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Resumo 

O objetivo desta comunica«o ® determinar a import©ncia da dimens«o econ·mica na 

estrat®gia do governo portugu°s, levada a cabo na Ćfrica Austral, para resistir ¨ 

descoloniza«o. Profundamente empenhado em manter o "ultramar", o Governo 

Portugu°s procurou ancorar-se na Ćfrica Austral atrav®s de uma estrat®gia pol²tico-

diplom§tica com a Ćfrica do Sul, Rod®sia, Malawi e Z©mbia em que a economia, 

como instrumento de poder, se revelou atrav®s de tr°s importantes linhas de a«o. (1) 

Com a Ćfrica do Sul, Portugal aproveitou a predisposi«o sul-africana para acomodar os 

seus objetivos de defesa com importantes investimentos em Angola, Moambique. (2) 

Com a Rod®sia, Portugal utilizou a economia para ajudar Ian Smith a decidir declarar a 

independ°ncia unilateral em 1965 e para garantir a sua sobreviv°ncia pol²tica. (3) Com a 

Z©mbia e Malawi, Portugal utilizou a economia para seduzi-los a uma colabora«o 

efetiva contra os movimentos de liberta«o. 

 

********** 

 

O objetivo desta comunica«o ® determinar a import©ncia da dimens«o econ·mica na 

estrat®gia do governo portugu°s, levada a cabo na Ćfrica Austral, para resistir ¨ 

descoloniza«o. De acordo com o que se pretende estudar, procuraremos estabelecer um 

racional para a liga«o entre as decis»es pol²ticas no ©mbito econ·mico com a estrat®gia 

do governo portugu°s traduzida no esforo de guerra. Apesar de este texto estar dividido 

em sec»es para facilitar a exposi«o, a an§lise da estrat®gia do governo portugu°s deve 

ser entendida de uma forma sincr·nica, uma vez que o racional para o relacionamento 

com cada pa²s da Ćfrica Austral estava integrado como um todo. 

N«o dispomos de dados completos sobre os montantes investidos pelos sul-africanos nas 

ñprov²nciasò nem os montantes das trocas comerciais entre Portugal, Moambique e 

Angola com a Ćfrica do Sul e Rod®sia, provavelmente porque a maior parte dos acordos 
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eram secretos. Ficam de fora os empr®stimos em material militar, apesar de terem sido 

um importante instrumento de apoio financeiro direto e indireto, ao permitir poupar 

algumas dezenas de milh»es de rands. 

A op«o pela resist°ncia ¨ descoloniza«o orientou v§rias linhas de a«o estrat®gicas: 

militares, diplom§ticas, psicol·gicas e econ·micas. Estas iniciaram o seu esforo 

derradeiro a partir de 1961, depois do in²cio do conflito em Angola, da tentativa de golpe 

pelo ministro da defesa, general Botelho Moniz, queda da ĉndia Portuguesa, afastamento 

da administra«o Kennedy e aumento da press«o junto da ONU.  

Com o afastamento norte-americano, Portugal tentou diversificar os seus apoios 

internacionais junto de outros pa²ses que contribuiriam para suportar a decis«o de Salazar 

em ter optado pela op«o militar. Foram os casos da Frana, Alemanha e Ćfrica do Sul, 

que Ant·nio Telo classifica como ñinvers«o estrat®gicaò das alianas1. A aproxima«o de 

Portugal ¨ Ćfrica do Sul fez parte daquela invers«o estrat®gica, que se tinha iniciado a 

partir de meados de 1950 com a aproxima«o ¨ Alemanha e ¨ Frana que teve in²cio no 

final dos anos 1950. Na segunda metade dos anos 1960 Portugal esboou uma outra 

invers«o de alianas, quando decidiu apoiar a ñindepend°ncia branca da Rod®siaò. Com 

esse passo, Portugal inseria-se numa estrat®gia mais geral que abarcava toda a Ćfrica 

Austral, mas afastava alguns ñEstados europeus que tinham alguma simpatiaò pela 

presena portuguesa em Ćfrica. Por conseguinte, esta decis«o implicou uma aproxima«o 

pol²tica, econ·mica e militar ¨ grande pot°ncia regional que era a Ćfrica do Sul. Aquela 

invers«o tendia a resvalar para a ñcria«o de regimes de independ°ncia branca em 

Moambique e Angolaò 2. 

De acordo com William Minter, de todos os pa²ses de quem Portugal dependia para 

manter o seu esforo de guerra em Ćfrica, a Ćfrica do Sul era o mais importante. Os dois 

pa²ses reconheciam que o seu futuro estava interligado, inclusive a n²vel econ·mico. A 

Ćfrica do Sul era um importante parceiro de Portugal, com participa»es de importantes 

companhias em v§rios setores, como por exemplo no Caminho de Ferro de Benguela 

(CFB), na DIAMANG, e nos empreendimentos h²dricos do Cunene e de Cabora Bassa3. 

Pelo seu peso espec²fico regional, capacidade econ·mica, capacidade militar e 

relacionamento estrat®gico com a Inglaterra e EUA, o relacionamento de Portugal com a 

Ćfrica do Sul viria a ser determinante na capacidade de resist°ncia. Por®m, era necess§rio 

evitar que Pret·ria assumisse a hegemonia pol²tica e militar, raz«o pela qual Lisboa se 

empenhou no apoio ao regime de Smith (Rod®sia) e tentou uma aproxima«o ao Malawi 

e ¨ Z©mbia como fatores de equil²brio na balana de poderes regional.  
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Apesar do esforo de Lisboa se ter orientado na op«o militar e diplom§tica, utilizou a 

economia como uma importante alavanca: lanou os II e III Planos de Fomento, com 

importantes projetos para as ñprov²nciasò e aproveitou a predisposi«o de Pret·ria para 

obter importantes financiamentos e cruzar interesses pol²ticos e militares; disponibilizou 

importante apoio econ·mico ¨ Rod®sia ap·s a declara«o unilateral de Smith; 

disponibilizou facilidades de transporte e energia ao Malawi e ¨ Z©mbia para evitar que 

os seus governos apoiassem os movimentos de liberta«o em Angola e Moambique, e 

para relevar a sua import©ncia regional como elemento de liga«o entre a ñĆfrica Negraò 

e o ñreduto brancoò. 

A estrat®gia global do governo portugu°s para resistir ¨ descoloniza«o teve na estrat®gia 

econ·mica um importante instrumento, cuja operacionaliza«o concetual ficou 

claramente evidente no III Plano de Fomento (1968-1973)4, atrav®s de tr°s importantes 

linhas de a«o. (1) Com a Ćfrica do Sul, Portugal aproveitou a sua predisposi«o para 

acomodar os seus objetivos de defesa do ultramar com importantes investimentos em 

Angola, Moambique. (2) Com a Rod®sia, Portugal utilizou a economia para reforar a 

sua influ°ncia diplom§tica sobre Ian Smith para que decidisse declarar a independ°ncia 

unilateral (1965) e para garantir a sua sobreviv°ncia pol²tica. (3) Com a Z©mbia e 

Malawi, Portugal utilizou a economia para os seduzir a uma colabora«o efetiva contra 

os movimentos de liberta«o.  

