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Este artigo destina-se a ser publicado em duas partes.
Esta primeira secção apresenta urna investigação sobre as
fontes estatísticas e demográf icas gerais do Moçambique
colonial, caracterizando a ciência estatística tal como é prati-
cada pelos cientistas sociais burgueses e considerando que é
sempre necessário definir explicitamente as formas como são
produzidos os dados estatísticos. O artigo aborda depois o
material de carácter geral disponível nos termos de uma
periodização prel iminar em três estádios.

A segunda parte do ensaio, que será publicada num
número posterior de Estudos Moçambicanos, discutirá as
estatÍsticas agrÍcolas, industriais e sociais, e concluirá com
uma bibl iograÍ ia seleccionada das fontes pr incipais, incluindo
aquelas tornadas disponíveis após a Inciependência, em 1975.

A ciência social Marxista foi sempre uma ciência de
dados estatísticos, uma ciência em que a recolha de grandes
quantidades de factos numéricos se associa à teoria econó-
mica e polít ica, para refutar e para substituir as mistiÍ icações
subjectivas e ideológicas das interpretaçÕes burguesas da
sociedade.

Um exemplo clássico ci isto é a obra de Lénine "Desenvol-vimento do capital ismo na Rússia",  em que o autor constrói
uma argumentação esmagadora com base nos censos e esta-
'  Judith Head apresentou algurnas sugestões bastante úteis sobre I

organizaÇão deste artigo. Marc Wuyts e Bertil Egero Íornecerarn também
material e apresentaram crít icas, qus egradeço.
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t íst icas agrÍcolas recolhidas pelo seu oponente, o Estado
czarista. O próprio Marx ut i l izou com efei tos devastadores no
volume 3 do "Capital"  as estatíst icas oÍ ic iais cont idas nos "BlueBooks" do Governo br i tânico. A quant i f icação e a tendência
para quant i f icar têm sido fortes ao nível  da teor ia marxista até
aos nossos dias. Nos uft imos anos, porém, com a compreensão
gradual da necessidade de problematizar os dados estatíst icos,
tal  como todos os outros t ipos de dados, alguns cient istas
sociais radicais comoÇsrÍâÍn a tomar posições que são de facto
hostis às estatísticas enquanto tais.

Esta host i l idade tem es suas raÍzes em condições muito
concretas. A ciência social  burguesa procurou sempre projec-
tar uma imagem da prát ica estatíst ica como ciência, e dos
dados estatíst icos como factos object ivos e i rrefutáveis,  que
podem ser enumerados, tabelados e anal isados, mas Quê,
acima de tudo, não podem nunca ser postos em causa. Os
estatíst icos, segundo esta concepção, l imitam-se a recolher os
Íactos e apresentá-los: os factos existem por si e são ((verda-
deirosD. Da mesma forma, a metodologia estatíst ica tambem
é representada como l ivre de valores e cient i Í icamente objec-
t iva. Segundo a mesma concepção, técnicas como as de
anál iso factor ial ,  amostrag€ff i ,  testes de signi f icância, tabela-
ção cruzada, etc. ,  podem talvez ser mal ut i l izadas para
apresentar uma imagem Íalsa,  mas são em si  ideologicamente
neutrais.  Tomados conjuntamente, todos estes métodos e téc-
nicas const i tuem a ciência estat íst ica,  Que pode ser ut i l izada
para garant i r  a autent ic idade de uma sér ie de decisões soctais,
que vão desde os resul tados da invest igação académica até à
tomada de decisões polí t icas a al to nível .

No entanto, existem obviamente sér ias falhas nesta con-
cepção, algumas das quais foram ft  há algum tempo reconhe-
cidas pela sabedor ia popular.  Um di to bem conhecido e que
ref lecte essa sabedoria é q ue existem mentiras, g randes
mentiras e estatíst icas. A ideia subjacente a este di to,  de que
as estatíst icas são intr insecamente um meio ut i l izado pelas
classes dominantes para confundirem as classes dominadas,
de forma a explorarem-nas mais faci lmente,  está general izada
mas não deve ser aceite passivamente. O fosso entre a real i -
dade constatável e a sua descrição estatíst ica pela ciência
social  burguesa não deve levar a uma re. ieição da prát ica
estatíst ica em si ,  mas sim a uma aval iação crí t ica dessa
prát ica.

