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1.Introdução 

No período de 1890 a 1913 a Europa dominava o comércio internacional num quadro 
em que a supremacia económica da Inglaterra começava a ser posta em causa pela 
Alemanha, país que ameaçava igualmente a liderança francesa da Europa Continental,1 
assistindo-se a um confronto entre uma Inglaterra Imperial e livre-cambista e as políticas 
protecionista da França e da Alemanha que procuravam defender as suas economias do 
quase monopólio britânico do comércio internacional.  
No início da década de 1890 o Ultimatum que a Inglaterra achou por bem dirigir a 
Portugal tomando a dimensão de tragédia nacional,2 exprimiu  quanto as rivalidades das 
potências em África se repercutiam nas relações luso-britânicas,3 e se por um lado 
marcou e condicionou as ligações entre estes dois países, por outro desencadeou no 
país «…energias ilimitadas que o levam a procurar rever toda a sua política económica 
em relação à Grã-Bretanha»,4 provocando a suspensão do Acordo de Comércio e 
Navegação em vigor com os ingleses. Portugal embora estivesse envolvido na economia 
internacional estava longe de alcançar os níveis de rendimento e de produtividade do 
trabalho dos países desenvolvidos da Europa,5 verificando-se um contraste entre a 
evolução económica portuguesa e a  da maior parte destes países onde os progressos 
económicos marcados por uma modernização acelerada eram notórios,6 levando a que 
em 1913 às portas da 1ª Guerra Mundial, o País  apresentasse um rendimento per capita 
de 1 244 dólares, muito aquém do rendimento per capita de 4 931 dólares atingido pela 
Inglaterra, e da média europeia de 3 473 dólares, lutando ainda com dificuldades para 
manter a sua soberania económica, política e o seu Império Colonial, contando para tal 
com o apoio da sua «velha» aliada inglesa, da qual dependia igualmente  para a 
colocação das suas exportações, mas também para a obtenção dos produtos importados 
necessários à sua sobrevivência.  
Este trabalho centra-se nas relações comerciais de Portugal  com o seu secular aliado, a 
Inglaterra, num período de forte dependência quer das importações de bens 
alimentares para alimentar o povo e de matérias-primas como o carvão e o algodão para 
sustentar o seu processo de industrialização, quer do fluxo exportador, fonte de divisas, 
assente no comércio de vinho do Porto, conservas de sardinha e cortiça, não deixando 
de focar as trocas com os outros principais parceiros no sentido de avaliar até que ponto 
o País se encontrava «refém» da Inglaterra em matéria comercial. Com esse objetivo 
construímos uma amostra representativa das exportações e das importações 

                                                           
1 Foreman, P. J. 1983. A History of World Economy: International Economic Relations. London: Harvester 
Wheatsheaf 
2 Cabral, M. Villaverde. 1979. Portugal na Alvorada do Século XX.Lisboa: A Regra do Jogo / História 
3 Almada, J. 1955. Para a História da Aliança Luso-Britânica.Lisboa: Imprensa Nacional, 62 
4 Miranda, S. 1978. «O Declínio da Supremacia Britâsnica em Portugal (1890-1939)». Tese de 
Doutoramento, Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas,23 
5 Lains, P. 2003. Portugal Growth Paradox, 1870-1950.Lisboa: Instituto de Ciências Sociais 
6 Silva, J. Ramos. 1999. A Regulação da Economia no Salazarismo. Comunicação apresentada no Congresso 
“ A Europa das Ditaduras – Regulação, Economia, Direito”, realizada em Berlim e organizada pela 
Academia das Ciências de Berlim e Brandenburgo  
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portuguesas considerando os produtos com maior peso relativo no valor total exportado 
e importado e que ao mesmo tempo fossem explicativos dos fluxos exportador e 
importador para e de Inglaterra para o período de análise  entre o ano 1890 que de certa 
forma marca o início do século XX português, e o ano de 1913 que marca o fim de um 
longo período de paz. 

 

2. A dependência das exportações de vinho do Porto, de conservas de sardinha, de 
cortiça e de um mercado: o mercado inglês 
 
Portugal ao especializar-se na exportação de produtos primários, tais como vinho, 
cortiça, lã e pescado permaneceu assim, fruto desta especialização incentivada pelo 
tratado com os ingleses, um país agrícola e pobre, na medida em que se tratavam de 
produtos que incorporavam pouco valor acrescentado, tecnologicamente pouco 
exigentes,7 cuja procura mundial crescia a taxas muito baixas ou até mesmo negativas,8 
o que levava a que o País não conseguisse acompanhar o ritmo de crescimento dos 
outros países, pois tinha uma «…..economia de produtos caros e de baixa qualidade, e 
por isso incapaz de aproveitar o comércio mundial, o maior factor de crescimento desse 
tempo».9 
As exportações portuguesas neste período estavam geograficamente concentradas no 
continente Europeu, direcionando-se em grande medida para Inglaterra, mas também 
para a vizinha Espanha, enquanto as relações comerciais com os outros continentes 
ocorriam essencialmente ao nível das exportações para a antiga colónia brasileira  e para 
as colónias portuguesas de África. Apesar dos atritos, a Inglaterra era o principal cliente 
constatando-se, no entanto, nestas duas décadas uma descida do peso das exportações 
com destino a este país quando comparada com períodos anteriores, descida mais 
acentuada no início da década de 1890, passando de percentagens próximas dos 37% 
em 1890, para 26% em 1900 e 22% no ano de 1913, dado que o aumento do valor das 
exportações totais não foi acompanhado por um aumento das exportações para 
Inglaterra, cujo valor se manteve relativamente constante ao longo do período, o que 
indicava uma menor dependência desse mercado.10 Esta evolução das trocas com a 
Inglaterra ficou a dever-se a vários fatores, entre eles, à concorrência exercida aos 
produtos portugueses pelos produtos além-mar (carne da Argentina, frutas e vinhos do 
Norte de África, etc.), explicando assim a composição das exportações 95% desta 

                                                           
7 Situação não muito diferente da atual, pois o padrão emergente em Portugal é o da 
substituição gradual de produtos standard pelos produtos de tecnologia intermédia. Dias, J. 2004. 
«O comércio externo português e a integração europeia: alterações estruturais, conteúdo tecnológico e 
competitivo». In A Economia Portuguesa 20 anos após a adesão, org. Romão. Coimbra: Colecção 
Económicas, Almedina, 519-549, 535 
8 Lains, P. 1986. «Exportações portuguesas, 1850-1913: a tese da dependência revisitada», Análise Social, 
XXII, n.º91: 381-419, 393-394 
9 Ramos, R. Coord. Sousa, B. Vasconcelos e N.G. Monteiro. 2012. História de Portugal. Lisboa: Esfera dos 
Livros, 7ª Edição, 566 
10 Ver anexo 1 e anexo 2 
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descida. Tal comportamento das exportações pode ainda ser justificada pelo facto de a 
procura dirigida por este e outros países do Centro da Europa aos produtos exportados 
por Portugal, como vinho, azeite, sal e frutas, crescer a um ritmo lento dada a baixa 
elasticidade rendimento da procura dos mesmos, verificando-se, também, que os 
mercados internacionais, tal como o inglês, se tinham tornado mais exigentes, e os 
produtos portugueses não se tinham qualificado para acompanhar tal nível de 
qualificação da procura,11 o que resultou numa perda progressiva de quota de mercado. 
A suspensão do Acordo de Comércio e Navegação com os ingleses teve como 
consequência uma redução da corrente exportadora, enquanto que a implementação 
da Pauta de 1892 não foi suficientemente protecionista para impedir que, ao mesmo 
tempo, as importações não aumentassem,12 alimentando um défice crescente que 
colocava Portugal numa forte dependência económica e simultaneamente punha em 
causa a independência política.13  
 
 
 

 
       Fonte: Elaborado com base nas estatísticas do comércio externo Português, INE 

 

 

                                                           
11 «As exportações de cortiça em obra (rolhas) são um bom exemplo de exportações que cresceram 
consideravelmente, mas menos do que a procura permitiu» (Lains 1986, 399) 
12  Entre 1900 e 1913 dá-se uma fase de crescimento rápido das importações à taxa de 3,3% ao 
ano. Lains, P. 1995. A Economia Portuguesa do século XIX. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 118 
13 «Em 1898, os países credores encararam a instalação de uma comissão estrangeira 
encarregada da gestão das finanças portuguesas, tal como na Grécia e na Turquia.» Halpern 
Pereira, M. 2001. Diversidade e Assimetrias: Portugal nos séculos XIX e XX. Lisboa: Instituto de Ciências 
Sociais da Universidade de Lisboa, 121. Os autores da época mostravam-se muito preocupados com 
a capacidade do país em equilibrar a sua balança de pagamentos e manter a sua independência 
económica e política (Lains 1995). 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

Gráfico 1
Exportações totais, Inglaterra, Brasil e Espanha

(em contos de reis)

Exportações Totais Exportações Inglaterra

Exportações Brasil Exportações Espanha



O comércio entre Portugal e o seu «velho» aliado no período que medeia o Ultimatum e o 
estalar da Primeira Grande Guerra 

 

5 
 

Portugal era um país exportador de bens alimentares, que representaram em média no 
período 57% do total exportado estando as mesmas fortemente concentradas no vinho 
e nas conservas de sardinha, destacando-se nas exportações de matérias-primas as 
cortiças e o minério de cobre, e no âmbito da classe das manufaturas  as exportações 
de cortiça em obra. 
Para o nosso estudo construímos uma amostra de produtos representativos das 
exportações portuguesas cujo critério de seleção assentou no seu  peso relativamente 
às exportações totais, e que simultaneamente fossem explicativos das exportações com 
destino a Inglaterra, o que desde logo nos levou a concluir que existia uma maior 
concentração das exportações relativamente às importações,  uma vez que 13 produtos 
apenas representavam 73% das exportações totais e 10 produtos 78% das exportações 
para Inglaterra, o que tendo em conta o objetivo deste trabalho nos levou a selecionar 
apenas aqueles cuja dependência do mercado inglês era superior. 
 
