
 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Em 1974 Portugal era um país rural, estruturalmente atrasado, com elevadas 

taxas de analfabetismo e com inúmeros problemas económicos, socias e culturais. 

Passados 40 anos, há problemas que subsistem e, aliás, a sua solução exige medidas 

que nem sequer são consensuais na sociedade portuguesa, sobretudo ao nível das 

forças políticas. Há, contudo, unanimidade em aceitar que o país mudou e para 

melhor. Se fizéssemos o exercício de comparação metódica entre direitos 

individuais, poder de compra, costumes e visualizássemos o território no início dos 

anos 70 do século passado e, agora, na segunda década do século XXI teríamos uma 

verdadeira noção das transformações. Podemos dizer que praticamente nada é como 

dantes! As transformações são evidentes a todos os níveis mau grado alguns 

retrocessos que acompanham o actual período de crise económica, endividamento e 

perda de direitos adquiridos. 

Este número da GeoINova pretende comemorar os 40 anos da revolução de 

abril abordando o país que éramos e o que somos, dando conta das mudanças 

operadas e das dificuldades inerentes a este processo evolutivo. Longe de esgotar o 

tema, este número apresenta resultados obtidos no desenvolvimento desta 

problemática na investigação individual ou de grupos de investigação em que 

participam docentes do Departamento de Geografia e Planeamento Regional da 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 

Nesta temática e para o período em análise, Margarida Pereira apresenta-nos 

uma síntese das reconfigurações territoriais em Portugal Continental nos anos da 

democracia, associadas às mudanças políticas, sociodemográficas, económicas e 

culturais. Aborda questões relativas ao sistema urbano, povoamento rural, 

metamorfoses do urbano, infraestruturação macro e micro, base produtiva e 

incremento do turismo. Conclui refletindo sobre o futuro tendo presente o contexto 

dominado pela incerteza, austeridade e contornos do papel do Estado Social na 

defesa das questões da coesão territorial. 

Márcia Regina Damo, Jürgen Wilhelm Philips e Rui Pedro Julião comparam 

os modelos de descentralização da administração pública implementados no Estado 

de Santa Catarina no Brasil e da região Portuguesa de Lisboa e Vale do Tejo (NUT 

II – adotada para fins estatísticos da União Europeia face à não instituição de 

Regiões Administrativas previstas pela Constituição da República Portuguesa de 

1976). Comparam a evolução das políticas públicas e dos limites espaciais e 
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destacam, entre outros, problemas que interferem no desenvolvimento destas regiões 

resultantes da falta de coordenação horizontal e de transversalidade necessária à 

implementação de políticas públicas bem como da dificuldade de comunicação com 

agentes empresariais e com a população. Mostram que a fragmentação territorial 

neste tipo de situações pode, ao contrário do esperado, estar na base de conflitos que 

causam entraves ao processo de desenvolvimento. 

Do país que erámos antes da revolução de abril de 1974 dão-nos conta, a 

propósito das políticas de habitação e suas repercussões espaciais na cidade de 

Lisboa, Gonçalo Antunes, José Lúcio, Nuno Pires Soares e Rui Pedro Julião. Partem 

da legislação aprovada neste âmbito durante os períodos da I República, da Ditadura 

Militar e do Estado Novo, analisam as estratégias seguidas e apresentam a respectiva 

concretização. Mostram que os diferentes sistemas políticos e conjunturas 

socioeconómicas promoveram soluções e estratégias diversificadas e concluem que 

as políticas implementadas não solucionaram o problema que continuava grave nos 

anos 70 e que só em democracia com políticas habitacionais de construção de casas 

a custos controlados e de edificado de realojamento social se encontrou solução 

satisfatória. 

A crise instalada quando se comemoram os 40 anos do 25 de abril de 1974 

deu novo impulso à emigração portuguesa. O artigo de Dulce Pimentel e Fernando 

Martins aborda esta questão a partir de entrevistas a várias gerações de famílias de 

emigrantes que partiram à procura de condições de vida mais favoráveis no exterior. 

Os autores assinalam este retorno à emigração, só com paralelo nos meados do 

século passado, como um sinal de mudança da sociedade e do território e ressaltam a 

reflexão que deve suscitar na análise das transformações das últimas quatro décadas 

em Portugal. 

A terminar deixamos um agradecimento a todos quantos contribuíram para 

concretização deste projecto, em especial aos autores e à Drª Isabel Cortes pelo 

valioso contributo na revisão da formatação e na disponibilização on line deste e dos 

outros números já publicados da GeoINova. 
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