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BALANCA DE PAGAMENTOS E INTEGRACAO DE ANGOLA 
NOS FINAlS DO PERiODO COLONIAL 

Adelino Torres (*) 

Os ultimos anos de ocupagao colonial de Angola, sobretudo a partir de 
meados da decada de 60, foram caracterizados por alteragoes significativas 
na polftica portuguesa em relagao aquele territorio africano. A importancia do 
facto nao e geralmente contestada, mas a sua interpretagao deu Iugar a mul
tiplas analises, donde nem sempre foi possfvel tirar conclusoes com o rigor 
desejavel. 

Atraves da leitura de algumas componentes da balan<;:a de pagamentos 
de Angola, analisam-se aqui certos aspectos das relagoes externas daquela co
lonia no quadro da chamada «integragao no espa<;:o economico portugues» pro
jectada nos anos sessenta-setenta. 

Procurando o fio condutor da ac<;:ao colonial desse perfodo, tenta-se de
monstrar que a logica interna dessa «integragao>> traduzia a passagem do an
tigo Pacto Colonial, ainda de certo modo em vigor nos anos cinquenta (materias
-primas contra produtos transformados), a uma fase de «renova<;:ao do pacto 
colonial>>, segundo a expressao de Antonio Barreto (1), ou seja, a uma deter
minada industrializagao de Angola, cujas caracterfsticas correspondiam a uma 
redistribuigao de fungoes da metropole (2) e das suas colonias nas esferas da 
produ<;:ao e da circula<;:ao do capital. 

Esta orienta<;:ao liga-se, alias, ao processo de deslocalizagao e de «des
dobramento>> (redeploiement) da produ<;:ao, iniciado precisamente nos anos ses
senta em varios paises desenvolvidos e a que Michalet chamou a passagem 
da «economia internacional>> a «economia mundial>>. Ha razoes para crer que 
Portugal, apesar das suas limita<;:oes e atraso relativo, nao estava tao alheio 
a esse movimento como se julga habitualmente. A interpenetragao entre a eco
nomia portuguesa e a economia dos pafses mais industrializados era, ao fim 
e ao cabo, suficientemente forte para que o Pais - embora, repete-se, a de
terminada escala e com limites proprios - nao se pudesse desligar desse mo
vimento tendencial. Todavia, isso nao significava necessariamente - ao con
trario do que pretendiam certas teses sobre a «total e incondicional subordi
nagao aos interesses estrangeiros>> - que Portugal nao tivesse, em muitos as-

(*) Professor auxiliar do ISE. 
(1) Barreto, 1975, pp. 45 e segs. 
(2) Utiliza-se aqui, bem entendido, o conceito de «metr6pole» no sentido etimol6gico do 

termo. 
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pectos essenciais ao seu projecto colonial, uma pratica, ou, se se preferir, uma 
praxis, relativamente aut6noma. 

·Mas esse projecto de integra9ao Portugal-col6nias nao exclufa profundas 
contradiQ6es internas: o «liberalismo» econ6mico, frequentemente de sentido 
unico, prejudicava os interesses das classes possidentes instaladas na colo
nia de Angola, especialmente a que controlava o comercio; a nao resoluQao 
dos problemas cambiais correspondia, em parte, ao financiamento da balanQa 
de pagamentos de Angola «pelos exportadores metropolitanos»; a busca de so
luQoes para o defice da balanQa de pagamentos de Angola chocava-se com 
a protecQao oferecida no mercado angolano a produtos portugueses que, sem 
ela, nao seriam concorrenciais. 

A analise da balanQa de pagamentos nao e um fim em si mesma, mas 
um meio, um revelador de algumas dessas contradiQ6es que ajuda a compreen
der talvez um pouco melhor as vicissitudes de uma polftica econ6mica e de 
um projecto. 

* 

No quadro n. o 1, que apresentamos a seguir, podem ver-se os saldos das 
diferentes rubricas da balanQa de pagamentos de Angola no quinquenio 
1968-1972, um dos perfodos mais significativos do crescimento econ6mico na 
colonia. Nesse quadro verifica-se que, com excepQao de 1972, por razoes que 
exporemos mais adiante, os saldos da balanQa de pagamentos sao sistemati
camente negatives. 

QUADRO N. 0 1 

Balanc;a de pagamentos de Angola 
(Saldos em milhares de cantos) 

1968 1969 1970 1971 1972 
- - - - -

Saldo Sal do Saldo Sal do Sal do 

Transac<;:oes correntes ''' . . . . . . -1337 -2685 -1360 -1883 -1675 

Mercadorias .. ........ . . . . . . -1004 -1662 -1075 -2222 -2 702 
lnvisfveis correntes - 333 -1023 - 285 339 -1027 

Turismo ..... - 393 - 438 - 466 - 511 - 193 
Transportes .... .... 89 172 592 570 660 
Seguros .... ''' '' - 26 - 26 - 4 - 3 - 43 
Rendimentos de capitais . - 532 - 600 - 628 - 198 - 407 
Estado .................. 729 447 532 278 - 146 
Outros servi<;:os e pagamento 

de rendimentos .. 162 - 177 19 513 - 673 
Transferencias privadas . - 362 - 401 - 330 - 310 - 225 

