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A legitimação do novo regime republicano e a salvaguarda do império colonial 

constituíram, como se sabe, as duas razões da entrada de Portugal na Primeira Guerra 

Mundial, cujo termo, definido na paz de Versalhes, foi, mais do que a participação nas 

operações de guerra, um momento crucial, nos planos político e diplomático, para que 

Portugal tenha conseguido fazer valer os seus objectivos. O novo ambiente 

internacional, marcado pela criação da Sociedade das Nações (SDN) e pelo pensamento 

de Wilson e as suas alusões, ainda que vagas, ao princípio da autodeterminação
1
, deram 

à questão colonial outra dimensão, caracterizada, a partir de então, por um maior 

envolvimento da sociedade internacional, através da SDN (incluindo o sistema de 

mandatos)
2
 e também da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a quem os 

Estados deviam prestar contas sobre a situação dos respectivos impérios se a tal fossem 

instados.  

 

A mudança em curso apontava para uma maior responsabilização das potências 

coloniais em nome da „missão civilizadora‟. O fardo do homem branco era agora 

discutido e remotamente fiscalizado por aquela que era a primeira organização 

internacional de âmbito universal, desde logo nos territórios sujeitos ao sistema de 

mandatos e depois em todas as colónias. Esta nova disposição geraria algumas tensões 

internas em Portugal, incluindo novos receios de que poderes hostis poderiam tentar 

repartir as colónias, como sucedeu de forma mais evidente no final da 1.ª República.  

 

Com efeito, esta alteração de paradigma trazia a Portugal dificuldades acrescidas: a par 

daquela que foi uma prioridade nacional durante três quartos do século XX - a 

preservação das possessões ultramarinas, encaradas como sustentáculo do regime (tanto 

                                                 
1
 O 5.º ponto preconizava “ um entendimento livremente prosseguido, com espírito largo e absolutamente 

imparcial, sobre todas as reivindicações coloniais, fundado na estrita observação do princípio de que na 

resolução das questões de soberania os interesses das populações em jogo pesarão tanto como as 

equitativas reivindicações do governo cujo título se procura definir”. 
2
 O sistema de mandatos ficou consagrado no artigo 22 do Pacto da SDN. 
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da 1.ª como da 2.ª repúblicas) e em última análise da própria soberania portuguesa – a 

pressão crescente exercida não só pelos Estados mais directamente envolvidos (Reino 

Unido, Alemanha, França, União Sul Africana e Bélgica) como também por 

organizações internacionais, pesou de sobremaneira na definição das políticas interna e 

externa assim como na própria evolução do regime. 

 

O presente texto está dividido em três partes: na primeira será traçado um breve “state 

of the art” das questões aqui tratadas, a qual será seguida de uma segunda, onde se 

enquadrará a política colonial portuguesa no contexto internacional pós-conferência de 

paz de Versalhes; na terceira parte, serão tratados aspectos particulares da relação 

Portugal-SDN no que toca às questões coloniais, designadamente a questão do trabalho 

forçado e do tráfico ilícito de ópio. 

 

Não serão abordados dois assuntos centrais que dominaram a agenda portuguesa em 

Versalhes, a saber: em primeiro lugar, os reflexos da política interna portuguesa na 

condução do processo – designadamente o fim do Sidonismo e a substituição de Egas 

Moniz como chefe da delegação por Afonso Costa, líder do Partido Democrata -, em 

segundo lugar, a negociação das indemnizações de guerra. Um e outro afastam-se do 

tema central. 

 

O estado da investigação 

 

Um conjunto de fontes primárias em grande parte por explorar – o Arquivo Salazar, na 

Torre do Tombo, o muito extenso Fundo da Sociedade das Nações do Arquivo 

Histórico-Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros
3
, o Espólio de Jaime 

Batalha Reis, da Biblioteca Nacional
4
 e o Fundo da Sociedade das Nações, também na 

Biblioteca Nacional, é complementado por um notável acervo de fontes impressas, com 

                                                 
3
 No Arquivo Histórico-Diplomático, a secção SDN é composta pelos seguintes dossiers: Tráfico de 

Bebidas Espirituosas - Inquérito Norueguês: M-72; A-28; Proc. Nº 16; 3ºPiso; Tráfico de Mulheres e 

Crianças (Questões Sociais):  M-540B; A-1; Proc. Nº18/1921 a 1936; 3º Piso; Escravatura: M-70 e 71 (a 

e b); A-28; Proc. Nº14/1925 a 1936; Ópio e o seu Tráfico Ilícito em Macau: M-994; A-2; e M-121; A-66. 
4
 Trata-se de documentação oficial publicada pela própria SDN e que se encontrava no espólio de Jaime 

Batalha Reis (1847-1935), foi delegado de Portugal na Conferência de Paz, em 1919, representante de 

Portugal na comissão que elaborou o Pacto da Sociedade das Nações e membro de várias comissões da 

organização. Era grande conhecedor da questão colonial portuguesa, relativamente à qual desenvolveu 

valiosa e ampla investigação de que se socorreu no desempenho das suas funções de diplomata desde os 

anos 80 do século XIX. 
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destaque para a Colecção de Tratados, Convenções e Actos Públicos entre Portugal e 

as Mais Potências (vol. I, 1914-1919, s.l., Imprensa Nacional, 1970), a Lista dos Actos 

Internacionais Associados por Portugal (de 1.1.1914 a 31.12.1945, Lisboa: MNE, 

1948) e o próprio Tratado de Versalhes (Partes I e XIII), bem como o Pacto da 

Sociedade das Nações. Destaque ainda para Fins e Organização da SDN, Lisboa: 

Imprensa Nacional, 1931 e para a Antologia Colonial Portuguesa: política e 

administração, Lisboa: Agência-Geral das Colónias, 1946. 