Os dados estatíst icos produzidos para object ivos especí
Í icos e interpretados no âmbito de um contexto teór ico explí-
c i to são um dos instrumentos mais poderosos e sof ist icados
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à disposlção da análise social marxista, e nem I grande quan-
t idaqe cte material a ser interpretaoo, nem a técnrca matemá-
tica cada vez mais diÍÍci l  envolvida nesse processo, devem
prejudicar a compreensão deste facto.

No seu l ivro aA DesmistiÍ icação das Estatísticas Sociais",
John lrvine, lan Miles e JefÍ Evans argumentam corn insistên-
cia em Íavor de uma avaliação crÍt ica, rejeitando como inade-
quadas as duas posições extremas de aceitação e de rejeição
globais. A crít ica necessária deve ser ampla e rigorosa, de
Íorma a trazer à luz a ideologia que impregna os argumentos
alegadamente apenas Íactuais e técnicas, e, o que é igual-
mente importante, de Íorma a criar oportunidades para a
uti l ização das estatísticas no âmbito de uma teoria e de uma
prática social revolucionárias. Isto impficaria tanto a reproble-
matização dos dados existentes, como uma análise cuidadosa
sobre a produção de dados no futuro. "Produção", é, eviden-
temente, um termo deliberadamente escolhido neste contexto:
as estatÍsticas são produzidas, e os resultados de pesquisa
criados, embora não de forma arbitrária. Para uti l izar plena-
mente, por exemplo, as estatísticas produzidas no Moçambique
colonial, é necessário compreender e explicar a estrutura
complexa de interesses de classe gue as gerou, o que por sua
vez exige, não apenas a aplicação de técnicas económicas e
matemáticas, mas também um conhecirnento sobre a história
administrativa e sobre o relacionamento entre a história colo-
nial  moçambicana e a histór ia da metrópole.

Uma investigação, mesmo gue superficial, sobre as fontes
das estatísticas coloniais, torna claro que a Administração
aderia fortemente à ideia de que os dados constituem em si
factos. A própria expressão "levantamento de dados", impli-
cando a simples recolha de objectos existentes, separa o
processo de recolha de Íactos do processo de análise, envol-
vendo uma operação em duas fases distintas. A recolha de
dados deve, corno concordam de forma crescente os estatÍs-
t icos sociais, ser concebida como uma parte integral, e de
facto como um produto, do processo parafefo de anáfise.

É evidente QUê, olhando para as fontes coloniais, podemos
constatar imediatamente que ceftas categorias de entre elas
constituem construções ideológicas. A raça é o exemplo mais
óbvio, e o mais Íacilmente rejeitável. Outras categorias, no
entanto, exigem urna análise mais cuidadosa antes de revela-
rem o seu conteúdo polít ico ou ideológico. Nas estatísticas
agrÍcolas, por exemplo, encontramos uma dlvisão marcada
entre os sectores chamados "moderno,, e "tradlcional" ( leia-
-sê sector rolonial e sector famil iar), Qus não toma em conta
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as l igaçÕes estruturais entre ambos. Apenas voltando aos
resuttaoos reais dos censos agricolas, como Íizeram brigaclas
do CtsA em 19í7, se torna pr lssrvel  reconstruir  parctatmeÍrtê oe
Íorma detalhada esse relacirtnamento. Pooem ser apontados
vários exernplos, alguns dos quais serão reïeridos nas secçoes
seguintes.

