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lntrodu~o 

0 artigo que se apresenta e um resumo do trabalho elaborado no 
CEDEP sobre a problematica da «formac;:ao da dependencia Moc;:ambicana)). 
Esta questao foi colocada na sequencia de um esforc;:o de reflexao 
orientado para o projecto de investigac;:ao em curso no Centro sobre as 
«Relac;:oes econ6micas Portugai/Col6nias e perspectivas de desenvolvimento 
p6s independencia)). Neste contexto o grupo de estudos subdividido em 3 
areas (Angola, Moc;:ambique e Guine) fez a opc;:ao metodol6gica de partir da 
analise da balanc;:a de pagamentos dos respectivos paises para poder 
avanc;:ar sobre a natureza do seu relacionamento com a metr6pole. Sendo 
impossivel a analise isolada da balanc;:a de pagamentos, caminhou-se no 
sentido de perceber a natureza da estrutura econ6mica moc;:ambicana. 
Verificar a especificidade da balanc;:a de pagamentos de Moc;:ambique 
inserindo-a num todo global. Aceitar o seu valor instrumental, observar a 
extroversao da economia mas ir mais Ionge. Varias questoes se colocaram: 
Que estrutura econ6mica envolve tal relacionamento externo? Qual o seu 
processo hist6rico de formac;:ao? Que paises e que Iugar ocupam nas 
trocas com Moc;:ambique? E em que contexto internacional? Como se 
manifesta a relac;:ao colonial? Ate que ponto a relac;:ao metr6pole-col6nia e 
determinante? Ou sera a economia moc;:ambicana produto de outras 
dinamicas responsaveis, talvez, pela sua especifidade no quadro colonial 
portugues? 

Como parece fundamental estabelecer os caracteres estruturais da 
economia procurou-se primeiramente abarcar o periodo correspondents a 
sua formac;:ao. Tentou-se mostrar que os trac;:os dominantes da estrutura 
econ6mica de Moc;:ambique se constituiram no periodo que decorre do fim 
do sec. XIX ao Estado Novo, e que os desenvolvimentos posteriores nao 
contrariaram (inverteram) os seus aspectos fundamentais - a dupla 
articlac;:ao metr6pole-Africa do Sui. A sua evoluc;:ao realizar-se-a no quadro 
desta dupla articulacao. 

Nao insistindo na particularidade do capitalismo portugues a data da 
ocupac;:ao efectiva dos territ6rios africanos, viu-se como em Moc;:ambique a 

(*) Assistentes do lnstituto Superior de Economia. Colaboradores do CEDEP. 
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dinamica colonial do infcio do sec. xx foi liderada pela lnglaterra. Os seus 
capitais canalizaram-se para sectores cujo desenvolvimento conduziria a 
uma extroversao estrutural da economia, assente em dois p61os de 
dinamicas diferentes. Por um lado, o desenvolvimento econ6mico a partir 
da produ9ao interna virada para a exporta9ao -area das companhias, por 
outro desenvolvimento ligado ao sector dos transportes e caminhos de 
ferro- sendo aqui que a influencia dos pafses vizinhos se ira reproduzir. 

E esta a chave para a explica9ao da dependencia Mo9ambicana. 
0 estudo das rela96es econ6micas Portugai-Mo9ambique nao podera deixar 
de integrar esta dimensao. 

Definidos estes parametros, procurou-se na exposi9ao cobrir 
sucessivamente quatro pontos: 

Estabeleceu-se uma primeira liga9ao Portugai-Mo9ambique partindo 
da situa9ao mundial no fim do sec. XIX e inserindo af a 
posi9ao de Portugal - as formas como infcia a explora9ao 
colonial. 

Numa 2.a fase tentou-se acompanhar a genese das rela96es com 
os pafses vizinhos fixando-nos nos sectores onde se 
estabeleceram tais rela96es. 

Seguidamente, abordou-se os aspectos fundamentais da polftica 
colonial portuguesa e o seu papel na forma9ao e evolu9ao da 
estrutura econ6mica. 

Finalmente, analisando a balan9a comercial, procurou-se inseri-la 
na globalidade exposta anteriormente (1). 

Sao estes aspectos que se passam a expor sucintamente (2): 

1 - A Conferencia de Berlim e as companhias 

0 fim do sec. XIX e na generalidade aceite como marco determinante 
na hist6ria da expressao colonial. A partilha da Africa definida na 
conferencia de Berlim, se por um lado traduz a conjun<;:ao da expan
sao europeia, confronta9ao de imperios concorrentes nascidos do 
desenvolvimento do capitalismo europeu dos sec. XIX, a sua realiza9ao 

( 1) Para o periodo de analise (ate 1927) s6 tivemos acesso a esparsa informa9ao estatis
tica que tentamos integrar no evoluir da exposi9ao. 0 tratamento da balan9a comercial assen
tou fundamentalmente na compila9ao realizada por Ribeiro Salgado no seu trabalho sabre 
«A evolu9ao do comercio especial ultramarine- Subsidio estatistico descritivo para um 'ensaio' 
de estatistica econ6mica do imperio portugues». Note-se que, para os estudos posteriores 
(1927 em diante) ser-nos-a possfvel tratar vastissimo material produzido pelo esfor90 analitico 
do «Estado Novo». 

(2) No presente artigo nao constam todas as notas e referencias bibliograficas que inte
gram o trabalho original cuja consulta esta a disposi9~ na biblioteca do CEDEP. 
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pratica definira novas formas de relac;:oes com os territ6rios 
colonizados- delimitac;:oes de fronteiras nos termos da partilha, ocupac;:ao 
administrativa, militar e econ6mica. 

Para Portugal, a sua fragilidade relativamente as restantes potencias 
europeias - fazemos referencia ao caracter dependente e subdesenvolvido 
do capitalismo portugues no fim do sec. XIX-, coloca-se numa posic;:ao 
diffcil para a execuc;:ao da partilha. Situamo-nos em Moc;:ambique. Nao 
vamos aqui retomar o contencioso com a lnglaterra que culminaria com o 
Ultimata de 1890. lnteressa-nos precisar as formas de realizac;:ao da 
«ocupac;:ao» de facto do territ6rio atendendo a especificidade do capitalismo 
portugues a data da partilha. 

Esta intenc;:ao remete-nos para a conhecida problematica da cons
tituic;:ao das companhias. 

