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1.1. Situação económica do reino 
 
 À semelhança da maioria das nações europeias, até à época dos Descobrimentos, 

Portugal tinha na agricultura a base das suas actividades económicas1. Todavia, com a 

conquista de Ceuta e o posterior avanço expansionista português, primeiro no Atlântico e 

depois no Índico, os lucros das actividades mercantis sobrepuseram-se aos agrícolas. 

Acompanhando esta viragem nas actividades tradicionais, em parte provocada pela má 

distribuição da propriedade e investimento, em parte derivada da falta de estímulos que as 

populações sentiam por certas actividades agrícolas2, uma movimentação significativa das 

populações em direcção às áreas urbanas, especialmente Lisboa, atraídas pela empresa 

expansionista. Isto é, a dinamização económica provocada pelo desenvolvimento do 

comércio ultramarino, atraindo vastas camadas da população com estatutos sociais 

diferenciados, quer para as áreas urbanas quer para as ultramarinas, introduziu alterações 

profundas em todo o sistema económico português, facto que se reflectiu nas estruturas do 

país, especialmente a nível interno. 

 Do exposto resultou que o caudal de avultadas verbas que quase ininterruptamente 

afluiu a Portugal, proveniente numa primeira fase dos produtos da Costa Ocidental 

Africana e depois do Oriente, conduziu a um certo desinvestimento em actividades 

tradicionais.  

 Tratam-se de fenómenos que ainda hoje originam controvérsia na historiografia, 

defendendo alguns autores que, perante este afluxo de rendas, contrariamente ao que 

acontecera nas nações concorrentes com Portugal na comercialização dos produtos 

coloniais que, reinvestindo os lucros obtidos com o tráfego marítimo, apostaram num 

desenvolvimento sustentado dos respectivos reinos, em Portugal, as mesmas causas 

produziram efeitos diferentes, uma vez que se repercutiram negativamente nos séculos 

seguintes. 

 Esta discrepância de orientações económicas entre nações do noroeste europeu e 

Portugal ter-se-ia também estendido às respectivas áreas ultramarinas, dando origem a dois 

tipos de colonização3 com implicações no desenvolvimento de todo o processo económico: 

                                                 
1 Cf. João Lúcio de Azevedo, Elementos para a História Económica de Portugal (Séculos XII a XVII), 
Lisboa, Gabinete de Investigações Económicas do Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, 
1967, p. 31. 
2 Idem, ibidem, p. 124. 
3 Cf. Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo, 10.ª edição, São Paulo, Editora Brasiliense, 
1967, p. 25. 
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enquanto os portugueses apenas exploravam a mão-de-obra local visando obter produtos 

destinados à exportação, as outras potências desenvolviam nas suas colónias a plantação de 

produtos tropicais destinados a actividades transformadoras.  

 Agravando esta situação estrutural da economia, desajustada face às outras 

potências marítimas, várias situações conjunturais contribuíram igualmente para a 

degradação das finanças públicas nacionais.  

 A nível interno, a União Dinástica, 1580-1640, com o consequente esforço 

económico nacional devido aos conflitos em que a Espanha se envolvera e que Portugal 

partilhara, e com a independência, a suspensão da entrada da prata proveniente do 

comércio com a Espanha e vinte e oito anos de guerra pós-Restauração, ao longo dos quais 

Portugal desenvolveu uma intensa actividade diplomática no sentido de ver reconhecida a 

sua independência e conseguir auxílio para fazer face a esse longo período de guerra. 

 O óbice a este projecto era que as nações que na Europa podiam ajudar Portugal 

eram as mesmas que no Atlântico e no Oriente pretendiam aumentar os seus domínios à 

custa das possessões portuguesas. Ora o ultramar, muito particularmente a América e a 

parte africana, uma vez que com o Oriente já pouco se podia contar, eram muito 

importantes para a economia metropolitana. 

 Neste embaraço, e dadas as dificuldades com que Portugal se debatia para ver 

reconhecida a revolta que pusera no trono D. João IV, numa época em que prevalecia a 

doutrina das «monarquias absolutas de direito divino», o auxílio para esses longos anos de 

luta só foi conseguido através da concessão de importantes facilidades comerciais quer no 

continente quer nas colónias, cujos efeitos se prolongaram muito para além do desejável. 