Opera<;:oes de capitais ............. 484 1198 601 70 - 708 

Total ........... - 853 -1487 - 759 -1813 967 
----- - --·- - -

Fonte: Banco de Angola, de 1968 a 1972. 
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As mercadorias apresentam defices permanentes (salvo no ultimo ano ci
tado), o que parece entrar em contradigao com os resultados da balanga co
mercial, segundo as estatfsticas do comercio externo. Com efeito, a balanga 
comercial do quinquenio 1968-1972 apresenta um saldo global positivo de 
2 828 068 cantos no movimento global de mercadorias (incluindo Portugal, es
trangeiro e outras colonias portuguesas). A razao desta disparidade reside no 
facto de a balanga comercial, observada isoladamente, se referir ao movimento 
a/fandegario, enquanto os diversos saldos da balanga de pagamentos (entre 
eles o saldo das mercadorias) do quadro n. o 1 representam as /iquidac;oes. Co
mo os pagamentos das mercadorias nao se efectuam necessariamente no mes
mo ano (ate ao fim de 1971) e transitam quase sempre para o ano seguinte, 
o saldo estatfstico e diferente do saldo das liquidagoes. 

Note-se, de passagem, a este proposito, que, apesar das dificuldades 
cambiais de Angola, a colonia paga ao exterior as mercadorias importadas 
mais rapidamente do que o exterior (neste caso Portugal) lhe paga as suas 
exportagoes. 

Nos invisfveis correntes, as rubricas com saldos negativos mais importan
tes sao o turismo, os rendimentos de capitais e as transferencias privadas. A 
que atinge maior expressao e a referente aos rendimentos de capitais, que in
clui Iueras e dividendos, transferencias de rendas de predios e juros de em
prestimos varios. 

Passando, por ultimo, as operagoes de capitais, verifica-se que as entra
das sao - com excepgao do ultimo ano - sempre superiores as safdas de 
capitais, apresentando, portanto, saldos positivos. Essas entradas de capitais 
representam investimentos feitos na colonia, em especial nas industrias e,xtrac
tivas e transformadoras, em conformidade com os pianos de fomento. 

Quanta aos capitais, e conveniente relembrar ainda que as safdas nao sao 
(como poderiam ser numa economia desenvolvida} exportac;oes, mas sim trans

ferencias de capital, entendendo por «exportagao de capital» o caso em que 
este, embora no exterior, fica a disposigao do pais de origem. Nao e, eviden
temente, o que acontece em Angola. De certo modo pode-se dar o exemplo 
do proprio Banco de Angola, que utilizava parte dos capitais transferidos para 
a concessao de creditos na metr6pole, o que favorecia a economia metropoli
tana, em prejufzo directo ou indirecto da colonia. No quinquenio 1968-1972, o 
credito global dado pelo Banco de Angola «aos exportadores metropolitanos 
exportando para Angola» foi aproximadamente de 2615 milhares de cantos, so
ma que corresponde, por outras palavras, ao financiamento das importac;oes 
de Angola. Mais ainda: o total das operagoes de credito efectuadas na metro
pole pelo Banco de Angola em 1968-1972 atingiu 15 265 milhares de cantos. 
Se nos lembrarmos que durante o mesmo perfodo o total dos saldos negati
vos das coberturas (entradas menos safdas de coberturas respeitantes a visf
veis e invisfveis) foi de 3945 milhares de cantos, constataremos que os credi
tos em escudos metropolitanos (escudos, ao fim e ao cabo, retirados a econo-
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mia angolana) corresponderam a cerca do triplo da dfvida da colonia em 
1968-1972. Veja-se a evolu9ao dos saldos das coberturas de Angola no qua
dro seguinte: 

QUADRO N. 0 2 

Saldos das entradas e saidas de coberturas, 
incluindo visiveis e invisiveis 

(Em mllhares de contos) 

Saldos acumulados 

Anos I Saldos I (na hip6tese de 

nao amortiza9ao) 

1960 ... ...... - 379 - 379 
1961 .. .... . ..... - 139 - 518 
1962 .......... - 230 - 748 
1963 ........ ...... - 883 -1631 
1964. ...... - 253 -1884 
1965 .. - 629 -2513 
1966. - 865 -3378 
1967. . . . . . . - 897 -4275 
1968 .. ........... - 853 -5128 
1969. ..... -1487 -6615 
1970 .............. - 759 -7 374 
1971 ... ..... -1 813 -9187 
1972. . . . . . . + 967 -8220 

Fonte: Banco de Angola. Relat6rios de 1960 a 19'12 
(com excepQii.O da ultima coluna. Na realidade, segun
do varias fontes, a dfvida de Angola atingiria em 1971 
cerca 5000 milhares de contos). 

0 quadro n. o 2 mostra que em 1972 a dfvida externa de Angola foi ate
nuada com a obten9ao de um saldo positivo das coberturas no montante de 
967 milhares de cantos. Nao se trata de uma brusca entrada de capitais 
(o defice das opera96es de capitais foi ate de 708 000 cantos, como se pode 
ver no quadro n. o 1 ), mas do resultado de um crescimento das exporta96es 
de materias-primas, principalmente petroleo, cujas exp~oes em valor regis
taram entre 1971 e 1972 uma taxa de crescimento de cerca de 64 %. Ao 
movimento favoravel das exporta96es acrescentaram-se no ultimo ana as me
didas restritivas a importa9ao de mercadorias, em aplica9ao do Decreta-Lei 
n. o 478/71, a que faremos referencia mais adiante. 