Da premissa de que os Íactos estatÍsticos existem inde
penderrtemente de um contexto anatit ico derivaram outras
Íalhas características da prática estatÍstica colonial. Se os
Íactos, exist indo Íora de qualquer sistema teórico, pudessem
por si  sós contar a sua própria histor ia (com alguma ajuda do
anal ista),  então segue-se que quanto maror Íor a quant idade
de Íactos, nìelhor e mais detalhada é a histór ia que eles
contariam. Assim o recenseamento total, a investigação total,
seria sempre preÍerível à amostrag€ffi ,  mesmo gue uma amos-
tragem pudesse prod uzir resultados mais rapidos, menos
dispendiosos e mais precisos. Mas uma breve reflexão leva-nos
a constatar Quê, por exemplo, um grupo pequeno e bem trei-
nado de investigadores que procede a uma amostrag€ffr, deve
em princípio prod uzir  melhores resultados que um grupo de
invest igação amador, grande e pouco experiente, com uma
preparação mínima.

Este contexto conceptual envolvia um desprezo relativo
pela importância das tendências e dos desenvolvimentos. Os
dados estatíst icos eram considerados como parte da descrição
de uma estrutura, e não de conjuntos de relacionamentos
sociais complexos e em evolução. Com o object ivo de desco-
brir e analisar esses relacionamentos, os estatísticos sociais
necessitar iam de usar métodos de amostragem que lhes per-
mit issem estudar a "população" escolhida ao longo do tempo.
Uti f izando técnicas para el iminar as tendências não-signif ica-
t ivas (por exemplo, as var iações sazonais da produção),  eles
poderiam então i lustrar as al terações estruturais.  No entanto,
par3 explicar essas alteraçÕes estruturais, o cientista social
ter ia necessidade de outros t ipos de conhecimento. Poderia
ele ter expl icado, por exemplo, o aumento súbito da produção
do algodão na Circunscrição dos Macondes em Í ins dos anos
1950, sem conhecer as cooperat ivas Ligui lani lu que organiza-
ram pefa primeira vez conjuntamente os produtores africanos?
(Ver o art igo por AcJam e Genti l i  nesta edição).

Os estatísticos cofoniais portugueses produziam as esta-
t Íst icas de que a classe dominante necessitava para os seus
objectivos. Como estes objectivos se alteraram com os anos,
o t ipo de dados estatíst icos produzidos mudou, bem como as
suas falhas e os seus pontos fortes. Nas secçÕes seguintes
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deste artigo, organizadas em torno de uma periodizaçâo do
Estado colonial desde o Íim do século XIX até 1974, podemos
constatar como este processo se desenvolveu.

RECRUTAMENTO DE MÃO.DE.OBRA E RECENSEAMETTTOS
POPUIÁCIOHAIS: ca. 1890-19:10

Desde o fim do século XIX ató ao estabelecimento do
Estado Novo de António Salazar, a principal preocupação eco-
nómica dos dirigentes coloniais de Moçambique foi a mobili-
zação de mão-de-obra, quer internamente para os prazos e
plantações, guer para a migração para as minas do Rand. As
Íontes estatísticas deste período reflectem isso, bem como
outras preocupaçÕes menores, de Íorma bastante precisa.
Como seria de esperar, os dados são bastante irregulares, e
muitas vezes não são dignos de conÍiarÇâ, mas em certas
áreas, em que os interesses da classe dirigente eram melhor
servidos pela exactidão dos números, estes são muitas vezes
surpreendentemente precisos.

As primeiras estimativas sobre a população branca de
Lourenço Marques, que dificilmente podem ser descritas como
recenseamentos, datam dos últimos 25 anos do século XlX.
Para além de nos dizerem alguma coisa sobre o racismo pre'.
valecente na altura, a natu reza destas contagens de pessoas
indica também uma preocupação com a aplicação de impostos
aos brancos, com a colonização, e com a propriedade. Nas
páginas 212-3 da edição de 1917 do Anuário de Moçambique,
Sousa Ribeiro apresenta uma história resumida dessas primei-
ras estimativas, citando totais para 1878 (Augusto de Carva-
lho),  1885 (Eduardo de Noronha), 1889, 1893 e 1908.

