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Sinopse:

O marcelismo é hoje amplamente 
considerado um período de profundas 
modificações nas políticas públicas 
do autoritarismo português, uma 
conjuntura de oportunidade, criadora 
de soluções modernizantes de um
Estado social em construção, fracassada 
pelo desgaste induzido pela prolongada 
guerra colonial e pelo derrube do 
regime, em 25 de abril de 1974.

Essa visão é desconstruída neste 
livro, onde vários autores traçam o 
desenvolvimento de diversas políticas 
sectoriais, como a das relações 
externas e de defesa, a económica, a 
financeira, a laboral, de previdência 

social, a educativa, de saúde, a da 
administração da justiça e a cultural, 
entre o início da década de 1960 e o seu 
final, revelando como a elaboração, 
negociação e construção legislativa 
de muitas políticas, que têm sido 
apontadas como inovações pensadas 
e postas em funcionamento pela 
governação de Marcelo Caetano, foram 
afinal debatidas e introduzidas ainda 
sob os executivos de Salazar.

Incidindo sobre a definição dos 
mecanismos regulatórios, as redes 
de cooperação e a emergência de 
novos atores na tomada de decisões, 
os estudos aqui reunidos iluminam 
o funcionamento da política na 
ditadura, bem como a capacidade 
de ajustamento das instituições a 
um ciclo económico de crescimento e 
de integração europeia, iniciado nos 
anos cinquenta. Fora deste quadro, 
os formuladores de politicas do 
marcelismo e as suas realizações não 
podem ser explicados.
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