E evidente que a situa9ao da colonia seria muito menos diffcil se a balan-
9a de pagamentos traduzisse os movimentos reais de visfveis e invisfveis, o 
que nao acontece. Sem falar do contrabando e do mercado negro de divisas 
(muito florescente sobretudo em Luanda) ou mesmo dos premios da Lotaria 
Nacional, que constitufam outras tantas transferencias, basta considerar os ren
dimentos importantes que, embora conhecidos, escapavam ao controle cam
bial. Era o caso de grandes empresas como a Companhia de Diamantes, Ca-
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binda Gulf, Companhia Mineira do Lobito e Caminho de Ferro de Benguela, por 
exemplo (3). 

No que se refere a DIAMANG, sao as proprias autoridades governamen
tais que reconhecem que, apesar de o artigo 47. o do Decreta-Lei n. o 44 016, 
de Novembro de 1961, prever a revisao do regime cambial da DIAMANG ate 
1 de Julho de 1962, em 1970 tal revisao ainda nao tinha sido conseguida pelo 
Governo, que via assim escaparem-se-lhe «algumas centenas de milhares de 
contos em divisas» (4). 

Ao mesmo tempo, a Tanganica Concessions fazia entrega dos seus divi
dendos directamente ao tesouro metropolitano. Tambem a colonia nao tinha 
qualquer controle sobre as acgoes. do seu proprio banco emissor, cuja sede 
se encontrava em Lisboa, nem sobre o capital das companhias de navegagao, 
TAP, Marconi, etc., e se via privada igualmente do valor acrescentado da lapi
dagao de diamantes no seu territorio. 0 projecto de uma industria de lapida
gao nada tinha de irrealizavel do ponto de vista tecnico e valorizaria a produ
gao de diamantes em, segundo certos calculos, cerca de 400 % ou 500 %. 

No total, a balanga de pagamentos apresenta saldos negatives constan
tes, que sao a caracterfstica fundamental das .relagoes de dependencia de An
gola com o exterior. A colonia paga ao exterior mais do que aquilo que rece
be, numa base de deterioragao dos termos de troca do seu comercio externo. 
0 resultado e o endividamento externo, visfvel na balanga de pagamentos, no 
quadro n. o 1, ou na evolugao dos seus saldos desde 1960, no quadro n. o 2. 

Estamos, por conseguinte, em presenga de um desequilfbrio fundamen
tal, que se exprime, em particular, num defice importante e prolongado na ba
langa de transacgoes correntes que simples medidas de financiamento nao po
diam de modo algum resolver. Provam-no as tentativas concomitantes de com
pensa(:ao (incitamento e oferta de condigoes fiscais favoraveis a investimen-, 
tos portugueses e estrangeiros) e de correc(:ao (aumento de produtividade, di- · 
minuigao dos salarios reais, etc.) dos defices da balanga de pagamentos de 
Angola, tentativas que tiveram, aparentemente, algum sucesso em 1972, em 
virtude da aplicagao brutal do Decreta-Lei n. o 478/71. 

Do "pacto colonial, a "integrac;io interterritoriah, 

a) 0 periodo «liberal» (1961·1971) 

Ate 1961, todas as safdas de fundos estavam sujeitas a um regime de 
prioridades. Os pedidos para liquidagao de mercadorias importadas depen
diam de rateios em fungao das disponibilidades existentes, enquanto as mer-

(3) V., por exemplo, Provincia de Angola, 1972, e as discussoes no seio do Conselho 
Legislative de Angola, af transcritas. 

(4) Cf. Oliveira, 1972a, p. 31. V., igualmente, Crisp, 1975, e Ferreira, 1975 e 1979. 
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cadorias de caracter sumptuario nao beneficiavam, pelo menos legalmente, 
de autoriza96es de transferencias (6}. 

Em 1961, a necessidade de contrariar a recessao do ritmo de investi
mento privado em Angola devido ao desencadeamento da revolu9ao nacio
nalista angolana e de incrementar o rapido crescimento econ6mico exigido 
pelas circunstancias polfticas e sociais que ate 1961 o Estado 
desencorajara (l) obrigou o colonialismo portugues (B) a repensar toda a sua 
ac9ao em Angola. 

Com a publica9ao do Decreta-Lei n. o 44 016, de Novembro de 1961, 
abre-se entao um perfodo que poderfamos, talvez, qualificar de «liberalismo>> 
econ6mico. E um projecto a Iongo prazo, onde se consigna a «aboli9ao pro
gressiva das restri96es quantitativas e das barreiras alfandegarias e a libe
raliza9ao crescente das presta96es de servi9os e dos movimentos de 
capitais>> (9}, o que implicava a constitui9ao de um regime de pagamentos 

·que permitisse a liquida9ao eficaz das transac96es. Este foi entao criado: 
compreendia um sistema de pagamentos interterritoriais e uma uniformiza-
98.0 de pagamentos com o «exterior>> (estrangeiro). Constituiu-se o Fundo Mo
netario da Zona do Escudo (FM~E), com um capital de 1500 milhares de can
tos, com vista a solver os desequilfbrios das balan9as de pagamentos inter
territoriais. A Angola foi atribufda uma quota-parte de 850 000 cantos no 
FMZE. 