O per²odo que se segue ao fim da 2Û Guerra Mundial assiste a uma onda de movimentos 

nacionalistas na Ćsia, no M®dio Oriente e em Ćfrica, ao qual o governo portugu°s se 

adapta tardiamente. Lisboa olha para essa mudanas como uma s®ria ameaa ao regime, 

mas mant®m durante algum tempo a esperana que seja a Inglaterra a assumir-se como a 

principal pot°ncia do Atl©ntico e que a Europa ressurja como a mais importante regi«o 

Ocidental. Segundo Ant·nio Telo, a Europa de Salazar n«o ® a Europa do Tratado de 

Roma nem a Europa das democracias, mas o baluarte dos verdadeiros valores ocidentais. 

Para evitar abalos no regime o governo portugu°s afastava-se de qualquer organismo que 

dilu²sse a soberania de qualquer forma. Por isso, n«o ® estranho que a ideia econ·mica 

dominante estivesse relacionada com o aproveitamento do imp®rio como forma de 

fortalecer os seus laos pol²ticos e blindar-se contra os movimentos que perigassem a 

continua«o de Portugal em Ćfrica e opta pela cria«o do Espao Econ·mico Portugu°s5.  

Pretendia-se uma altera«o do pacto colonial, em que as duas maiores e mais importantes 

ñprov²nciasò passassem de meros fornecedores de mat®rias-primas a territ·rios com 

assinal§vel desenvolvimento econ·mico. Dessa forma, Portugal tentava blindar o imp®rio 
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¨s cr²ticas provenientes dos seus tradicionais aliados, que se iniciou ap·s a press«o 

indiana a partir de 1954, acelerou a partir do in²cio da guerra em Angola e assumiu 

particular urg°ncia com a queda da ñIndia Portuguesaò em dezembro de 1961. Os 

territ·rios, em especial Angola, foram abertos aos investimentos nacionais e estrangeiros 

e o tecido produtivo diversificou-se, bem patente nos resultados dos II (1959-1964) e III 

(1968-73) Planos de Fomento com grande desenvolvimento das infraestruturas de 

transportes, comunica»es, ind¼strias extrativas e ind¼strias transformadoras6. A 

acompanhar este esforo de fomento assiste-se tamb®m a um significativo crescimento 

da popula«o branca em Angola e Moambique, na ordem das 3 a 4 vezes em rela«o a 

19407. 

Com a ades«o de Portugal ¨ EFTA (1959) e ao Acordo Internacional de Tarifas (1962), 

houve uma redu«o da import©ncia das ñprov²nciasò dentro do sistema econ·mico 

portugu°s. Por®m, a operacionaliza«o do Espao Econ·mico Portugu°s, uma esp®cie de 

com®rcio livre dentro do imp®rio, a partir de 1962 pretendia ser um contrapeso ¨quelas 

op»es e um ñgrande espao econ·mico nacionalò atrav®s do arranque e reestrutura«o 

de diversas economias fazendo parte deste conjunto8. A cria«o do Espao Econ·mico 

Portugu°s podia ser um fator catalisador para o despertar do interesse dos seus aliados 

tradicionais pela manuten«o do imp®rio, no momento em que o isolamento pol²tico ® 

crescente9. Edgar Rocha refere que as rela»es econ·micas com as col·nias s«o um fator 

a ter em conta no desenvolvimento econ·mico de Portuga, mas n«o podem assumir-se 

como a sua principal raz«o. Como implica«o do fomento do seu desenvolvimento, as 

rela»es econ·micas com as col·nias tiveram um impacto pol²tico: a necessidade de obter 

apoio pol²tico e econ·mico internacional para o esforo de guerra acelerou a abertura da 

economia10. Na realidade, na d®cada de 1960 o crescimento econ·mico de Portugal ® 

muito relevante, contrariando os acontecimentos relacionados com o in²cio da guerra em 

Angola, na Guin® e em Moambique. 

At® in²cio dos anos 1960, a penetra«o de capital estrangeiro em Portugal e no ultramar 

foi sendo muito dificultada por Salazar. Por®m, a partir do in²cio da guerra em Angola 

tudo comeou a mudar rapidamente. Pretendia-se um desenvolvimento urgente das suas 

ñprov²nciasò para elevar o n²vel de vida das popula»es e garantir apoios econ·micos e 

financeiros para o seu esforo de guerra. Dada a falta de fundos, s· uma nova pol²tica de 

investimentos tornaria poss²vel o desenvolvimento econ·mico do ultramar11. Nestes 

investimentos, algumas companhias, bancos e o pr·prio governo sul-africano teriam um 

papel muito importante. O governo de Marcelo Caetano continuaria a preconizar a 
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entrada de capitais estrangeiros: a concess«o para o fornecimento de energia el®trica foi 

atribu²da ¨ companhia sul-africana ESCOM; a constru«o foi adjudicada ¨ ZAMCO, um 

cons·rcio internacional com importantes capitais sul-africanos, em que as despesas de 

constru«o ascendiam a cerca de 9 milh»es de contos; a Ćfrica do Sul comprometeu-se a 

comprar 50% da energia el®trica; uma companhia sul-africana de prospe«o mineira 

obteve autoriza«o para investimentos em Moambique da ordem dos 120 mil contos12. 

£ neste contexto que pretendemos analisar a dimens«o econ·mica na estrat®gia global 

formulada e levada a cabo pelo governo portugu°s na Ćfrica Austral.  

Por conseguinte, vamos considerar como fundamenta«o te·rica a utiliza«o da economia 

como instrumento de poder de um Estado e, simultaneamente, como um objetivo. Como 

objetivo, a economia assume-se como um meio pelo qual um Estado alcana e melhora 

as suas condi»es para alcanar os seus objetivos, ou seja funciona como um mecanismo 

autoinduzido. Atividades como as opera»es militares e outras relacionadas com a defesa 

e a segurana dependem em larga escala da capacidade econ·mica. Sem capacidade para 

produzir, financiar ou apoiar as suas atividades de segurana e defesa, um Estado fica 

limitado para proteger os seus interesses, sejam eles de n²vel interno ou de n²vel 

externo13.   

Os conflitos contempor©neos, desde as disputas diplom§ticas ao emprego convencional 

de foras armadas, envolvem a economia de alguma forma. Os Estados utilizam a 

economia como um meio para alcanar os seus objetivos e s«o afetados por 

acontecimentos econ·micos que influenciam a segurana nacional. A capacidade para 

obter, transformar e utilizar recursos ® uma componente chave na segurana nacional. 

Como instrumento de poder, a economia funciona como um facilitador da a«o de 

outros instrumentos de poder, seja por a«o positiva, como o apoio econ·mico a pa²ses 

amigos, seja por a«o coerciva, para influenciar um advers§rio a agir de forma mais 

adequada aos seus interesses.  