Quadro 1 – Peso das exportações destes produtos na amostra (13 produtos) representativa de 73%  do 
total das exportações 

 1890/1895 1895/1900 1900/1905 1905/1910 1910/1913 

Minério de cobre 7,8 5 5,2 5 3 
Cortiça matéria-prima 12,6 12,6 12,2 12,6 14 
Vinho do Porto 35 28,4 24 23 25,7 
Conservas de sardinha 4,6 5 5,8 6,8 7,7 
Cortiça em obra 3,8 3,4 4 4 3,7 

Nota: os valores correspondem às médias para cada um dos períodos 
Fonte: Elaborado com base nas estatísticas do comércio externo português, INE 

 
Quadro 2 – Peso das exportações destes produtos com destino a Inglaterra na amostra (10 produtos) 
representativa de 78% das exportações para Inglaterra 

 1890/1895 1895/1900 1900/1905 1905/1910 1910/1913 

Minério de cobre 9,6 6,8 3,2 4,8 5,25 
Cortiça matéria-prima 5,6 8,6 3,2 4,8 5.25 
Vinho do Porto 59,6 56,2 52 49,6 50 
Conservas de sardinha 5,4 8,6 10,2 10 10,25 
Cortiça em obra 8 7 8,4 10,4 9,75 

Nota: os valores correspondem às médias para cada um dos períodos 
Fonte: Elaborado com base nas estatísticas do comércio externo português, INE 

 
 
2.1. A exportação do vinho do Porto por ingleses para os ingleses 
 
No início da década de 1890 o vinho representava mais de 50% das exportações 
portuguesas o que se tornou um facto importante na historiografia sobre economia 
portuguesa,14  responsabilizado por alguns autores pelo lento crescimento do país,15 na 
medida em que os interesses do setor vinícola eram centrais nas relações externas e na 
posição subalterna relativamente à Inglaterra.16As exportações de vinho estavam 

                                                           
14 (Lains 1995) 
15 Halpern Pereira, M. 1983. Livre Câmbio e Desenvolvimento Económico. Lisboa: Sá da Costa Editora 
16 Leeds, A. 1983. «Agricultura, política nacional, subdesenvolvimento e migração em três regiões de 
Portugal». Análise Social XXXIX, n.º171: 285-312 
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concentradas num só produto, o vinho do Porto, originalmente produzido para 
satisfazer o gosto dos ingleses,17 sendo este um produto em função principalmente de 
um mercado em cuja produção, comercialização e transporte o capital inglês tinha 
investido.18 O vinho do Porto era exportado essencialmente por ingleses: «[…] com um 
pé nos socalcos do Douro e outro em Londres […]»19cuja procura criou a sua própria 
oferta,20 sendo difícil encontrar outros países consumidores cujos gostos vinícolas 
justificassem uma procura de igual dimensão e que permitisse a Portugal libertar-se 
desta dependência. Os vinhos do Porto mais apreciados pelos ingleses eram os do tipo 
vintage, e os vinhos de lotação, envelhecidos em casco e conhecidos no mercado por 
marcas de embarque, que consistiam no grosso do comércio de vinhos entre Portugal e 
a Inglaterra,21 sendo este um produto essencialmente vendido a granel, o que limitava 
fortemente o seu valor acrescentado.22  
Um dos principais problemas defrontados pela comercialização do vinho do Porto no 
estrangeiro era a concorrência movida pelos French Ports, Hamburg Ports e Terragona 
Ports, a preços inferiores aos genuínos Port Wines, mas também a concorrência exercida 
por vinhos embarcados em Lisboa, vendidos em Inglaterra como se fossem vinho do 
Porto, o que levava à depreciação dos verdadeiros vinhos do Porto embarcados no 
Douro.23 Tal situação resultou da crise de superprodução vivida no início do século XX, 
resultado da contração da procura e do alargamento das plantações de vinhedo em todo 
o país, especialmente no Centro e no Sul, consequência da reorganização da cultura da 
vinha decorrente da devastação provocada pela Phylloxera, e que levaram ao fabrico de 
falsificações de vinhos do Porto mais baratos como forma de combate à crise,24 não 
sendo, no entanto, este problema da contrafação exclusivo do vinho do Porto, uma vez 
que os produtores espanhóis de vinho Jerez (Sherry) eram igualmente afetados pela a 
concorrência sofrida no mercado inglês, seu principal mercado consumidor, pelas 

                                                           
17 Review of the World’s Commerce. Introductory To Commercial Relations of The United States with the 
Foreign Countries During the Year 1900. Issude From the Bureau Of Foreign Commerce, Department of 
State. Washington: Government Printing Office, 1901, 224 
18« […]A viragem do interesse dos britânicos para o grande trato do vinícola e particularmente para os 
vinhos do Douro, acontece depois de 1677, altura em que face ao protecionismo português, perigava o 
próspero comércio com o nosso país, avaliado em 400.000 libras por ano. O investimento no negócio dos 
vinhos surge nessa altura como alavanca do trato inglês na cidade do Porto e simultaneamente como 
alternativa ao negócio decadente dos açúcares e tabaco brasileiros.» Cardoso, A. Barros. 2004. «Os 
Estrangeiros no Porto do Vinho (século XVIII)». Douro – Estudos e Documentos. N.º17: 161-189,167 
19 (Miranda 1991, 64) 
20 Negrin de La Peña, J.A., García de La Cruz, J.M. e Duran Romena, G. 2004. «El Vino de Oporto en El 
Pensamiento Económico.» Douro – Estudos e Documentos, Ano 10, n.º19, 2004, 7-25 
21  Revista Commercial e Industrial, 3ºANNO, Dezembro, 1911, nº50, 44-46 
22 Afonso, O. E A. Aguiar. 2004. Comércio externo e crescimento da Economia Portuguesa no Século XX. 
Porto: Centro de Estudos Macroeconómicos e Previsão da Faculdade de Economia da Universidade do 
Porto 
23 Revista Commercial e Industrial, 3ºANNO, Dezembro, 1911, nº50, 44-46 
24 Sequeira, C. 2005. «Em Defesa da Marca “Porto” 1901-1905». Douro – Estudos e Documentos. N.º20, 
75-86 
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imitações baratas da África do Sul, do Chipre e até mesmo pelas falsificações feitas pelos 
próprios ingleses.25  
O Brasil fruto dos laços estabelecidos e do elevado número de imigrantes portugueses 
era o segundo maior importador de vinho do Porto, registando-se outros países 
compradores, como a Holanda, a Rússia, os Estados Unidos, e a Alemanha que no ano 
de 1908 assinou com Portugal um tratado comercial que veio por fim a um regime de 
exceção,26 no âmbito do qual praticamente só os produtos portugueses estavam 
submetidos aos encargos máximos da pauta, o que prejudicava fortemente as 
exportações, levando a que as vendas de vinho do Porto mais do que duplicassem em 
1910, representando 10% do total exportado em 1913. 
 

 
       Fonte: Elaborado com base nas estatísticas do comércio externo Português, INE 

 

 
 

 
2.2. As conservas de sardinha 
 
Os produtos da indústria de conservas de peixe, criada como uma indústria de 
exportação para os países industrializados,27 surgem neste período em destaque nas 
exportações de bens alimentares, sendo estes produtos mundialmente associados a 
Portugal,28  principalmente as conservas de sardinha que dada a sua abundância e 
qualidade levou o país, tal como aconteceu na região da Galiza em Espanha, a 
especializar-se na produção das mesmas. Um dos maiores desafios da indústria consistia 

                                                           
25 Simpson, J. 2002. «Adapting to International Markets: Sherry, 1820-1900». Douro-Estudos e 
Documentos, vol. VII (13) 2002 (3º), 207-222 
26  Araújo, H.G. O 1º Marco Histórico na Defesa das Marcas Regionais  dos Vinhos do Porto e da Madeira. 
O Tratado, O Banquete e O Discurso. Discurso%20da%20tratado%20c%20alemanha%201908.pdf 
27 (Halpern Pereira 2001, 84) 
28 As primeiras conservas de sardinha em azeite saíram de Setúbal para a Exposição de Paris em,  
1855 
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na incerteza da provisão das matérias-primas, dependendo não só da pesca que por 
vezes rareava, mas também do azeite importado, dado que o azeite nacional era de 
baixa qualidade o que o tornava inadequado às conservas de peixe, estando ainda 
dependente da folha de flandres fornecida pelo estrangeiro,29 em grande parte pelos 
ingleses, alemães e belgas.  
As conservas de sardinha representaram sempre mais de 76% das exportações de 
conservas de peixe ao longo de todo o período, com uma tendência de crescimento, 
partindo-se de um montante exportado de 6 872 toneladas, que cresceu e atingiu as  24 
555 toneladas em 1913, o que significou um aumento de três vezes e meia mais, 
enquanto as exportações de atum e outro peixe em conserva, não só eram pouco 
significativas em valor e tonelagem,30 como também não registaram uma tendência de 
crescimento, mantendo-se relativamente estáveis ao longo destes vinte e quatro anos, 
o que nos levou a focar apenas nas exportações de conservas de sardinha, que 
representavam 95% das exportações de conservas de peixe vendidas a Inglaterra.31 
As conservas de sardinha eram o terceiro produto mais exportado pelos portugueses 
para Inglaterra sendo o seu peso nas exportações totais para este país em 1890 de  4%, 
embora com uma tendência de crescimento, cuja taxa atingiu os 280% entre 1890 e 
1913, sendo de Portugal que este os ingleses mais importavam, seguindo-se a Noruega 
e a França, cuja oferta incluía uma boa quantidade de sardinhas portuguesas, que 
quando chegavam a França recebiam a designação de «Nantes» e outros nomes 
extraordinários, o que ocorria também em Portugal, quando as mesmas chegam a ser 
batizadas com nomes estrangeiros antes de saírem das fábricas nacionais.32 
A França, segundo mercado de destino mais importante, registou uma contração de 57% 
das suas compras entre 1890 e 1898, enquanto os mercados alemão e belga, embora 
registassem quantidades importadas muito inferiores às da Inglaterra, em 1898 tinham 
duplicado as suas compras face a 1890, ao mesmo tempo que o mercado italiano 
também crescia, mas a uma taxa inferior de 29%. Entre 1900 e 1913 a tendência foi de 
crescimento das exportações para estes quatro países, embora alguns, como a França 
tenham registado quedas relativamente significativas num ou noutro ano, enquanto a 
Inglaterra manteve sempre a sua importância como mercado de destino, o que parece 
ter sido facilitado pela crise de produção em França, que permitiu às marcas nacionais 
o acesso mais fácil a alguns mercados, como foi o caso do mercado inglês.33 A indústria 
francesa que era dominante no mercado internacional das conservas de sardinha, sentiu 
neste período fortes dificuldades provocadas pela escassez de sardinha em resultado da 
contração da captura das mesmas, não tendo condições para satisfazer 
simultaneamente a procura interna e a dos seus habituais mercados externos, sendo a 
única opção importar conservas de Portugal e Espanha, contribuindo assim para o 