0 mecanismo come9ou a funcionar em 1963. lmediatamente, os sa/dos 
negativos das coberturas de Angola tiveram um crescimento, em rela9ao a 
1962, de 284 % (cf. quadro n. o 2). Em Outubro desse mesmo ano, Angola 
viu-se obrigada a recorrer ao credito automatico do FMZE, utilizando uma 
verba de 94 500 cantos. Em Novembro esgotou o valor maximo do credito 
a que tinha direito. A partir daf assistiu-se a forma9ao de «atrasos>> nas liqui
da96es a metr6pole. 

Apesar disso, a progressao da actividade comercial foi consideravel: entre 
os quinquenios 1956-1960 e 1968-1972 o comercio externo de Angola (im
porta96es mais exporta96es) registou um crescimento de cerca de 200 % 
em valor (a pre9os correntes). 

0 «liberalismo>> iniciado em 1961 gerou um crescimento econ6mico ine
gavel, mas, nao tendo optado por certas reformas de fundo destinadas a ca
nalizar para Angola receitas que lhe escapavam ou a criar novas receitas 
[controle de certas grandes empresas em regime de excep9ao, ja atras re-

(6) Oliveira, 1972a, p. 207. 
(1) Rocha e outros, 1979, n. o 36. 
(B) 0 termo «colonialismo>> deve ser aqui entendido num sentido semantico. Significa que 

a colonizac;:ao, pelo simples facto de utilizar escalas de valores diferentes das populac;:oes afri
canas nao urbanizadas (moeda, rentabilidade, acumulac;:ao do capital, circuitos monetarios, etc.), 
introduziu nesses territ6rios distorc;:oes estruturais profundas em todos os campos. E um facto 
antes de ser um julgamento de valor. Referimo-nos ao facto. 

(9) Oliveira, 1972a, pp. 205 e segs. 
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feridas, organiza<;:ao do cn~dito a medio e Iongo prazos, etc., sem falar de 
verdadeiros investimentos a Iongo prazo, como a saude, a assistencia, a 
educa<;:ao (1°), etc.], o desequilfbrio externo agrava-se. Alias, o proprio «libe
ralismo» e relativo e nao faltam as crfticas, vindas, nomeadamente, de cer
tos sectores da classe colonial instalada em Angola. Em 1970, um membro 
da Comissao para o Estudo do Sistema de Pagamentos, reunida em Dezem
bro desse ano, considerava mesmo, implicitamente, que certas modalidades 
do Pacto Colonial continuavam ainda a vigorar. Dizia ele que aquele libera
lismo era contraditorio, pois, se a metropole podia- nao comprar, se tal lhe 
conviesse, mercadorias em Angola, esta tinha de «obrigatoriamente adquirir 
na metropole produtos que poderia comprar noutros mercados em melhores 
condi<;:oes de pre<;:o» (1 1). 

Os impedimentos para instalar industrias na colonia foram, a partir de 
1963, bastante menores do que tinham sido ate ao infcio da decada, salvo 
no que diz respeito a fabrica<;:ao de tecidos, em virtude da resistencia do 
sector textil metropolitano, cujas estruturas se acomodavam muito melhor com 
o pacto colonial tradicional (beneficiando do maximo de protec<;:oes fiscais 
e aduaneiras) do que com a concorrencia de um capital local (dos colonos) 
que dispunha de uma mao-de-obra barata {12). 

Em resumo, se o crescimento economico interno de Angola foi um fac
to a partir da aplica<;:ao do Decreta n. o 44 016 e se repercutiu fortemente 
na balan<;:a das rela<;:oes economicas exte~nas, sobretudo com o arranque 
das actividades de produ<;:ao de petroleo e de minerio de ferro em meados 
da decada, a balan<;:a de pagamentos acumulou sem interrup<;:ao os 
«atrasados» (1 3), como ja vimos no quadro n. o 2. 

Assim, ao Iongo da decada de 60, as autoridades coloniais foram obri
gadas a tomar medidas correctivas, a falta de verdadeiras reformas de es
trutura: desliberaliza<;:ao em relac;ao ao estrangeiro de mercadorias conside
radas nao essenciais e redu<;:ao dos contingentes; eleva<;:ao de direitos adua
neiros sabre mercadorias adquiridas no estrangeiro; cria<;:ao de valores FOB 

(10) 0 II Plano de Fomento nao consagrava qualquer rubrica a saude. 0 essencial dos 
investimentos previstos ia para as comunicac;:oes e transportes (cerca de 47 %). Cf. Presiden
cia do Conselho, 1958, pp. 173-191. 0 Ill Plano de Fomento (1968-1973) consagra finalmente 
a saude cerca de 1 ,9 % do investimento global. A sua ateric;:ao vai para as industrias extracti
vas e transformadoras (59%), recebendo as primeiras mais de tres quartos. Cf. Presidencia 
do Conselho, 1968, pp. 390-391 e 519. 

(11) Provincia de Angola, 1972, p. 171. 
(12) Foi ao abrigo dos Decretos-Leis n.os 33 924 e 34 643 que se impediu a instalac;:ao de 

novas unidades texteis nas col6nias de 1943 ate 1966. Cf. Oliveira, 1972a, p. 276. V., iqualmen
te, Pontes/Santos, 1979. 

