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Resumo 

Existe um amplo naipe de estudos que analisa a expansão europeia do período moderno 

na tentativa de obter um balanço dos custos e benefícios para a Europa desta primeira 

fase de globalização de fluxos de bens, pessoas e capitais. A historiografia 

internacional tem oferecido respostas diversificadas e discordantes a este balanço. 

Confrontando-se perspectivas e metodologias, são reconhecidas as diferentes 

possibilidades de aferir o sentido desse contributo, mas também de negá-lo, porque, na 

verdade, a relevância do tema reside na mais ampla questão dos factores para o 

crescimento económico moderno encetado nos finais do século XVIII com a 

revolução industrial inglesa. 

O tema deste seminário vem ao encontro deste debate, que também inspirou uma larga 

e marcante parte da historiografia económica do Portugal moderno. Pretende trazer 

para discussão a importância dos vários “impérios” – Asiático ou Americano – mas, 

em especial, da etapa do século XVIII na prestação da economia portuguesa, a qual, 

como é sabido, tendo uma longa história colonizadora, evidenciou os seus problemas 

de “atraso” relativamente às potências do noroeste europeu no século XIX. A 

abordagem centra-se, por isso, nas perguntas elementares sobre o contributo do 

império no período moderno: foi o longo esforço colonizador causa do atraso 

português? Será possível medir algum contributo? E será de distinguir uma etapa 

específica da experiência colonizadora no século XVIII pelo tipo de recursos que o 

império providenciou?  

                                                 
*
 Docente da Universidade de Lisboa, no Instituto Superior de Economia e Gestão. Foi professora 

visitante nos seminários de pós-graduação da Cátedra Jaime Cortesão na Universidade de São Paulo em 

2008 e em 2011. Entre os mais recentes trabalhos publicados, constam História Económica de Portugal 

(1143-2011), (em co-autoria com Pedro Lains e Susana Munch Miranda), Lisboa, Esfera dos Livros, 

2011; O Ouro do Brasil, (em co-autoria com Maria Manuela Rocha e Rita Martins de Sousa), Lisboa, 

Imprensa Nacional, 2013; “Portuguese resilience in a global war. Military motivation and institutional 

adaptation in the sixteenth-and-seventeenth-century Cape Route”, in Cappolaro, Lucia e Mckenzie, 

Francine (eds), Global History of Trade and Conflict since 1500, New York, Palgrave Macmillan, pp.38-

60; e de artigos em revistas especializadas, sendo de destacar para este seminário o trabalho no prelo “The 

Great Escape? The contribution of the empire to Portugal’s economic growth, 1500–1800”, (em co-

autoria com Jaime Reis e Nuno Palma), European Review of Economic History, vol 18, nº4, 2014. 