Provavelmente, r! primeiro recenseamento cujos resultados
Íoram publicados Íoi realizado em 1894 em Lourenço Marques.
Foi editado quase 80 anos mais tarde por Carlos Santos Reis
sob o tÍtulo aA população de Lourenço Marques em 1894: um
censo inédito" ( Lisboa: Centro de Estudos Demográf icos,
1973). Os resultados deste censo constam de um volume
manug:crito, erTt que são enumerados rua por rua e nome por
nome os habitantes da cidade. O manuscrito encontra-se guar-
dado no Arquivo Histórico de Moçambique, e o volume publi-
cado Inclui um "fac-sÍmile", uma análise crít ica extensa e uma
introdução por Santos Reis. Dois censos posteriores realiza-
dos na cidade tiveram os seus resultados publicados em
1904 e 1912. O recenseamento de 1904 foi o primeiro a ser
publicado contemporaneamente, sob o tÍtulo "Recensearnento
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da População e das HabitaçÕes do Concelho de Lourenço
Marques e da População oas Çircunscriçoes do mesmo urs-
tr i to,  refer idos a 1' /  de Abri l  de 1904". (Lourenço Marques:
f  mprensa Nacional ,  1904 ,  14 paginas).  A Secretar ia-Geral  de
Moçambique Íoi  a responsável por esta publ icação. Os dados
obttdos constam de tabelas em que a população e enumerada
em termos de raça ( como então eram deÍ inidos),  nacio
nal idade, rel ig ião, s i tuação conjugal,  ocupação, e, o que é
interessante, habi l i taçÕes. C documento incluia também um
resumo bastante breve sobre a situação do alojamento: em
1904, Lourenço Marques era aparentemente const i tuída por
1890 imoveis,  dos quais 1346 de madeira e zinco (esta era,
como é evidente, uma inÍormação importante para os respon-
sáveis pela apl icação de impostos à popufação "c iv i l izada') .
Estes resultados Íoram tambem publicados sob o título ..Recen-
searnento da População do Concelho de Lourenço Marques
refer ido a 17 de Abri l  de 1904" no "Bolet im Ofic ial  de Moçam-
biqueD (48) Supl. ,  1 de Dezembro de 1904, págs. 1-12.

Em 1912 um outro censo na cidade, o "Recenseamento da
População e das Habitaçoes da Cidade de Lourenço Marques
e seus subúrbios, reÍer idos a 1 de Dezembro de 1912" (  Lou-
renço Marques: lmprensa Nacional,  1913) 21 p.,  Íoi  real izado,
incluindo desta vez um .elatór io resumido em três paginas
sobre o trabalho desenvolvido. A população é enumerada por
raças, idades, nacional idades, rel ig ião, prof issão, e período de
tempo da sua estada em Lourenço Marques. Os subúrbios são
incf uidos separadamente, e a si tuação do alojamento e tam-
bém aqui incluida. Alexandre Lobato, numa dissertação que
apresentou em 1936 na Universídade de Coimbra, c lassi f icou
o censo de 1912 como pecando por Íal ta de r igor,  embora não
tenha apresentado com muita profundidade as razões para
esta aÍ i rmação ( ' ) .  A sua conclusão é no entanto indubitavel-
rnente correcta, e aplica-se, dê uma Íorma ou outra, a todos os
censos real izados no Moçambique colonial .

Estes primeiros recenseamentos foram restritos a Lou-
renço Marques, como é evidente, porque o controlo efect ivo
de Portugal sobre as populações das áreas circundantes era
pelo menos ténue, porque o seu object ivo era o object ivo
modesto de avaliar a população pagante de impostos, e por-
que as outras "cidades" da colónia não eram ainda rnais do
que grandes aldeias.