No século XVIII ainda se faziam sentir os efeitos perniciosos desses acordos, os quais 

condicionavam o desenvolvimento da economia nacional. 

 A nível externo, mas relacionadas com a ocupação espanhola, foram visíveis 

dificuldades nas áreas coloniais resultantes da ocupação pelos holandeses entre 1630-1654 

de Pernambuco, uma das mais significativas áreas açucareiras; ataque a Luanda e S. Tomé 

em 1641 dificultando o tráfego de escravos, e corso aos navios portugueses carregados de 

produtos brasileiros. É que as Províncias Unidas, embora reconhecendo quase desde logo a 

independência portuguesa, não estendiam esse reconhecimento aos territórios ultramarinos.

 A partir de 1650 notou quebra na produção brasileira4 provocada pela concorrência 

dos produtos coloniais franceses e ingleses produzidos nas Antilhas, os quais, beneficiando 

                                                 
4 Cf. Carl Hanson, Economia e Sociedade no Portugal Barroco, Lisboa, Publicações D. Quixote, 1986,  p. 
238. 
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de uma menor distância e de tecnologia inovadora, bem como de medidas proteccionistas 

dos respectivos governos, chegavam às praças europeias a preços mais competitivos do 

que os produtos brasileiros, muito especialmente o açúcar. 

 Perante este quadro económico de crise, e com a balança comercial deficitária nas 

suas relações com a Inglaterra e França e, por vezes, com a Holanda, Suécia e Hamburgo5, 

certos pensadores portugueses procuraram adaptar ao país políticas económicas 

semelhantes às já utilizadas com sucesso por outras nações. Um dos percursores destas 

ideias foi o padre António Vieira, que teve grande influência junto de D. João IV e tentou 

influenciá-lo nesse sentido, e de seguida Duarte Ribeiro de Macedo, que foi desde 1668 

ministro de Portugal em Paris. Observador atento das doutrinas de Colbert, anotou e referiu 

tudo o que lhe pareceu importante nas diversas áreas, após o que elaborou, em 1675, o 

famoso Discurso Sobre a Introdução das Artes no Reino que enviou para Lisboa. 

 As orientações económicas mercantilistas oriundas de França com a tónica na 

balança comercial, que seria positiva ou negativa caso as exportações nacionais tivessem 

um maior peso que as importações e vice-versa, foram as que se repercutiram em 

Portugal6, sendo postas em prática por D. Luís de Meneses, Conde da Ericeira a partir de 

terceiro quartel do século XVII7, que assim procurou adaptar à realidade portuguesa o 

projecto de Duarte Ribeiro de Macedo.  

 Face ao panorama da economia nacional e resultante do impacto do Discurso do 

ideólogo português residente em França a partir do último quartel do século XVII, 

tomaram-se uma série de medidas conducentes à industrialização do reino, entre as quais o 

encorajamento à fundação por particulares de fábricas de têxteis em Estremoz, Lisboa, 

Covilhã, Fundão e Tomar; de indústria vidreira em Lisboa, e de fundição de ferro em 

Lisboa, Tomar e Figueiró dos Vinhos8. Em simultâneo com o desenvolvimento do plano 

industrial, a contratação de técnicos estrangeiros especializados no processo produtivo e 

uma série de legislação de forma a proteger as indústrias nascentes. 

 Contudo, a descoberta de ouro em Minas Gerais na década de noventa 

conjuntamente com a assinatura do Tratado de Methwen entre Portugal e a Inglaterra, em 

1703, vieram pôr termo à nascente experiência industrializadora, voltando a vida 

económica nacional a depender da produção ultramarina, com a consequente fragilização 

                                                 
5 Idem, ibidem, 145. 
6 Cf. Jorge Borges de Macedo, «Mercantilismo» in Dicionário de História de Portugal, dir. Joel Serrão, Vol. 
IV. 
7 Cf. José Vicente Serrão, «O quadro económico» in História de Portugal, dir. José Mattoso, coord. António 
Manuel Hespanha, Vol. IV, s.l., Editorial Estampa, s.d., Vol. IV. 
8 Cf. A. H. de Oliveira Marques, História de Portugal, 9.ª edição, Lisboa, Palas Editores, 1983,Vol. II, p.284.  
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de todo o seu sistema económico, uma vez que qualquer alteração no ritmo produtivo ou de 

escoamento das mercadorias se reflectia na metrópole. 