                                                           
29 Mata, M.E. Managerial strategies in canning industries: A case study of early twentieth century 
Portugal.Lisboa: Faculdade de Economia da Universidade de Lisboa. 
File:///E:/Managerial%20Strategies%20Canning%20Industries.pdf 
30 Ver anexo 3 
31 (Miranda 1991, 96) 
32 Revista Commercial e Industrial, 3ºANNO, 1912, n.º58 a 60 
33 Revista Indústria Portuguesa, 1952, nº289 
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desenvolvimento da indústria conserveira nestes dois países, enquanto assistia ao 
encerramento das suas fábricas.34  
A Alemanha era vista como um potencial mercado em expansão, no entanto, ainda não 
se tinha conseguido conquistar a parcela do mercado mais exigente, e disposta a pagar 
preços mais elevados: 

 
Não há dúvida que as classes abastadas na Allemanha preferem ainda a sardinha francesa, 
não se importando de pagar por ella muito alto preço; porém as classes médias e baixas 
consomem já fortes quantidades de peixe português, em consequência do seu preço mais 
barato. 
Para conquistar ainda mais o mercado alemão é preciso que se prepare em Portugal bem o 
peixe, e que se faça uso de melhor azeite que o actual.35 

 
A Alemanha a partir de 1910 passou a ser o segundo mercado mais importante, e no fim 
do período importava cerca de 53% do volume de importação realizada pelos ingleses e 
16% do total, o mesmo acontecendo com o mercado italiano que foi crescendo ao longo 
dos anos representando 11% do total no ano de 1913. Embora estes fossem os 
mercados de destino mais importantes, Portugal em 1890 exportava já para dezanove 
países, nos quais figuravam os EUA, o Brasil, e a Argentina, alargando o leque de 
consumidores ao longo do período, chegando as conservas de sardinha portuguesas a 
vinte e nove países diferentes no ano de 1913, apesar das queixas frequentes sobre a 
forma como os industriais portugueses satisfaziam a procura em alguns destes 
mercados, não correspondendo muitas vezes às amostras que tinham servido de base 
às encomendas, apresentando sardinha demasiado grande e com escamas, variando o 
número de sardinhas por lata, o que dificultava as vendas e depreciava o seu valor em 
uns 25 por cento.36 
  

 

                                                           
34 Abreu, L.F. 2013. «The Fishing Canning Sector In Spain: Galicia, Vigo Estuary, 1900-2003». In Regional 
and Sector Economic Studies. Vol. 13-2 
35 Boletim Commercial. Ministério Dos Negócios Estrangeiros. Direcção Geral Dos Negócios Commerciais 
e Consulatres. Lisboa: Imprensa Nacional, 1907, Vol. X, n.º2 – Fevereiro de 1907, 89-97 
36 Boletim Commercial. Ministério Dos Negócios Estrangeiros. Direcção Geral Dos Negócios Commerciais 
e Consulares. Lisboa: Imprensa Nacional, 1898, Vol. I, n.º6 – Setembro de 1898, 1018-1021 
 



O comércio entre Portugal e o seu «velho» aliado no período que medeia o Ultimatum e o 
estalar da Primeira Grande Guerra 

 

10 
 

 
 Fonte: Elaborado com base nas estatísticas do comércio externo Português, INE 

 

 
 
2.3. A cortiça matéria-prima para os EUA e a cortiça em obra para Inglaterra 
 
O setor corticeiro português assentava a sua vantagem competitiva na abundante 
disponibilidade de cortiça e mão-de-obra barata, evidenciando desde sempre uma forte 
tradição exportadora, relevante no contexto do comércio externo português, tendo 
como principal produto de exportação a cortiça em matéria-prima nas suas diversas 
variantes (cortiça virgem, em pranchas, aparas, quadros e serradura), dado que o grande 
atraso da sua indústria fabril não lhe permitia uma maior exportação de cortiça 
processada, ao contrário do que ocorria com os outros países produtores, 
nomeadamente com a Espanha seu principal concorrente, cuja exportação de cortiça 
manufaturada representava 92% do total exportado de cortiça, o que representava 2,6% 
das exportações totais espanholas nesse mesmo período,37 dificultando a Espanha para 
tal a saída de cortiça em bruto como forma de proteger a sua laboração,38 o que levava 
a que sendo Portugal o país que mais cortiça produzia, não fosse que mais dinheiro 
recebia pela sua exportação.39  
As exportações de cortiça em matéria-prima dirigiam-se para os países transformadores 
em que o nível de fabricação tinha atingido um patamar significativo, uma vez que sendo 
Portugal um dos principais produtores mundiais de cortiça, forçosamente tinham de ser 
compradores de cortiça portuguesa, encontrando-se aqui não só a Inglaterra, a 
Alemanha, a Rússia, a Bélgica mas também e principalmente os Estados Unidos. As 
exportações de cortiça em obra estavam muito orientadas para o mercado inglês em 

                                                           
37 Parejo Moruno, F.M. 2010. «El Negocio del Corcho En Espanã Durante El Siglo XX.». Estudios De História 
Económica,n.º57. Banco de Espanha, 13  
38 Gonçalves Pereira. Economia Corticeira. Da importância da Cortiça na economia nacional. 
File://D://ECONOMIA%20CORTICEIRA%20Gonçalves%20Pereira.pdf 
39 Boletim da Associação Commercial De Lojistas De Lisboa, 3ª Série, Janeiro de 1909, n.º49: 1-10 
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cuja transformação industrial e venda o capital britânico tinha posições de relevo.40 
Sendo a cortiça quase um monopólio natural do país, confrontava-se, no entanto, com 
a concorrência de outros países produtores como a Espanha, a França, a Alemanha, a 
Rússia e Bélgica, que abasteciam metade do artigo consumido no mercado inglês.41 A 
Alemanha embora não produzisse cortiça, tinha criado uma indústria corticeira que 
prosperava, enquanto a Rússia, ao aplicar « […] direitos quasi prohibitivos sobre a 
cortiça, […] alimenta as suas fabricas, acrescendo a sua riqueza e o bem estar dos seus 
operários.»42   
O comércio mundial de cortiça era controlado por algumas empresas multinacionais, 
com entrepostos comerciais em Portugal, caso da Mundet,43 empresa catalã instalada 
em Portugal desde 1905, com uma estratégia assente no controlo da cortiça 
portuguesa,44 garantindo as quantidades necessárias de matéria-prima para abastecer 
as suas unidades fabris instaladas na América do Norte, conseguindo assim uma redução 
dos custos de transporte de Portugal para Espanha, e aproveitando ainda a possibilidade 
de escoamento da produção pelo porto de Lisboa, onde os produtos corticeiros não 
encontravam obstáculos ou encargos pesados. 
As exportações no seu estado natural interessavam aos países transformadores que na 
ausência de matéria-prima própria, protegiam a sua indústria transformadora, 
dificultando a entrada de artefactos de cortiça, através da aplicação de impostos, 
criando uma rede de compras no exterior.45 Sendo tal situação pouco favorável aos 
industriais corticeiros, estes solicitarem junto do governo que negociasse com os seus 
pares estrangeiros no «sentido de estes diminuírem os direitos pautais sobre a rolha 
portuguesa ou, em alternativa, proibirem a exportação de cortiça.».46 
A fileira de cortiça dependia quase exclusivamente dos mercados externos dada a 
exiguidade do consumo interno, o que lhe atribuía uma elevada vulnerabilidade a que 
se juntava a concorrência internacional, movida quer pelos outros países produtores e 
por aqueles que não sendo detentores da matéria-prima procediam à sua 
industrialização, e ainda pelos produtos sucedâneos, tornando o preço final um fator 
determinante do sucesso. Neste período a procura nos mercados mundiais cresceu, o 
                                                           
40 (Mattoso 1994) 
41 «A Espanha segundo paiz productor, forneceu à Inglaterra em 1910 apenas 3.000 toneladas de cortiça 
menos que Portugal […] » Revista Commercial e Industrial, 3ºANNO, Agosto a Outubro, n.º58 a 60, 1912 
42 Boletim da Associação Commercial De Lojistas de Lisboa, 3ª Série, Janeiro de 1909, n.º49, 7 
43 Afonso, F. 2016. «A Mundet e o acesso ao “filão de boa coretiça”. O Abastecimento de Matéria-Prima 
às Fábricas Mundet. (1905-1988)». In O Montado de Sobro e o Setor Corticeiro: uma perspetiva Histórica 
e Transdisciplinar, Coords. Rangel, F.F.;Faísca, C.M.;Bambico, S. e Mourisco, P. Badajoz: Diputation de 
Badajoz, 119-150. 
44 O controlo da cortiça era feito com base num sistema de informação assente num trabalho de 
prospeção em diversas zonas geográficas do país, periodicamente atualizado, sobre as diferentes regiões, 
herdades, os sobreiros e o tipo de cortiça (classificada em fraca, regular ou boa) produzida por cada 
produtor florestal, permitindo à empresa avaliar sobre os vários tipos e qualidades de cortiça disponível 
nos montados após nove anos de criação, bem assim como a previsão sobre as quantidades de matéria-
prima que estimavam poder vir a ser adquiridas. (Afonso 2016, 126) 
45 Branco, A. 2009. «O impacto da fileira de cortiça no crescimento económico inglês no período de 1930 
a 1974».In Alcornacales e industria corchera: Hoy, ayer y mañana,Santiago Zapata. 740-780 
46 Garcia Penedo, I. 2009. Junta Nacional de Cortiça. Lisboa: Edição do Programa www.promocork.com, 
74 
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mesmo ocorrendo com a procura realizada pelos ingleses que tinham instalado fábricas 
cuja matéria- prima era a cortiça, e as exportações portuguesas reagiram positivamente, 
crescendo e abastecendo estes mercados, o que se traduziu numa maior integração das 
exportações portuguesas no mercado externo,47 ocupando a cortiça o segundo lugar 
não só das exportações do país, o que de certa forma traduzia a debilidade da indústria 
portuguesa, mas também das exportações para a Inglaterra, cujo valor rondava os 15% 
do total,48 repetindo-se com a cortiça o que se verificava com o vinho, a sua venda em 
bruto limitava o potencial valor acrescentado. O predomínio da exportação de cortiça 
como fonte de matéria-prima evidenciava a falta de capacidade concorrencial e negocial 
para conquistar novos mercados.49 
 