A incapacidade econ6mica de realizar a explorac;:ao dos territ6rios faz 
com que Portugal partilhe com o estrangeiro, fundamentalmente com a 
lnglaterra, a gestao dos mesmos. A soberania portuguesa e mantida mas 
na pratica e o capital estrangeiro que. alimenta as companhias. 

Nascem assim, nos fins do sec. XIX tres grandes companhias 
- Companhia de Moc;:ambique (1891), Companhia do Niassa (1891) e 
Companhia da Zambezia (1892) - que iniciarao um processo de explorac;:ao 
econ6mica assente na produc;:ao agrfcola - ligada a extorsao do excedente 
do sector tradicional -, comercio e extracc;:ao mineira, orientado para a 
exportac;:ao e articulado como teremos oportunidade de verificar, com a 
infra-estrutura dos portos e transportes. 

Nao vamos aqui referir a hist6ria, actividade e atribuic;:oes de cada 
uma das companhias em particular (3). lnteressa sim precisar que, em 
qualquer dos casos, a actividade econ6mica esteve sempre e desde o 
infcio dependente do financiamento externo. Assim, no que respeita a 
Companhia de Moc;:ambique a debilidade financeira leva-a a «transferir para 
estrangeiros em 1891, a concessao da construc;:ao e da explorac;:ao do 
Caminho de Ferro da Beira a fronteira da Rodesia, a que alguns anos 
depois se seguiu a criac;:ao de uma companhia britanica, para quem 
transferiu as areas mais ferteis do territ6rio sob a sua administrac;:ao, a 
concessao para a concessionaria de escolher essas areas e ainda uma 
outra companhia estrangeira para quem, igualmente com pretexto de falta 
de capital, transferiu a construc;:ao do porto da Beira». 

Esta situac;:ao nao deixou de ser fortemente denunciada pelos 
dirigentes e analistas da epoca. E interessante verificar a lucidez com que 
se encaravam as distorc;:oes resultantes da ingerencia inglesa na economia 
da provincia. Em 1926 Brito Camacho refere-se nos seguintes termos a 

(3) Ver op. cit., nota 2. 
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Sena Sugar States, a mais importante empresa a<;:ucareira (nascida da 
Companhia de Mo<;:ambique) que exportava para o exterior os seus 
avultados rendimentos: 

A Sena Sugar esta produzindo entre 36 000 t e 40 000 t anuais. 
Se a respectiva companhia fosse portuguesa, ficava no provincia 
ou vinha para a metr6pole a maior parte do produto de venda do 
a<;:ucar que ela exporta para a Europa, qualquer coisa calculada 
grosso modo um milhao de Iibras [ ... ]. E, como na provincia ainda 
nao ha o imposto de rendimento, sucede esta coisa macabra: e o 
Governo ingles que cobra os impastos que as companhias in
glesas, trabalhando em Mo<;:ambique, as a<;:ucareiras na hip6tese 
considerada, deveriam a provincia. 

A Companhia de Mo<;:ambique, nao obstante as criticas a que foi 
sujeita na epoca, fundamentalmente no que respeita as suas concessaes 
ao capital estrangeiro, e considerada como «a mais importante empresa 
privada do ultramar portugues e, a par da Companhia de Diamantes de 
Angola, a que mais extensa e praticamente construiu para o futuro [ ... ]. 
A maior e melhor parte da obra que hoje pode admirar-se no distrito de 
Manica e Sofala, da qual o Estado tanto se ufana, deve-se 
incontestavelmente a Companhia de Mo<;:ambique». Nestes termos elogiosos 
a ela se referia Henrique Galvao. Quando nos debru<;:armos sobre o 
comercio externo, teremos oportunidade de evidenciar a posi<;:ao ocupada 
pela produ<;:ao da Companhia de Mo<;:ambique. A sua importancia e tal que 
os valores da sua produ<;:ao e exporta<;:ao constam explicitamente da 
estatfstica externa. 

Em conclusao, a 16gica da explora<;:ao econ6mica encetada pelas 
grandes companhias [que se insere no modelo te6rico das economias de 
exporta<;:ao com as consequentes desarticula<;:Oes no m. p. interno (4)] 

determinou uma ruptura relativamente as formas arcaicas da economia 
colonial (baseadas nas diferentes formas de pilhagem - comercio, 
escravos, metais preciosos, comercio costeiro ... ) e essa ruptura teve 
especificidades no caso mo<;:ambicano. Por um !ado, transferiu para o 
exterior a gestao da sua actividade, sendo a sua reprodu<;:ao a partir desse 
memento profundamente determinada por este facto (mais tarde referir-nos
-emos ao caracter dependente da estrutura econ6mica mo<;:ambicana no 
periodo posterior a extin<;:ao das companhias). Por outro, estabeleceu 
rela<;:ao interna com a dinamica da cria<;:ao das infra-estruturas dos 
caminhos de ferro e transportes, por sua vez historicamente e 
geograficamente coladas ao desenvolvimento dos paises limitrofes -Africa 
do Sui e Rodesia. 

(4) Remetemos para as diferentes analises da questao: S. Amin, Meillassoux, P. P. Rey, 
e J. Copans. 

58 



2 - Rel.es com os paises limitrofes e o papel da lnglaterra 

2.1 - Transportes e portos 

Se admitirmos que a Conferencia de Berlim e uma etapa do processo 
geral de integra<;:ao de Mo<;:ambique no sistema mundial, o seu 
posicionamento na Africa Austral determinou a especificidade dessa 
integra<;:ao. 

As suas rela<;:oes hist6ricas e econ6micas com os parses vizinhos 
- domfnios ingleses -, estabeleceram-se anteriormente a epoca da 
partilha, consubstanciado-se em 2 elementos: o acesso ao mar e a 
necessidade de mao-de-obra para a explora<;:ao das minas. Em 
consequencia do desenvolvimento da industria mineira no Transval a partir 
do sec. XIX, Mo<;:ambique vai desempenhar um papel importante na mise en 
valeur da economia daquele territ6rio. Par um lado, fornece a mao-de-obra 
as minas. Par outro, assegura o escoamento, pelo porto de Louren<;:o 
Marques, das mercadorias (sobretudo minerios) do hinterland. 

A questao do acesso ao mar ja preocupava a Republica Boer do 
Transval (constitufda em meados do sec. XIX) nas suas pretensoes de 
independencia polftica e econ6mica da lnglaterra (5). 