 Um importante facto que contribuiu para pôr em evidência quanto esta política era 

nefasta para Portugal foi a assinatura do Tratado de Utreque em 1715, pelo qual a 

Inglaterra, como potência vencedora, passou a ter acesso directo aos produtos coloniais de 

que necessitava, deixando por isso de os adquirir a Portugal, com a consequente 

diminuição na entrada de divisas.  

 O Tratado de Utreque, conduzindo a um menor número de exportações, e o Tratado  

de Methwen, provocando um maior número de importações, foram assim duas pedras 

basilares da vida económica nacional. Sem que se procedesse às reformas conducentes à 

modernização, de modo a que Portugal pudesse acompanhar o ritmo de desenvolvimento 

das outras potências marítimas durante o reinado de D. João V, as verbas provenientes da 

comercialização do ouro, açúcar, couros, etc., do Brasil, foram dispendidas quer no reforço 

do poder régio, quer na ostentação inerente à monarquia absoluta, quer ainda enviadas para 

Roma pela concessão do título honorífico de «Rei Fidelíssimo». A falta de indústria e uma 

produção agrícola insuficiente para suprir as necessidades contribuíram para que parte 

dessas verbas fossem canalizadas para o estrangeiro, especialmente para a Inglaterra, de 

onde Portugal fazia o maior número de importações. 

 Face a esta política, a entrada em declínio a partir de meados do século XVIII das 

várias produções brasileiras em que assentava a prosperidade portuguesa, conjuntamente 

com uma série de ocorrências nefastas que atingiram o reino, como é o caso do terramoto 

em 1755, da Guerra dos Sete Anos, 1756-1763, do incêndio na alfândega de Lisboa em 

1764, agudizaram os problemas económicos nacionais. De acordo com J. Borges de 

Macedo, na segunda metade do período pombalino o reino terá vivido uma grave crise 

económica, cujo auge terá sido o período de 1768-17719: “Crise dos fundos para o Estado, 

crise para a produção e para o comércio”10. 

    

 

 

 

 

 

                                                 
9 Cf. Jorge Borges de Macedo, A Situação Económica no Tempo de Pombal,  p. 87. 
10 Idem, ibidem, p. 85. 
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1.2. Conjuntura internacional 
 
 Uma vez que a política de alianças, bem como os acontecimentos internacionais 

condicionaram todo o Vice-reinado do Marquês do Lavradio, dada a importância da posse 

de colónias ultramarinas para as nações europeias, abordaremos de seguida sucintamente 

as lutas que, a coberto de questões políticas, se travaram entre as várias potências 

marítimas, subjacentes às quais se encontravam de facto interesses muito mais complexos, 

como sejam, a determinação das grandes potências em alargarem os mercados 

ultramarinos, de modo a escoarem os seus excessos de produção, com cujos lucros 

conseguiriam reforçar as respectivas influências no continente.  

 Ora todo este comércio, bem como as relações com as comunidades europeias 

estabelecidas nos diversos continentes, conferiram uma importância cada vez maior ao 

domínio dos mares, estabelecendo-se uma luta entre as várias potências pela hegemonia 

marítima. Neste contexto, e perante o mundo de influências que se disputava, o Oceano 

Atlântico, bem como as suas rotas, portos, ou zonas de abastecimento e consumo, 

passaram a ser determinantes para a navegação, e Portugal, quer pela sua posição 

geográfica, quer pelos pontos de apoio que possuía neste Oceano, passou a ser considerada 

como zona estratégica11 para as potências marítimas.   