(13) Os «atrasados>> sao o conjunto de ordens de pagamento (transferencias) emitidas pe
los bancos das col6nias por conta e ordem dos residentes, em geral sabre a metr6pole, que 
aguardavam cobertura junto do agerite do fundo cambial respective. Cf. Provincia de Angola, 
1972, p. 25. Note-se que «transferencia" e «pagamento" sao duas coisas distintas. Pode haver 
uma transferencia autorizada sem pagamento par !alta de cobertura. 
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m1n1mos; estfmulo a entrada de capitais; limitagao das transferencias de in
visfveis, etc. (1 4

). 

Eram medidas conjunturais destinadas a colmatar um desequilfbrio que 
nao era conjuntural: o seu alcance so podia ser limitado. «0 equilibria exter
no a Iongo prazo e uma condigao necessaria ao crescimento economico es
tavel. Mas e uma condigao que deve ser confrontada com certos objectives 
internes (estrutura da aplicagao dos recursos, tolerancia das variaveis, ritmo 
de aumento desejado, etc.)» (1 5). Se entre 1967 e 1970 o PI B pas sou de 17 
milhoes de cantos a 27,5 milhoes de cantos a pregos correntes (Oliveira, 
1972a), devido sobretudo a expansao ja referida nas industrias extractivas 
e transformadoras, o crescimento do produto interne foi essencialmente ca
nalizado para as exportagoes, enquanto a procura interna evoluiu bastante 
mais modestamente e o nfvel de vida da grande maioria da populagao 
- especialmente africana - permaneceu extremamente baixo (1 6). 

Segundo Costa Oliveira, as dificuldades de Angola vinham, em grande 
parte, de uma «inversao» da estrategia que deveria ter sido seguida: para 
se poder aplicar o Decreta n. o 44 016 haveria, em primeiro Iugar, que efec
tivar o processo de desenvolvimento de Angola com a ajuda maciga (tecni
ca e financeira) da metropole e so depois definir a livre circulagao de mer
cadorias, pessoas e capitais entre territories. «Esta inversao do processo le
vou a que o esquema de desarmamento inicial fosse atrasado ou mesmo 
anulado e, em alguns casas, a que se tivesse de voltar a situagoes de maior 
dureza que as verificadas antes do infcio da integragao» (1 7). Por outras pa
lavras, quaisquer que fossem as vantagens reais ou supostas do sistema «li
beral» tentado com o Decreta n. o 44 016, para muitos auto res este compreen
dera mal a realidade dos territories colonizados ao aceitar o princfpio de que 
qualquer «eventual desequilfbrio nas suas balangas de pagamentos se dave
ria atribuir a causas conjunturais ou acidentais, .e nao a males de 
estrutura» (1 8). 

Teoricamente e em princfpio, um projecto de integragao economica vi
sa, entre outros, a obtengao de economias de escala, o desenvolvimento de 
novas actividades, a formulagao mais coerente de uma polftica econ6mica 
nacional, a atenuagao dos problemas de pagamentos internacionais, a arti
culagao entre integragao externa e interna, etc. (1 9). As transformagoes es
truturais internas seriam um elemento de base e teriam de ser impulsiona-

(14) v. Oliveira, 1972a, p. 211, e tambem AlA, 1974, p. 33, e SPE, 1970·71, vol. 111, 

pp. 137·339. 
(15) Cf. Bertrand, 1978, p. 107. 
(16) Salarios medias em 1971: nos diarnantes- 25$ diarios; no fer·o- 28$ diarios. V. Ro-

cha e outros, 1979, n. o 37. 
(17) Oliveira, 1972a, p. 185. 
(18) Mendont;:a, 1973, p. 12. 
(19) Sabre esta questao, a literatura econ6mica e conhecida. Limitamo-nos a relembrar, 

entre outros, names como Bela Balassa, Ramon Tamames ou Samir Amin. 
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das prioritariamente em areas motoras (credito, fiscalidade, educa9ao, por 
exemplo). Para s6 nos determos numa dessas areas - o credito -, e evi
dente que esta nao respondeu aos imperatives imediatos do projecto polftico
-econ6mico inicial. Em 1970, sabre o volume total de credito distribufdo 
(16 612 milhares de cantos), s6 23,6 % correspondiam ao credito a media 
e Iongo prazos. A insuficiente estrutura do mercado financeiro «faz afluir ao 
mercado monetario fundos que deveriam ser canalizados para o mercado de 
capitais» (2°). Mostra-o a fraca velocidade-rendimento do dinheiro: 

1968. 
1969. 
1970. 

A nos 

OUADRO N. 0 3 

Velocidade-rendimento do dinheiro 

Produto 

interne bruto 

(1) 

19 262 
23 071 
27 518 

(Milhares de cantos) 

Meios totais Velocidade-

de pagamento -rendimento 

(2) (1):(2) 

11 466 1,68 
14 492 1,59 
21 720 1,26 

Fonte: Oliveira, 1972a, p. 76 (nota: numeros baseados na lnspec<;:ao Provincial de Credito 
e Seguros, mas diferentes dos apresentados nos relat6rios do Banco de Angola). 

A diminui9ao deste indicador «velocidade-rendimento» demonstra o re
duzido efeito que o elevado volume de credito tem tido no acrescimo de pro
du9ao de bens e servi9os (21

). 

Um outro aspecto do crescimento da economia colonial pouco referido 
pelos autores oficiais e a evolu9ao da estrutura dos meios de pagamento, 
tendo em vista a popula9ao colonizada. Com efeito, podemos considerar que 
a quase totalidade da popula9ao africana integrada no sector moderno da 
actividade econ6mica nao possui contas bancarias e dispoe apenas de no
tas e moeda divisionaria (circula9ao monetaria). Analisando justamente a es
trutura dos meios de pagamento, verificamos que a incidencia da circula9ao 
monetaria sabre o total dos meios de pagamento diminuiu constantemente 
ao Iongo dos anos, como se pode verificar no quadro n. o 4, na pagina 
seguinte. 