 

No plano da bibliografia, existe, naturalmente, uma extensa lista de que destacaria os já 

clássicos, de enquadramento, Marcello Caetano, com o seu Portugal e a 

Internacionalização dos Problemas Africanos, Lisboa: Ática, 1965; José Gonçalo de 

Santa Rita, com a África nas Relações Internacionais depois de 1870, Lisboa: Junta de 

Investigações do Ultramar, 1959. Para uma perspectiva de época, e pelo punho de 

alguns intervenientes de relevo, Armindo Monteiro redigiu um útil artigo intitulado “As 

Grandes Directrizes da Governação Ultramarina no período que decorreu entre as duas 

Guerras Mundiais 1919-1934”, separata do Boletim Geral das Colónias, Lisboa, n.os 

206-207 (Agosto-Setembro 1942). Em complemento destes, é útil a leitura de Alfredo 

Augusto Freire de Andrade (que foi Ministro dos Negócios Estrangeiros em 1914 e 

governador-geral de Moçambique), “A Sociedade das Nações e os mandatos coloniais”, 

Seara Nova, n.os 68-69, Lisboa, 1926 (pp. 148-152); Caetano Gonçalves, “Portugal 

Colonial na SDN”, separata de O Instituto, vol. 82, n.º 1, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1931; Lobo de Ávila Lima, “Da Sociedade das Nações (um balanço)”, 

Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Lisboa, A.2., 1934. 

 

Na produção historiográfica contemporânea, ver de José Medeiros Ferreira, o sintético 

Portugal na Conferência de Paz, Paris, 1919, Lisboa: Quetzal 1992, e ainda, de 

Cristina Pacheco, a tese de Mestrado em História Contemporânea apresentada ao 

Departamento de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa em Abril 

de 1999, Portugal na Sociedade das Nações: 1919-1930, orientada por João Medina. 

De Filipe Ribeiro de Meneses, „A paz e o Tratado de Versalhes‟, in Fernando Rosas & 

Maria Fernanda Rollo (eds.), História da Primeira República Portuguesa (Lisboa: Tinta 

da China, 2009), pp. 397-406 e Fernando Martins, “A questão colonial na Política 

Externa Portuguesa: 1926-1975”, in Valentim Alexandre, O Império Africano (Séculos 

XIX e XX), Lisboa: Colibri, 2000. 
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O novo contexto internacional: a paz de Versalhes e os seus efeitos sobre a política 

colonial portuguesa 

 

No dia 28 de Abril de 1919, a delegação portuguesa à conferência de paz de Versalhes, 

composta por Afonso Costa, presidente (que sucede a Egas Moniz), Augusto Soares, 

Norton de Matos, Batalha Reis, Freire de Andrade, João Chagas, Augusto de 

Vasconcelos, Teixeira Gomes, Vieira da Rocha, Botelho de Sousa e Álvaro de Castro, 

reuniu no Hotel Campbell, em Paris. Em determinada altura da discussão aflorou a 

questão colonial, que a par da importância de que se revestia então no plano 

internacional para qualquer potência europeia, era igualmente uma questão central para 

o regime republicano, Afonso Costa concluía:  

 

“Até hoje temos vivido do equilíbrio das ambições alheias, quase por milagre. A não ser 

a África Ocidental, onde existe alguma coisa da nossa nacionalidade e do nosso esforço, 

pode dizer-se que o resto das nossas colónias está desnacionalizado. Não partilho o 

pessimismo dos nossos ilustres coloniais. Confio mesmo numa espécie de boa sorte que 

parece não nos abandonar, mas não fico por aí e acho que devemos fazer tudo o que 

pudermos para aproveitar, assegurar e desenvolver o que nos resta. Temos, numa 

palavra, de olhar para as nossas colónias e pelas nossas colónias”
5
. 

 

Teixeira Gomes contrapõe a esta visão um tanto fatalista, com alusões a milagres e à 

boa sorte, que “não se pode mesmo dizer que as temos conservado por milagre, pois 

nunca tivemos tão grande domínio colonial como agora. Enquanto nos séculos passados 

o nosso domínio colonial se manifestava apenas pela existência de algumas feitorias 

costeiras de fácil estabelecimento e de alguns padrões de fácil construção, possuímos 

hoje 1.500.000 quilómetros quadrados de domínio ultramarino mais ou menos efectivo. 

Implantá-lo foi fácil, exercê-lo é que é difícil”
6
. 

 

Estas duas posições, aliás complementares mais do que opostas, são muito expressivas 

do que era o sentimento da classe política da 1.ª República relativamente à questão 

                                                 
5
 Sublinhado nosso. Fundação Luso-Americana, Estratégia Portuguesa na Conferência de Paz 1918-

1919, As Actas da Delegação Portuguesa, Pesquisa e introdução de Duarte Ivo Cruz, Lisboa: FLAD, 

2009,  p. 267. 
6
 Id., ibid. 
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colonial: a fragilidade do império e a dificuldade de Portugal em garantir a sua 

sobrevivência, mas uma determinação inquebrantável quanto ao que consideravam ser 

um verdadeiro desígnio nacional, a exigir destreza, tacto e equilíbrio. A participação na 

conferência de paz era fundamental para atingir tal desígnio, num momento em que se 

definia a nova arquitectura do sistema de poderes mundial e se criava um novo sistema 

de segurança colectiva, marcado aliás pelo pensamento liberal e anticolonialista do 

presidente Wilson.  