No ©mbito da a«o positiva, consideramos as rela»es de coopera«o, nas quais dois ou 

mais atores agem em conjunto para alcanarem objetivos comuns. Raramente os dois 

intervenientes exercem o mesmo grau de esforo, mas, neste tipo de rela«o, n«o h§ 

presena dominadora de uma sobre o outro. Na acomoda«o existe uma esp®cie de 

trabalho m²nimo que permite a rela«o sem sobressaltos mesmo quando n«o est«o de 

acordo entre si14. 

No ©mbito da a«o coerciva, consideramos a coa«o econ·mica como meio para asfixia 

econ·mica, ou interrup«o sens²vel da produ«o de bens, ao seu advers§rio. Esta a«o 



с 
 

tem finalidade prim§ria mudar comportamentos e expressa-se, por exemplo, num 

conjunto de medidas que vai desde boicotes, explora«o de depend°ncias, imposi«o de 

tarifas e perturba»es nos sistemas de transportes15. 

 

********** 

 

Na sequ°ncia da queda da ñĉndia Portuguesaò e do discurso preparado por Oliveira 

Salazar, que acabaria por ser lido na Assembleia Nacional pelo seu presidente, foi 

elaborado um manuscrito com a an§lise global para uma ñreorienta«o da pol²tica externa 

e a aprova«o de uma mo«o da Assembleia Nacional para a revis«o dessa pol²tica 

externaò. N«o era admiss²vel uma altera«o da pol²tica externa sem uma ñreadapta«o da 

pol²tica ultramarinaò e Portugal n«o dispunha de meios pol²ticos econ·micos e militares 

para seguir isolado. Seguir inexoravelmente com a guerra e prosseguir com o 

desenvolvimento econ·mico n«o era poss²vel com os meios que Portugal dispunha. 

Angola e Moambique caminhavam ñirreversivelmenteò para formas de autonomia que 

podiam conduzir ¨ independ°ncia, que convinha desde logo precaver para evitar a rutura 

que levasse ¨ perda definitiva daqueles territ·rios. De entre as linhas de a«o propostas 

para evitar a rutura, propunha-se um estreitamento de rela»es militares e econ·micas 

com a Ćfrica do Sul e com a Rod®sia do Sul, na qual Portugal dispunha de energia e 

transportes em troca de empr®stimos financeiros e facilidades na coloca«o de produtos 

16.  

Depois de alguns atritos durante a d®cada de 1950 devido ¨ desconfiana do governo 

portugu°s quanto ¨s pretens»es hegem·nicas, a aproxima«o de Portugal ¨ Ćfrica do Sul 

ir§ mudar a partir de 1961 por v§rios motivos. Em Pret·ria existia a ideia de que Salazar 

podia estar na imin°ncia de ser substitu²do e Angola e Moambique podiam cair sob 

controlo dos movimentos nacionalistas negros, o que era um rude golpe na sua defesa 

avanada. A press«o internacional sobre ambos os pa²ses ® cada vez maior, incluindo os 

EUA e a Gr«-Bretanha, apesar destes pa²ses terem importantes investimentos na Ćfrica 

do Sul, o que os empurrava para o mesmo lado da barricada. Portugal e a Ćfrica do Sul 

entendem que ® urgente acelerar a coopera«o econ·mica em Angola e Moambique 

como meio para injetar dinheiro nas ñprov²nciasò e alargar a rede de interesses 

econ·micos para fortalecer a presena ñbrancaò, pretendendo-se demonstrar que valia a 

pena investir nos territ·rios portugueses e tornar apelativa a instala«o de popula«o 

branca com interesses na economia e na agricultura.  
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Em setembro de 1962, a Ćfrica do Sul e Portugal renegociaram a conven«o de 

Moambique relativamente ao tr§fico por caminho de ferro e ao porto de Loureno 

Marques. O acordo secreto garantia que 47,5% dos bens transportados por mar para a 

regi«o de Witwatersrand, uma regi«o fortemente industrializada, passasse por Loureno 

Marques17. Em maio de 1963, ambos os pa²ses assinaram um acordo relativo ao tr§fego 

a®reo, revogando o j§ existente antes da 2Û Guerra Mundial. Concretamente, aquele 

acordo era especialmente importante ¨s rotas a manter abertas ¨ avia«o comercial sul-

africana, na eventualidade de lhe ser vedado o acesso ao espao a®reo de outros pa²ses: 

Joanesburgo-Brazzaville; Sal-Lisboa-Paris; Windhoek-Luanda; Amesterd«o-Londres; 

Joanesburgo-Loureno Marques; Durban-Loureno Marques18. Na verdade, as rotas 

a®reas mais seguras para a avia«o sul-africana inclu²am os territ·rios portugueses, pelo 

que havia a necessidade premente de garantir que Lisboa pudesse aderir. Em 1963, o 

governo sul-africano concedeu um empr®stimo de 3,8 milh»es de rands (120 mil contos) 

ao governo portugu°s para construir um aeroporto na Ilha do Sal, em Cabo Verde, a ser 

utilizado pela South African Airways19.  

No in²cio de 1962, a §frica do Sul prop»e o reatamento de negocia»es havidas anos antes 

para o aproveitamento das §guas do rio Cunene. O interesse sul-africano prendia-se com 

a necessidade de garantir abastecimento de §gua para regadio e produ«o de energia 

el®trica para sudoeste africano, num momento de intensa press«o no seio da ONU, com a 

finalidade de acelerar a sua integra«o econ·mica20. Para Portugal, aquela investida sul-

africana era uma oportunidade para receber importante investimento em Angola, ao 

mesmo tempo que criava mais um ponto em comum para favorecimento da intensifica«o 

do apoio militar. Al®m do mais, o investimento naquela zona facilitava a instala«o de 

mais colonos brancos e reforava a pol²tica de ñassimila«oò. Em outubro de 1964, os 

dois pa²ses assinaram um acordo para a utiliza«o das §guas do rio Cunene, para benef²cio 

das popula»es no sul de Angola e do Sudoeste Africano, da constru«o de instala»es de 

armazenamento de citrinos que entrassem na Ćfrica do Sul atrav®s do porto de Loureno 

Marques21. De acordo com um relat·rio da Embaixada da Ćfrica do Sul em Lisboa, 

relativo a 1964, as rela»es com Portugal estavam a seguir um caminho seguro e havia 

cada vez mais sinais no Governo Portugu°s que a Ćfrica do Sul era estrat®gica e 

politicamente muito importante, por estar tamb®m empenhada na ñdefesa dos interesses 

do Ocidente em Ćfricaò22. Apesar de se iniciarem os contactos em 1962 e de serem 

discutidos em Lisboa em 1963 e 1964, s· em 1969, depois de garantido que a Ćfrica do 

Sul compraria 50 % da energia de Cabora Bassa ® que o projeto foi finalmente 
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acordado23. O investimento inicial do Cunene (com tr°s importantes infraestruturas) 

rondou os 314 milh»es de marcos e a constru«o ficaria a cargo de uma companhia 

portuguesa que iniciou os trabalhos apenas em 1972. As §guas do Cunene permitiam o 

regadio de mais de 100 mil hectares de terra, permitindo o desenvolvimento da 

agricultura e da pastor²cia. Para al®m de poder atrair a instala«o de colonos brancos, 

permitia tamb®m uma importante fonte de divisas com a venda da eletricidade ¨ Ćfrica 

do Sul24.  