Se admitirmos, como ja dissemos, que o poder de compra sob forma 
de notas e moeda divisionario pode, em grande parte, ser atribufdo aos tra
balhadores africanos que participam no sector moderno, confirma-se que a 
modifica9ao da estrutura do stock monetario traduz o papel desempenhado 
pela explora9ao das popula96es colonizadas (22

). 

(20) Oliveira, 1972a, p. 74. 
(21 ) Ibidem. 
(22) V. tambem CRISP, 1975, 1, p. 35. 
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QUADRO N. 0 4 

Meios de pagamento de Angola 

1963 1970 

Meios de pagamento Mil hares Milhares 

de Percentagem de Percentagem 

cantos cantos 

lmediatos ......................... 5128 96,9 16 222 80,2 

Circulac;:ao monetaria ........... 1 439 27,2 1 481 7,3 

Disponibilidades a vista ......... 3 689 69,7 14 741 72,9 

Quase imediatos ..... . . . . . . . . . . . . . 167 3,1 4017 19,8 

Total ............ 5 295 100 20 239 100 
---

Fonte: Banco de Angola, 1964 e 1970. 

\ 
Voltando de novo ao credito, constatamos atras que o credito a media 

e Iongo prazos representava apenas 23,6 % do total do credito distribufdo. 
Desse total (16 612 milhares de cantos) 90 % provinham do mercado mone
tario (carteira comercial, emprestimos e contas correntes caucionadas) e 
10 % do mercado de capitais (delega<;:ao do Banco de Fomento Nacional, 
Caixa de Credito Agro-Pecuaria, Caixa Econ6mica Postal e Institute de· Cre
dito de Angola). Esta estrutura fez dizer a uma entidade governamental da al
tura que a ac<;:ao da banca nao foi, «em todos os aspectos, a mais conve
niente ao desenvolvimento de Angola». Com efeito, os creditos de curta pra
zo resolvem essencialmente problemas de tesouraria (23}. 

Par outro !ado, a despeito do inegavel crescimento econ6mico que teve 
Iugar em Angola na decada de 60, especialmente em rela<;:ao a situa<;:ao se
miestagnada das decadas anteriores, os problemas cambiais · acentuaram-se 
devido a raiz extrovertida da economia. Resultados, como ja vimos: a dfvida 
externa galopante, enquanto os pagamentos de transferencias aguardavam 
durante meses a respectiva autoriza<;:ao. Desde logo os exportadores metro
politanos acrescentavam ao pre<;:o das mercadorias que enviavam para An
gola os juros correspondentes ao tempo de indisponibilidade do seu capital, 
o que agravava mais ainda o defice da balan<;:a comercial de Angola com 
a metr6pole. 

Em 1971, as autoridades coloniais abandonaram a experiencia de «libe
ralismo econ6mico» iniciada com o Decreta n. a 44 016, de Novembro de 1961, 
e tomaram medidas aparentemente radicais: a promulga<;:ao do Decreta-Lei 
n. a 478/71, em que uns viram um «proteccionismo educador» e outros um 
mero decalque da legisla<;:ao de Armindo Monteiro de 1931. Vamos tentar de
monstrar que esta medida nao se maida exactamente a nenhuma dessas 

(23) V., eventualmente, Cunha, 1974. 
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perspectivas, mas que se enquadra antes na estrategia global (polftica e eco
n6mica) de Portugal no que se poden3. talvez chamar sistema de «mundiali
zac;ao» da economia internacional. 

b) 0 periodo uproteccionista» a partir de 1972 

0 Decreta-Lei n. o 478/71 indicava, em contraste relativo com o regime 
que tinha vigorado desde 1963 (ana da aplicac;ao do Decreta n. o 44 016), 
uma via mais «proteccionista». Ele determinava a limitac;ao das transferen
cias as possibilidades de cobertura, visando a eliminac;ao dos «atrasados»; 
pretendia canalizar para o mercado oficial os meios de pagamento ao exte
rior que alimentavam os mercados paralelos, de modo a por termo a estes; 
impunha uma disciplina na criac;ao de moeda em coordenac;ao com a evolu
c;ao da balanc;a de pagamentos, «par forma a travar a progressao acelerada 
dos meios de pagamento em poder do publico e a inerente pressao sabre 
a balanc;a de pagamentos»; estipulava a generalizac;ao do registo previa pa
ra a importac;ao, que passou desde logo a ser extensivo as compras na me
tr6pole. Quer dizer, limitava a faculdade de importar, impondo um enquadra
mento disciplinar da actividade dos importadores. A partir da sua promulga
c;ao nao mais poderiam realizar-se importac;oes sem estar assegurado o res
pectivo pagamento, o que implicava a existencia de coberturas previas em 
meios de pagamento sabre o exterior. 