 

A Primeira Guerra Mundial teve naturalmente como efeito o fim do entendimento 

anglo-alemão para divisão do império português em 1898 e 1913, o que não significa 

que nos novos arranjos em curso, definidos em Versalhes, não fosse imperioso obter 

garantias da integridade do império, cuja construção fora o laborioso produto da 

actividade diplomática, num clima de incerteza que nem a ocupação efectiva nem as 

campanhas de pacificação conseguiram alterar. Ter participado no conflito e depois na 

redefinição da ordem ditada em Versalhes era uma fonte de legitimidade acrescida para 

a sobrevivência do modelo construído e o seu reconhecimento internacional. Como 

notou António José Telo, entre 1890, o fatídico ano do Ultimato britânico, e 1918, as 

diferenças eram significativas: neste último ano Angola tinha cerca de 13000 colonos 

brancos e Moçambique cerca de 11000, o que representava mais do dobro da população 

de 1890; a ocupação efectiva e a pacificação tinham sido genericamente alcançados; as 

comunicações com o interior estabelecidas e a economia estava em crescimento
7
. 

  

Figura 1: A Conferência de Paz de Versalhes 

                                                 
7
 António José Telo – „Modelos e Fases do Terceiro Império (1890-1961)‟, in Economia e Império no 

Portugal Contemporâneo, Lisboa, Edições Cosmos, 1994, p. 224. 
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Com efeito, durante a Conferência de Paz (1918-1919) a questão colonial ocupou um 

lugar central. Independentemente da alusão wilsoniana à autodeterminação no 5.º dos 

Catorze Pontos, os reajustamentos fronteiriços decorrentes do novo equilíbrio de forças 

aplicaram-se aos impérios coloniais europeus e foi criado um novo sistema, através do 

qual a Sociedade das Nações, criada pelos tratados de paz, era convertida em “herdeira 

dos impérios” e como tal conferia “mandatos” às possessões da Alemanha e do Império 

Otomano. O modelo, proposto por uma equipa liderada pelo General Sul-Africano 

Smuts, não atribuía a soberania total às potências mandatadas para administrar os 

territórios e obrigava à entrega de um relatório anual. O novo ordenamento ficou 

definido no artigo 22 do Pacto da Sociedade das Nações, o qual previa que para 

conduzir certos povos, “incapazes de se governar, para o seu pleno desenvolvimento, 

algumas potências, pela sua experiência e posição geográfica, deveriam exercer tutela 

como mandatárias em nome da Sociedade das Nações”
8
.  

 

Os nacionalismos surgiram então com novo vigor e a concepção de império alterou-se 

na medida em que as potências passavam a ter “obrigação de promover o 

desenvolvimento e a educação das populações, tendo em vista o acesso a uma 

progressiva autonomia, tutelada e orientada pela metrópole”
9
. A ideia de independência 

era ainda remota, mas não excluída como comprova a criação do tipo A dos mandatos. 

 

A repartição dos mandatos teve imediatamente implicações para Portugal, para quem se 

jogava uma partida decisiva no que toca à manutenção da integridade das suas colónias. 

Tratava-se, como se viu, de alcançar por via diplomática o que pela força das armas era 

impossível conseguir e consequentemente imperativa a necessidade de participar plena e 

atentamente na nova repartição dos territórios.  

 

Desta repartição saíram os seguintes resultados: no que toca à distribuição dos 

mandatos, a Bélgica sentiu-se excluída da partilha dos territórios alemães, tendo o Togo 

e os Camarões sido atribuídos aos Franceses e o Leste Africano (Tanganica e Zanzibar) 

                                                 
8
 Jean-Baptiste Duroselle, Histoire des relations internationales de 1919 à 1945, tome 1, Paris: Armand 

Colin, p. 47. O citado artigo 22 estipula que deve ser confiada “a tutela desses povos às nações 

desenvolvidas que, em razão dos seus recursos, de sua experiência ou de sua posição geográfica, estão em 

situação de bem assumir essa responsabilidade e que consiste em aceitá-la: elas exerceriam a tutela na 

qualidade de mandatários em nome da Sociedade”. 
9
 António José Telo – ob.cit., p. 225. 
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aos Ingleses. Ao que parece teria preferido aumentar as suas possessões à custa de 

Angola, recebendo Portugal uma compensação no Sudoeste Africano. Mas o governo 

português opôs-se e obteve plena soberania sobre Quionga, na foz do Rovuma (que 

estando na margem direita do rio, fizera parte da África Oriental Alemã desde 1894, o 

que permitia o total controlo do acesso ao Índico), tendo a Bélgica recebido um 

mandato sobre o Ruanda-Urundi
10

. Note-se que Quionga havia sido território português 

ocupado pelos Alemães e como tal visto pela delegação como a reposição de um direito 

mais do que como uma compensação. 

 

Para além dos mandatos, a questão colonial tinha contornos mais vastos. Assim, a 

delegação portuguesa teve ainda de lidar com o problema da soberania do norte de 

Moçambique e da região de Lourenço Marques, reclamada pela África do Sul, bem 

como tratar da delimitação de fronteiras com o Congo Belga, do aproveitamento 

hidroeléctrico de Ruacaná e do acesso do Congo Belga ao mar (e as pretensões 

relativamente a Cabinda). Foi em sede da conferência de paz que se apresentou a 

estratégia para salvaguarda dos territórios africanos, tendo como princípio orientador a 

rejeição de cedências ou permutas. A par da soberania sobre territórios africanos, 

surgiram igualmente problemas no Estado da Índia (Damão), Macau e Timor, mas no 

essencial atingiu-se o objectivo de guerra: a integridade territorial das colónias
11

. 