Na sua analise, Marcello Caetano propoe 3 fases para a pe
riodiza<;:ao das rela<;:Oes Mo<;:ambique-Uniao Sui Africana: um primeiro 
period a, de 1875 ate ao fim da Guerra Anglo-Boer (1901 ); o segundo, de 
1901 a 1928; e, o terceiro, de 1928 em diante. 

A primeira fase, de rivalidade entre a lnglaterra e o Transval, 
caracterizou-se pelo esfor<;:o que este vai exercer junto ao Governo 
Portugues no sentido de obter facilidades no porto de Louren<;:o Marques. 
Portugal, muito mais interessado em servir os transvalianos, assinara em 
Julho de 1869 o Tratado de Paz, Amizade, Comercio e Limites entre 
Portugal e a Republica do Transval. Em 1875 regular-se-ia a aplica<;:ao das 
franquias aduaneiras para as mercadorias em transite pelo territ6rio, 
quando no ana anterior se havia decidido da constru<;:ao do caminho de 
ferro Louren<;:o Marques-Pretoria (a sua explora<;:ao s6 se iniciou em 1895). 

0 triunfo dos lngleses na Guerra Anglo-Boer (6) marca uma nova fase 
nas rela<;:oes com Mo<;:ambique. 0 perlodo 1902-1928 sera caracterizado 
par uma conturbada influencia britanica. Alem das questoes da serventia do 
porto de Louren<;:o Marques colocava-se entao o problema da emigra<;:ao da 
for<;:a de trabalho para as minas do Rand (a descoberta do ouro data de 

(5) Segundo os factos, tal situaQao levaria o presidente Pret6rios a declarar a anexaQao 
de Louren90 Marques ao Transval, em 1869. Alias, o diferendo Portugal-lnglaterra sobre a 
fronteira sui s6 se resolveria em 1875, a favor de Portugal, com a intervenQao do Presidente 
da Republica Francesa, Mac-Mahon. 

(6) 0 conflito entre a Gra-Bretanha e a Republica Boer estendeu-se de 1899 a 1902. 
(A 31 Maio de 1902, a Paz de Vereening). 
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1870-1871. Em 1886, o inicio da explorac;:ao dos jazigos do Rand imprime 
uma nova dinamica as relac;:oes entre os dois territories). Dialogo 

conflituoso em que os lngleses procuram obter o dominic, ou pelo menos o 
predomfnio do Porto de Lourenc;:o Marques e tambem se mostram 
interessados em desviar o trafego do Transval para os portos de Durban, 

East London, Port Elisabeth e Cape Town- o que prejudicaria claramente 
o porto de Lourenc;:o Marques. Porem, a questao da dependencia 
relativamente a mao-de-obra moc;:ambicana viria neutralizar aquelas 
intenc;:oes ate que o Acordo Modus Vivendi, de 13 de Dezembro de 1901, 

regularizaria formalmente, e certo, as tensoes existentes (?). A polemica 
sabre os termos deste trabalho foi agitada. Os lngleses protestaram contra 
as vantagens dadas ao caminho de ferro e porto de Lourenc;:o Marques, 
pressionando no sentido de dissociac;:ao entre o problema das 
comunicac;:oes (que interessava aos britanicos do Natal e Cabo) e o da 
mao-de-obra (que interessava ao Transval). Por outro lado, os Portugueses 
insurgiam-se contra o custo de apetrechamento do porto. Esta situac;:ao de 
tensao leva a revisao do Modus Vivendi de 1901. 0 contrato de 1 de Abril 
de 1909, na materia respeitante ao porto e caminho de ferro, deliberava no 
sentido de manutenc;:ao da zona de competencia do porto (definida pela 
Conferencia de Joanesburgo, 1895), garantia que 50% do trafego para a 
zona de competencia passaria pelo porto, assegurava a defesa das tarifas 
de caminhos de ferro contra a concorrencia de outras vias, a manutenc;:ao 

e actualizac;:ao das facilidades fiscais dadas desde 1875 pela colonia as 
mercadorias em transite para o Transval e das que o Transval concedia as 
mercadorias importadas no seu territorio atraves do porto e caminho de 
ferro de Lourenc;:o Marques. Alem do mais, reafirmava-se a vontade de 
continuar com uma polftica de ligar os interesses comuns relatives ao porto 
e caminho de ferro e a questao do engajamento de mao-de-obra para o 
Rand. 

As alterac;:oes polfticas em Portugal - 1910, implantac;:ao da 
Republica - perturbam a convenc;:ao assinada por 10 a nos. Nesta fase de 
transic;:ao os governantes, ao fazerem o balanc;:o de actividade da provincia, 
apercebiam-se claramente dos perigos resultantes da dependencia para 
com a Uniao Sui-Africana. Questionavam o projecto de desenvolvimento 
para a provincia baseado nos 2 sectores - trabalho migratorio e ex
plorac;:ao de infra-estrutura portuaria e caminhos de ferro. Chamavam a 
atenc;:ao para a necessidade de assentar o futuro de Moc;:ambique em 
bases solidas, o que implicaria o aproveitamento da populac;:ao na 

(7) 0 Acordo modus vivendi, de 13 de Dezembro de 1901, abarcava assuntos diversos: 
tarifas de caminhos de ferro, emigra<;:ao indfgena, delimita<;:ao de fronteiras. Assegurava privih§
gios firmados anteriormente no Tratado de 1875. 
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explora<;:ao de recursos pr6prios e no desenvolvimento agricola e industrial. 
A este respeito Freire de Andrade exprimia nos relat6rios sabre 
Mo<;:ambique: 

Em Louren<;:o Marques, alem do movimento nascido da 
proximidade do Transval, pouco mais havia [ ... ], de forma alguma 
podia continuar a provincia tao intimamente ligada ao Transval, 
assegurando apenas o futuro de Louren<;:o Marques. 