 Em consequência desta dinâmica, no século XVIII, as potências dominantes foram 

a França e a Inglaterra, ambas com possessões no Oriente e na América, a primeira 

apoiando-se nas forças terrestres e no capital humano, era a primeira potência continental, 

a segunda apoiando-se numa poderosa marinha, secundada por uma série de inovações 

tecnológicas percursoras da revolução industrial. Ambas disputavam a liderança na Europa 

e nas áreas ultramarinas. 

 Deste modo, o século XVIII foi dominado pelos conflitos anglo-franceses, que já 

não se podiam restringir apenas a uma luta pela supremacia continental, mas passavam 

forçosamente a ter que disputar uma hegemonia marítima e o domínio de áreas 

ultramarinas12. 

 Em consequência desta dinâmica, o primeiro confronto de vulto entre as duas 

potências deu-se logo no início do século e teve origem na ascensão de um Bourbon ao 

trono de Espanha. A chamada Guerra da Sucessão de Espanha, 1703-1713, envolveu quase 

                                                 
11 Idem, História Diplomática Portuguesa -  Constantes e Linhas de Força, 2.ª edição, Lisboa, Tribuna da 
História, 2006, p. 288. 
12 Idem, ibidem, p. 287. 
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toda a Europa central e oeste, e pôs frente a frente a França e a Inglaterra, ambas 

disputando a liderança no continente e nos mares. 

 Neste contexto, sucederam-se os alinhamentos e realinhamentos das principais 

potências com reflexos na Península Ibérica, no sentido de se estabelecer uma equilibrada 

correlação de forças. E assim, apesar do seu menor peso político, da má situação 

económica que atravessava e dos monarcas portugueses procurarem manter uma política 

externa de não alinhamento que preservasse o reino do envolvimento nos vários conflitos 

internacionais relativos ao equilíbrio europeu13, Portugal, devido à sua posição geográfica, 

não pôde furtar-se a tomar parte activa nessa luta. Sendo uma nação marítima e com 

importantes interesses a defender, o seu apoio foi negociado em função desses mesmos 

interesses14. Face ao perigo francês devido às suas ligações com a Espanha, cujas fronteiras 

coincidiam com as portuguesas quer na metrópole quer na América, Portugal voltou-se 

para o bloco em que alinhavam as potências marítimas e o império cujos interesses 

estavam mais em consonância com os seus. Recusar o apoio a Inglaterra estava fora de 

causa, pois esta, como grande senhora dos mares, poderia causar danos irreparáveis ao 

comércio luso-brasileiro15. Apoiar as potências marítimas seria proteger a sua navegação 

no Atlântico e, ao mesmo tempo, beneficiar, como de facto aconteceu, do seu auxílio, em 

caso de nova invasão à metrópole ou ao Brasil. 

 Este conflito terminou com a assinatura da Paz de Utreque em 1713, e o Tratado de 

Rastadt em 1714, pelos quais, em troca do reconhecimento de Filipe V no trono de 

Espanha, a Inglaterra beneficiou da primeira cedência de territórios ultramarinos e de 

importantes vantagens comerciais no Novo Mundo. O Asiento16e o Tratado de Methwen, 

em 1703, permitiram-lhe a entrada simultânea nos domínios ultramarinos português e 

espanhol. 

 Estabelecido assim o nivelamento das principais potências europeias, de modo a 

ficarem salvaguardadas a segurança da Inglaterra e da Holanda, o Tratado de Utreque, 

1715, marcou o advento da supremacia marítima inglesa17. O posterior avanço da 

industrialização conduziu-a cada vez mais à luta pela conquista de novos mercados 

                                                 
13Idem, «D. João V» in Dicionário de História de Portugal, dir. Joel Serrão, Vol. III.  
14 Idem, História Diplomática Portuguesa – Constantes e Linhas de Força, p.254. 
15 Idem, ibidem, p. 222. 
16 O Asiento foi um acordo celebrado entre a Espanha e a Inglaterra, em que a primeira outorgou à segunda o 
monopólio da venda anual de 5000 escravos negros nos territórios ultramarinos. 
17 Cf. Pierre Léon, História Económica e Social do Mundo, Lisboa, Livraria Sá da Costa, Vol. 2, tomo I, p. 
219. 
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nacionais e internacionais que lhe fornecessem, simultaneamente, matérias-primas para as 

suas oficinas e fábricas, e mercados que escoassem a grande quantidade de produção. 