Sem expressar as ambic;oes de «integrac;ao econ6mica nacional» do de
creta de 1961, o Decreta-Lei n. o 478/71, escrevia um pouco mais tarde o 
presidente da Associac;ao Industrial de Angola, «ja nao foi alem de procurar 
alcanc;ar o saneamento das balanc;as de pagamentos dos territ6rios ultrama
rinos no mais curta espac;o de tempo possfvel» (24

). A opiniao nao era tal
sa, mas a analise estava muito incompleta. 0 saneamento da balanc;a de 
pagamentos era apenas um meio que anunciava uma viragem a Iongo prazo 
na polftica econ6mica do colonialismo portugues. 

lmediatamente a polemica surgiu. Para uns era «indispensavel um certo 
proteccionismo educador a industria nascente» (25). Para outros, em particu
lar para a Associac;ao Comercial de Angola, tratava-se de um «paliativo» sus
ceptfvel de arruinar o comercio importador e, com ele, grande parte da rede 
de distribuic;ao. Foi, alias, desta Associac;ao que partiram os mais veemen
tes protestos: o seu presidente chegou a declarar numa reuniao publica que, 
se o princfpio e «de que n6s a partir de agora nao podemos gastar mais 
do que devemos, pois entao parece-nos legftimo que nos sejam entregues 
todas as divisas a que temos direito» (26), o que correspondia, no mfnimo, a 
uma reivindicac;ao da autonomia para a colonia. 

(24) Castilho, 1972, p. 19. 
(25) Oliveira, 1972a, p. 312. 
(26) Diario de Luanda, 1971a, p. 10. 
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Na pratica, a nova lei atingia directamente os interesses dos exportado
res metropolitanos e dos importadores em Angola de produtos portugueses. 
Dividindo os contingentes de produtos importados em 5 grupos de priorida
des (desde os bens de equipamento essenciais as mercadorias cuja produ
Qao local poderia satisfazer as necessidades internas), a lei prejudicava, em 
prioridade (a curta prazo, pelo menos), as industrias metropolitanas fornece
doras de bens de consumo e, por conseguinte, nao inclufdas no l. o grupo 
de prloridades (os bens de equipamento eram essencialmente fornecidos 
pelo estrangeiro). 

Durante muito tempo, certos autores viram neste aparente «paradoxa» 
mais uma prova da «subordinaQao pura e simples aos interesses estrangei
ros», relativamente pouco atingidos por esta lei, ja que forneciam cerca de 
80 % das mercadorias do 1 . o e 2. o grupos de prioridades e percentagens 
variaveis dos restantes grupos. 

Mais recentemente, outros autores ja indicaram, porem, novas perspec
tivas a analise da problematica (27). 

0 objective do governo colonial em 1971-1974 era duplo: tratava-se de 
restruturar o aparelho produtivo metropolitano, reorientando-o e adaptando-o 
as exigencias de uma mais estreita integraQao na Europa e, ao mesmo tem
po, de robustecer a estrutura econ6mica das col6nias, impondo a cria9ao 
in loco de industrias transformadoras. Os dais objectives eram complemen
tares, podendo mesmo dizer-se que, ate certo ponto, o segundo era indis
pensavel ao primeiro. 

0 proprio governador do Banco de Angola ja indicava em 1972 que era 
imperioso «harmonizar as nossas pr6prias for9as econ6micas e melhorar o 
seu potencial competitive externo para enfrentar o clima de progressive de
sarmamento aduaneiro, ditado especialmente pela integraQao econ6mica 
europeia» (28). 

A limitaQao das importa96es abria camin~o em Angola as industrias de 
substituk;tio, sobretudo aquelas que laborassem com materias-primas locais. 
Perante os condicionamentos do sistema de pagamentos do Decreta-Lei 
n. o 478/71, as potencialidades de produQao e (com o forte aumento de po
pulaQao europeia nos anos sessenta-setenta) de consumo do mercado ango
lano conjugaram-se «naturalmente para encorajar empreendimentos que 
tendem, porem, a subtrair mercado as correntes comerciais oriundas da 
metr6pole» (29). Em tais condi96es, o estadio de desenvolvimento da indus
tria da metr6pole assegurava a prazo outras complementaridades para «man
ter e fortalecer os laQos de relaQao econ6mica com o ultramar» (3°). Por ou
tras palavras, as importa96es de equipamentos e outros bens de produQao, 
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que o crescimento da economia angolana imporia cada vez com maior in
tensidade, eram a area adequada as aspira96es futuras de uma industria me
tropolitana renovada e concorrencional em termos europeus, que, para isso, 
precisava «desembara9ar-se» de sectores marginais (texteis, por exemplo), 
«deslocalizando-os» para as col6nias. A economia metropolitana reservavam
-se os domfnios da tecnologia avan9ada (refinarias, electr6nica, etc.), dos ca
pitais e da banca. 

0 condicionamento das exporta96es metropolitanas nada tinha de «pa
radoxa!». Ele foi, antes de mais, um desafio a media e Iongo prazos as acti
vidades produtivas metropolitanas e uma adapta9ao pragmatica as condi96es 
polfticas e econ6micas impostas pelas rela96es internacionais, uma vez que 
tinham de ser pastas de parte quaisquer pretensoes ou veleidades de autarcia. 