 

Nesse mesmo ano de 1919 (a 10 de Setembro), Portugal assinou a Convenção de St. 

Germain-en-Laye, que dava sequência à conferência de paz para assuntos coloniais, 

com vista à aplicação dos preceitos contidos no art.º 23 do Pacto da Sociedade das 

Nações: o “tratamento equitativo da populações indígenas” e a “superintendência” por 

parte da SDN do “comércio das armas”. Tal implicava a revisão dos Actos Gerais das 

conferências de Berlim (1885) e de Bruxelas (1891)
12

. Outra convenção da mesma data 

regulava a fiscalização do comércio de armas e munições, estendendo o seu domínio de 

aplicação de África, como havia sido definido em Bruxelas, para certos territórios da 

Ásia. Foi aprovada outra ainda sobre o “regime de bebidas espirituosas em África”, 

assunto sobre o qual houve intensa troca de correspondência diplomática entre Portugal 

                                                 
10

 Idem, ibid., p. 48.  
11

 Nuno Severiano Teixeira, „Portugal perdeu a guerra?‟, Público, 4.9.2010. 
12

 Marcello Caetano, Portugal e o Direito Internacional Colonial, Lisboa, 1948, p. 157 e segts. 
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e a SDN. Mas mais importante do que este tema foi o tráfico de ópio e o problema da 

trabalho forçado e denúncias de escravatura, questões que serão adiante tratadas. 

 

A discussão dos temas e sobretudo os resultados obtidos permitem concluir, como 

observou Duarte Ivo Cruz, que a definição e prossecução clara dos objectivos da 

política colonial tornaram os “efeitos da guerra muito menos dramáticos”
13

, 

designadamente pela definição dos limites que correspondem às fronteiras aquando da 

independência de Angola e Moçambique, com a recuperação de Quionga para este 

último. Os resultados obtidos deram origem à aplicação de um conjunto de medidas que 

produziram alterações significativas na vida das colónias: recuperação das Leis 

Orgânicas e das Cartas Orgânicas, de orientação descentralizadora (1919); criação dos 

cargos de Alto-Comissário em Angola e Moçambique (1920) e promulgação de decreto 

sobre a igualdade de direitos civis entre europeus e „indígenas assimilados‟ (1920). O 

sistema político-administrativo assim definido perduraria até à reforma de João Belo, 

em 1926, com as suas “Bases Orgânicas da Administração Colonial”, abrindo caminho 

para o Acto Colonial de 1930. 

 

Para além dos limites territoriais, outras questões são tratadas pelos representantes de 

Portugal, França e Reino Unido, designadamente a proibição da venda de álcool aos 

indígenas e da aplicação de uma taxa sobre o consumo aos europeus, na origem da 

convenção sobre bebidas espirituosas há pouco aludida
14

. Outro tema a que a delegação 

portuguesa deu destaque foi o estatuto e poderes das Companhias Majestáticas, que em 

Moçambique tiveram particular importância desde os finais do século XIX 

(Companhias de Moçambique, Niassa e Zambézia).  

 

Para o contexto negocial em que Portugal se movimentou, pesou o facto de Portugal ter 

uma imagem internacional bastante negativa, que actos de propaganda estampados na 

imprensa de várias potências coloniais, sobretudo a Alemanha e a Grã-Bretanha, 

veicularam. Ineficácia, incompetência e desumanidade, incluindo denúncias de que o 

trabalho indígena era uma escravatura encapotada, eram frequentes (evoquemos, a título 

de exemplo, a campanha desenvolvida contra o cacau de São Tomé…).  

 

                                                 
13

 Fundação Luso-Americana, ob.cit., p. 60. 
14

 Idem, ibid., p. 25. 



 

9 

 

Esta desvantagem traduziu-se também durante a Conferência de Versalhes e depois de 

fundada a Sociedade das Nações em propostas então apresentadas para que as colónias 

portuguesas fossem elas próprias objecto de administração internacional, total ou 

parcial, o que comprometeria definitivamente os propósitos da política portuguesa. Tal 

não sucedeu graças à intercessão inglesa, mas a pressão exercida internacionalmente 

para que fossem combatidos os “abusos” do trabalho forçado marcariam os dois 

decénios subsequentes, como se verá na secção subsequente
15

. O Reino Unido não 

estava de nenhum modo interessado na afirmação regional de uma União Sul-Africana, 

onde os Bóeres dominavam o governo autónomo. Era mais prudente manter o velho 

princípio do equilíbrio de poderes em que a manutenção do status-quo na África 

Austral, incluindo o império português, impediria a viabilização de pretensões 

hegemónicas oriundas de Pretória ou de Salisbury. É neste mesmo contexto que surge, 

durante a Conferência de Versalhes, a questão do acesso ao porto de Lourenço Marques, 

em que o General Smuts defende a entrada de Moçambique para a União ou a alienação 

de Lourenço Marques por um preço tentador, proposta esta que foi bloqueada pelos 

ingleses. Em 1922, Alfredo Freire de Andrade inicia negociações para renovação da 

convenção de 1909 e o General Smuts insiste na pretensão de que o porto e caminho de 

ferro de Lourenço Marques façam parte da União, oferecendo 50.000 libras ao 

governador de Moçambique (à época alto-comissário Brito Camacho) se este 

conseguisse obter o leasing do porto
16

. Não executando esta proposta, a União ameaçou 

com uma alternativa, de resto pouco viável – Santa Lúcia ou Kosi Bay –; seja como for, 

o governo português recusou a proposta de Smuts. Em 1924, Smuts é substituído por 

Hertzog, mais moderado, mas mesmo assim a União continua a não prescindir do porto 

e a questão só viria a ser resolvida depois da queda da 1.ª República, dez anos depois de 

ter sido iniciada em Versalhes
17

. 