 Pela parte que tomara neste conflito, Portugal beneficiou do reconhecimento 

francês e espanhol à posse de certos territórios a norte e ao sul do Brasil que até aí ambas 

as potências disputavam à Coroa portuguesa. A cedência espanhola dizia respeito à posse 

da Colónia do Sacramento, mandada fundar por D. Pedro em 1680, e que durante grande 

parte do século XVIII seria foco de constantes conflitos entre os interesses portugueses e 

espanhóis na América, e a francesa era relativa à zona compreendida entre os rios 

Amazonas e Aiapoc, e ao domínio de ambas as margens, bem como à navegabilidade no 

Amazonas. Ora foi precisamente a defesa e o povoamento do Sul uma das causas que 

esteve na origem da nomeação do Marquês do Lavradio. 

 A participação portuguesa na Guerra de Sucessão de Espanha, se justificável face 

aos interesses metropolitanos no Brasil - em 1693 descobrira-se o ouro -  acarretou ao 

reino enormes sacrifícios humanos e materiais,  pelo que D. João V, à semelhança de seu 

pai, procurou manter uma política externa de não alinhamento que preservasse o reino do 

envolvimento nos vários conflitos internacionais relativos ao equilíbrio europeu18. 

Todavia, face à conjuntura internacional protagonizada pela constante luta entre a França e 

a Grã Bretanha na sua disputa pela hegemonia, na qual o domínio do mar era cada vez 

mais essencial para que as hegemonias continentais se confirmassem19, D. João V acabou 

voltando-se para a velha aliada Inglaterra, sua parceira nos interesses geo-estratégicos e 

comerciais. 

 Como referimos em capítulos anteriores, os produtos brasileiros tinham forte 

impacto na economia portuguesa e o reinado deste monarca, coincidindo com o período de 

maior produtividade aurífera, tornou necessário estabelecer a segurança das rotas do Brasil, 

passando esse facto a ser determinante nas alianças que Portugal protagonizou 

externamente, isto é, na política externa portuguesa. Assim sendo, e apesar das importantes 

cedências feitas à Inglaterra durante a Restauração estarem a ter efeitos negativos no reino, 

no contexto da luta das nações pela hegemonia marítima e colonial, apesar de tudo, esta era 

a aliança que mais convinha a Portugal, pois “As questões da Colónia do Sacramento, do 

tráfego com o Brasil e mesmo a Índia tinham de ser enfrentadas com o maior cuidado, pois 

constituíam o eixo da economia internacional portuguesa”20. 

                                                 
18 Cf. Jorge Borges de Macedo, «D. João V» in Dicionário de História de Portugal, dir. Joel Serrão, Vol. III.  
19 Idem, História Diplomática Portuguesa, Constantes e Linhas de Força, p. 284. 
20 Idem, ibidem, p. 252. 
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 O culminar de todo este processo foi a Guerra dos Sete Anos, 1756-1763, 

formalmente declarada na Europa mas resultante do expansionismo das duas potências na 

América do Norte. O conflito terminou com a assinatura do Tratado de Paris, em 1763, e 

consagrou definitivamente a hegemonia colonial e marítima inglesa. Portugal sofre então 

uma nova invasão, mas conseguindo não só conservar a independência como também 

preservar as mais rentáveis colónias, entre elas o Brasil. Foi portanto no rescaldo destas 

lutas e tendo em vista um complexo conjunto de interesses nacionais e internacionais que 

era necessário salvaguardar a todo o transe, para o que era necessária uma grande 

diplomacia devido à delicadeza da situação internacional, que foi escolhido D. Luís de 

Almeida Portugal para Vice-rei do Brasil logo em 1769.  
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1.3. O Brasil na economia metropolitana 
 

 As transformações ocorridas no comércio europeu e a posterior competição 

comercial entre as Províncias Unidas, a Grã Bretanha e a França, visando um alargamento 

de mercados, fizeram com que Portugal passasse a incentivar a colonização sistemática do 

Brasil, procedendo à ocupação, povoamento e exploração do território americano, 

tornando-o parte integrante não só da economia metropolitana, mas também da economia 

reprodutiva europeia. 