0 Decreta-Lei n. o 478/71 nao inaugurou, portanto, um «proteccionismo 
educador» de per si. Preparava apenas a transfigura9ao da domina9ao colo
nial para uma etapa mais elaborada, a que poderfamos talvez chamar neo
colonialista. Tambem nao foi um simples decalque da lei de Armindo Montei
ro de 1931, a qual, para atingir um certo equilfbrio da balan9a de pagamen
tos, reduzira substancialmente as importa96es por via pautal e cambial e man
tivera o crescimento interno dentro de apertados limites, com o correspon
dents «estrangulamento» do poder de compra. Em 1971, as condi96es inter
nas e externas eram muito diferentes, como diferentes foram os resultados 
a media prazo. Em princfpios de 197 4, o relat6rio do conselho de adminis
trac;:ao do Banco de Credito Comercial e Industrial podia afirmar que «O regi
me cambial vigente teve os aguardados efeitos benefices sabre a industriali
zac;:ao (de Angola), estimulando o investimento no sector, que, naturalmente, 
se orientou, em boa medida, para a substituic;ao de importac;oes». E, se tal 
processo encerra limita96es «uma vez atingida a satura9ao» do mercado in
terno da colonia, «leva, todavia, a encarar numa 6ptica de crescenta selecti
vidade as oportunidades de investimento que se oferecem, procurando tirar 
o maior partido das vantagens comparativas que cada territ6rio 
apresenta» (31). 

Enfim, ao nfvel da balan9a de pagamentos, os resultados do Decreta
-Lei n. o 478/71 fizeram-se sentir a curta prazo. As importa96es da metr6pole 
diminufram em cerca de 35 % e o saldo positivo da balan9a de pagamentos 
foi de 967 000 cantos, apesar de um defice nas opera96es de capital de 
708 000 cantos. Em 1973 obteve-se igualmente um saldo global positivo 
(301 000 cantos), evidenciando ja um declfnio relativo, que, segundo dados 
parcelares, parece ter sido de novo corrigido em 1974, pais a balan9a de 
pagamentos global rete rente ao 1. o trimestre de 197 4 fechou com um sal do 
positivo incomparavelmente superior ao do 1. o trimestre de 1973: 906 643 
cantos em 197 4 contra 81 790 cantos em 1973. 

(31) Cf. Banco de Credito Comercial e Industrial, 1974, pp. 105 e 106. Sublinhado nosso. 
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Em conclusao, a analise das componentes da balan<;:a de pagamentos 
de Angola apresenta profundas distor<;:6es estruturais, indicadoras nao so de 
uma situa<;:ao de subdesenvolvimento tfpica, como reveladoras de uma 
subordina<;:ao-.dependencia da economia angolana aos interesses da metropole. 

0 crescenta endividamento da colonia pela acumula<;:ao dos saldos ne
gativos transformou o defice da balan<;:a de pagamentos num problema cen
tral de todas as discuss6es sabre a integra<;:ao no «espa<;:o economico» 
Portugal-colonias. 

Os ultimos anos da ocupa<;:ao colonial foram dominados par duas expe
riencias tendentes, em principia, a resolver esse defice: a primeira pretendia 
p6r em pratica uma via de integra<;:ao «liberal». Ela fracassou essencialmente 
par se ter limitado a reformas conjunturais que nao resolviam as ques
t6es de base. A segunda, iniciada em Novembro de 1971 com o Decreta-Lei 
n. o 478/71, pretendia fazer valer um «proteccionismo educador», destinado, 
aparentemente, a oferecer a colonia as condi<;:6es necessarias para a prazo 
solver esse defice. 

As medidas tomadas pelas autoridades portuguesas para anular o defi
ce da balan<;:a de pagamentos de Angola pela via de uma rapida industriali
za<;:ao, a partir sobretudo de 1971, representavam, sem duvida, apesar de 
tudo, um avan<;:o em rela<;:ao as polfticas economicas anteriores. Elas nao 
eram, porem, um fim, mas um meio que escondia um projecto muito mais 
vasto: o de uma nova redistribui<;:ao de fun<;:6es para a metropole e suas co
lonias nas esferas mundiais da produ<;:ao e da circula<;:ao de mercadorias. 

Para enfrentar a concorrencia crescenta que lhe era imposta pela con
juntura internacional, a metropole obrigou-se a profundas reformas do seu 
aparelho produtivo, na sequencia das quais se projectava uma inevitavel des
localizac;ao das industrias. 

Nesta deslocaliza<;:ao reservava-se para a metropole o domfnio dos sec- · 
tares mais avan<;:ados da industria e da tecnologia e o contro'le dos circuitos 
monetarios e do capital financeiro. Ao mesmo tempo relegava-se para a co
lonia as industrias de trabalho-intensivo, extractivas e transformadoras, cuja 
competitividade se alicer<;:ava, em grande parte, na explora<;:ao de mao-de
-obra e ou usufrufam de <<rendas de situa<;:ao». 

Angola continuaria, portanto, a desempenhar o papel complementar e 
indispensavel a acumula<;:ao do capital metropolitano. Obrigada a ultrapassar 
o <<pacta colonial tradicional», a metropole dispunha-se a construir os alicer
ces de um novo pacta colonial, que pretendia conduzir a um outro nfvel das 
rela<;:6es metropole-colonias: o neocolonialismo. 

0 defice da balan<;:a de pagamentos era um sintoma antes de ser um 
problema. Mas, par muito incompleta que seja a abordagem dessa realidade 
pelo canal da balan<;:a de pagamentos, ela e, ate certo ponto, reveladora de 
problematicas de fundo que lhe estao subjacentes e a ultrapassam. Foi essa 
interpreta<;:ao de <<fora para dentro», par assim dizer, que este trabalho tentou. 
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