 
        Fonte: Elaborado com base nas estatísticas do comércio externo Português, INE 

 

 
        

O principal produto de cortiça em obra exportado eram as rolhas de cortiça, cuja 
produção estava fortemente dependente da procura dos mercados externos que 
cresceu consideravelmente nas últimas décadas do século XIX ligada ao grande 
desenvolvimento da indústria de fabrico de garrafas e recipientes de vidro,50 contendo 
os mais variados produtos como os perfumes, a água, os refrescos e o azeite,51 mas 

                                                           
47 (Halpern Pereira 2001) 
48 (Miranda 1991, 78) 
49 Mendes, A.M.S. Carvalho. 2002. A Economia do Sector da Cortiça em Portugal. Evolução das Actividades 
de Produção e de Transformação ao longo dos Séculos XIX e XX. Porto: Documento de Trabalho, 
Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Economia e Gestão, 43 
50Gonçalves Pereira. Economia Corticeira. Da importância da Cortiça na economia nacional. 
File://D://ECONOMIA%20CORTICEIRA%20Gonçalves%20Pereira.pdf 
51 Zapata, S. 2010. La “Revolución Vitivinícola” Y Sus Efectos Sobre El Negocio Corchero. Documento de 
Trabalho- Associação Espanhola de História Económica, n.º1002 
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dependente também da expansão da indústria vinícola e de outras bebidas alcoólicas,52 
sendo o seu consumo interno muito reduzido.  A rolha portuguesa confrontava-se com 
dificuldades em competir nos mercados internacionais, devido em parte à má qualidade 
das cortiças nacionais, fruto de décadas de deficientes práticas suberícolas 
proporcionadas por uma ausência legal relativamente ao descortiçamento.53   
No início deste período a indústria rolheira confrontou-se com dificuldades provocadas 
por um excesso de oferta, ao mesmo tempo que os países estrangeiros fabricavam as 
suas próprias rolhas de cortiça com matéria-prima importada em grande parte de 
Portugal, impondo direitos elevados à produção portuguesa.54 No entanto, apesar das 
dificuldades, as exportações de rolhas de cortiça registaram uma tendência de 
crescimento ao longo de todo o período, proporcionado pela desvalorização do escudo 
que facilitou as vendas nos mercados internacionais. A presença da indústria rolheira 
portuguesa nos mercados mundiais só não foi maior neste período considerado a «idade 
de ouro» rolheira, devido à falta de capacidade das autoridades portuguesas para 
negociarem tratados comerciais, dada a desagregação existente entre os produtores 
portugueses, que não proporcionava uma atuação em bloco,55 impedindo Portugal de 
aproveitar ao máximo as excelentes condições da procura internacional. 
Entre 1890 e 1913 exportou-se em média 1 962 toneladas ao ano, registando-se no ano 
de 1913 um volume de exportação superior em 84% ao de 1890, com destino 
essencialmente para dois mercados europeus: o inglês e o alemão. O valor médio 
exportado ao longo do período foi de 678 contos de reis, sendo o valor de exportação 
em 1913 superior em 23% ao de 1890, o que comparado com o crescimento da 
tonelagem exportada, nos leva a concluir pela diminuição do seu valor em 33%, o que 
foi justificado pela  forte depreciação que as rolhas portuguesas sofreram nos mercados 
consumidores devido à concorrência exercida  pela rolha de disco (crown cork)56 de 
preço inferior, pelas cortiças finas da Catalunha e pelas cortiças brutas da Argélia, mas 
também consequência da venda de cortiça  de menor qualidade, que desprestigiava o 
produto português.57  
As rolhas fabricadas em Portugal eram exportadas em grande parte para o mercado 
inglês, na medida em que tinham entrada livre nesse país ocupando uma posição de 

                                                           
52 Parejo, F.M. Moruno. 2009. «El Negocio de Exportación Corchera en España y Portugal Durante el Siglo 
XX: Cambios e Interveción Pública». Tese Doctoral, Universidade De Extremadura, Área da História e 
Instituciones Económicas, Badajoz, Julio de 2009 

 
53 Faísca, C.M. 2016. Criando uma desvantagem? A Regulação Contratual das práticas Suberícolas em 
Espanha e Portugal (1852-1914).Imprensa da Universidade de Coimbra. 
http://hal.handle.net/10136.2/38200 
54 Mónica, M. F. 1987. «Capitalistas e Industriais (1870-1914)». Análise Social, XXIII, n.º 99: 819-863, 843 
55 «A Espanha e a Itália, por exemplo, gozavam da cláusula de nação mais favorecida nas pautas 
alfandegárias francesas, oque lhes permitia serem abrangidas por um direito que era cerca de metade do 
cobrado às rolhas portuguesas.» (Lains 2003, 82) 
56 A rolha de disco, foi inventada pelos americanos e era fabricada com folha de flandres e revestida de 
uma capa interior de cortiça 
57 Gonçalves Pereira. Economia Corticeira. Da importância da Cortiça na economia nacional. 
File://D://ECONOMIA%20CORTICEIRA%20Gonçalves%20Pereira.pdf 
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destaque, ao contrário do que acontecia na maior parte dos outros países, como os EUA 
e a Alemanha que sobrecarregavam de impostos as cortiças manufaturadas,58 
protegendo desta forma as suas indústrias domésticas. Em 1890 a Inglaterra absorvia 
cerca de 72% das exportações portuguesas de rolhas de cortiça, valor que foi diminuindo 
durante toda a década, e em 1900 já só comprava metade das exportações de rolhas, 
registando-se uma tendência de crescimento a partir daí, levando a que em 1913 o peso 
relativo das suas aquisições atingisse os 65%. A Alemanha, era o segundo principal 
mercado para as rolhas de cortiça, e a sua importância como consumidor deste produto 
natural transformado cresceu até 1900, ano em que as suas aquisições representaram 
cerca de 31%, apesar do aumento da tarifa no ano de 1892 de 10 para 30 marcos por 
cada 100 quilogramas, ao contrário do que acontecia com o principal concorrente 
português, a Espanha, que conseguiu neste mesmo ano prorrogar um tratado anterior, 
no qual lhe era aplicada uma tarifa mais baixa.59 A menor qualidade da cortiça 
portuguesa quando comparada com a cortiça da Catalunha, levava a que os alemães 
adquirissem principalmente rolhas para garrafas de cerveja, uma vez que o seu menor 
comprimento relativamente às rolhas usadas no vinho, implicava o pagamento de cerca 
de metade de direitos de entrada, embora em geral a Alemanha não comprasse a rolha 
já cortada para evitar o pagamento do imposto, mas também porque estas rolhas 
podiam ser cortadas à máquina na Alemanha, que facilmente e a menor custo substituía 
a mão-de-obra portuguesa.60 
 

3. A importância das importações: a dependência dos produtos ingleses 

Na perspetiva dos ingleses, e no que concerne às importações, Portugal era um mercado 
atrativo, na medida em que era um consumidor dos bens industriais ingleses, e campo 
de investimento rendoso para os capitais supérfluos dos estados dominantes (centros 
de vinificação) como o Reino Unido, podendo estes, na visão pessimista de autores  
como Mühll61 e Sideri,62 constituir um obstáculo ao desenvolvimento e criar uma 
situação de dependência pior do que a gerada pelas importações, reforçando uma 
determinada divisão do trabalho. A probabilidade de ocorrência destes efeitos era 
elevada quando se tratava de países como Portugal, no qual a ausência de uma clara 
estratégia de desenvolvimento impedia que os capitais importados se direcionassem 
para os sectores modernos da economia, tornando-se no caso português um 
«instrumento de penetração nas colónias portuguesas em África, para onde se 

                                                           
58 Pestana, M. e I. Tinoco. 2009. «A Indústria e o Comércio de Cortiça em Portugal Durante o Século XX» 
Revista Silva Lusitana 17 (1): 1-26, EFN, Lisboa, 5 
59 Espanha ao contrário de Portugal exportava 95% da sua cortiça sob a forma de produtos 
manufaturados, sendo estes mais competitivos que os produtos de origem portuguesa. A diferença entre 
a dimensão da indústria portuguesa e espanhola era já neste fim de século, muito considerável, sendo a 
produção espanhola de rolhas 38 vezes superior à de Portugal (Lains 1995). 
60 Boletim Commercial, vol. X, n.º2, Fevereiro de 1907 
61 Mühll, U.V. 1982. «O Mal Português: a dependência, causa do subdesenvolvimento». Análise Social, 
XVIII, nº72-73-74: 1033-1036, 1034 
62 Sideri, S. 1978. Comércio e Poder: Colonialismo informal nas relações Anglo-Portuguesas. Lisboa: 
Edições Cosmos,211 
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começavam a voltar as atenções das potências europeias»,63 defendo alguns que a 
ligação Londres-Lisboa assentava nas realidades coloniais.64 
Portugal era um país fortemente dependente das importações, o que se por um lado o 
tornava mais vulnerável e pressionava a sua balança comercial e as suas reservas em 
divisas, por outro lado permitia-lhe arrecadar receita fiscal significativa, constituindo 
esta uma das principais rúbricas do orçamento público,65 desempenhando os direitos 
aduaneiros claramente uma função fiscal, embora muitas vezes justificada num objetivo 
extra-fiscal de defesa da produção nacional, praticamente inexistente. A primeira 
caraterística da evolução das importações que ressalta do gráfico é a contração das 
mesmas nos anos de 1891 e 1892, coincidente com a discussão e adoção da Pauta de 
1892,66 considerada por alguns como claramente protecionista e desfavorável às 
entrada dos produtos ingleses, e que pretendia ir ao encontro do descontentamento 
nacional e do sentimento anti-britânico provocado pelo Ultimatum inglês.67 A partir 
dessa data registou-se um crescimento contínuo das importações que durou até 1900, 
mantendo-se o seu valor  sensivelmente estável até 1907, atingindo no último ano em 
valores correntes o dobro do valor importado em 1890. Por sua vez a geografia das 
importações revela-nos um elevado grau de concentração, embora menor que o das 
exportações, representando o fluxo importador com proveniência da Europa em média 
80% do total, e as importações inglesas 30%, apesar da denúncia do Tratado com este 
País em 1891, da Pauta de 1892, e da conquista progressiva por parte da Alemanha do 
mercado português, ao mesmo tempo que a França perdia  importância relativa como 
fornecedor,68 e o Brasil e os Estados Unidos figuravam  como principais abastecedores 
além-mar. 