 

                                                 
15

 Telo, ob.cit., p. 226. 
16

 Telo, ob.cit, p. 227. 
17

 O diferendo com a União Sul-Africana continuaria, centrada na gestão do corredor de Lourenço 

Marques, tendo em 1927 sofrido uma nova inflexão com a proposta do governo de Pretória de criar uma 

comissão conjunta para administração do porto e caminho-de-ferro, o que deu origem à reacção veemente 

do ministro João Belo, que restringiu a emigração moçambicana para as minas do Rand e o fomento da 

indústria do açúcar a sul do rio Save. Contando com o discreto apoio britânico, Portugal viu a União Sul-

Africana retaliar desviando o tráfico para os portos de Natal e do Cabo. A questão foi objecto de uma 

convenção assinada em Pretória pelos dois países em 11 de Setembro de 1928, em que a União Sul-

Africana abdicou da pretensão de gerir o corredor de Lourenço Marques, em compensação de vantagens 

económicas e de estabilidade na zona; estabeleceram-se ainda as condições para o recrutamento de mão-

de-obra. Quase em simultâneo decorreram as negociações para o corredor de Benguela, muito importante 

para o escoamento dos minérios do Catanga, no Congo Belga, e da Rodésia do Norte. 
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Trabalho forçado e denúncias de escravatura 

 

A questão da persistência da escravatura havia sido levantada em 1922 por um delegado 

neo-zelandês na SDN, o que desencadeou a criação de uma Comissão Temporária da 

Escravatura, que integrava o General Freire de Andrade, do punho do qual saiu um 

relatório apresentado em 1925. Neste relatório era feita a cartografia mundial das 

situações de escravatura e tráfico, detendo-se em “certos estados jurídicos mal 

definidos” com afinidades, como a “aquisição de mulheres por dinheiro pago a título de 

dote, adopção de crianças, entrega de uma pessoa a título de penhor para garantia de 

dívidas, prática da „peonagem‟ na América, segundo a qual o devedor se obriga a 

trabalhar por conta do credor até à extinção da dívida…)”
18

. No ano seguinte, em 1926, 

viria a ser aprovada uma convenção internacional sobre escravatura. 

 

Por esta altura, as missões protestantes de Angola e de Moçambique havia feito 

denúncias de esclavagismo, enviando cartas e relatórios, mas foi um outro documento 

então revelado sobre a utilização da mão-de-obra naqueles territórios que causou maior 

brado. Dele daremos conta de seguida. 

 

Em 1925, o sociólogo norte-americano Edward Alsworth Ross, que entre muitas outras 

facetas se revelou um entusiasta do eugenismo, enviou para Genebra um relatório onde 

acusava as autoridades portuguesas em Angola e em Moçambique de práticas de 

trabalho forçado, muito próximas às da escravatura. Este relatório teve, evidentemente, 

grandes ecos quer no plano nacional quer no plano internacional
19

. Entregue à Comissão 

Temporária sobre Escravatura da SDN, atrás citada, não tardaria a surtir efeitos junto da 

opinião pública portuguesa, embora Freire de Andrade tenha vindo sossegar os ânimos, 

advertindo que a SDN não só não pensava tomar medidas contra Portugal como não 

podia mesmo fazê-lo atendendo a que o citado relatório só registara a existência de 

trabalho obrigatório que poderia “ser tomado como uma forma atenuada de 

escravatura”. Em todo o caso, o receio de que a líbido territorial de outras potências 

(com a Alemanha, a Itália e a União Sul Africana à cabeça) se fizesse à custa de 

Portugal persistia.  

                                                 
18

 Marcello Caetano, Ob.cit., p. 171. 
19

 António José Telo, Ob.cit., pp. 225-226. 
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A denúncia deste tipo de práticas – que de resto não era inédita – era mais um factor que 

pesava sobre a continuidade do império ultramarino, num ponto – o trabalho indígena – 

sobre o qual recaíam inúmeras atenções, designadamente através dos inquéritos 

internacionais que sob a égide da Organização Internacional do Trabalho (OIT) haviam 

sido instaurados sobre trabalho forçado, para apurar a sobrevivência de práticas de 

escravatura, como veremos adiante
20

. Um ano antes, havia sido entregue o relatório de 

Phelps-Stokes que denunciava a continuação do trabalho forçado angariado pelo 

Estado
21

. 