A demografia histórica da migração de trabalhadores para
a África do Sul é cornplexa, mas podemos cedamente partir do
princÍpio de gue a tarefa de contar a população móvel e host i l
africana do sul de Moçambique ultrapassava as capacidades
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dos recenseadores portugueses do perÍodo, s provavelmente
não era rnuito importante para os seus lnteresses económicos
nessa altura. Ê, com a sistematização da exploração dos traba-
lhadores nas plantações no perÍodo após o f im da I Guerra
Mundlal que vemos pela primeira vez surgirem tentativas para
incluir a população africana nos recenseamentos. Não sur-
preendente, foi a Companhia de Moçambique, gue exercia
direitos de soberania em Manica e Sofala entre 1891 e 1çN2, a
primeira a desenvolver actividades nests campo. Nesta área
central de Moçambique, a economia colonial baseava-se acima
de tudo no trabalho forçado dos camponeses nos enormes
prazos, processo este que era dirigido, não pelo Estado por-
tuguês, mas por uma companhia pr ivada gue t inha o poder de
controlar os impostos, os direitos, a agricult'ura, o comércio,
a indústria, as minas, as comunicaçÕes, os transportes e as
finanças. A companhia emitia a sua própria moeda, os seus
próprios selos postais, e as suas próprias publicações cgovêÍ-
namentais". Naturalmente realizava também os seus próprios
recenseamentos.

O primeiro recenseamento feito pela companhia foi o de
1922, oue abrangeu tanto a população como o gado. Publicado
em 1923 como apêndice do "Boletim Oficial" da Companhia,
ele enumera o sexo e a nacional idade dos brancos de Manica
e Sofala, circunscrieão por circunscrição. Outras racas Ê
nomeadamente os asiát icos, mistos e negros, são classi f icados
de forma semelhante, estando também incluÍdas est imativas
sobre o crescimento populacional durante o perÍodo 191 2-1922.
Os resultados da inventariação do gado são apresentados em
duas cateoorias- companhia e pr ivado - e o seu crescimento
é calculado durante a mesma década. Pubf icados sob o t í tulo
"Censo da população e arrolamento do oado: ano de 1922"
í  Beira:  lmprensa da Cornpanhía de Moçambigue, 1923),
19 Dáo..  os resr l l tados foram ap;Êsêntados como suplemento
do Bolet im da Companhia (19) 1923.

Tentou-se realizar um outro recenseamento em 31 de
Dezembro de 1921. mas os seus resultados nLtnca foram publi-
cados. O autor deste art iqo não conseguiu descobrir  quaisquer
otttras informaÇões sobre p.etn tentptiva (ver AnuárÍo de Lou-
renço Marques, 11.. êd., (1924) p. 47).

Um dos prÍncipais problemas no que respeita à ut i l izaçào
dos primeiros recenseamerrtos, nos casos em que não existem
informações ou existem poucas sobre a metodologia uti l izada,
é calcular o seu riqor. Uma dístinÇão importante que é neces-
sário observar na contagem total da pclpulação é se efa é feita
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de facto nu seja, se as pessoas são contadas de acordo
com o local em que elas passaram a noite do dia da contagem
- ou de jure -  ou seja, se as pessoas são contadas conforme
o seu local habitual  de residência. Muitos recenseamentos em
países afr icanos não dist inguiram com a precisão suf ic iente
entre estas duas formas rnutuamente excf usivas de contag€fft,
ou elas Íoram misturadas num único recenseamento. Como é
evidente, uma população em gue existe uma g rande percen-
tagem de trabalhadores migratór ios (quer para as minas da
ÁÍr ica do Sul,  quer para as plantações) apresenta di f iculdades
especiais para ambos os t ipos de contagem. Para uma discus-
são sobre os problemas técnicos, se não polí t icos, ver o
panf leto de Bondestam sobre estatíst icas af r icanas ( ' ) .