Um outro empreendimento estrutural foi a barragem de Cabora Bassa. Tinha como 

objetivo controlar as §guas do rio Zambeze no Distrito de Tete, que faz fronteira com o 

Malawi, a Z©mbia e a Rod®sia, uma das zonas mais ricas de Moambique e um ponto de 

passagem das vias de comunica«o mais importantes entre o Oceano ĉndico e o 

hinterland rodesiano. A §gua do Zambeze poderia expandir a §rea de cultivo de cerca de 

2 milh»es de hectares. Em agosto de 1968, o conselho de ministros aprovou a adjudica«o 

da constru«o da barragem de Cabora Bassa ao Cons·rcio Hidroel®trico do Zambeze 

(ZAMCO) que tinha capitais alem«es, franceses, sul-africanos, suecos, portugueses e 

participa«o de algumas empresas norte-americanas. Esta multinacionalidade de capitais 

era um instrumento para que Lisboa visse reconhecida a sua presena em Ćfrica e uma 

tentativa de diminuir a press«o internacional25. Mas havia outros interesses de ordem 

pol²tica: o empreendimento era uma excelente publicidade ¨ capacidade realizadora dos 

portugueses; criava um ambiente de confiana nos colonos brancos; criava depend°ncia 

de fornecimento de energia ao Malawi, Z©mbia e Ćfrica do Sul; e levava a Ćfrica do Sul 

a ñreconsiderarò a sua fronteira militar no Limpopo26. 

Com estes dois empreendimentos em Angola e em Moambique, Portugal receberia 

importantes montantes em divisas e criava condi»es para o estabelecimento de colonos 

brancos. Isto estava previsto no III Plano de Fomento, que pretendia a constru«o de 

estradas nas zonas previstas para o povoamento27. J§ no estudo elaborado para Salazar 

em janeiro de 1962, o autor preconizava como essencial que as ñprov²nciasò seduzissem 

a imigra«o de brancos, designadamente emigrantes italianos, gregos e franceses da 

Arg®lia e da metr·pole28. Neste aspeto particular, nota-se que as considera»es para a 

fixa«o de brancos eram eminentemente pol²ticas. Clamar pela fixa«o de emigrantes 

portugueses traduzia-se numa perda consider§vel de remessas do estrangeiro, que 

atingiam 3,6 % do PIB no per²odo 1958-1965 e os not§veis 7,5 % do PIB no per²odo 

1966-197329. Estava em marcha um processo acelerado para combater a dissemina«o da 
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subvers«o na regi«o Austral atrav®s da implementa«o de uma importante barreira: os 

colonatos brancos. 

Aqueles dois importantes empreendimentos poderiam ser a base para o lanamento de 

uma comunidade econ·mica na Ćfrica Austral que inclu²a definitivamente Angola e 

Moambique30. Entre Portugal e a Ćfrica do Sul tinham sido dados passos muito 

importantes para acentuar a coopera«o econ·mica. Logo a seguir ao in²cio da revolta em 

Angola, Lisboa tinha anunciado um plano para investimento estrangeiro na prov²ncia 

ñpara mostrar que controlava a situa«o e que Angola era uma terra de futuroò31. Ć Ćfrica 

do Sul caberia um papel fundamental, uma vez que se os seus interesses econ·micos 

estivessem ameaados na ñprov²ncia portuguesaò a interven«o pol²tica e militar ficava 

ñlegitimadaò. Logo em maio de 1961, o jornal Di§rio de Luanda anunciava a Ćfrica do 

Sul como o maior parceiro estrangeiro de Angola, sendo dado destaque aos an¼ncios 

efetuados por empresas sul-africanas para encontrar parceiros e poderem exportar os seus 

produtos32. De acordo com o Rand Daily Mail, tinha sido a guerra em Angola e as 

press»es internacionais sobre a pol²tica colonial portuguesa a obrigar Salazar a abrir as 

col·nias e a metr·pole ao estrangeiro. O objetivo era incentivar investimentos que 

permitissem o reconhecimento da pol²tica ultramarina e ao mesmo tempo associasse os 

seus interesses econ·micos ao do governo portugu°s na manuten«o dos territ·rios33. 

Em abril de 1967, este assunto foi tamb®m objeto de uma conversa«o entre P. Botha e o 

ministro Silva Cunha. O ministro da defesa sul-africano pretendia obter informa»es 

claras sobre a ñpol²tica de fixa«o de portugueses europeus no ultramarò, uma vez que o 

seu governo sabia que ñeram necess§rios muitos europeus em Moambiqueò para que 

ñtodos fossem muito fortes na Ćfrica Australò. Para a fixa«o de europeus em Ćfrica 

muito iria contribuir o desenvolvimento dos projetos do rio Cunene e da barragem de 

Cabora Bassa34.  

Em setembro de 1970, M. Caetano afirmou que a raz«o principal para defender o ultramar 

era devida ao facto de l§ ñestarem milh»es de portugueses, pretos e brancosò e n«o era 

ñl²citoò deixar de corresponder aos que l§ trabalhavam e investiam35. Assim, a defesa do 

ultramar estava ligada ao futuro da presena dos brancos em Angola e Moambique, 

colocando um ponto final na ñortodoxia do regimeò do destino hist·rico e na defesa dos 

valores do Ocidente 36. 

Ao aumentar a densidade de popula«o branca na regi«o de Tete e no sul de Angola, onde 

a subvers«o estava mais ativa (FRELIMO, SWAPO, MPLA), Lisboa, Salisb¼ria e 

Pret·ria pretendiam ñdrenar o p©ntanoò de apoio aos movimentos e estabelecia uma rede 
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de interesses que dificultava qualquer divis«o daqueles territ·rios, nomeadamente a 

regi«o ao norte do Limpopo, no caso portugu°s, e do Sudoeste Africano, no caso da 

Ćfrica do Sul. Al®m do mais, a integra«o econ·mica de Tete poderia vir a dar origem ¨ 

cria«o de um eixo Pret·ria-Salisb¼ria-Loureno Marques, no caso de Portugal n«o 

conseguir manter o esforo de guerra e que muito teria pesado na relut©ncia de Lisboa 

em entregar o projeto ¨ ZAMCO37.   

A import©ncia de Cabora Bassa para Moambique e sua import©ncia regional tem de ser 

conjugada com os caminhos de ferro de Moambique. Naquele ®poca, era uma 

infraestrutura essencial ao desenvolvimento econ·mico e uma importante fonte de 

receitas das tarifas cobradas pelo governo da prov²ncia. A inaugura«o do troo Beira-

Umtali ocorreu em 1899 e foi concebida para estabelecer a liga«o entre o interior e o 

mar, pelo que estava essencialmente voltado para o tr§fego de tr©nsito, como elemento 

essencial na liga«o dos territ·rios vizinhos ricos em minerais aos portos de 

Moambique. O mesmo se passa em rela«o ao CFB, cuja finalidade prim§ria era ligar 

as regi»es mineiras do interior do Catanga ao perto do Lobito. Esta integra«o ligava os 

tr°s governos do ñreduto brancoò, Pret·ria-Salisb¼ria-Lisboa e seria o primeiro passo de 

uma comunidade econ·mica na Ćfrica Austral, em que a Ćfrica do Sul desempenharia 

um papel primordial, por ser a principal economia regional.  