 No século XVII as colónias foram um factor fundamental ao desenvolvimento 

económico das respectivas metrópoles, e as práticas mercantilistas estenderam-se ao Brasil, 

práticas que tinham como mecanismo base o «monopólio comercial»21, funcionando numa 

dupla vertente: a metrópole detinha o monopólio sobre determinados produtos que 

vendidos na Europa geravam avultados lucros, mas também submetia a colónia à 

exclusividade na oferta de produtos europeus. Completando o esquema de modo a que o 

regime de exclusivo metropolitano funcionasse com eficácia, era proibido o acesso de 

estrangeiros aos portos coloniais. Esta prorrogativa económica, conjugada com uma série 

de restrições que se impunham à colónia, submetia-a completamente aos superiores 

interesses metropolitanos, para cujo equilíbrio da balança comercial contribuía 

decisivamente. 

 Na segunda metade do século XVI, iniciou-se a exploração da grande propriedade 

em regime de monocultura de um produto tropical inexistente na Europa, o açúcar, cuja 

produção se ligava à mão-de-obra escravocrata. Portugal possuía experiência técnica e 

comercial anterior, para além de possuir áreas africanas que lhe forneciam a mão-de-obra 

negra indispensável às múltiplas tarefas de preparação do açúcar e laboração dos engenhos. 

Estes factores foram determinantes no conjunto para que a empresa açucareira 

desempenhasse ao longo do século XVII, até que o ouro fosse descoberto, um papel de 

primeiro plano na economia nacional22, uma vez que desde o último quartel do século XVI 

até à primeira metade do século XVII, os preços do açúcar estiveram em alta na Europa, 

após o que caíram para metade23. 

                                                 
21 Cf. Fernando Novais, Portugal e o Brasil na Crise do Antigo Sistema Colonial (1777-1808), 4.ª edição, 
São Paulo, Editora Hucitec, 1986, p. 72.  
22 Cf. João Lúcio de Azevedo, Épocas de Portugal Económico, p. 269. Contudo, Vitorino Magalhães 
Godinho, Mito e Mercadoria, Utopia e Prática de Navegar – Séculos XIII-XVIII, Lisboa, Difel, 1990, pp. 
481, 482, não concorda inteiramente com a ideia dos «ciclos» de J. Lúcio de Azevedo defendendo que, a este 
produto se devem associar outras mercadorias como o tabaco, sal, pau brasil, etc.  
23 Cf. Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil, 6.ª edição, São Paulo, Editora Fundo de Cultura, S/A, 
p. 29. 
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 De acordo com Celso Furtado, a rentabilidade gerada pela produção açucareira 

entre a segunda metade do século XVI e a primeira metade do século XVII foi de ordem a 

permitir que o auto financiamento se processasse num ritmo ainda mais veloz do que 

aquele em que se efectuou, pressupondo com isso ser uma actividade muito lucrativa, em 

que os lucros dos grandes proprietários de plantações de cana e engenhos se cifravam em 

pelo menos em noventa por cento24, e, finalmente que o rendimento per capita da 

população europeia na transição do século XVI para o XVII era o equivalente a trezentos e 

cinquenta dólares, ao tempo em que o autor escreveu a obra, l95925, o que era uma quantia 

muito considerável. Refere-nos ainda que parte deste capital era consumido na aquisição 

de bens importados, sendo significativa a parte dedicada aos artigos de luxo, o que nos é 

inteiramente corroborado por D. Luís da Cunha num excerto que adiante transcreveremos. 

 Como podemos verificar, o sistema colonial tornara-se altamente dinamizador da 

economia nacional, constituindo apreciável fonte de receita para o Tesouro, recolhida 

através do monopólio dos principais produtos, geralmente arrendados a contratadores, aos 

quais se juntavam os impostos directos (dízimos e quintos), e os indirectos (taxas 

alfandegárias), cobradas sobre todas as mercadorias de e para o Brasil. 

