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O tempo de ouro da economia portuguesa. Novos dados e novas
perspectivas sobre os contributos do império

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?
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