 

Acresce que o relatório de Ross foi divulgado aquando da assinatura dos acordos 

apaziguadores de Locarno, o que suscitou o boato em Portugal de que poderia estar em 

curso novo entendimento entre a Alemanha e a Grã-Bretanha, reavivando a memória do 

que acontecera por duas vezes antes da Primeira Guerra Mundial. Neste ambiente 

efabulatório, foi sugerido que a Alemanha teria estado associada ao escândalo da 

emissão de notas falsas do Banco Angola e Metrópole, o célebre caso Alves dos Reis. A 

imprensa, livros e opúsculos deram voz a este ambiente de rumores que adensavam o 

clima de insegurança. Como assinalou Valentim Alexandre: “à luz desses perigos se 

pensava a política colonial portuguesa recente: segundo escrevia um publicista da 

época, Domingos Cruz (antigo membro da Comissão de Colónias da Câmara dos 

Deputados), tanto a nomeação de altos-comissários para Angola e Moçambique, em 

1920, como a política de fomento que lhe estava ligada corresponderiam já a uma 

reacção às ameaças externas, por conselho de Afonso Costa e de Álvaro de Castro, 

conhecedores do que se passava na Conferência de Paz de Paris e do pouco apreço aí 

revelado pela obra colonizadora nacional”
22

. Em Angola, em 1924, quando era alto-

comissário o General Norton de Matos, surgira um movimento que reclamava maior 

autonomia face a Lisboa, que não tinha objectivos separatistas por ser completamente 

inviável esse projecto, muito embora o boato tenha surgido, incluindo que em caso de 

proclamação independência, a SDN seria chamada para constituir um mandato
23

. 

 

                                                 
20

 “A escravatura e a Sociedade das Nações”, Boletim da Agência-Geral das Colónias, ano I, n.º 4 (1925), 

pp. 25-55. 
21

 António José Telo, Ob.cit., p. 238. 
22

 Valentim Alexandre, “Ideologia, economia e política: A questão colonial na implantação do Estado 

Novo”, Análise Social, vol. XXVIII (123-124), 1993 (4.º-5.º), 1117-1136, p. 1119. 
23

 Idem, ibid., p. 1119. 
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Note-se que a preocupação sentida no seio das elites portuguesas sobre o futuro das 

possessões ultramarinas e a ideia veiculada de que o Estado português não seria capaz 

de dar uma resposta cabal aos perigos e teses conspiratórias por muitos denunciados, 

reiteravam o sentimento e a imagem de desorganização, incúria e instabilidade 

associada à 1.ª República, cujo termo se aproximava. Este animus potenciador de uma 

mobilização de feição nacionalista teria voz, a partir de 1924, na Comissão Africana e 

na Comissão de Defesa das Colónias da Sociedade de Geografia de Lisboa, com o apoio 

de grupos tão heterogéneos quanto o “núcleo republicano de acção colonial, fundado 

por Álvaro de Castro, a Cruzada Nun‟Álvares (à época dominada por monárquicos 

integralistas), as Ligas Operária e Académica, a Seara Nova, os jornais Diário de 

Notícias e Século e os periódicos Boletim da Agência-Geral das Colónias e Gazeta das 

Colónias
24

. O unanimismo, da esquerda à direita, em torno da prioridade colonial como 

fundamento da própria independência de Portugal, parecia prenunciar uma vontade de 

mudança política em gestação, a qual tomaria forma em breve. O que não significa que 

houvesse convergência em torno do que deveria ser o modelo de administração colonial, 

mas esse é um tópico que não será avançado aqui. 

 

A partir de 1926, a SDN foi insistindo junto do governo português para abolir o trabalho 

forçado, alegando que as autoridades portuguesas intervinham no recrutamento da mão-

de-obra, quer para fins públicos quer para fins privados. Para tentar tornar a posição 

portuguesa menos vulnerável, foi publicado um Código de Trabalho dos Indígenas, nos 

finais de 1928, que retirava ao Estado português a actividade de recrutamento 

compulsório dos indígenas, o qual ocorria tanto para fins públicos como particulares, 

passando este para o domínio exclusivo dos particulares, consagrando o direito de “livre 

escolha pelo indígena do género de trabalho e do patrão”. A reacção ao código fez-se 

sentir, tendo suscitado várias críticas entre os colonos portugueses que se lamentaram de 

não conseguirem “satisfazer as suas necessidades de mão-de-obra sem a intervenção das 

autoridades”. Observadores diplomáticos duvidavam da eficácia desta medida 

legislativa, como se vê pela observação do cônsul americano em Lourenço Marques, de 

13 de Fevereiro de 1929: “Tal como acontece actualmente, em muitos casos a questão 

está em saber quanto é que o gerente da plantação está disposto a pagar ao funcionário 

administrativo para este esquecer a lei e proceder ao recrutamento, como até aqui”
25

. 

                                                 
24

 Idem, ibid., p. 1121, 1122. 
25

 António José Telo, Ob.cit., p. 238. 
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Em igual sentido, Almeida Teixeira em Angola Intangível (1934), concluía que o “bom 

senso imperou” e que os administradores voltaram a intervir junto dos sobas para 

cedência de trabalhadores como forma de pagar o imposto
26

.  

 

Com efeito, a cedência de trabalhadores como forma de pagamento dos impostos 

continuou a ser prática corrente e deste modo os pontos de tensão entre Portugal e a 

SDN persistiram. Assim, em Janeiro de 1930 foi publicado no Boletim da Agência 

Geral das Colónias um artigo acerca de um inquérito realizado pelo Bureau 

Internacional do Trabalho (da OIT) sobre o trabalho forçado ou obrigatório, o qual tinha 

como objectivo a elaboração de uma convenção, aprovada nesse mesmo ano, embora 

não ratificada por Portugal
27

. O texto, crítico do que considerava uma intervenção 

excessiva da organização nos problemas da administração colonial, lamentava que não 

se distinguisse trabalho forçado de trabalho obrigatório, este último legalmente admitido 

no ordenamento jurídico português. A campanha levada a efeito pela imprensa 

denunciando os perigos da intervenção da OIT, que davam a voz a “correntes 

internacionais” claramente atentatórias da continuidade da soberania portuguesa, 

antecedeu a publicação do Acto Colonial, aprovado a 8 de Julho daquele ano, o qual 

substituiria o título da Constituição de 1911 relativo às colónias. Definia-se um modelo 

centralista que poria termo à discussão entre modelos alternativos que a 1.ª República 

não conseguiu fixar.  