 

                                                           
63 (Sideri 1978, 134) 
64 Oliveira, P. Aires. 2007.Os Despojos da Aliança. A Grã-Bretanha e a Questão Colonial Portuguesa, 
1945-1975.Lisboa: Tinta da China 
65 (Lains 1987) 
66A Pauta de 1892 vigorou por 31 anos, embora com ajustamentos, contendo 572 artigos agrupados em 
6 classes (Labisa, A.S. 1999. «A Pauta Aduaneira de 1892». In História Económica do Banco de Portugal 
67 (Miranda 1991) 
68 Ver anexo 4 e anexo 5 
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        Fonte: Elaborado com base nas estatísticas do comércio externo Português, INE 

 

A composição interna das importações estava concentrada nas matérias-primas e 
produtos alimentares que representavam a maior percentagem, estando fortemente 
dependentes dos fornecimentos ingleses no que se refere ao carvão, assegurados em 
quase 100% pelos minas inglesas, dependência que também se fazia sentir no 
abastecimento de tecidos de algodão que era monopolizado pelos ingleses, embora o 
aumento das importações de algodão em rama, proveniente essencialmente dos 
Estados Unidos, indiciasse a substituição das importações de panos ingleses por 
produção interna,69que sem viabilidade de penetração nos mercados externos eram 
exportados apenas para as colónias. As importações de trigo e bacalhau, as primeiras 
provenientes de Inglaterra e as segundas dos Estados Unidos e da Argentina, 
contribuíam para a dependência externa crónica e para o défice alimentar do país. 
Para o nosso estudo construímos uma amostra de produtos importados cujo critério de 
seleção assentou no seu peso relativamente às importações totais e às importações 
originárias de Inglaterra, incluindo no Quadro nº3 aqueles com maior importância 
relativa no total das importações dos 22 produtos que representam 55% das 
importações totais, e no Quadro nº4 o peso relativo destes mesmos produtos no total 
das importações dos 11 produtos da nossa amostra que representam 65% das 
importações com proveniência de Inglaterra. 
 
Quadro 3 – Peso das importações destes produtos na amostra (22 produtos) representativa de 55% do 
total das importações 

 1890/1895 1895/1900 1900/1905 1905/1910 1910/1913 

Algodão em rama 9,6 9,4 13,4 11,4 14 
Carvão 9,4 9,2 14,4 11,2 11,25 
Tecidos e fio de juta 8,2 6,8 6.2 6 6,25 
Trigo 19,8 20,6 9,2 12 8,75 
Bacalhau 8,6 8,8 10,4 10,6 11 

Nota: os valores correspondem às médias para cada um dos períodos 

                                                           
69 (Halpern Pereira 2001) 
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Fonte: Elaborado com base nas estatísticas do comércio externo português, INE 
 
 

Quadro 4 – Peso das importações destes produtos provenientes de Inglaterra na amostra (11 produtos) 
representativa de 65% das importações totais provenientes de Inglaterra 

 1890/1895 1895/1900 1900/1905 1905/1910 1910/1913 

Algodão em rama 4,2 8,2 5,2 3,4 2,75 
Carvão 26,8 25,4 37,6 33,6 34,5 
Tecidos e fio de juta 18,6 16,2 13,2 13,8 12,5 
Trigo 1 0,4 0,4 2,6 3,25 
Bacalhau 12,4 15 19,8 20,4 14 

Nota: os valores correspondem às médias para cada um dos períodos 
Fonte: Elaborado com base nas estatísticas do comércio externo português, INE 
 
 

Após a denúncia do Tratado com Inglaterra no ano de 1891 e da adoção da Pauta de 
1892, Portugal posicionou-se como um dos mais protecionistas dos principais mercados 
clientes da Inglaterra no ano de 1902,70 ao mesmo tempo que assinava Tratados de 
Comércio e Navegação com outros países, facilitando a entrada de produtos 
concorrentes dos produtos ingleses, não estando o comércio com a Inglaterra regulado 
por qualquer acordo o que o sujeitava às tarifas máximas da pauta em vigor. 
 
3.1. O Carvão inglês 
 
A Inglaterra tinha o monopólio do abastecimento do carvão a Portugal, debatendo-se o 
país com uma preocupante dependência externa em matéria energética, uma vez que a 
produção nacional raramente ultrapassava as 20 000 toneladas ao ano71 e o carvão 
nacional era de má qualidade, não encontrando colocação no mercado nacional sendo 
apenas utilizado em consumo doméstico.72 
 

 

                                                           
70 «[…] uma comissão britânica encarregada de estudar o nível de protecção nos principais mercados 
clientes da Grã-Bretanha, publicou uma lista de níveis de protecção, referentes a 1902 […] na qual 
Portugal aparece como um dos países mais protecionistas […]. Lains, P. 1987. «O Proteccionismo em 
Portugal (1842-1913): um caso mal sucedido de industrialização.» In Análise Social, XXIII, nº97: 481-503 
71Carvalho, D. Passado e Futuro dos Recursos Minerais em 
Portugal.www.cienciaviva.pt/img/upload/delfim20%revista20%coloquio_ciencias_fcgulbenkian_1994pd
f 
72 (Barreto e Mónica 1999, 461) 
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Fonte: Elaborado com base nas estatísticas do comércio externo português, INE 
 

A importação de carvão registou um movimento ascendente neste período, quer em 
tonelagem quer em valor, embora o aumento em contos tenha sido mais acentuado, 
tornando-se tal mais evidente entre os anos de 1897 e 1900, atingindo-se em 1900 o 
valor máximo importado, resultado do aumento do preço da tonelada de carvão que 
triplicou entre 1897 e 1898 e duplicou entre 1898 e 1900. Tais aumentos podem em 
parte  ser explicados pela desvalorização do escudo face à libra que se acentuou nestes 
anos, pois se em 1896 a libra se trocava por 5 853 reis, em 1898 a moeda inglesa valia 7 
108 reis,73  mas também pelo aumento anormal do seu preço na fonte em resultado das 
guerras em que a Inglaterra estava envolvida na Ásia e no Transval.74 A partir de 1899 a 
valorização do escudo face à libra teve um efeito positivo sobre os valores importados, 
estabilizando-se o preço da tonelada de carvão durante mais de dez anos, entre 1901 e 
1911, para voltar a aumentar em cerca de 30% no ano de 1912 o que poderá ser 
imputado não só à greve nas minas inglesas,75 mas também a uma nova desvalorização 
do escudo, mantendo-se a dependência do carvão inglês.  
 
 

 

3.2. O algodão necessário à industrialização 
 
A industrialização do país foi tardia e baseou-se na indústria têxtil, atividade produtiva 
que se periferizava,76 e que beneficiava internamente de uma proteção muito 
significativa, uma vez que um operário português produzia um valor equivalente a 25% 

                                                           
73 Santos, L. Aguiar. 2001. «A crise financeira de 1891: uma tentativa de explicação». Análise Social, XXXVI, 
n.º158-159:185-207,202 
74 (Lains 1995, 137-138) 
75 Revista Commercial e Industrial, 3ºANNO, Agosto a Outubro de 1912, nº58 a 60: 181-193 
76 Fortuna, c. 1993. O Fio da Meada – O Algodão de Moçambique, Portugal e a Economia-Mundo (1860-
1960). Porto: Edições Afrontamento, 17. 
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do seu congénere inglês,77 tornando quase impossível a competição nos mercados 
internacionais, apesar dos baixos salários praticados no país. 
A importação de algodão em rama, matéria-prima da indústria têxtil, registou uma 
tendência de crescimento, sendo a tonelagem importada no ano de 1913 de mais do 
dobro da tonelagem importada no início do período, enquanto em valor estas 
importações quase triplicaram. Este crescimento prendia-se com o aumento do número 
de fábricas de tecidos de algodão, que levou a que a substituição das importações de 
panos de algodão ingleses fosse feita essencialmente à custa do desenvolvimento da 
indústria manufatureira portuguesa, através da montagem de novas unidades, mas 
também à custa do aumento da produtividade das fábricas existentes:78  
 

Lentamente, o crescimento da indústria algodoeira fora-se refletindo na composição das 
entradas de algodão, tendo aumentado a parcela de algodão em rama nas importações 
globais de algodão…É a partir de 1890-94 que tem lugar uma mudança qualitativa, a quota-
parte do algodão em rama importado passou a ser superior à entrada de tecidos- 47% e 
43%- iniciando-se uma inversão que prosseguia em vésperas da Primeira Guerra Mundial.79  

 

Nos primeiros anos da década de 1890 as fontes de abastecimento de algodão em rama 
eram pouco diversificadas, registando as estatísticas portuguesas para o ano de 1890 
apenas sete países fornecedores, destacando-se entre eles o Brasil, os EUA e a Inglaterra  
que neste período satisfizeram em média 92% das necessidades de importação. Até 
1894 o Brasil forneceu em média mais de 60% do total destas importações, registando 
no ano de 1895 uma queda de cerca de 20%, ao mesmo tempo que nesse mesmo ano 
os Estados Unidos mais do que duplicavam as suas exportações de algodão em rama 
para Portugal, passando a fornecer uma quantidade idêntica à quantidade fornecida 
pelo Brasil, enquanto os ingleses expandiam igualmente os seus fornecimentos, mas em 
quantidades inferiores. Entre 1896 e 1900 estes três países partilharam de uma forma 
mais ou menos equilibrada o mercado português, embora já se sentisse um decréscimo 
das importações provenientes de Inglaterra, que caíram definitivamente a partir de 
1906 (sendo de notar que os ingleses não eram produtores de algodão em rama, mas 
meros centralizadores do seu comércio com o seu Império, sendo a India o segundo 
maior produtor mundial, a seguir aos Estados Unidos, nos primeiros anos da década de 
1900).80 Entre 1900 e 1906, o Brasil e os Estados Unidos foram alternando posições, e a 
partir de 1906, os americanos afirmarem-se como principais fornecedores, 
distanciando-se dos outros dois países de tal forma que em 1913, 72% das importações 
de algodão em rama eram originárias dos EUA. 