A Republica sobe ao poder encontrando Mo<;:ambique em crise. A 
situa<;:ao financeira nao era desafogada. Capital, a necessidade suprema, 
reivindicada pelos dirigentes de entao. A partir de 1920 Portugal prepara-se 
para a denuncia da Conven<;:ao de 1909, enquanto os Sui-Africanos 
continuam a insurgir-se contra a ma gerencia do porto e caminho de ferro 
e a impotencia financeira de Mo<;:ambique. Sao significativas as 
declara<;:oes do general Smuts: 

Quero com Mo<;:ambique a mais Intima coopera<;:ao [ ... ]; 
preciso, porem, ter seguras garantias de que o porto e caminho 
de ferro satisfarao as necessidades do actual e futuro trafego. 
A instabilidade da sua administra<;:ao, em que governos e 
governadores mudam constantemente, impede [ ... ] que nem 
possa ficar seguro de que poderei exportar por Louren<;:o Marques 
os meus produtos [ ... ]. 

A denuncia da conven<;:ao come<;:a a inquietar a industria mineira do 
Rand quanta a possibilidade de cessar o recrutamento de mao-de-obra 
mo<;:ambicana. Tambem a governa<;:ao portuguesa nao e alheia ao perigo da 
supressao da emigra<;:ao legalizada dos indfgenas e do desaparecimento 
dos seus avultados rendimentos. A emigra<;:ao clandestina trazia muito 
menos vantagens. A situa<;:ao das rela<;:oes entre Mo<;:ambique e a Uniao 
Sui-Africana era extremamente delicada. Os Sui-Africanos voltarao a pedir o 
controle sabre os caminhos de ferro e o porto. A velha questao retomava 
dialogo. Os Portugueses respondiam pelo ponto fraco - o problema do 
recrutamento de mao-de-obra mo<;:ambicana. 

Da-se a Revolu<;:ao de 28 de Maio. A conven<;:ao assinada em Pretoria 
a 11 de Setembro de 1928 inicia uma nova fase nas rela<;:oes portuguesas 
com a Uniao Sui-Africana. Este terceiro perfodo caracteriza-se pela 
crescente cordialidade entre as partes. Na conven<;:ao, as Sui-Africanos nao 
reivindicam qualquer ingerencia na administra<;:ao do porto nem no caminho 
de ferro. Mantem-se os princfpios anteriores quanta ao comercio. Todos os 
pagamentos a partir de entao seriam feitos em ouro. 

A crise mundial 1929-1933 ira repercutir-se no continente africano. 
0 abandono do padrao ouro pela lnglaterra atinge a Africa do Sui, assim 
como todos os pafses que tinham assente o seu desenvolvimento na 
explora<;:ao daquele metal. E nesta conjuntura que o Governo Sui-Africano 
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pede a revisao da Conven<;:ao de 1928. As minas sul-africanas, em regime 
de explora<;:ao reduzida, dispensam mao-de-obra portuguesa. 0 numero de 
trabalhadores mo<;:ambicanos, que em 1928 era de 110 000, passa para 
53 000 em 1933. A propria crise interna, o desemprego, leva a economia 
sul-africana a absorver mao-de-obra nacional. 

Finalmente, o acordo de revisao de 17 de Novembro de 1939, que nao 
trouxe prejufzos para Mo<;:ambique. Nada se perdeu do que estava 
estabelecido desde o modus vivendi de 1901 , quer em materia da 
regulamenta<;:ao da emigra<;:ao, como no que respeita • as fun<;:oes do 
caminho de ferro e porto. 

Procuramos dar uma retrospectiva historica do evoluir do contencioso 
entre Mo<;:ambique e a Uniao Sui-Africana. Constatamos que este processo 
assumiu, simultaneamente, a gestao de dais elementos estrategicos na 
dinamica economica daquela parte do continente africano: 

A gestao dos transportes (fun<;:ao dos caminhos de ferro e portos 
como meio de assegurar o escoamento de produtos e como 
fonte de rendimento); e 

A gestao da forc;a de traba/ho (papel de trabalho migratorio como 
elemento necessaria a reprodu<;:ao da economia mineira e 
como fonte de rendimentos para o pafs exportador). 

As rela<;:oes estabelecidas entre estes territories, nao se isolando do 
contexte internacional, devera a sua analise ter em conta os mecanismos 
de divisao de fun<;:oes estabelecidas naquela regiao. Esta situa<;:ao 
estrutural, anterior a «partilha)) do continente africano e a forma<;:ao dos 
novas territories, ira perpetuar-se ate aos nossos dias. 

2.2 - 0 trabalho migrat6rio 

Vimos que a descoberta das minas de ouro em 1870-1881 e o infcio 
da explora<;:ao em 1886 conduziram a uma procura crescente de mao-de
·obra mo<;:ambicana. 

A Camara de Minas do Transval, fundada em Outubro de 1889, 
apercebendo-se rapidamente da importancia do Sui de Mo<;:ambique como 
reservatorio de mao-de-obra, procura desde logo assegurar o fornecimento 
regular de trabalhadores mo<;:ambicanos. Segundo Antonio Rita Ferreira, 
data desse ana o primeiro calculo precise do numero de trabalhadores 
mo<;:ambicanos nas minas do Rand - 8550, ou seja, cerca de 50 % do 
total dos indfgenas empregados (15 000). Em 1894 as minas do Rand 
empregavam 40 000 indfgenas. Em 1897, paralelamente a primeira 
legisla<;:ao de Mo<;:ambique regulando de forma sistematica o recrutamento 
e a emigra<;:ao, a Camara de Minas decidiu formar uma sociedade de 
recrutamento denominada Rand Native Labour Association. 
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0 modus vivendi de 1901, legislando sabre o trabalho migratorio e a 
explorac;ao dos portos e caminhos de ferro, determina que as finalidades 
de recrutamento se realizem de acordo com os preceitos de regulamento 
de 1897 - os contratos passam a ser feitos, quanta aos recrutamentos 
pela primeira vez, par tempo nao superior a um ana, tendo os indfgenas a 
faculdade de se recontratarem livremente. (Portaria n. 0 11,40 de Janeiro de 
1902, Boletim Oficial, n.0 1902.) 

A necessidade de recrutamento leva a fundac;ao, pela Camara de 
Minas, de uma sociedade recrutadora, Witwatersrand Native Labour Ass. 
(WNLA), que possui um agente recrutador em Lourenc;o Marques- a firma 
Breyner & Wirth. Segundo Marcello Caetano, «a WNLA recebe da Camara 
das Minas um bonus de £ ·4·1 0-00 par preto recrutado e da um bonus de 
£ ·1·00-00 a Breyner & Wirth, devendo notar-se que se nao trata de 
despesas de recrutamento, pais estas sao descontadas no salario do 
trabalhadon>. A calcular pela eficiencia do recrutamento, em apenas 5 anos 
(1898·1903) a media mensal de trabalhadores emigrados par seu intermedio 
triplicou. Avultados deverao ter sido os rendimentos da WNLA. 