 

********** 

 

A secess«o da Federa«o da Ćfrica Central no final de 1963 deve ser considerada como 

dos mais importantes acontecimentos pol²ticos em Ćfrica. Esta dividiu-se em dois novos 

Estados governados por nacionalistas negros, a Z©mbia (a partir da Rod®sia do Norte), e 

o Malawi (a partir do Niassal©ndia). O terceiro pa²s, a Rod®sia do Sul, n«o conseguiu 

obter independ°ncia porque o governo brit©nico n«o tinha a certeza de que aplicaria o 

princ²pio pol²tico da ñmajority ruleò 38. Num per²odo em que o apartheid sul-africano era 

universalmente atacado, era impens§vel que a Inglaterra pudesse ser c¼mplice na cria«o 

de um segundo regime segregacionista39.  

Na sequ°ncia de acontecimentos que se seguiram, Portugal viria a ser um ator central. Na 

estrat®gia seguida por Lisboa, a economia assumiu-se como instrumento de poder 

complementar ao diplom§tico e ao militar nas suas rela»es com o Malawi, Z©mbia e 

Rod®sia para manter a consecu«o do objetivo pol²tico mais importante: manter Angola 

e Moambique livres do controlo dos movimentos de liberta«o. Nessa estrat®gia, a 
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evid°ncia da import©ncia das liga»es ferrovi§rias em Angola e em Moambique est§ 

relacionada com a sua utiliza«o como meio coercivo e de coopera«o sobre Hastings 

Banda, Kenneth Kaunda e Ian Smith, neste ¼ltimo caso como alavanca no apoio ¨ 

Rod®sia depois da declara«o unilateral de independ°ncia (DUI), em 11 de novembro de 

1965. Em Lisboa havia a preocupa«o em acompanhar as posi»es pol²ticas dos l²deres 

negros, como eram os casos de H. Banda e de K. Kaunda, para que se pudesse antever 

que estrat®gias poderiam ser adotadas a fim de minimizar a sua influ°ncia negativa nas 

ñprov²nciasò. Na verdade, o governo portugu°s tinha a seu favor a chave da liga«o do 

hinterland rodesiano ao mar e n«o pretendia desperdiar esse instrumento para 

influenciar favoravelmente os acontecimentos. 

A predisposi«o de H. Banda em cooperar com Lisboa estava intimamente ligada ¨ sua 

determina«o em garantir que o seu pa²s tivesse viabilidade econ·mica e ¨ situa«o 

geogr§fica do Malawi. H. Banda tentou a todo o custo estabelecer laos econ·micos e 

pol²ticos com Moambique e, dentro do poss²vel, agregar para a sua ·rbita a Z©mbia e 

Madag§scar. Do lado do Governo Portugu°s, era evidente a tentativa de aumentar a 

depend°ncia do Malawi em rela«o ¨s facilidades em Moambique. No ©mbito 

econ·mico e pol²tico a complementaridade dos objetivos dos dois pa²ses permitiu 

desenvolver pol²ticas de coopera«o apesar das suas diferenas ideol·gicas. 

Em 1962, as autoridades portuguesas consideravam o Niassal©ndia como um perigo 

subversivo para Moambique, por ser favor§vel ¨ instala«o de movimentos e ao qual se 

deveria acrescentar a pobreza do territ·rio e das popula»es40. Em 1 de fevereiro de 1963, 

H. Banda tornou-se primeiro-ministro do Niassal©ndia e recebeu do governo brit©nico a 

promessa de que o pa²s seria independente em julho de 1964. Alguns meses antes da 

independ°ncia do Niassal©ndia (Malawi), os objetivos de Salazar e H. Banda acomodar-

se-iam. Para Salazar, o objetivo principal era evitar que o Malawi fosse utilizado como 

santu§rio dos movimentos de liberta«o em Moambique. Por seu lado, H. Banda tinha 

como objetivo o estabelecimento de liga«o ao mar atrav®s de Moambique para que o 

Malawi tivesse viabilidade econ·mica. Compreendia que a capacidade em fomentar o 

desenvolvimento econ·mico era um fator central para a sua manuten«o no poder41. E 

Portugal podia ser um importante parceiro.  

Assim, apesar das suas diferenas ideol·gicas, o mote para a aproxima«o de Lisboa 

estava relacionado com a depend°ncia do Malawi dos portos de Moambique. J§ em 

1962, H. Banda havia manifestado publicamente o desejo de vir a Lisboa negociar a 

quest«o dos transportes, um ind²cio de que o governo portugu°s poderia vir a beneficiar 
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da independ°ncia do Niassal©ndia42. Em Lisboa, H. Banda assegurou pessoalmente a F. 

Nogueira ñque n«o havia qualquer extremismo no seu pa²s, nem desejo de provocar m§s 

rela»esò. Por causa da necessidade de demonstrar a viabilidade econ·mica do Malawi a 

Londres, condi«o essencial para obter a independ°ncia, H. Banda salientou a F. Nogueira 

a necessidade de um caminho de ferro que assegurasse a sa²da dos seus produtos pelo 

porto de Nacala, uma vez que os respons§veis pol²ticos da Federa«o da Ćfrica Central 

lhe tinham afirmado v§rias vezes que Portugal n«o permitiria a utiliza«o do caminho de 

ferro da Beira se o Niassal©ndia pedisse a independ°ncia43. Em fevereiro de 1964, H. 

Banda escreveu a Salazar para lhe exprimir que as suas preocupa»es estavam 

relacionadas com as liga»es ao mar, das quais dependia de Moambique enquanto n«o 

houvesse liga«o a Dar-es-Salem. Adiantava que, mais do que estabelecer boas rela»es 

com Lisboa, pretendia melhorar as que j§ existiam entre Lisboa e a Federa«o44. De 

acordo com a documenta«o consultada nos arquivos, durante o ano de 1964 e 1965, a 

correspond°ncia trocada entre os dois estadistas centrou-se nas liga»es ferrovi§rias e nos 

agradecimentos de H. Banda a Salazar pela sua disponibilidade em cooperar45. A 

infraestrutura ferrovi§ria para Nacala era tamb®m importante para H. Banda porque n«o 

pretendia ficar de fora do projeto que ligava Dar-es-Salem ao Copperbelt zambiano (linha 

conhecida por Tanzam), uma vez que desconfiava que J. Nyerere n«o o pretendia ligar ao 

Malawi46. Este fator iria ser muito importante na estrat®gia de ñsedu«oò que Portugal 

levou a cabo com o Malawi por interm®dio de Jorge Jardim47. 