 

                                                           
77 (Lains 2003, 118) 
78 (Miranda 1987) 
79 (Halpern Pereira 2001, 82) 
80 Garrett, H. 1907. Statistical Abstract of The World. New York: John Wiley & Sons. London: Chapmane 
Hall Limited 
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            Fonte: Elaborado com base nas estatísticas do comércio externo Português, INE 

 

 
 
 

3.3. O bacalhau e o trigo importados 
 
As importações de bens alimentares representaram em média ao longo do período 28% 
das importações totais, registando até ao ano de 1899 um peso relativo mais elevado, 
quando comparado com a importância relativa na década de 1900. As oscilações 
verificadas resultaram em grande parte da irregularidade das importações de trigo em 
grão, produto que conjuntamente com o bacalhau representavam mais de 50% dos oito 
produtos alimentares mais importados e que eram para além destes dois o açúcar, o 
arroz, o café, as favas, o milho e as sementes oleaginosas. O trigo e o bacalhau 
contribuíam  significativamente para o défice da balança alimentar, sendo o trigo 
importado proveniente na sua grande parte dos Estados Unidos e da Argentina 
enquanto o bacalhau vinha de Inglaterra, o que nos leva a concentrar a nossa atenção 
apenas neste último produto. 
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                  Fonte: Elaborado com base nas estatísticas do comércio externo Português, INE 

 

 
 

Os portugueses desde o século XV que pescavam bacalhau no Atlântico Norte, no 
entanto, tal atividade  foi incentivada a partir de 1830 pelo Decreto de 6 de Novembro, 
que veio substituir o imposto baseado na quantidade de pescado por um imposto 
assente no número de barcos,81 levando a Companhia de Pescarias Lisbonense a 
interessar-se pela pesca do bacalhau e a optar pela tecnologia inglesa ao adquirir a 
Inglaterra seis escunas aparelhadas para este tipo de pesca, com tripulação inglesa para 
treinar os futuros tripulantes portugueses, desempenhando assim um papel importante 
na organização da frota portuguesa.82 
As necessidades internas de consumo de bacalhau foram sempre muito superiores à 
capacidade portuguesa de pesca de bacalhau, não ultrapassando a taxa de auto-
aprovisionamento 12% neste período,83 dando espaço aos ingleses para 
desempenharem um papel dominante no seu comércio, o que levou à fixação dos 
principais importadores ingleses essencialmente no Norte de Portugal,  onde mais tarde 
viriam a surgir os centros armadores da pesca do bacalhau. As importações de bacalhau 
se por um lado obrigavam à saída de divisas do País, por outro permitiam ao Estado 
arrecadar receita fiscal significativa e estável, que entre 1900 e 1920 representou 
aproximadamente a 5% do total arrecadado com os direitos de importação (excluindo-
se nestes os direitos cobrados sobre os cereais e o tabaco).84 
A tonelagem importada de bacalhau registou neste período uma tendência de 
crescimento, embora se tenham registado quebras em alguns anos considerados, 

                                                           
81 O Decreto de 6 de Novembro aboliu o pagamento da dizima sobre o pescado e estipulou um novo 
encargo referente a uma licença anual de 3$00 reis de Direitos e de 480 reis de Emolumentos por barco. 
Moutinho, M. 1985. História da Pesca do Bacalhau: Por Uma Antropologia do “Fiel Amigo”. Lisboa: Editora 
Estampa, 24-25 
82 (Moutinho 1985, 27)  
83 Garrido, A. 2010. O Estado Novo e a Campanha do Bacalhau. Temas e Debates, Círculo de Leitores 
84 (Garrido 2010, 43) 

0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000

18
90

18
91

18
92

18
93

18
94

18
95

18
96

18
97

18
98

18
99

19
00

19
01

19
02

19
03

19
04

19
05

19
06

19
07

19
08

19
09

19
10

19
11

19
12

19
13

Gráfico 8
Importações de trigo em grão e de bacalhau 

(em contos de reis)

Importações de trigo em grão Importações de bacalhau



O comércio entre Portugal e o seu «velho» aliado no período que medeia o Ultimatum e o 
estalar da Primeira Grande Guerra 

 

22 
 

importando-se em 1913 uma quantidade 58% superior à quantidade de bacalhau 
adquirida ao estrangeiro em 1890. As principais proveniências do bacalhau eram a 
Inglaterra, a Noruega e a Suécia, importando-se em média neste período 54% de 
Inglaterra e 36% da Noruega e Suécia,85 no entanto, até 1910 a Inglaterra liderou as 
importações, controlando não só o comércio grossista mas também a venda a retalho, 
estando a venda de bacalhau da Terra Nova feita pelos ingleses ligada aos negócios do 
vinho, fruto das linhas de transporte utilizadas, que desta forma embarcavam vinho em 
Portugal que ia para Inglaterra, via Terra Nova.86 No ano de 1895 Portugal assinou um 
tratado comercial com a Noruega que visava a troca de bacalhau norueguês por vinhos 
portugueses e estabelecia  um imposto aduaneiro de 34 reis por quilo,87 desprotegendo 
a escassa produção nacional, ao mesmo tempo que se beneficiava o negócio de 
importação. No ano de 1986 procurou-se alargar os mercados fornecedores de bacalhau 
através do estabelecimento de uma convenção com a Dinamarca,88 o que resultou numa 
contração de 32% da quantidade de bacalhau fornecida pela Inglaterra no ano de 1911, 
enquanto a Noruega e a Suécia consideradas conjuntamente89 aumentaram as suas 
vendas, passando à posição de principais fornecedores, embora essas vendas avaliadas 
em contos de reis tivessem um valor inferior aos fornecimentos ingleses, o que 
significava que o preço da tonelada de bacalhau proveniente desses dois países, era 
inferior ao preço exigido pelos ingleses. Nos anos de 1912 e 1913 quer a tonelagem, 
quer o valor fornecidos pela  Noruega e pela Suécia foram superiores aos da Inglaterra, 
e durante este período, estes três países forem sempre responsáveis por mais de 80% 
dos abastecimentos a Portugal.  

 

3.4. Os panos ingleses 

 

A forte dependência da importação de tecidos de algodão de Inglaterra tem a sua raíz 
no século XVIII na assinatura do Tratado de Methuen (o Tratado dos Panos e Vinhos),90 

                                                           
85 Nas estatísticas de comércio externo do INE para este período os dados para estes dois países são 
apresentados em conjunto. 
86 Macaulay, R. 1950. Ingleses em Portugal. Porto: Livraria Civilização 
87 (Moutinho 1985, 30) 
88 (Miranda 1991, 139) 
89 A partir de 1901 as importações de bacalhau da Noruega e da Suécia passam a constar separadas nas 
estatísticas de comércio externo do INE, no entanto, sempre que ocorreram importações da Suécia, nós 
considerámo-las em conjunto com as da Noruega. 
90 O “Tratado de Methuen” apresenta-se como um instrumento que permite à Inglaterra conseguir os 
seus objectivos e tornar a dependência de Portugal perfeita. O Tratado estabeleceu um vínculo 
permanente entre os interesses fundiários de Portugal e a Inglaterra, ligação que está na base da 
dependência de Portugal. (Sideri 1978, 32). «[…] ao contrário da opinião dos harpios livrecambistas, os 
tratados de Methuen foram excelentes acordos diplomáticos, com um bom tratado comercial, tanto para 
Portugal como para a Grã-Bretanha». Borges de Macedo 1994, 23). «[…]prohibiu-se em 1684 a 
importação de panos de lâ estrangeiros no paiz. Estas medidas traduziram resultados que logo se 
sentiram, como porém esses resultados eram benefícios para Portugal, eram prejuízos para os aliados, 
interessados no atrazo industrial dos portugezes, e portanto a Inglaterra que viu as suas exportações  para 
o nosso reino baixarem[…]empenhou-se […] em destruir o tão auspicioso movimento fabril iniciado pelo 
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que suscitou um maior interesse comercial dos ingleses por Portugal, e em especial pelo 
comércio de vinho, depois de esgotado o ouro do Brasil.91 Este Tratado discutido ao 
longo do tempo, continua a suscitar interpretações contraditórias,92 tendo sido 
indiscutivelmente um marco importante nas relações comerciais externas portuguesas, 
abrindo portas à entrada dos lanifícios ingleses, e consagrando a posição favorecida de 
Portugal relativamente à França no que se refere ao comércio de vinhos,93 benéfica não 
só para Portugal mas também para as indústrias britânicas, na medida em que os vinhos 
portugueses se trocavam por mercadorias enriquecendo as indústrias inglesas, ao passe 
que os vinhos franceses eram pagos em dinheiro.94 
Os produtos mais vendidos pelos ingleses eram os tecidos de algodão tapados, lisos, 
branqueados e crus que eram estampados ou tingidos nas fábricas nacionais e 
exportados para as colónias, sendo conhecidos como os «riscados para África».95 As 
estamparias portuguesas importavam panos crus de Inglaterra, uma vez que os mesmos 
eram considerados de melhor qualidade, procurando evitar que sobre eles recaíssem 
direitos aduaneiros elevados, o que gerava o confronto interno entre  livre-cambistas e 
protecionistas, e proporcionava o descuro da produção nacional escudado no 
argumento da incapacidade técnica.96 Com a Pauta de 1892 a concorrência exercida 
pelos tecidos ingleses à produção nacional abrandou e as exportações para os mercados 
ultramarinos aumentaram, o que proporcionou elevados lucros para o setor e 
industriais algodoeiros.97 
 