 O advento de D. João IV ao trono, bem como as consequentes guerras da 

Restauração, fizeram com que o Estado, para beneficiar do apoio internacional, fizesse 

importantes cedências comerciais à Inglaterra, Províncias Unidas e França, permitindo que 

estas nações partilhassem das suas prerrogativas do sistema colonial. Estes acordos (1641, 

1642, 1654 e 1661), e em simultâneo a formação do Brasil holandês no maior espaço 

produtor açucareiro do Brasil, com a permanência de conflitos entre 1630 e 1654 

(libertação de Pernambuco), fizeram com que à quebra de rendas derivada da 

comercialização, se juntassem os gastos de guerra. 

 Também a competição ultramarina europeia, que de início tinha um carácter apenas 

comercial, se transformara em concorrência colonial, a partir da formação das colónias 

holandesas, inglesas e francesas nas Antilhas, e como tal, regendo-se todas as nações por 

princípios idênticos, passaram a interditar a entrada do açúcar e dos outros produtos 

coloniais portugueses nos respectivos mercados, uma vez que tinham as suas próprias 

fontes de abastecimento. Ora a produção açucareira, sendo sustentada pela procura na 

Europa, devido à concorrência, sofreu uma quebra nos preços.  

                                                 
24 Idem, ibidem, p. 59. 
25 Idem, ibidem, p. 58. 
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 Paralelamente a estas razões, havia ainda uma outra circunstância a contribuir 

negativamente para a quebra das receitas, derivada da perda do avanço tecnológico de que 

Portugal beneficiara na fase de arranque da exploração e que importara das ilhas atlânticas. 

 Todos estes factores no seu conjunto, concorreram para que na segunda metade do 

século XVII o rendimento colonial brasileiro diminuísse26, impondo a necessidade de um 

reajustamento de todo o sistema económico, uma vez que a economia portuguesa se ligava 

duplamente ao Brasil, pois era através dos lucros obtidos com a comercialização dos seus 

produtos, açúcar, tabaco, couros, madeira, etc., que se contrabalançavam as importações, 

ou seja, o deficit, da balança comercial. 

 Para ultrapassar esta crise da economia nacional foram tomadas medidas em dois 

sentidos: na metrópole, como já vimos, deu-se um surto de industrialização, e na colónia 

forneceu-se aos bandeirantes o auxílio técnico de que careciam27, para que estes, nas suas 

vastas incursões pelo interior brasileiro, dispusessem dos meios necessários à descoberta 

dos metais preciosos.   

 A descoberta do ouro na década de noventa do século XVII, e posteriormente a dos 

diamantes na segunda metade do século XVIII, embora em menor quantidade, foram os 

novos produtos em torno dos quais passou a girar toda a vida económica colonial durante 

os primeiros três quartos do século XVIII. 

 Para confirmar a importância que o comércio colonial tinha para a metrópole, 

recorremos às Instruções de D. Luís da Cunha para Marco António de Azevedo Coutinho, 

pois além do personagem ser coevo e ter sido um dos negociadores do Tratado de Utreque, 

foi um dos pensadores mais notáveis da sua época, como mais adiante veremos. Referindo-

se então aos rendimentos ultramarinos, D. Luís da Cunha diz o seguinte:  

 

“… ao tempo em que as frotas partem ou chegão carregadas de ouro e 

diamantes com outros generos, se não tão preciosos igualmente úteis na 

sua proporção; … e por isso o Senhor Rey D. João o IV de gloriosa 

memoria, sem ainda poder ter conhecido estas riquezas que pela barra 

nos entrão, costumava dizer que o seu Conselho Ultramarino lhe valia 

                                                 
26Cf. Vitorino Magalhães Godinho, Mito e Mercadoria, Utopia e Prática de Navegar – séculos XIII-XVIII, 
pp. 483,484. a partir de 1670, Portugal sofreu uma crise económica provocada simultaneamente pelo açúcar, 
tabaco e prata, uma vez que os ritmos de oferta eram mais rápidos dos que os de absorção pelos mercados. 
27 Cf. Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil, p. 91.  
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tanto como o de Estado; pois nelle consultava tudo o que respeitava às 

conquistas, donde tirava tanto proveito”28. 