Em junho de 1964 Lisboa comunicou a H. Banda que concederia ao Malawi facilidades 

de transporte e liga«o ao sistema de transportes de Moambique48. Havia que explorar a 

situa«o em duas dimens»es distintas: a liga«o do Malawi com Moambique dava aos 

Caminhos de Ferro de Moambique um novo f¹lego econ·mico e fazia K. Kaunda pensar 

na possibilidade de ligar Lusaca a Nacala atrav®s do Niassal©ndia. Como o Tanzam 

representava uma s®ria ameaa para Portugal, era necess§rio dizer a H. Banda que a 

liga«o a Nacala poderia estar acabada em finais de 1965 ñmesmo sabendo-se de antem«o 

que tal prazo n«o seria cumpridoò 49.  

O interesse da liga«o a Nacala, em Tete, passou a assumir ainda maior relev©ncia quando 

os investimentos e a ajuda brit©nica comearam a diminuir a partir de in²cio de 1969, 

quando estava j§ em vigor o III Plano de Fomento. H. Banda pretendia que fosse Portugal 

a financiar todo o projeto, mas M. Caetano nunca se mostrou realmente interessado em 

operacionalizar rapidamente a liga«o a Nacala, tentando ñentreterò H. Banda at® que o 

empreendimento tivesse justifica«o econ·mica50. Na realidade, eram as liga»es a 
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Loureno marques e ¨ Beira que representavam o maior peso na especificidade dos 

caminhos de ferro em Moambique, os quais estavam orientados para a liga«o ao 

interior. No III Plano de Fomento previa-se que em 1969 o porto de Moambique 

movimentasse o dobro da tonelagem em rela«o a 196451. Por®m, do ponto de vista 

pol²tico, convinha ñmanter o interesse de Banda na tranquilidade da regi«o de Teteò, onde 

a etnia maiorit§ria era a mesma do presidente do Malawi52. O governo portugu°s 

duvidava da viabilidade econ·mica da liga«o entre Lusaca e Dar-es-Salem, mas 

pretendia colocar o Malawi no centro da liga«o ferrovi§ria ao hinterland. Assim, o 

Malawi podia tornar-se na charneira das liga»es ferrovi§rias ao ĉndico, o que fazia 

aumentar o peso pol²tico de H. Banda junto de K. Kaunda e de outros l²deres africanos.  

Um objetivo importante para edificar um projeto pol²tico-econ·mico na Ćfrica Austral. 

De facto, a aproxima«o ao Malawi era uma excelente oportunidade para Portugal e para 

a Ćfrica do Sul agregarem Estados negros que tinha como objetivo impedir que os pa²ses 

governados por negros ca²ssem na ·rbita de Moscovo e Pequim. Esse projeto, resultado 

de uma estrat®gia concebida entre Portugal e a Ćfrica do Sul em meados de 1967, tinha 

como base a cria«o de uma organiza«o regional de base econ·mica e t®cnica. Foi esse 

projeto que F. Nogueira apresentou a H. Banda em julho de 1967 durante uma visita ao 

Malawi. O ministro portugu°s, ciente da premente necessidade do Malawi se ligar a 

Moambique, ouviu H. Banda afirmar que esse projeto era uma ñtenta«o irresist²velò 

para a Z©mbia se lhe juntar e abandonar ños tolos projetos de liga«o a Dar-es-Salemò53. 

Com aquela evidente disponibilidade, F. Nogueira exp¹s-lhe a necessidade da cria«o de 

uma Ćfrica Austral baseada numa organiza«o que fosse ñapol²ticaò e se centrasse na 

colabora«o econ·mica, t®cnica e cient²fica. Se o presidente de Madag§scar, P. Tsiranana, 

que mantinha um expl²cito antagonismo ¨s liga»es pol²ticas ¨ China e uni«o Sovi®tica, 

ñabraasse a ideiaò seguir-se-iam outros como o Lesoto, o Botsuana, a Suazil©ndia54. Um 

dos principais objetivos desta estrat®gia era a Z©mbia. Lisboa considerava que a 

coopera«o era importante para a regi«o e o Malawi podia contribuir de forma muito 

importante para que a Z©mbia e o Congo tamb®m pudessem aderir55.  

Ao mesmo tempo que Portugal firmava a sua participa«o no ñExerc²cio ALCORAò56, 

em outubro de 1970, M. Caetano lanou uma ñofensiva diplom§ticaò dirigida a H. Banda 

para demonstrar que as novas linhas ferrovi§rias e outras facilidades em Moambique 

iriam ser levadas a cabo, convidando-o para a inaugura«o da linha Nacala e das obras 

de melhoramento do porto. Aquela op«o serviria tamb®m para demonstrar ¨ Z©mbia que 

valia a pena cooperar com Portugal57. H. Banda acabou por n«o aceitar o convite por 
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considerar que as obras estavam demasiado atrasadas para que aquele porto substitu²sse 

o porto da Beira. £ de considerar que a atitude de Banda se pode ter devido tamb®m ¨ 

press«o de era alvo dentro do governo e por parte da Z©mbia e da Tanz©nia. No ano 

seguinte, a 27 de setembro, H. Banda acabaria por realizar a visita, tendo referido que a 

sua presena se devia ¨ sua pol²tica de boas rela»es com Estados vizinhos58. 

A partir de 1973, os sucessivos ataques da FRELIMO ¨ linha de caminho de ferro que 

ligava a Beira a Blantyre pretendiam evidenciar que n«o aceitavam os acordos entre 

Portugal e o Malawi59. Na realidade, se Portugal n«o conseguisse garantir a segurana 

nas liga»es ferrovi§rias, H. Banda deixava de ter raz»es objetivas para manter a sua 

colabora«o. Por essa raz«o, a prec§ria situa«o militar em Tete viria a introduzir 

importantes altera»es ¨ posi«o pol²tica de H. Banda, colocando-se-lhe tr°s hip·teses: 

expulsar a FRELIMO do seu pa²s, acarretando com as consequ°ncias das press»es da 

OUA; pedir apoio ñaos regimes de minoria brancaò com os quais tinha ñrela»es 

amistosas devido ¨ sua pobreza e condicionalismo geogr§ficoò; ou colaborar com a 

FRELIMO, j§ que o movimento se tinha colocado em posi«o de controlar os acessos ao 

ĉndico. Esta ¼ltima hip·tese era a que se afigurava como a mais prov§vel, j§ que H. Banda 

poderia deixar o poder em breve e sabia-se que o governo portugu°s n«o iria encerrar as 

linhas de comunica»es por causa da Rod®sia. Em setembro de 1973, H. Banda ter-se-ia 

reunido com dirigentes da FRELIMO para discutir o futuro de Moambique e as suas 

rela»es com o Malawi. £ prov§vel que um dos mais importantes assuntos discutidos 

tenha sido o acesso do Malawi ¨s infraestruturas ferrovi§rias e portu§rias de 

Moambique. Apesar da mudana dos autores, a interioridade do Malawi continuava a 

ser o aspeto mais importante da pol²tica externa de H. Banda60. 

 

********* 

 

A DUI da Rod®sia, em 11 de novembro de 1965, levou Salazar a declarar a F. Nogueira 

que ia ñser uma crise grave, complexa e prolongadaò e que poderia marcar o ñprinc²pio 

do fim do homem branco em Ćfricaò, eliminado a presena de Portugal no continente61. 

