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Resumo 

Esta conferência aborda o tema das negociações que ocorreram entre o reino de 
Portugal e o Grão-ducado da Toscana na segunda metade do século XVII, para a 
formação de uma companhia de comércio para as Índias portuguesas. A ideia de criar 
uma companhia comercial nasceu na comunidade mercantil florentina em Lisboa. 
Quando o futuro Cosme III chegou à capital portuguesa durante a sua viagem a 
Espanha e Portugal, em 1668, os mercadores toscanos falaram-lhe da possibilidade de 
formar uma companhia de comércio com os portugueses.  

Tratava-se, em geral, de uma estratégia de estabilização e consolidação dos múltiplos 
interesses económicos florentinos  no quadro de iniciativas políticas destinadas a 
garantir ao Grão-Ducado um  espaço de manobra económico-comercial ao nível 
internacional, num período em que os equilíbrios políticos e económicos se vinham 
modificando radicalmente. Além disso, o projecto reflectia aquela que foi a atitude 
fundamental do principado Toscano relativamente ao comércio colonial lusitano, 
desde o reinado de Cosme I até ao final do século XVII. Trata-se de um período muito 
longo durante o qual a política internacional do Grão-ducado visava, em termos 
económico-comerciais, estabelecer relações privilegiadas com os reinos ibéricos com 
o objectivo de reforçar a presença florentina nos comércios ultramarinos e, ao mesmo 
tempo, abrir  novos espaços mercantis. 
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