É claro que, embora os dados dos recenseamentos consti-
tuam o t ipo mais importante de informação estatíst ica referente
a este pr imeiro período, ser ia errado part i r  do pr incípio de que
não foram produzidos ou considerados sig n i f  icat ivos outros
t ipos de informação. Muita desta inforrnação encontra-se
enterrada em todos os t ipos de fontes impressas por
exemplo, o Relatór io apresentado anualmente ao Congresso
da Repúbl ica pelo Ministér io das Colónias em Lisboa, ou o
l igeiramente poster ior Anuário colonial  do Ministér io do Ultra-
mar (Lisboa, 191 6 -)  .  Os relatór ios dos administradores sobre
os diversos distr i tos contêm também uma grande quant idade
de inÍormaÇão deste t ipo, muitas vezes f i rmemente local izada
no t ipo de contexto histór ico gue permite aos invest igadores
poster iores compreendê-la.  Por exemplo, Augusto Cardoso,
então Governador de lnhambane, publ icou um art igo sobre
"A Distr ibuição da População de Inhambane em 1910, '  nos
"Relatór ios e Informações)> (Anexo do "Bolet im OÍ ic ia l"  no vol .
para 1911, pags. 31-32) .  Cardoso subf inha que, embora as
subdivisões administrat ivas de Inhannbane varlassem g rand+
mente euanto às suas dinrensões, isto ref lect ia também uma
distr ibuição i r regular da população. Nas maiores Circunscr i -
ções havia aoenas 0,43 palhotas por km2, e nas mais peguenas
exist iam 10,19.

Uma fonte estatíst ica ainda anter ior a esta é o panf leto de
António Truão sobre a capi tania do r io Sena, escr i to em 1810
e pr imeiro pubf icado em 1889 ( ' ) .  Trata-se de facto de um
trabafho estat íst ico no sent ido moderno, na medida em que,
embora seia apresentado como um ensaio, inclui  tabelas
sobre a população bapt izada; escravaturas, a produção do
açúcar;  exportaÇões de Quel imane em 1806: indústr ia (embora
não exactamente no nosso sent ido);  rendimento estatal  dos
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prazos da coroa; e números sobre a guarnição militar da área.
A palavra "estatÍstica' é no entanto utilizada com um sentido
muito mais geral  na ! Íngua portuguesa do século XIX: por
exemplo a obra de Sebastião Botelho "Memória estatÍstica
sobre os domÍnios portugueses na África Oriental" (Lisboa,
1835) , que Íoi publicada em duas partes, não constitul na
realidade uma Íonte estatÍstica, sendo antes um ensaio discur-
sivo tÍpico do perÍodo.

No entanto, neste tipo de abordagem resumida não pode-
mos tazer mais do gue referir a existência deste tipo de fontes
n.êscondidas" de informação estatÍstica. A.s diversas séries de
documentos estatÍsticos anuais e mensais, quer as que abor-
dam um assunto especÍfico, quer as que apresentam um
resumo dos prÍncipais indicadores sócio-económicos nacionais,
são em diversos aspectos muito mais fácels de utilizar.

Um dos pr imeiros anuários a incluir  regularmente dados
sobre Moçambique foi o Anuário EstatÍstico dos DomÍnios
Ultramarinos Portugueses, quê parece ter sido publicado entre
1875 e 1910. O único volume a que pude ter acssso abrangia
o perÍodo 1899-1900, e foi publicado em 1905. Os dados dizem
respeito à população, à criminologia, à assistência pública, à
instrução pública, ao comércio e navegação, às telecomunica-
ções, às estradas e às despesas públicas. O Índice está divi-
dido colónia por colónia, de forma gue os dados sobre
Moçambique são fáceis de localizar. O Anuário contém uma
introdução extensa, gue discute pr incipalmente as lacunas do
vofuff iê, e refere de passagem um censo populacional reali-
zado em 31 de Dezembro de 1900.

Uma fonte geral  poster ior de alguma importância é o
Anuário Estatístico do f mpério Colonial (a partir de 1952, do
Ultramar),  que oorneçou a ser publ icado em 1945 corn urn
volume referente a 1943, e cuja publicação prosseguiu pelo
menos até 1972. Esta série foi separada do Anuário EstatÍstico
de Portugaf (1875 até ao presente) , na rnedida em que os
dados sobre as colónias ccmeçaram a merecer um tratamento
separado.

Em 1875 o Anuário EstatÍstico do Reino de Portugal
( Lisboa, publÍcado em 1877 ) continha apenas um esboço
estatÍstico sobre África. Os números sobre a imoortação-expor-
tação para a Áfríca "Portuguesa,' na pá9. 252, por exempfo,
referese a 19 classes de produtos, mas não há qualquer
divisão entre Moçambique, a Guiné, Angola e as l lhas. Não é
dada quafquer ínformaÇão sobre a popufação. Na edição de
1942 (pubf icada em 1944), como podemos ver pelo Índice
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(pá9. 999),  o Anuário Português chegou a incluir
a demograf ia,  a just iça, o comércio, a navegação,
e a indústr ia.

