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Proposta de comunicação: 

Políticas públicas, regulação externa e autarcia económica na indústria das pescas 

portuguesa, 1933-1986. 

A comunicação que proponho oferece uma síntese histórica dos modelos de governação 

que atravessaram a indústria de pescas portuguesa durante o longo período da ditadura 

de Salazar e Caetano (1933-1974) e durante o período democrático que se sucedeu à 

Revolução de 25 de Abril de 1974 e que precedeu a adesão de Portugal à Comunidade 

Económica Europeia, em 1986. 

Num primeiro momento, analisa-se o quadro institucional das pescas portuguesas no 

contexto da autarcia corporativista e salientam-se os seus resultados económicos. Num 

segundo momento, identificam-se as tensões de mudança introduzidas pelas 

transformações do Direito do Mar e outros factores externos que provocaram um 

choque com as políticas de autarcia do Estado Novo português. Os modelos de 

financiamento dos factores de produção e os dispositivos de financiamento das frotas 

serão os tópicos mais destacados na análise. 

Por último, resumem-se os impactos internos e externos da transição para a Democracia 

e da difícil adaptação da indústria de pescas portuguesa às Zonas Económicas 

Exclusivas e à adesão à Política Comum de Pescas da CEE, actual União Europeia. A 

questão fundamental deste exercício de análise, apoiado numa comparação com o caso 

da Espanha, consiste em apurar em que medida o declínio da expressão económica e 

social das pescas portuguesas que se regista a partir dos anos oitenta do século XX se 

explica em função de problemas estruturais que remontam ao período do Estado Novo. 



Os recursos metodológicos desta comunicação assentam num registo pluridisciplinar, 

na história e economia das instituições e na análise comparada dos quadros de 

regulação interna e externa das pescas portuguesas. 

 

Nota Curricular: 

Álvaro Garrido é Professor associado com agregação da Faculdade de Economia da 

Universidade de Coimbra, onde coordena o grupo de História Económica e Social e dirige a 

escola de estudos avançados. Investigador integrado do Centro de Estudos Interdisciplinares do 

Século XX (CEIS20). Os temas do corporativismo, das pescas e da economia do mar em 

perspectiva histórica são centrais no seu projecto de investigação. Recentemente publicou os 

seguintes livros: Economia e Política das Pescas Portuguesas (2006), O Estado Novo e a Campanha 

do Bacalhau (2010) e A Economia Social em Movimento. Uma História das Organizações (2018). Sobre 

outros temas publicou os seguintes livros: Queremos uma Economia Nova! O Corporativismo 

Salazarista (EDIPUCRS, Brasil) e As Pescas em Portugal (Fundação Francisco Manuel dos Santos, 

2018), distinguido com o Prémio da Academia de Marinha 2018.  Prepara um projecto de 

investigação sobre história das políticas públicas para a economia do mar, um estudo 

comparado sobre Portugal, Espanha e Inglaterra. 

 

 