 

Em 1936, o governo português enviou para a “Comissão consultiva de peritos em 

matéria de escravatura” (criada em 1931, no seio da SDN, para verificar a aplicação da 

convenção de 1926)
28

 um relatório relativo às colónias de S. Tomé e Príncipe, 

Moçambique, Estado da Índia e Timor. O documento, embora negasse a existência de 

escravatura nestes territórios, revelava preocupação com algumas situações susceptíveis 

de sugerir a analogia. Assim, para Moçambique a atenção centrava-se na condição 

social da mulher indígena e no lobolo (compra de mulheres, a título de “compensação” 

ante-nupcial). No que diz respeito ao Estado da Índia foi suscitada a questão dos 

servidores dos templos hindus e dos mundecares (indivíduos adstritos a terreno 

agrícola, cujo proprietário poderia pagar-lhes ou não em dinheiro ou provisões). Em 

                                                 
26

 Valentim Alexandre, Ob.cit., p. 1130. 
27

 Convenção sobre o trabalho forçado ou obrigatório da OIT, 10.06.1930. 
28

 Convenção sobre a escravatura da SDN, 25.09.1926. 
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Timor, identificava-se a prática de servidão do lutuum (prestação de trabalho aos 

régulos, de quem recebiam a alimentação) e do barlaque (compra de mulheres). Em 

1937, o relatório de José de Almada revisitava as colónias portuguesas e identifica 

práticas “raras” e “esparsas” de escravidão em Angola e descrevia a existência das 

muitsai em Macau (raparigas compradas aos pais para trabalho doméstico ou 

prostituição)
29

. 

 

A questão do ópio 

 

Uma das questões de maior relevo para a política ultramarina portuguesa no âmbito da 

Sociedade das Nações foi a realização das conferências sobre o ópio, cujo consumo 

mundial atingira umas proporções que justificavam a internacionalização da discussão 

sobre o tráfico. Assistiu-se à pressão tanto de alguns Estados (China e EUA, sobretudo), 

como da própria opinião pública, razão por que a Sociedade das Nações se tornou palco 

privilegiado para desenhar tentativas de resolução do problema
30

.  

 

Em 11 de Janeiro e a 19 de Fevereiro de 1925 foram assinadas duas convenções sobre 

ópio preparado e ópio bruto e outros estupefacientes respectivamente para controlar o 

contrabando do ópio
31

. Aquando da aprovação das convenções, em Genebra, um 

delegado americano acusou Portugal de assumir uma posição dúbia relativamente ao 

consumo de drogas, sobretudo quando se tratava de Macau. A acusação foi considerada 

injusta e infundada e terá pesado na resistência do governo às pressões diplomáticas 

para a importação de Coca-Cola, como mostra a correspondência trocada entre o 

Secretário-Geral da Secretaria Portuguesa da SDN e o Director-Geral da Saúde, em 

1927
32

. Assistiu-se a partir de então a um esforço das autoridades portugueses em 

cumprirem os compromissos assumidos internacionalmente e no início de 1929 foi feito 

um levantamento de dados sobre o consumo de droga em todos os territórios 

portugueses, os quais, depois de devidamente tratados, foram enviados para a SDN. 

Deste levantamento resultaram as seguintes conclusões, salvaguardadas sempre as 

importações de estupefacientes para uso farmacêutico: que no continente, Angola, Cabo 

                                                 
29

 Marcello Caetano, Ob.cit., pp. 177-181. 
30

 Alfredo Gomes Dias, Portugal, Macau e a Internacionalização da Questão do Ópio (1909-1925), 

Lisboa: Livros do Oriente, 2004, p. 110. 
31

 Carlos Alberto Pires Costa, A droga, o poder político e os partidos em Portugal, col. Monografias, 

Lisboa: Instituto da Droga e da Toxicodependência, 2007, p. 78 e segts. 
32

 Idem, ibid., p, 78. 



 

15 

 

Verde e Guiné não existia tráfico e consumo ilícito de drogas; que no Estado da Índia 

até 1926 havia tráfico de uma substância denominada Ganja-Bhanga (uma síntese de 

plantas soníferas com cânhamo) e que daí para diante só se haviam registado duas 

apreensões insignificantes; que em Moçambique existia contrabando a uma “escala 

reduzidíssima”; que em Macau persistia o problema do ópio e que em Timor 

igualmente, por ali existir uma comunidade chinesa, tendo sido registada a existência de 

fumatórios
33

. 

 

 

Figura 2: Fumatório de ópio, Fausto Sampaio (1937, óleo sobre tela, Centro Científico e 

Cultural de Macau). 