Nesta altura, o Anuário EstatÍstico do lmpério
separado, para ser reinteg rado ent 1 gO1 como
separado das sér ies metropol i tanas.

dados sobre
a agricultura

Coloniaf foi
um volume

TABELA I

ANUÁRIOS DE ESTATÍSNCA GERAL NAS COLÓNIAS PORTUGUESAS

FONTES-Costa (1946); recolhas de AHM e CEA

REFORMA COLONIAL E ACUMULAçÃO PORTUGUESA, 1930.
-1950: A EMERGÊNCIA DE UM SERVIçO DE ESTATTSTICA

A incapacidade do Estado português em controlar a colónia
durante os pr imeiros 25 anos do século const i tuía, até certo
ponto, um ref lexo da confusão polí t ica na Metrópole, bem como
da fraqueza do capi ta l  nacional .  Como vimos na secção ant+
rior, esta fraqueza e esta confusão reproduzem-se no tipo de
dados produzidos. Os dados dos censos, devido à sua impor-
tância para os rendimentos cbt idos com os impostos, para o
recrutamento de mão-de-obra, e para os cálculos sobre o arren-
damento de terras nos distr i tos centrais,  assumiu uma grande
importância; as estatÍst icas ag rÍcof as, pelo cont râr io,  eram
tratadas de Íorma bastante grosseira. Em Quel imane, por
exemplo, os dados produzidos refer iam-se à produção total
em qui los, ou ao número de árvores por plantação, para escon-
der o rendimento extremamente baixo por hectâre.

Com o advento do Estado Novo salazarista, esta situação
alterou-se gradualmente. O regime de Sal azar estava empe-
nhado na reorganização da economia colonial, de forrna a

Tttulo da Sérle

Anuário EotatÍstico dos DomÍnios Ultra-
'ma,rinoe Portugueses

Anuário Estatistico de Portugal
Anuário EstatÍstico do lmpério Cotonial
Anuário EstatÍstico do Ultramar
Anuário EstatÍstico de Portugal. Vol. 2

- PvsyÍncias Ultramarinas

Publlcação

1875-1910  t? l
1877-1944

1945-1952

1953-1961

1s61 [? l -1e74

Anog
Abrangtdos

t? l
1875-1942
1 943-1 950/ |
1 e52-1 961 [ ? I

1e61 Í?l-1972
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alimentar a acumufação de capital no Portugal metropolitano.
A preocupação central do regime, por isso, dizia respeito às
principais fontes das receitas É importação/exportação e ser-
viços de transporte - e à mão-de-obra. O Estarlo ocupava uma
posição monopolista como fornecedor de rnão-de-obra, os
administradores locais controlavarn e supervisavam de perto
o processo, e como é ób,vio produziam o tipo de dados estatÍs-
ticos necessários para isso.

Uma das rnudanças mais signiÍ icativas deste período, no
que respeita à informação estatÍstica, foi o crescimento de urna
agência estatal especÍfica responsável pelo trabalho estatÍstico.

A Repartição de EstatÍstica moçambicana foi constituida
em 1924: e ste organismo viu o seu nome e o seu estatuto alte-
rados diversas vezes. Foi conhecida como Repartição Central
de Estatística, Repartição Técnica de Estatlstica, Repartição
de EstatÍstica Geral, Direcção dos Serviços de Economia e
Estatística Geraf, e Direcção Provincial dos Serviços de Esta-
tística Geral. Em certas alturas foi considerado como sendo
uma aqência do lnstituto Nacional cle EstatÍstica metropolitano,
que foi constituído em Lisboa em 1935 para substituir a Direc-
ção Geral de EstatÍstica.