A Convenc;ao de 1909 regulara o recrutamento e suas taxas, estipulara 
que a durac;ao normal dos contratos sera de 1 ana (prorrogavel ate 
2 anos) e exigira ainda a cobranc;a de impastos aos trabalhadores emigrados. 
A Convenc;ao de 1928 viria a estabelecer um limite de recrutamento dos 
indfgenas moc;ambicanos, que a partir de entao se restringiria ao territorio 
a sui do paralelo 22, prevendo-se tambem a reduc;ao paulatina, entre 1929· 
1933, dos efectivos recrutados, 

Outras deliberac;oes sao ainda de salientar. Nomeadamente, a reduc;ao 
do prazo de contratos (1 ana prorrogavel par 6 meses), estabelecimento do 
regimen of deferred pay (pagamento de uma parte do salario a curadoria 
portuguesa para ser entregue ao trabalhador, apos o seu repatriamento, em 
Moc;ambique) e a determinac;ao de que todos os pagamentos deverao ser 
feitos em ouro. 

Com o Estado Novo, a revisao de 17 de Novembro de 1934 provocara 
novas alterac;oes a regulamentac;ao da emigrac;ao: fixa-se um limite maximo 
e mfnimo dos indfgenas a empregar no trabalho mineiro. 

Alem disso, e em consequencia do abandono do padrao ouro, os 
pagamentos a Moc;ambique serao a partir de entao feitos em moeda 
corrente, dando as minas uma indemnizac;ao de 13 500 Iibras as colonias. 

Em 1940 novas adaptac;oes serao feitas. E de referir a possibilidade 
de opc;ao par parte de Portugal pelo recebimento em ouro dos pagamentos 
diferidos. Esta situac;ao manter-se-a ate a decada de 70. 

A questao do ouro tem feito correr muita tinta e criar muita confusao. 
Afi rma-se frequentemente que esta fracc;ao do pagamento da forc;a de 
trabalho dos trabalhadores moc;ambicanos nas minas do Rand era retirada, 
desviada da acumulac;ao interna. 
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De acordo com esclarecimentos que obtivemos de um alto funcionario 
do Banco de Mo<;:ambique, era o seguinte o «mecanismo do ouro»: 

Em conformidade com o regime de deferred pay, a parte do 
pagamento do salario realizado em Mo<;:ambique ap6s o 

. repatriamento dos trabalhadores era entregue ao Governo 
Mo<;:ambicano sob forma de divisas, tendo este a possibilidade (a 
partir de determinado montante) de optar pelo pagamento em 
ouro. (Acordo de Revisao de 17 de Novembro de 1934.) 

Ora acontecia o seguinte: estas divisas (d61ares) correspondentes ao 
pagamento diferido entravam no fundo cambial, onde cumpriam a sua 
fun<;:ao de contrabalan<;:ar o defice de balan<;:a comercial (vimos que a 
principal fonte de acumula<;:ao mo<;:ambicana era constitufda pelos 
rendimentos da explora<;:ao dos portos e caminhos de ferro e pelas receitas 
de emigra<;:ao). Ao realizar os pagamentos externos o fundo cambial, falho 
de divisas, ficava sem possibilidades de comprar o ouro a que tinha direito. 
E era entao que Portugal, valendo-se do poder colonial, realizava a compra 
do ouro. Este privilegio viria a tornar-se num neg6cio extremamente 
vantajoso a partir de 1971, quando, nao obstante a inconvertibilidade do 
d61ar e a consequente subida do pre<;:o do ouro, Portugal adquiria o seu 
ouro a um pre<;:o fixo, abaixo da cota<;:ao do mercado mundial. Nao nos 
parece, portanto, correcta a afirma<;:ao de que o ouro era desviado da 
economia mo<;:ambicana. Os rendimentos do trabalho mineiro, sob a forma 
de divisas pagas directamente aos trabalhadores, ou entradas, segundo o 
deferred pay, no fundo cambial, eram absorvidos para a acumula<;:ao 
interna (af participando a dois nfveis: realiza<;:ao de produ<;:ao interna 
atraves do consumo dos mineiros e cobertura do defice da balan<;:a 
comercial}. Nao estao em causa a explora<;:ao da .for<;:a de trabalho 
empregue nas minas - o que nos remete para as questoes de 
transferencia de valor de uns sectores para outros e para a problematica 
actual das migra<;:6es de trabalho temporarias, suas consequencias na 
desagrega<;:ao das comunidades domesticas e sua fun<;:ao na acumula<;:ao 
capitalista. 0 que acontece e que Mo<;:ambique, · em virtude de 
condicionalismos inerentes a sua situa<;:ao econ6mica interna, nao 
beneficiava do direito que lhe fora atribufdo com respeito a compra do 
ouro. E claro que poderfamos perguntar se, acaso a situa<;:ao financeira o 
permitisse, o ouro entraria nos cofres do BNU ou seria a mesma comprado 
por Portugal. Questao, alias, sem grande interesse, atendendo a <<razao» 
colonial. Oualquer das solu<;:6es seria firmemente determinada por uma 
aspira<;:ao suprema- a defesa intransigente dos altos interesses da Na9ao. 

0 trabalho que apresentamos nao integra a analise das repercussoes 
da emigra<;:ao na sociedade mo<;:ambicana - desarticula<;:ao da sociedade 
tradicional com todas as suas consequencias. Pretendemos apenas colocar 
a questao em termos do seu impacte, fun<;:ao e consequencias na 
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exploraQao econ6mica do territ6rio e seu posicionamento face a economia 
sul-africana. Assim, para alem da referencia ao quadro institucional, importa
-nos julgar dos seus efeitos na economia de MoQambique (limitamo-nos a 
analise do «m. p. colonial»). Constataremos entao que as opinioes sao 
controversas apesar da <<verdade» dos lucros da emigraQao. 