De facto, a crise da Rod®sia poderia representar o fim da presena portuguesa na Ćfrica 

Austral, uma vez que a possibilidade de um governo de maioria negra ou multirracial 

assumir o poder em Salisb¼ria deixava Angola, Moambique e a Ćfrica do Sul como 
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como ¼nicos exemplos do dom²nio europeu. Assim, a estrat®gia levada a cabo por Lisboa 

tinha como objetivo garantir a perman°ncia de Ian Smith no poder e esperar que a Ćfrica 

do Sul tamb®m se empenhasse no apoio ¨ Rod®sia e, por consequ°ncia, no apoio a 

Portugal.    

Depois do ano terr²vel de 1961, em meados de 1962 o governo portugu°s considerava a 

Federa«o como um foco de problemas latente que poderia disseminar-se a Angola e a 

Moambique. Dois fatores ligavam o destino da Federa«o a Portugal: a depend°ncia 

geogr§fica de Moambique e a estreita rela«o entre as suas popula»es negras. Quanto 

ao primeiro fator, havia no governo portugu°s a sensa«o de que as pretens»es rodesianas 

sobre os portos de Moambique dependeriam da efic§cia dos servios que ligavam o 

hinterland ao mar. Por essa raz«o, a cria«o de infraestruturas que melhorassem a liga«o 

e que evitassem qualquer ñsitua«o desagrad§velò era uma prioridade. Relativamente ao 

segundo fator, Lisboa considerava que a imagem dos respons§veis pol²ticos na Federa«o 

apontava para a uma falta de confiana quanto ¨ capacidade de Portugal poder controlar 

a ñsua retaguardaò, devido ¨ limitada ocupa«o e ñatraso econ·micoò em Moambique e 

Angola, o que tornava aqueles territ·rios muito ñvulner§veis ¨ subvers«oò 62. A 

dissolu«o da Federa«o fazia com que ña retaguardaò das ñprov²nciasò ficasse 

desguarnecida, uma vez que era certo que a Rod®sia do Norte e o Niassal©ndia seriam 

controlados por partidos nacionalistas negros que apoiariam, em menor ou maior grau, o 

pan-africanismo na Ćfrica Austral. Por conseguinte, a Rod®sia do Sul seria vital para o 

futuro de Portugal em Ćfrica63.  

Depois do turbilh«o pol²tico da primavera de 1964, Ian Smith chega a primeiro-ministro 

e traz consigo um projeto pol²tico que tinha como objetivo principal a manuten«o da 

minoria branca no poder. A partir de outubro, aquele objetivo conflituava com a inten«o 

do Partido Trabalhista brit©nico em garantir o princ²pio da ñmajority ruleò e, por 

conseguinte, colocava Portugal e a Inglaterra em campos opostos. Por®m, Salazar estava 

disposto a ajudar Ian Smith mesmo correndo riscos importantes. Por isso, em junho de 

1964, F. Nogueira ordenou ao c¹nsul em Salisb¼ria, Pereira Bastos, que iniciasse uma 

campanha junto do Governo da Rod®sia do Sul para o convencer de que s· uma 
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independ°ncia unilateral podia manter o n²vel de vida dos brancos e a estabilidade 

pol²tica da regi«o64.  

O c¹nsul ouviu Smith quanto ¨s necessidades da Rod®sia no caso de uma DUI. Uma 

delas era, no caso de boicote internacional, a necessidade de se tornar mais independente 

do mercado da Commonwealth, raz«o pela qual pedia a Portugal que servisse de 

entreposto para novos mercados aos produtos da Rod®sia do Sul65. Smith queria saber se 

Portugal estava disposto a fornecer produtos essenciais, como por exemplo combust²veis, 

e se podia contar com Lisboa para estabelecimento de liga»es a®reas com o resto do 

mundo a partir dos seus aeroportos66. 

Os anos de 1964 e 1965 foram de intensos contactos entre os respons§veis sectoriais dos 

dois pa²ses. Para al®m do envio de um representante diplom§tico rodesiano para Lisboa, 

uma atitude que causou intensa fric«o entre Lisboa e Londres, teve especial a 

import©ncia a negocia«o de aspetos econ·micos para salvaguardar a Rod®sia de um 

embargo. As ñprov²ncias ultramarinasò estavam economicamente ligadas ¨ Federa«o da 

Ćfrica Central devido ¨s suas liga»es ferrovi§rias, §rea onde existiam v§rios acordos. 

Havia um especial interesse pelo desenvolvimento de infraestruturas de produ«o de 

energia el®trica e de transportes rodovi§rios e ferrovi§rios entre Moambique e a Rod®sia, 

tendo Salisb¼ria admitido que o seu governo estava disposto a participar no 

financiamento. A excessiva depend°ncia da Gr«-Bretanha colocava a Rod®sia numa 

situa«o delicada no caso de uma DUI, sendo uma das principais raz»es para Salisb¼ria 

diversificar o seu mercado ao n²vel regional. Mas o Smith estava preocupado com um 

fator determinante: estaria Lisboa disposta a fornecer ñgasolinas ¨ Rod®sia no caso de 

uma emerg°ncia?ò Como lhe tinha sido prometido em Lisboa por Salazar, Portugal 

ñcolaboraria com Salisb¼ria em tudo o que correspondesse a medidas antiboicote (sic.) ò. 

Na realidade, muito do peso da decis«o de Smith em avanar para a DUI dependia de 

Lisboa, uma vez que n«o era certo que a Ćfrica do Sul se envolvesse demasiado 67. 

Assim, em fevereiro de 1965, uma delega«o comercial chefiada pelo diplomata Jos® 

Calvet de Magalh«es deslocou-se a Salisb¼ria para selar um acordo de coopera«o 

econ·mica. A sua miss«o principal era encontrar mecanismos para abrir as portas ¨ 

exporta«o de produtos rodesianos68. A visita da delega«o comercial portuguesa tinha 
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um importante significado, uma vez que a ñorienta«o geral de ordem pol²ticaò de Salazar 

era a de uma ñirrestrita solidariedade em todos os camposò que o Governo Portugu°s 

estava disposto a estudar e a concretizar69. O acordo de coopera«o compreendia seis 

comiss»es: acordo comercial; rios internacionais; estradas; caminhos de ferro, avia«o e 

portos; agricultura e veterin§ria; informa«o, turismo e imigra«o. N«o obstante as 

dimens»es e da sua validade ser de cinco anos, o acordo era, acima de tudo, uma jogada 

pol²tica no apoio a Smith70. Para facilitar as rela»es no plano econ·mico foi criado o 

Comit® Luso-Rodesiano para os assuntos Econ·micos e Comerciais, cujo objetivo era 

facilitar a remo«o de obst§culos ao com®rcio com o Espao Econ·mico Portugu°s, como 

por exemplo a exporta«o para Angola e em Moambique de papel, tabaco, a¼car e 

alfaias agr²colas71. Angola e Moambique pouco tinham a exportar para a Rod®sia e 

Lisboa admitia que houvesse alguns preju²zos financeiros para apoiar Smith porque, de 

acordo com as orienta»es de F. Nogueira, as considera»es econ·micas e financeiras se 

deviam submeter aos òcrit®rios meramente pol²ticosò72. 