 

No que a Portugal e ao seu império diz respeito o ponto mais sensível era, sem dúvida, a 

viabilidade económica de Macau, que estava em larga medida dependente do monopólio 

governamental de importação do ópio. Assim, e no âmbito das competências de 

fiscalização da SDN, deslocou-se aquele território uma comissão de inquérito em 21 de 

Janeiro de 1930, que havia sido enviada para apurar o estado da situação do consumo de 

ópio preparado no Extremo Oriente, incluindo a Birmânia, os Estados Malaios, as Índias 

Neerlandesas, o Sião e a Indochina. Mas antes disto, em 1928, havia sido publicado um 

diploma legislativo n.º 38 sobre repressão e fiscalização de “substâncias nocivas”, com 

                                                 
33

 Carlos A.P.Costa, ob.cit., p. 81-82. 
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efeitos decepcionantes, apesar de ter sido aplicado o regime de régie ao ópio pelas 

autoridades do governo daquela colónia em 1927
34

. O que sucedeu foi que actuando as 

redes de contrabando, o ópio continuava a ser traficado e consumido e as autoridades 

perdiam uma importante fonte de receita (naquele ano representava cerca de 25% da 

receita total de Macau). O resultado da visita da comissão de inquérito foram adoptadas 

várias medidas legislativas, mas a questão não foi resolvida, como seria de esperar. 

 

Observações finais 

 

A avaliação da relação entre a política colonial e a política externa portuguesas durante 

o período da Primeira República, para além de revelar o que é uma questão transversal 

aos regimes desde os finais da Monarquia, traz para o centro da discussão as críticas 

contra o colonialismo português em instâncias multilaterais, nas áreas específicas dos 

tráficos de bebidas, ópio e mulheres, mas sobretudo na questão da escravatura e do 

trabalho forçado. Traz igualmente para a colação saber até que ponto a ponderação da 

entrada de Portugal na Primeira Guerra Mundial na sua relação com as equações 

instáveis da política interna terá sido adequada, mas não é o lugar para fazer este tipo de 

avaliação.   

 

Se é verdade que a delegação que participou nas negociações do Tratado de Paz de 

Versalhes conseguiu alcançar resultados que se podem considerar razoáveis tendo em 

conta a instabilidade da situação política em Portugal e a alteração na sua composição e 

chefia, a partir deste momento as dificuldades que viriam a ser sentidas no plano 

bilateral – em particular com a União Sul Africana e Rodésias que ambicionavam o 

acesso aos corredores de Lourenço Marques, mas também da Beira e de Benguela - é 

alargada para o patamar multilateral. Deste ponto de vista, a participação de Portugal 

nesta instância é fundamental, ainda que logo à partida tenha sido frustrado um dos 

objectivos mais importantes do pacote negocial: a conquista de um lugar no concerto 

das nações, pela integração no Conselho Executivo da SDN. Portugal foi preterido e foi 

a Espanha, país neutral, quem ocupou o lugar. O que em última análise poderá querer 

dizer que a situação de desordem política obstou ao que poderia ser tomado como uma 

                                                 
34

 O regime de régie significava a exploração da indústria do ópio ficava sob administração directa do 

Estado, de acordo com o que havia sido fixado em Genebra. 



 

17 

 

legitimação internacional do regime
35

. No entanto, a participação na SDN e nos seus 

trabalhos permitiu uma melhor sustentação da posição portuguesa sempre que se 

delineavam medidas políticas que eram consideradas lesivas dos interesses nacionais.  

 

O que naquele momento – e tendo em conta o descrédito internacional que a Sociedade 

das Nações viria a granjear no decénio de 30 – não afectaria de sobremaneira a 

definição de políticas pelos sucessivos governos portugueses, até 1926 e daí em diante, 

com a Ditadura Militar e o Estado Novo, embora tenha exigido um acompanhamento 

diplomático constante e uma preocupação de honrar os compromissos internacionais, 

que atestam uma inserção adequada no sistema internacional. A SDN procurou exercer 

um papel fiscalizador, dentro do espírito da herança wilsoniana e sobretudo de um 

legado que vinha já de Berlim, a “missão civilizadora”, agora instituída em 

responsabilidade internacional representada pela SDN. Tal não significa, porém, que a 

pressão exercida e os compromissos assumidos por Portugal – como fica patente nos 

casos das denúncias de escravatura e de tráfico do ópio – tenham surtido um efeito de 

mudança no status quo. Muda sobretudo a obrigação de reportar, mas também a 

adequação da legislação interna às novas normas internacionais, mesmo que só num 

sentido puramente semântico, como diria Adriano Moreira. 

 

Embora a política colonial tivesse de dar uma atenção especial a este novo actor das 

relações internacionais – a primeira organização de âmbito universal, o grosso das 

atenções continuou a recair sobre os Estados e sobre os respectivos interesses, 

prevalecendo a abordagem bilateral. A multilateral só veio adensar as preocupações 

sentidas em torno de uma questão central para a legitimação do regime, tanto mais que 

ele estava corroído por fragilidades internas indisfarçáveis as quais se reflectiam numa 

imagem internacional bastante negativa. As pretensões manifestadas por algumas 

potências relativamente aos territórios coloniais portugueses e também a tensão 

fiscalizadora da SDN tiveram previsíveis efeitos na erosão do regime que o 28 de Maio 

de 1926 viria encerrar.  

 

Com o início do novo ciclo, embora não se tenha alterado significativamente o ambiente 

internacional no que toca às questões coloniais, as medidas políticas tomarão um rumo 

                                                 
35

 Nuno Severiano Teixeira, art.cit. 
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de pendor centralista que prosseguirá, no entanto, num estilo e com medidas 

necessariamente diversos, uma linha de força da política (colonial) externa portuguesa 

até 1974: a continuidade do império, exigindo uma gestão tão hábil quanto possível das 

divergências e hostilidades sentidas e pressentidas. 
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