Como nos explica Rita Ferreira, muito antes do pensamento colonial 

se pronunciar quanto a necessidade da obrigatoriedade do trabalho dos 

indfgenas ja os trabalhadores africanos emigravam para o Natal e Transval, 

seduzidos pelos altos salarios. Em 1889 as minas ofereciam salarios supe

riores a 14 xelins por semana. Ap6s as sucessivas redu96es introduzidas 

de comum acordo com o governo de MoQambique, pagavam ainda em 

1898 uma media de 2 Iibras, 9 xelins e 9 dinheiros mensais (se este sala

rio nao diferia substancialmente daquele que era pago em LourenQo Mar

ques - 500 e 750 reis diarios, com £ = 5$6000 reis - · ja o mesmo nao 

acontecia no interior. Em lnhambane, por exemplo, o sah~rio diario era ape
nas de 200 reis). 

As causas da emigraQao nao devem procurar-se nas pressoes exerci
das pelas autoridades sobre as popula96es nativas do Sui de MoQambique, 
sobretudo no emprego do trabalho forc;:ado. (Oposic;:ao a tese do antrop61ogo 
americana Marvin Harris, que considera as campanhas contra Gungunhana 
e o recurso ao trabalho forc;:ado na construc;:ao do porto e caminho de 
ferro de Lourenc;:o Marques como uma causa inicial da emigrac;:ao.) Por um 
lado, a analise dos relat6rios anuais publicados pela Camara de Minas, a 
partir de 1889, nao referem fluxos excepcionais provocados por operac;:oes 
militares - pelo contrario, os relat6rios revelam um decrescimo do afluxo 
de mao-de-obra aquando da guerra contra o Gungunhana - ou por pres
sees administrativas. A este prop6sito, afirma o autor nao haver razao para 
se falar em pressao das autoridades administrativas anteriormente a publi
ca({ao do C6digo do Trabalho de 1899. E relembra as posiQ6es de certos 
dirigentes no que respeita a nao obrigatoriedade de trabalho. Sao significa
tivas as palavras de Antonio de Noronha: 

Um dos mais serios embarac;:os com que se luta e a falta de 
brac;:os, devido a ociosidade e indolencia dos indfgenas, que a 
brandura dos nossos costumes nao tem querido corrigir. 

A crise financeira e econ6mica que grassava no pafs e a consequente 
falta de capitais para empregar nos domfnios ultramarinos, o aniquilamento 
do poderio angune, seguido da ocupac;:ao efectiva dos territ6rios que se es· 
tendia ate ao Zambeze, e, enfim, as ambi96es das grandes potencias pai
rando sobre Africa ... , todos estes factores conduziram a necessidade da 
publicac;:ao do C6digo de 1889 (2 anos depois de se regulamen.tar sobre as 
emigraQ6es, a base jurfdica para levar o indfgena a trabalhar). A este res-
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peito e claro o relat6rio da comissao constitufda em 1889 para rever o re
gime de trabalho indfgena. Afirma-se a certo ponto: 

Portugal precisa absolutamente, precisa inadiavelmente fazer 
prosperar os herdamentos de Africa e a prosperidade deles s6 po
de vir da sua produtividade [ ... ], obrigar as provfncias ultramari
nas a produzirem, e talvez que a soluQao desse problema dificfli
mo seja a unica resoluQao pratica da crise nacional. 

E mais adiante: 

Precisamos do trabalho dos indfgenas; precisamos dele para 
a economia da Europa e para o progresso da Europa. A nossa 
Africa tropical nao se cultiva senao com africanos. 

0 regulamento de 1899 na pratica redundou nos maiores abusos e 
prepotencias. A institui({ao do trabalho forQado, de que o sistema do «Chiba
lo» era uma pratica corrente, provocou grande descontentamento nas popu
lar;oes. Nao custa a crer, portanto, que este facto tenha contribufdo para 
engrossar a emigra({ao para o Transval. 

Parece poder afirmar-se que, numa primeira fase, o desencadear do 
processo migrat6rio deve-se mais a uma dinamica externa (procura de tra
balho originado pe/as minas do Rand a partir de 1884) do que a condi9oes 
internas. E claro que os mecanismos coloniais que paulatinamente se vao 
alicer({ando acabam por vir a influenciar e reproduzir a dinamica da emi
gra({ao (nomeadamente pelo trabalho for({ado e «chibalo»). Certos dirigentes 
viram no fraco desenvolvimento interno da provincia a causa da emigra({ao. 
As palavras de Brito Camacho sao esclarecedoras: 

Como se explica entao que de Mo({ambique emigrem todos 
os anos dezenas de milhares de trabalhadores? ... 

Mas vejamos: por um lado, a importancia da dinamica externa na ge
nese do fen6meno migrat6rio; por outro, a fragilidade do desenvolvimento 
econ6mico levado a cabo por Portugal na sua colonia. E, de novo a ques
tao da raiz hist6rica da especificidade da estrutura econ6mica mo({ambica
na. Vimos a incidencia da economia dos transportes. Reflectimos sobre o 
fen6meno migrat6rio. Tera sido o capitalismo portugues, herdeiro de Mo
r;ambique em Berlim, o verdadeiro e unico responsavel do «fazer» da eco
nomia colonial naquela parte do imperio? Ou razoes externas conduziriam a 
sua perda de autonomia na execur;ao do poder colonial? 

Para alem do problema das determinantes hist6ricas da emigra({ao e 
dos seus mecanismos uma questao objectiva se coloca. Quais os seus 
efeito reais na economia? Qual o balanr;o em termos de reprodur;ao da 
economia colonial? 

A questao e controversa. Uns responsabilizam a emigra({ao pela que
bra na produ({ao do sector tradicional tao importante na alimenta({ao do 
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sector exportador. (Segundo Rita Ferreira, Antonio Enes, em 1895, atribuia 
a emigrac;:ao a baixa na venda, palos nativos de lnhambane, de oleaginosas 
ao comercio.) Outros, reconhecem os seus beneficios economicos e finan
ceiros. Freire de Andrade, na sua Iucida analise sobre situac;:ao economica 
da colonia a data da implantac;:ao da Republica, (in relatorios sobre Moc;:am
bique), nao pOde deixar de constatar que a emigrac;:ao constituia o seu prin
cipal sustentacula economico e financeiro (apesar de apenas uma parte 
dos salarios dos emigrantes reverter a favor do tesouro publico e da 
economia geral de Moc;:ambique). 

Ao apresentar as despesas e receitas da provincia entre 1905 e 1906 
chega a conclusao que as receitas da emigrac;:ao sao superiores as da ex
portac;:ao e transportes. 