                                                           
Conde da Ericeira, e o seu embaixador Methwen arrancou à imbecilidade de D.Pedro II, o ominioso 
tratado a que ficou ligado o seu nome (1703).» (Teixeira 1942, 112) 
91 Vincent-Smith, J. 1975. As Relações Políticas Luso-Britânicas 1010-1916. Lisboa: Colecção Horizonte 
92 «[…] alguns entenderam que ele foi inútil visto que a concorrência final dos vinhos no mercado 
inglês se travaria fatalmente entre os portugueses e os espanhóis. Outros, pelo contrário, viram 
nele causa última da irreversibilidade da dependência económica e política de Portugal face à 
Inglaterra, dando como certo que este país foi o único a beneficiar do ouro brasileiro e que foi 
por exigência do seu articulado que fracassaram no nosso país os sucessivos projectos de 
industrialização. Alguns entendem que o acordo se limitou a consagrar uma situação de facto 
que era de conveniência mútua: os ingleses tinham interesse em colocar os seus panos e 
Portugal preferia-os por serem mais baratos; Portugal tinha interesse em vender à Inglaterra a 
sua produção vinícola – Inglaterra que por sua vez via com bons olhos a hipótese de receber em 
troca das suas exportações um produto português de qualidade como era o vinho.» Silva, F. 
Ribeiro. 2004. «Os ingleses e as Circunstâncias políticas do Negócio dos Vinhos do Porto e Douro (1756 -
1800)». Douro Estudos e Documentos, Outubro, nº18: 93-111, 95 
93 Almada, J. 1962. «Aspectos económicos da aliança luso-britânica». Lisboa: Boletim Trimestral 51, 
Serviços de Estudos Económicos. Banco Nacional Ultramarino: 3-43, 16 
94 Cardoso, A. Barros. 2003. «Portugal e a Inglaterra nos Tempos Modernos». Porto: Revista da Faculdade 
de Letras, História. III Série, vol.4:037-057, 53 
95 Halpern Pereira, M. 1999. «Portugal entre dois Impérios». Revista de Economia Global e Gestão, Vol. IV 
1/99 Edição AEDG/ISCTE: 69-95, 81 
96 Alves, J.F. 1999. Fiar e Tecer – uma perspectiva histórica da indústria têxtil a partir do vale do Ave. Vila 
Nova de Famalicão: Câmara Municipal, 41 
97 (Mónica 1987, 837) 
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Fonte: Elaborado com base nas estatísticas do comércio externo Português, INE 

 

 
O domínio dos tecidos ingleses no mercado nacional é ilustrada no Gráfico 5, e embora 
a Inglaterra tenha desvalorizado a sua indústria algodoeira a partir de 1860,98 
continuava a ser o segundo maior produtor  mundial de artigos de algodão 
confrontando-se no entanto, com a crescente concorrência alemã não só no seu próprio 
mercado interno, mas também nos seus tradicionais mercados de exportação, em 
resultado da combinação de técnicas inovadoras de vendas, com uma relação qualidade 
preço dos produtos alemães superior à oferecida pelos produtos ingleses, embora 
muitas vezes acusados de práticas de dumping.99 

 
4. Conclusões 

No início da década de 1890  estávamos perante um Portugal protecionista,100 com um 
nível de desenvolvimento aquém dos outros países europeus, com uma economia 
relativamente fechada, a braços com uma crise financeira, e que tinha como primordial 
parceiro comercial a Inglaterra, principal potência económica e marítima, desenvolvida 
e livre cambista, à qual estava ligado pela «Aliança» e da qual dependia a sua soberania, 
o seu Império colonial, e o seu comércio externo. As trocas comerciais com a Inglaterra 
pendiam claramente a favor desta, e tinham-se regido até à data por um tratado de 
comércio, denunciado no ano de 1891, num ambiente de forte hostilidade face aos 
ingleses, na sequência do Ultimatum que houveram por bem dirigir a Portugal, e que 
levou a que o ano de 1892 ficasse marcado pela adoção da Pauta, lesiva aos  ingleses,101 
pondo em confronto os interesses da indústria têxtil de um maior protecionismo, com 
os interesses dos sectores vinhateiros, defensores de uma pauta mínima. 

                                                           
98 (Alves 1999) 
99 Report of The Tariff Commission – The Textiles Trades. Vol.2. 1905. London: Published For The 
Commission By Kinf & Son 
100 Reis, J. 1984. «O atraso económico português em perspectiva histórica (1860-1913)». Análise Social, 
XX, n.º80: 7-28 
101 (Miranda 1987) 
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Mundialmente este foi um período de crescimento do comércio internacional, e embora 
as exportações portuguesas tenham registado algum crescimento, demonstraram uma 
falta de capacidade de resposta à procura internacional, alargando-se o fosso entre 
exportações e importações, e consequentemente o défice crónico da balança comercial 
a partir de 1892, apesar das medidas de proteção, verificando-se que a melhoria da taxa 
de cobertura quando ocorria se dava por uma contração das importações, e não por um 
aumento (que seria desejado) das exportações. 
As exportações e importações estavam geograficamente muito concentradas, embora 
o seu vasto Império Colonial lhe proporcionasse uma diversificação da estrutura 
geográfica do seu comércio, superior ao que a sua dimensão europeia lhe permitiria, 
registando uma maior proporção das suas exportações extra-europeias, face aos outros 
países da Europa Ocidental, com exceção do Reino Unido.102 
Portugal mantinha uma elevada dependência do mercado inglês  para colocação dos 
seus produtos de exportação, embora face a períodos anteriores a 1890, essa 
dependência fosse menor,103 tendo reduzido a mesma até 1913, representando nesse 
ano as exportações para Inglaterra 22%  das exportações totais, quando no início do 
período esse rácio era de 37%. Portugal dependia igualmente do seu «velho aliado» para 
garantir os abastecimentos, apesar de o comércio entre estes dois países não ser 
regulado por qualquer tratado neste período, e estar sujeito à Pauta de 1892, e à Lei de 
Sobretaxas de 1910, fortemente criticada na imprensa inglesa. A evolução da taxa de 
cobertura específica às trocas com a Inglaterra, revela que entre 1890 (60%) e 1913 
(32%) as exportações para este país tinham cada vez menos capacidade de financiar as 
importações, o que traduzia uma perda de competitividade na colocação dos produtos 
portugueses nesse mercado, registando-se um elevado défice da balança comercial 
bilateral, que triplicou entre 1890 e 1913.  
Assistiu-se no início do século a uma disputa do mercado português, em prejuízo do 
domínio até aí quase exclusivo dos ingleses, o que levou a uma maior participação da 
Alemanha no comércio externo português, visto internamente como uma forma de 
libertação da tutela inglesa.104  
A composição interna das exportações estava muito concentrada em três produtos: o 
vinho e mais especificamente o vinho do Porto, as conservas de peixe e mais 
concretamente as conservas de sardinha e a cortiça em matéria-prima, produtos com 
baixo valor acrescentado e todos eles, em grande medida, direcionados para o mercado 
inglês, embora no ano de 1913 o peso relativo das exportações de vinho do Porto e de 
conservas de sardinha para esse mercado se tenha contraído, passando de 65 para 57% 
no caso do vinho do Porto, e de 38 para 30% no caso das conservas de sardinha, 
                                                           
102 (Espido Bello 1985) Espido Bello, M. C. 1995. «As relaciones económicas hispano-portuguesas, 1850-
1920» Tese de doutoramento inédita, Universidade de Santiago de Compostela, 2 vols 
103 «Es especialmente destacada la participación de Grã Bretanã; este país llega a recibir em lá 
década de 1860, el 60,3% de las exportaciones totales portuguesas.» Espido Bello, M. C. 2000. «Las 
relaciones comerciales hispano-portuguesas 1805-1914». In La economia ibérica: una fértil apuesta de 
futuro, coords. Macorra Y Cano, L. F. de la Y Alves e M. Brandão. Mérida: Junta de Extremadura/Editora 
Regional de Extremadura,157-196. 
104 (Miranda 1987, 276) 
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enquanto no que se refere às cortiças este mercado tenha adquirido uma maior 
importância relativa, passando de 10 para 16%. A Alemanha tornou-se neste período 
um mercado com maior importância relativa no que se refere às conservas de sardinha, 
passando a ser o segundo importador mais significativo ao adquirir 16% do total 
exportado, conseguindo-se também uma maior penetração para a cortiça no mercado 
alemão, o que era indicativo da dimensão alcançada pela indústria corticeira alemã, que 
no ano de 1913 se posicionou  como o principal importador pranchas de cortiça, cortiça 
virgem, quadros de cortiça, e logo a seguir aos ingleses nas rolhas de cortiça, resultados 
esperados face ao Tratado assinado em 1908, criando expectativas futuras de  vir a 
substituir  a Inglaterra no comércio exportador português, alcançando uma maior 
importância relativa. O Brasil continuava a ser o segundo melhor mercado para o vinho 
do Porto, adquirindo também vinho comum, enquanto para Espanha exportava-se gado 
vivo e madeira como matéria-prima, e para as colónias africanas iam os vinhos comuns, 
e a quase totalidade dos tecidos de algodão tintos e estampados, dada a sua 
incapacidade de competir nos mercados mundiais.  
As importações apresentavam um grau de concentração geográfica semelhante ao das 
exportações, dependendo em 30% da Inglaterra no ano de 1890, percentagem que se 
reduziu e fixou-se nos 26% em 1913, enquanto a Alemanha, à semelhança do que tinha 
ocorrido com as exportações, concorreu com a Inglaterra e ganhou importância relativa 
passando de 14% em 1890 para 18% em 1913, enquanto a França e a Espanha perderam 
mais de metade do seu peso relativo.  
A composição interna das importações, estava concentrada nas matérias-primas e 
produtos alimentares, que representavam a maior percentagem, estando fortemente 
dependentes da Inglaterra, no que se refere aos abastecimentos de carvão, assegurados 
em quase 100% por este país, quer em 1890, quer em 1913, mas também no que se 
refere aos tecidos de algodão, praticamente monopolizados pelos ingleses, e ainda no 
que se refere ao bacalhau, pois embora tenha diminuído a dependência dos 
abastecimentos ingleses de 52 para 30%, esta ainda era elevada. Os americanos 
forneciam trigo em grão (que se confrontava com elevadas barreiras à sua entrada e 
cuja importação só era autorizada após escoamento da produção nacional) e algodão 
em rama, igualmente fornecido pelo Brasil. Os alemães forneciam a Portugal ferro 
batido laminado bruto, material circulante para caminho de ferro, instrumentos, 
ferramentas e utensílios, e aparelhos e máquinas. 
Às portas da Primeira Guerra, Portugal era um país republicano, situação rara na Europa, 
e estava longe de alcançar o desenvolvimento da maioria dos outros países da Europa 
Ocidental, apresentando em 1913 um nível de rendimento per capita de 1 244 dólares, 
enquanto a Inglaterra atingia os 4 921 dólares, e a média da Europa Ocidental era de 3 
473 dólares,105 lutando com dificuldades para manter a sua soberania económica e 
política, em resultado do seu endividamento externo. Apesar dos acordos comerciais 
bilaterais caracterizadores desta época e da concorrência alemã que se fazia sentir nos 
mercados portugueses e nos transportes marítimos, Portugal continuava a depender da 

