até à Revolução 
de abril de 1974, assinala Maria Fernanda Rollo, professora do Departamento de História 
da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, no artigo 
"Crise, Nacionalismo e Ditadura - Memória da Grande Depressão em Portugal (I)", 
publicado na Revista Ingenium, em 2008. "Foi, efetivamente, no dealbar dos anos 30 que 
assistimos à aprovação do Ato Colonial e à criação do partido único, a União Nacional 
(1930), e à promulgação da Constituição e do Estatuto do Trabalho Nacional (1933) que 
instituíram o Estado Novo", refere a ex-secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior. 
 
 
Industriais e engenheiros defendiam a viragem de um Portugal tradicionalmente agrícola e 
atrasado para um "país novo".  
 
 
Entre os industriais e engenheiros crescia a vontade de fomentar um programa estruturado 
de industrialização acelerada. Defendiam a viragem de um Portugal tradicionalmente 
agrícola e atrasado para um "país novo". "Foi lançada a semente de industrialização", 
aponta Leonardo Aboim Pires. "Os efeitos da crise foram favoráveis àqueles que vinham 
lutando por um modelo industrializante de desenvolvimento económico, beneficiando 
(porque lhes proporcionou um mercado internamente menos competitivo e matérias-
primas mais baratas) a sua atividade industrial, mas, sobretudo, reforçando os argumentos 
das suas propostas e alguma influência política", traça Maria Fernanda Rollo.  
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"Só isso explica a quase euforia com que são saudados os efeitos da Depressão de 1929 nas 
páginas do órgão da Associação Industrial Portuguesa e noutro publicismo similar. A crise 
era ‘a voz do destino’ que vinha evidenciar o ‘tremendo erro’ do ‘exclusivismo agrícola’ e 
fazia soar a ‘hora da indústria’: ‘A Indústria Portuguesa [...] abre os olhos à Nação, aponta-
lhe o Futuro e marca-lhe com segurança e firmeza o caminho a trilhar (…) Era ‘chegado o 
momento de pôr perante a Nação o problema industrial’", escreve o historiador Fernando 
Rosas, no artigo "Estado Novo e desenvolvimento económico (anos 30 e 40): uma 
industrialização sem reforma agrária", publicado na revista Análise Social em 1994. 
 
Em março de 1928, tinha saído para as bancas a revista Indústria Portuguesa, seguindo-se 
eventos como a Feira de Amostras da Indústria Portuguesa no Estoril, no outono de 1929, 
a Semana do Trabalho Nacional em 1931, a Grande Exposição Industrial Portuguesa 
(1932/1933), que acolheu milhares de industriais, e o I Congresso da Indústria Portuguesa, 
em 1933, que, segundo a investigadora Maria Fernanda Rollo, "constituiu o corolário, mas 
também o clímax, de uma ação concertada que vinha crescendo entre os meios 
industriais". Aqui, destacava-se o papel da Associação Industrial Portuguesa (AIP) e o seu 
esforço de "propaganda industrializante de caráter nacionalista, com pendor fortemente 
protecionista", refere. "Portugueses, Patriotas, Preferi Produtos Portugueses!"; "Só é bom 
português aquele que exige e prefere produtos portugueses", destacava a revista Indústria 
Portuguesa, em setembro de 1932. 
 
Sobressaía aqui a voz dos engenheiros - os "intelectuais orgânicos", como alcunhava 
Fernando Rosas. Em junho de 1931, realizou-se o Congresso Nacional de Engenharia e, em 
1936, foi criada a Ordem dos Engenheiros, salienta Leonardo Aboim Pires. Mas a indústria 
não teve forças e condições internas e faltou-lhe um mercado para um verdadeiro 
arranque, alcançando apenas "pequenos e titubeantes avanços", retrata Fernando Rosas. O 
historiador fala numa industrialização por surtos, por sacudidelas. "O cerco económico 
originado pelo segundo conflito mundial, por seu turno, haveria de conduzir os 
industrialistas ao poder, mais sob pressão imediata das terríveis contingências originadas 
pela guerra e pelo bloqueio económico do que por clara opção industrialista por parte de 
Salazar". Seria então "o tempo" do engenheiro Ferreira Dias, o grande "paladino da 
industrialização", o homem da eletrificação nacional que, em agosto de 1940, assumiu o 
cargo de subsecretário de Estado do Comércio e Indústria. 
 
Mas, sem o apoio essencial de uma reforma agrária, Portugal não deixaria de ser um "later 
comer" das industrializações, aponta Fernando Rosas. "Era a ‘nação industrialmente 
abúlica’ que o voluntarismo autoritário de Ferreira Dias tentava sacudir nos anos 40 e à 
qual contrapunha os exemplos a seguir bem-sucedidos, mas demasiado raros, ‘capitães da 
indústria’: Alfredo da Silva, Henrique Sommer, Narciso Ferreira ou Duarte Ferreira".  
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