Como teremos oportunidade de assinalar, esta situac;:ao alterar-se-a no 
decorrer do tempo com a evoluc;:ao do desenvolvimento (crescimento) 
economico. Na medida do aparecimento de novas fontes de receitas e do 
desenvolvimento e diversificac;:ao de actividades. As receitas dos portos e 
caminhos de ferro ultrapassarao as da emigrac;:ao. 0 proprio desenvolvi
mento industrial ira responsabilizar-se pela acumulac;:ao interna. Tambem o 
turismo ocupara Iugar importante (tornando-se rubrica de peso na balanc;:a 
de invisiveis). Concretizando um pouco, em 1959 as receitas de emigrac;:ao 
cobradas pelos negocios indigenas totalizaram pouco mais de 2 % da re
ceita ordinaria para o mesmo ano. 

3 - Polltica colonial 

Logo apos a Confer€mcia de Berlim, o Governo metropolitano encara a 
necessidade de <<dominar e administrar ef~ctivamente os territories», asse
gurando assim o dominio portugues. 

0 caso de Moc;:ambique era tanto mais grave quanto a irradiac;:ao dos 
paises vizinhos ameac;:avam a unidade organica do territorio. 

Ora, o sistema de administrac;:ao colonial nao estava apto a fazer face 
a estes problemas. Os decretos e leis emanados da metropole, a forte 
centralizac;:ao administrativa e financeira (que vigorou ate 1920), a instabili
dade governativa dos governos republicanos bem como a crise financeira 
nao resultavam em nenhuma melhoria. 

Alias, os escritos dos mais ilustres homens de Estado da epoca sao 
testemunho das dificuldades entao sentidas. Antonio Enes considera condi
c;:ao indispensavel para uma administrac;:ao influente e poderosa, a exis
tencia de um grupo etnico europeu forte, uma povoac;:ao intensa, uma 
organizac;:ao economica, polftica e educacional estruturada. Estes factores 
suportariam a politica de assimilac;:ao indfgena. Assimilac;:ao que consistia em 
eliminar o sistema de institui<;:oes indigenas e substitui-lo por um sistema 
colonial aportuguesado, e, simultaneamente, inserir os nativos no sistema 
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mercantil, e no novo sistema cultural, obrigando-os a trabalhar. Trata-se, 
portanto, de levar o indfgena a fornecer seus produtos e a oferecer-se 
como mao-de-obra ao sector moderno. Ora, a necessidade de abundante 
mao-de-obra era tanto mais premente quanto eram diffceis as condic;:oes 
climatericas para o europeu e escasso o capital. 

Freire. de Andrade ao constatar a existencia de terras ferteis para cul
tivo e as enormes potencialidades de crescimento dos sectores (agro
-industrial e mineiro}, chamava tambem a atenc;:ao para a insuficiencia da 
mao-de-obra disponfvel e ausencia de medidas destinadas a atrair o capital. 
Por outro lado, a introduc;:ao de uma agricultura industrializada, muito exi
gente em capital, e, segundo Antonio Enes, condic;:ao fundamental no de
senvolvimento da provincia. 

Contudo, o projecto de industrializac;:ao encontrava enormes obstaculos 
da parte do Governo e dos industriais metropolitanos. Note-se que a restri
c;:ao industrial era adoptada na pratica pela administrac;:ao metropolitana que 
impedia a introduc;:ao de «lei de privilegio das novas industrias11. Neste con
texto a execuc;:ao da polftica economica da colonia dependia tambem da re
visao de todo o regime aduaneiro e fiscal. Era necessaria favorecer por um 
lado as novas industrias e por outro reduzir as taxas que incidiam sobre os 
bens de primeira necessidade e sobre os instrumentos agrfcolas. As merca
dorias vindas da metropole tinham reduc;:oes fiscais de pelo menos 50 % 
relativamente as taxas que incidiam sobre importac;:oes estrangeiras. Porem, 
e segundo Freire de Andrade, o enorme potencial economico e o afluxo de 
bens da Uniao Sui Africana nao eram contidos por estas altas taxas: 

Os produtos sul-africanos entravam a mesma, sem passar na 
maior parte das vezes pelas alfandegas, sendo vendidos a prec;:os 
elevados, beneficiando os contrabandistas. 

Este gover~ador afirmava que o regime comercial da colonia teria que 
atender, em primeiro Iugar, as condic;:oes em que se encontrava a provincia 
no seu enquadramento sul-africano e somente, em segundo Iugar, a neces
sidade de estreitar suas relac;:oes com a metropole. 

0 mais importante fundo posto a disposic;:ao da administrac;:ao colonial 
era de Ionge o imposto de palhota (ou mussoco conforme as regioes). Este 
imposto destinava-se a obrigar o indfgena a trabalhar e ou monetarizar sua 
produc;:ao agrfcola, alem de revestir uma enorme importancia polftica, dado 
que o seu pagamento representava a verdadeira submissao das tribos indf
genas. Outras fontes de rendimento eram as receitas obtidas dos portos e 
caminhos de ferro e da emigrac;:ao (embora estas ultimas fossem muito 
i rregulares.) 

Note-se que a maior parte destes fundos provinham das regioes atra
vessadas pelo caminho de ferro (o Sui de Moc;:ambique), o mesmo se pas
sando com as despesas administrativas. 0 resto da colonia era votado ao 
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abandono. E assim que Freire de Andrade afirma que a provincia nao tinha 
adquirido vida propria, pois que as receitas mal chegavam para pagar suas 
despesas administrativas e eram manifestamente insuficientes para a pro
mo<(ao do fomento colonial. 

4 - Balan~;~ comercial 

0 estudo da balan9a comercial permite-nos tirar conclusoes que, em
bora referenciadas ao quadro estrito das trocas comerciais de uma econo
mia essencialmente prestadora de servi9os, vem ao encontro das ila96es 
subjacentes ao estudo dos caracteres estruturais da economia mo<(ambi
cana. 

Da leitura da balan9a comercial no perfodo proposto podemos verifi
car (B) um defice cr6nico. As exporta96es durante este perfodo crescem de 
maneira lenta e muito irregular devido as grandes varia96es nas cota96es 
dos produtos exportados, nomeadamente o a9ucar, a copra, o sisal, a bor
racha e o algodao. Note-se que estes produtos sao em grande parte origi
narios das planta96es sob jurisdi9ao das Companhias, traduzindo o papel 
dominante que estas desempenharam nas exporta96es de 1907 a 1924, 
contrariamente ao sector administrado pelo Estado (9}. 