Em outubro de 1965, Salazar pediu a J. Jardim para tratar do abastecimento de 

combust²veis devido ¨ ameaa de bloqueio do porto da Beira. Foi utilizada a SONAREP 

para estabelecer as formas de produ«o, reservas e distribui«o de combust²veis. Para J. 

Jardim, essa decis«o foi muito apreciada por Salisb¼ria, uma vez que o primeiro-ministro 

brit©nico, H. Wilson, tinha afirmado a Smith que os EUA apoiariam a Inglaterra e que 

Portugal nunca os iria apoiar. De acordo com J. Jardim, a decis«o de apoiar atrav®s da 

SONAREP poderia ser um importante catalisador para que outras companhias, 

americanas e brit©nicas, pressionassem os seus governos a n«o boicotar a Rod®sia para 

evitar que a SONAREP assumisse posi«o vantajosa ñpela recetividade junto da opini«o 

p¼blica [rodesiana] ò 73.  

Depois da DUI, o apoio econ·mico passou a assumir a mesma import©ncia do apoio 

pol²tico-diplom§tico, uma vez que foi decretado pela ONU o embargo econ·mico e 

pol²tico ¨ Rod®sia do Sul, e Portugal n«o poderia deixar que o sucesso do boicote criasse 

condi»es para que Smith n«o sobrevivesse.  

Em dezembro de 1965, a Inglaterra proibiu a venda de produtos derivados do petr·leo e 

a cancelou a importa«o de tabaco e a¼car rodesianos. H. Wilson acreditava que o fator 
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decisivo para acabar com a ñrebeli«o de Smithò seria um embargo eficaz ¨ importa«o de 

petr·leo e combust²veis, atrav®s da a«o combinada de um bloqueio naval, do 

encerramento do pipeline Beira ï Umtali e do impedimento do fornecimento de petr·leo 

atrav®s Ćfrica do Sul. Para contornar as san»es o governo portugu°s n«o podia dar a 

mais pequena possibilidade de a Inglaterra ter pretextos para ñconseguir da ONU o 

embargo de petr·leo a Moambiqueò, que poderia ter como consequ°ncias imediatas a 

diminui«o do ritmo das opera»es militares nesse territ·rio74.  

Em janeiro de 1966, um relat·rio dos servios de informa»es revelava a import©ncia 

estrat®gica do abastecimento de petr·leo: se as san»es n«o fossem ñtorneadasò, poderia 

assistir-se ao colapso de importantes sectores da economia rodesiana, ao °xodo de 

milhares de brancos para a Ćfrica do Sul e ao derrube de Smith. Se Smith ñn«o 

sobrevivesseò, entrar-se-ia na situa«o da cria«o de mais um Congo ou uma Tanz©nia 

ñcom tr§gicas consequ°ncias para a posi«o portuguesa em Ćfricaò75. Por essa raz«o, o 

abastecimento de combust²veis passou a ser um dos assuntos centrais na crise da Rod®sia, 

colocando o governo portugu°s pr·ximo da rotura com Londres. O motivo principal foi 

o mandato da Na»es Unidas para que a Patrulha da Beira, constitu²da com meios 

aeronavais brit©nicos, impedisse que a Rod®sia recebesse e exportasse bens a partir do 

porto moambicano da Beira76. Mas o governo portugu°s, com mais ou menos 

dificuldade, foi arranjando mecanismos para apoiar no fornecimento de combust²veis, 

apesar de continuar a ser alvo das press»es brit©nicas e norte-americanas. Enquanto o 

porto da Beira foi alvo de bloqueio, o fluxo passou a fazer-se atrav®s do porto de 

Loureno Marques que atrav®s da Ćfrica do Sul chegava ¨ Rod®sia. Foi utilizada a 

ñSONAREP-South Africaò, que requisitava combust²veis a Loureno Marques que eram 

desviados para a Rod®sia atrav®s de ñengenhosasò manobras de vag»es e de requisi»es 

para abastecimento de locomotivas77.  

Um outro apoio importante no aux²lio ¨ Rod®sia foi a atribui«o de certificados de origem 

de produ«o aos seus bens. O facto de os produtos rodesianos terem ñdenomina«o de 

origemò em Angola ou em Moambique permitia ludibriar o embargo. Um desses 

produtos, que tinha muito peso nas exporta»es da Rod®sia antes da independ°ncia, era o 

a¼car. Em 1966, a dificuldades em escoar o produto atrav®s da Ćfrica do Sul levou 
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algumas empresas e autoridades rodesianas a contactar o c¹nsul portugu°s em Salisb¼ria 

para interceder junto do governador-geral de Moambique a aprovar a emiss«o 

ñcertificados de origemò a cerca de 50 mil toneladas78.  

Em meados de 1967 foi estabelecida a miss«o comercial da Rod®sia em Luanda, que 

servia como uma porta para empres§rios rodesianos se estabelecerem no estrangeiro e, a 

partir da², negociarem atrav®s dos canais utilizados pelos portugueses79. De acordo com 

o seu representante em Lisboa, a partir de finais de 1965 a Rod®sia ñestabeleceu em 

Lisboa uma passagem para a Europaò, em complemento com a sua pol²tica de 

ñdiversifica«o da ind¼striaò e produ«o agr²cola 80. Um relat·rio da OCDE, publicado 

de forma sum§ria no jornal The Irish Times, indicava que, em compara«o com o mesmo 

per²odo do ano de 1966, a Rod®sia tinha quadruplicado as suas exporta»es nos primeiros 

nove meses de 1967.81 Em junho de 1968, a Rod®sia participou na Feira Internacional de 

Lisboa, tendo sido a primeira vez que o fez fora da Ćfrica Austral. A vitalidade das 

rela»es econ·micas entre Lisboa e Salisb¼ria era vis²vel no aumento de cerca de 120% 

do com®rcio entre ambos82.  

Os rodesianos compravam tamb®m terrenos de explora«o mineira de baixa produ«o 

para, atrav®s de uma simulada produ«o em Moambique, terem mecanismos de 

licenciamento de exporta«o83. 

Algumas companhias internacionais de avia«o deixaram de voar para Salisb¼ria por 

imposi«o das san»es. Havendo a necessidade de incrementar o n¼mero de voos para 

escoamento de tr§fego a®reo de e para Salisb¼ria, em janeiro de 1968 a TAP abriu uma 

carreira regular semanal para Salisb¼ria84. O n¼mero de marca»es nessa carreira era t«o 

elevado que, a partir de junho desse ano, a TAP passou a fazer dois voos semanais, 

transformando Lisboa ñnuma cabea-de-ponteò entre a Rod®sia e a Europa, uma vez que 

o Aeroporto da Portela dispunha de mais de trinta voos di§rios para toda a Europa85.  

Apesar de n«o haver dados oficiais sobre as rela»es econ·micas e financeiras entre os 

dois pa²ses, ® marcadamente evidente a import©ncia que Lisboa teve na manuten«o de 

Smith. As rela»es com Portugal continuaram a privilegiar a coopera«o pol²tica, militar 

e econ·mica at® ao fim do regime em Lisboa. 

 