 

 E corroborando completamente o autor brasileiro quanto aos hábitos de luxo que os 

portugueses da época teriam, se comparados com os seus vizinhos espanhóis, os quais só 

apreciavam o que era nacional e detestavam o luxo  diz-nos: “… quando pelo contrario os 

Portugueses só desejão e amão tudo o que lhes vem de fora do Reyno, seguindo loucamente a 

variedade das modas e despendendo nellas o que não tem para terem, o que não pagão” 29. 

 Contrariamente ao que acontecera no século anterior com a agricultura, a indústria 

exploradora mineira foi submetida desde o seu início a uma rigorosa legislação que 

proporcionou à Coroa avultados lucros, os quais, contudo, não tiveram a forma fabulosa 

que alguns historiadores lhes atribuem30. 

 Para além de João Lúcio de Azevedo, um outro dos muitos historiadores que 

abordaram esta matéria foi Jaime Cortesão, o qual especifica que, nos melhores anos, o 

rendimento dos quintos associado ao rendimento dos diamantes, do tabaco, do açúcar, dos 

couros, etc., equivalia a metade ou mais do rendimento total das finanças públicas31. 

Contudo, acrescenta que embora as rendas fossem substanciais, há que referir que cerca de 

um terço delas era absorvido com o funcionamento das pesadas engrenagens 

administrativas e militares da colónia32. 

 Perante este súbito desafogo financeiro, o investimento na indústria estagnou e o 

ouro do Brasil passou a ser drenado pelo deficit da balança comercial saindo muito 

especialmente em direcção a Inglaterra, e contribuindo decisivamente para lançar as bases 

da revolução industrial naquele país. 

 Mas o ouro de aluvião, explorado desenfreadamente por uma multidão de 

deslocados que acorrera às várias jazidas, a partir da segunda metade do século XVIII 

começou a escassear, estando praticamente esgotado no final do século, como esgotados 

estavam também os diamantes. 

                                                 
28 Cf. D. Luís da Cunha, Instruções Inéditas de D. Luís da Cunha a Marco António de Azevedo Coutinho, 
revistas por Pedro de Azevedo e prefaciadas por António Baião, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1929, 
p. 9.       
29 Idem, idem, p. 31. 
30 Cf. João Lúcio de Azevedo, Épocas de Portugal Económico, pp. 369, 370, o rendimento gerado pela 
indústria mineira do Brasil durante os quarenta e quatro anos do reinado de D. João V foi uma quantia 
vultuosa para o tempo, mas sem as dimensões extraordinárias que alguns historiadores lhe atribuíram. 
31 Cf. Jaime Cortesão, Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madrid, Rio de Janeiro, Ministério das Relações 
Exteriores, Instituto Rio-Branco, 1952, Parte I, T. 1, p. 62. 
32 Idem, ibidem, p. 64. 
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 A Coroa contudo, não querendo admitir esta nova realidade, quando aos reflexos 

económicos desta crise se vieram juntar os problemas políticos e sociais gerados pela 

conjuntura internacional citada, encetou uma série de reformas naquele território, visando 

inverter a situação. 

 Ora como temos vindo a descrever pormenorizadamente, os problemas com que a 

economia portuguesa se debatia eram problemas estruturais, cuja resolução só seria 

possível mediante a tomada de um certo número de medidas moralizadoras de todo o seu 

aparelho administrativo e fiscal, cuja aceitação, como sabemos, nem sempre é fácil quando 

existem interesses de há muito instalados. 

 Assim sendo, para moralizar toda a vida colonial, essas reformas começaram pelo 

topo da hierarquia, isto é, pelo mais alto representante metropolitano na colónia, o seu 

Vice-rei, cujo perfil passou a conjugar as «luzes» do século, com as características 

determinadas pelo período político que o reino atravessava. 
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