Por outro lado o fraco ritmo de crescimento das exporta96es reflecte 
as diferentes dinamicas da economia. A do sector tradicional cujo produtos 
como o milho e gergelim veem seu volume diminuir, e, a das planta96es 
nomeadamente a Companhia de Mo9ambique cujos produtos (o a9ucar, a 
copra e o algodao) tem tendencia a aumentar. 

As exporta96es eram, ate 1913, predominantemente destinadas a ln
glaterra e domfnios (mais de 50 % do total das exporta96es), sendo a posi-
98.0 de Portugal insignificante (8,5 % e 4,5 %, respectivamente, em 1901 e 
1913). 

Todavia, esta situa9ao vai alterar-se no p6s-guerra: modifica9ao do 
peso relativo dos domfnios e sobretudo da lnglaterra (em 1928 os domfnios 
tinham baixado para 21 % e a lnglaterra para 6,7 %, o que resulta um pe
so conjunto de 27,7 %), passando Portugal para uma posi9ao muito mais 
significativa, 19 %. 

Contudo, as exporta96es com destino a Portugal devem ser observa
das com cuidado: estas estao sobrevalorizadas com as reexporta96es, das 
quais muitas teriam como destino a lnglaterra. 

No comercio internacional ha parses cuja fun9ao e a de distribufrem 
mercadorias, assumindo assim a fun9ao de simples intermediaries. 

(B) Op. cit. p. 40. 
(9) Op. cit. p. 42. 
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Tanto a lnglaterra como Portugal sao exemplos disso embora em con
dic;oes hist6ricas diferentes. Das col6nias portuguesas exportaram-se duran
te muitos anos produtos para a metr6pole que teriam como destino final 
paises europeus. 

E assim que, do total das exportac;oes ultramarinas (1°) no periodo an
terior a 1.a Guerra, cerca de 47 % dirigiam-se para a metr6pole, onde, ape
nas eram absorvidos cerca de 7 %. E de salientar ainda que cerca de 
46 % do total das exportac;oes ultramarinas para a metr6pole, provinham 
de Angola, enquanto que o peso relativo de Moc;ambique situava-se proxi
mo de 1 % no inicio de seculo. Do pas-guerra e ate ao fim dos anos 70, a 
situac;ao atenua-se com a perda da importancia de Portugal como interme
diario, com a diminuic;ao do peso relativo de Angola e com a ligeira subida 
das exportac;oes de Moc;ambique para a metr6pole (passa para 6 % em 
1927). 

No dominio das importac;oes a situac;ao e bastante semelhante. 0 Ien
to crescimento das importac;oes reflecte a letargia econ6mica deste perio
do, apenas entrecortada por epocas com altas taxas de crescimento das 
importac;oes, consequencia dos novas investimentos ligados aos caminhos 
de ferro ou a instalac;ao de unidades produtivas de transformac;ao de pro
dutos agricolas (ac;ucar e sisal nomeadamente). 

Os principais produtos importados sao as materias destinadas ao ca
minho de ferro e bens de equipamento, originarios sobretudo da lnglaterra. 
Portugal fornece a Moc;ambique seus produtos agricolas, nomeadamente, 
vinho, azeite, conservas e sabao, cabendo as regioes vizinhas bens alimen
tares e carvao. 

Quanta as origens de importac;oes, a predominancia das compras ao 
estrangeiro e avassaladora relativamente as importac;oes metropolitanas. 
Assim, ate 1913, a lnglaterra e o principal pais abastecedor representando 
cerca de 28 % do total das importac;oes. No pas-guerra ha uma diminuic;ao 
do peso relativo deste pais em beneficia dos seus dominios e col6nias. Em 
1927 as importac;oes inglesas atingiam 22 %, enquanto os seus dominios 
chegavam a 24 %. Portugal regista sempre val ores inferiores a estas re
gioes: em 1913 fornece 16 % do total dos produtos importados, atingindo 
12 % em 1927 e recuperando para 19 % em 1929. 

E de referir ainda a progressao no esforc;o de fomento por parte do 
Estado e a relativa estagnac;ao por parte das companhias neste periodo. 
Assim podemos comparar (1 1

) a componente das importac;oes destinadas ao 
apetrechamento econ6mico. Se em 1913 seu peso era de 10% do total 
das compras do Estado, o seu valor passa para 22 % em 1927, enquanto 
que as companhias mantem esta rubrica ao nivel de 22 %. 
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Este esfon;:o nacionalista precede o Estado Novo e de certo modo 
anuncia a sua chegada. 

Vemos, pois, que Portugal nao so tera uma posic;:ao secundaria no lan
c;:amento da economia colonial como nao ira usufruir plenamente da colonia 
enquanto mercado abastecedor e consumidor. 

Alias, Portugal nao conseguira desempenhar igualmente o papel de in
termediario no comercio externo moc;:ambicano: por um lado as companhias 
(controladas por capital estrangeiro, ingles nomeadamente) detem canais 
proprios de comercializac;:ao; por outro, a Uniao Sui Africana absorve parte 
consideravel da produc;:ao moc;:ambicana. 

Conclusio 

A balanc;:a comercial reflecte ja a importancia dos lac;:os Uniao Sui Afri
cana-Moc;:ambique. Contudo, o aspecto determinante daquela ligac;:ao esta
belece-se nao a nfvel da troca de mercadorias mas sim no domfnio dos 
transportes e emigrac;:ao, cujos rendimentos sao contabilizados pela balanc;:a 
de invisfveis correntes. Por outro lado, so a balanc;:a de pagamentos explici
ta e poe em confronto as diferentes componentes das relac;:oes externas 
(balanc;:a comercial, balanc;:a de invisfveis e balanc;:a de capitais). A impossi
bilidade de, para a periodizac;:ao estabelecida ultrapassar os limites da ba
lanc;:a comercial simplifica demasiado a nossa analise. No entanto e inde
pendentemente de justificac;:ao quantitativa, julgamos que a informac;:ao glo
bal que procuramos sistematizar e suficiente para permitir colocar a articu
lac;:ao Uniao Sui Africana-Moc;:ambique no centro da dinamica economica da 
colonia. 

Abril 1981 
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