                                                           
105 Maddison, A. 2001. The World Economy – A Millennial Perspective. Paris: Development Centre Studies, 
OECD 
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Inglaterra, uma vez que a sua corrente exportadora estava fortemente direcionada para 
esse país, importador líquido de bens primários, mantendo igualmente a sua  
dependência em matéria de importações, que em 1890 representavam 30% do total, e 
em 1913 um peso relativo menor, embora elevado, de 26%, ameaçado pela crescente 
penetração da Alemanha no mercado português, estratégia que passava igualmente 
pela conquista das rotas das colónias portuguesas, mas também da reexportação dos 
produtos coloniais, que davam a Portugal uma importância acrescida, considerado um 
entreposto comercial a considerar.106 
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Anexos Estatísticos 

Anexo 1 – Exportações totais, Europa, Inglaterra, Brasil e Espanha, 1890/1913 (contos de reis) 

Ano Exportações 
Totais 

Exportações Europa Exportações Inglaterra 
 

Exportações 
Brasil 

Exportações Espanha 

1890 21.539 14.243 7.993 5.181 879 
1891 21.379 14.355 7.483 5.274 888 
1892 24.631 15.147 8.719 6.781 1.409 
1893 23.408 13.116 6.553 7.155 1.371 
1894 23.924 15.222 6.692 5.994 2.513 
1895 26.961 16.308 7.226 7.342 3.228 
1896 26.139 15.966 7.249 6.579 3.166 
1897 27.311 17.353 7.403 5.631 3.927 
1898 31.124 19.089 8.774 6.351 4.055 
1899 28.804 16.889 7.821 5.753 3.391 
1900 30.870 19.000 7.927 5.538 4.749 
1901 28.282 18.967 8.323 4.670 4.432 
1902 28.435 18.771 8.293 5.294 4.612 
1903 30.603 19.622 8.038 5.079 5.372 
1904 30.712 19.459 6.994 5.009 6.049 
1905 28.969 17.426 7.251 5.759 4.120 
1906 30.593 19.823 7.867 5.392 5.021 
1907 30.410 19.097 7.368 5.624 4.941 
1908 28.377 18.364 7.017 4.839 5.397 
1909 30.880 19.188 7.290 5.145 5.536 
1910 35.724 21.245 7.990 6.460 5.085 
1911 30.065 21.462 6.935 6.136 5.764 
1912 34.317 21.043 7.281 6.724 5.170 
1913 35.287 22.160 7.601 6.193 5.479 

Fonte: Elaborado com base nas Estatísticas do Comércio Externo Português, INE 
 

Anexo 2 – Exportações para a Europa, Inglaterra, Brasil e Espanha, 1890/1913 (em % do total das Exportações) 

Ano Exportações  Europa (%) Exportações  Inglaterra (%) Exportações  Brasil (%) Exportações Espanha 
 (%) 

 
1890 66% 37% 24% 4% 
1891 67% 35% 25% 4% 
1892 62% 35% 28% 6% 
1893 56% 28% 31% 6% 
1894 63% 28% 25% 11% 
1895 61% 27% 27% 12% 
1896 61% 28% 25% 12% 
1897 64% 27% 21% 14% 
1898 61% 28% 20% 13% 
1899 59% 27% 20% 12% 
1900 62% 26% 18% 15% 
1901 67% 29% 17% 16% 
1902 66% 29% 19% 16% 
1903 64% 26% 17% 18% 
1904 63% 23% 16% 20% 
1905 60% 25% 20% 14% 
1906 65% 26% 18% 16% 
1907 63% 24% 18% 16% 
1908 65% 25% 17% 19% 
1909 62% 24% 17% 18% 
1910 60% 22% 18% 14% 
1911 63% 20% 18% 17% 
1912 61% 21% 20% 15% 
1913 63% 22% 18% 16% 

Fonte: Elaborado com base nas Estatísticas do Comércio Externo Português, INE 
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Anexo 3 – Exportações de conservas de sardinha, atum e outro peixe, 1890 / 1913 (toneladas) 

Ano Exportações conservas de sardinha Exportações conservas de atum Exportações conservas de outro 
peixe 

1890 6.872 1.124 128 
1891 9.365 657 64 
1892 9.823 330 120 
1893 7.904 1.165 163 
1894 5.806 1.413 403 
1895 8.674 1.291 702 
1896 9.421 1.732 395 
1897 9.987 1.633 136 
1898 11.497 1.627 101 
1899 8.345 1.101 97 
1900 9.570 1.142 97 
1901 10.265 1.505 102 
1902 12.996 1.573 70 
1903 14.932 2.102 55 
1904 14.108 1.466 109 
1905 15.698 1.192 119 
1906 19.172 2.181 63 
1907 17.204 2.103 67 
1908 17.115 1.498 126 
1909 17.840 1.166 83 
1910 18.690 1.464 64 
1911 23.141 1.703 76 
1912 25.490 1.745 216 
1913 24.555 2.033 207 

Fonte: Elaborado com base nas Estatísticas do Comércio Externo Português, INE 
 

Anexo 4 – Importações totais, da Europa, Inglaterra, Alemanha, França e Espanha, 1890/1913 (contos de reis) 

Ano Importações  
Totais 

Importações 
Europa 

Importações 
Inglaterra  

 

Importações 
Alemanha 

Importações 
França 

Importações 
Espanha 

1890 44.305 35.310 13.263 6.303 6.862 2.931 
1891 39.509 29.822 11.781 5.163 5.321 2.492 
1892 30.892 92.986 9.303 2.785 3.434 1.701 
1893 38.307 26.080 10.872 4.440 3.826 2.857 
1894 35.667 24.843 9.609 4.258 3.756 2.960 
1895 39.841 28.517 10.912 5.244 4.014 3.803 
1896 39.531 31.422 12.177 5.624 3.858 3.844 
1897 40.682 30.802 11.612 5.299 3.491 3.410 
1898 50.802 38.337 15.577 6.626 4.690 4.508 
1899 51.538 38.622 16.838 7.263 4.351 3.553 
1900 60.207 43.119 19.114 8.618 5.088 4.957 
1901 58.193 45.500 17.646 8.970 5.680 5.333 
1902 55.997 45.461 17.341 9.220 5.678 6.035 
1903 59.304 46.223 17.426 9.885 5.607 5.401 
1904 62.487 49.913 18.149 10.455 6.000 5.649 
1905 61.274 48.602 17.077 9.607 6.085 5.223 
1906 61.058 47.271 17.413 10.285 6.431 4.300 
1907 61.738 49.022 18.567 10.974 6.700 4.116 
1908 67.541 48.917 17.834 10.325 6.187 4.832 
1909 66.644 46.969 17.451 9.987 5.765 4.264 
1910 70.124 53.786 19.939 10.585 6.249 4.711 
1911 69.081 54.532 19.399 12.127 5.238 5.106 
1912 75.688 58.185 21.023 12.433 6.943 4.481 
1913 89.941 65.532 23.490 15.840 7.594 3.844 

Fonte: Elaborado com base nas Estatísticas do Comércio Externo Português, INE 
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Anexo 5 – Importações da Europa, de Inglaterra, da Alemanha, de França e de Espanha 1890/1913 (em % do total das 
importações) 

Ano Importações   
Europa (%) 

Importações   
Inglaterra (%) 

Importações 
Alemanha (%) 

Importações 
França (%) 

Importações   
Espanha (%) 

1890 80% 30% 14% 15% 7% 
1891 76% 30% 13% 13% 6% 
1892 68% 30% 9% 11% 6% 
1893 68% 28% 12% 10% 8% 
1894 70% 27% 12% 11% 8% 
1895 72% 27% 18% 10% 10% 
1896 80% 31% 14% 10% 10% 
1897 76% 29% 13% 9% 8% 
1898 79% 32% 14% 10% 9% 
1899 76% 33% 14% 9% 7% 
1900 72% 32% 14% 9% 8% 
1901 79% 31% 16% 10% 9% 
1902 82% 31% 17% 10% 11% 
1903 79% 30% 17% 10% 9% 
1904 80% 29% 17% 10% 9% 
1904 80% 28% 16% 10% 9% 
1906 78% 29% 17% 11% 7% 
1907 80% 30% 18% 11% 7% 
1908 73% 27% 15% 9% 7% 
1909 73% 27% 15% 9% 7% 
1910 77% 29% 15% 9% 7% 
1911 80% 29% 18% 8% 8% 
1912 78% 28% 17% 9% 6% 
1913 74% 26% 18% 9% 4% 

Fonte: Elaborado com base nas Estatísticas do Comércio Externo Português, INE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


