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NOVAS PERSPECTIVAS 

 EM HISTÓRIA MODERNA 
CICLO DE SEMINÁRIOS 

O NEGÓCIO DA GUERRA NO PORTUGAL 

MODERNO 

RESUMO 

Qual foi o papel desempenhado pelo outsourcing militar na defesa e 

projeção imperial do reino de Portugal durante o período moderno? 

De forma a responder a esta questão, esta apresentação vai revisitar o 

tema da delegação de competências em matéria de aprovisionamento, 

logística e recrutamento das forças armadas, pela coroa, a homens de 

negócio. 

Antes do advento das burocracias estatais e das forças armadas 

nacionais, contratos de fornecimento de bens e serviços e arranjos 

contratuais, que trazem à memoria as parcerias público-privadas da 

atualidade, eram recorrentemente utilizados para obter armamento, 

munições, rações, uniformes, equipamento. Concomitantemente, estes 

contratos também serviam para recrutar, manter e liderar no campo de 

batalha alguns contingentes de tropas profissionalizadas e 

remuneradas. 

Nos últimos anos, a historiografia internacional tem vindo a rever as 

suas posições quanto ao recurso ao outsourcing militar com 

empreendedores e firmas orientadas para o lucro. Atualmente, a 

tendência entre os historiadores é para vê-los como soluções realistas 

para fazer face às fraquezas estruturais dos estados e impérios do 

período moderno. Contudo, apesar das recentes contribuições da 

historiografia internacional, o nosso entendimento sobre a contratação 

militar anterior à “Era das Revoluções” ainda se cinge a um número 

restrito de casos de estudo nacionais. Um dos estados que tem sido 

ignorado pela historiografia é Portugal, pese embora a contratação 

militar e parcerias entre a coroa e grupos económicos em matérias de 

aprovisionamento e logística militar ter sido recorrente. 

Inspirado pelos recentes debates a decorrer na historiografia anglófona 

mainstream, esta apresentação pretende contribuir para preencher esta 

lacuna. Passar-se-á em revista o ethos e a praxis da contratação militar 

no Portugal Moderno e no império, tomando como exemplo os 

contratos de aprovisionamento de um dos mais antigos teatros de 

operações ultramarinos da coroa Portuguesa: as praças fortes 

marroquinas. 
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