A Repartição comeÇou a publicar um boletim mensal
quase imediatamente após a sua fundação. As variações do
tí tulo e da periodicidade desta publ icação são indicadas pela
tabela l l .

TABEL..A II

BOLETINS ESTATÍSTTCOS MENSATS E TRIMËSTRAIS DE MOçAMBIQUE

À excepção de uma lacuna de 13
1950, o Boletim abrange o período entre
1975, quando deixou de ser publ icado,

anos durante os anos
1925 e Dezembro de

TÍtulo

Boletim Económico o EstatÍst ico ( M.)

Bolet im Mensal de Estatfst ica (M.)

Bol,eti,m Trimestral d'e EstatÍstica (T.)
'Bolet i ,m,M'ensa' l ,EstatÍst iao (M.)

Bolet im Mensal da DirecÇão Provincial dos
Serviços de EstatÍstica G,era'l ('M.)

Ânor

1925-1932

í 933-1938

í 939-1947

1960-1963

19ô7-1975
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Em 1928 o aparefho de Estado colonial ,  em conjunto com
a Companhia de Moçambique, procurou pela pr imeira vez
desenvolver um censo coo:denado dos "não-nat ivos" de todo
o terr i tór io da colónia. O trabalho foi  desenvolvido em três
Íases: em 29 de Dezembro de 1927 abrangeu Lourenço Mar-
ques e os seus suburbios; em 3 de Maio de 1928 todos os
outros distr i tos à excepçâo de Manica e Sofala (mas incluindo
pela pr imeira vez Cabo Delgado e Niassa, que ainda se manti-
veram sob controlo da Companhia do Niassa até 1929);  em
31 de Dezembro de 1928, o terr i tór io da Companhia de Moçam-
bique. No seu conjunto, o processo levou pouco maís do gue
um ano; a publ icação dos resultados foi  tambérn descoorde-
nada. Os pr imeiros dados resumidos surgiram no Anuár io
Estatfstico 1926-1 927-1928, págs. 32-3 e 40-1 . Os volumes
referentes a 1929 (págs. 5B-9) e 1930 (págs. 40-43) continham
também algumas tabelas;  o total  da informação publ icada
desta forma era expressa em quatro tabelas. Em 1929, a Com-
panhia de Moçarnbique publ icou os seus pr irneiros resultados,
sob a forma de um suplemento de 5 páginas do Bolet im Ofic iaf .
Este suplemento consist ia em dados resumidos, discr irninados
por sexo, raça, nacional idade e circunscrição.

Os resultados def ini t ivos surgirarn f inalmente em 1930,
apenas um ano após a úf t ima fase do censo, num volume
de 300 páginas das sér ies especiais do Bolet im Económico de
Estatística.

O censo de 1928 foi  o pr imeiro grande empreendimento
da Reoart iÇão de Estat lst ica da colónia.  Pela pr imeira vez,  os
resul tados publ icados incluiam um relatór io detalhado de
10 páoinas, descrevendo a metodoloqia ut i l izada. Na sua dis-
sertação doutoral .  de 1936, Alexandre Lobato submeteu este
censo a uma anál ise extensiva,  embora superf ic ia l ,  resumindo
grande pafie dos dados. Sobre a categorização racial, Lobato
comenta:

"A Repa rt ição cle Estatística considerou 6 raças, a
saber:  europeus, afr icanos, amarefos,  h indo-br i tânicos,
hindo-portugueses e mistos . . . ) )

Cont inuando, Lcbato arqumenta oue é importante dist inouir
os mistos dos indianos, e mesmo dist inguir  os indianos ((portu-
gueses')  dos indianos " ingfeses":

( . . .  por se estar de facto em presença de três grupos
étnicos de diferenças profundas, guanto à origetn, o
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"habitât", a rel igião, a lÍngua e o nÍvel social, etc.,
entendeu-se, e bem, proceder como se fez.o

Este argumento de conveniência convencerá hofe poucos
leitores fora da África do Sul. O Estado coloniaf produziu os
seus dados estatísticos sobre a população de forma a reforçar
a divisão social, e não para reconhecer a sua existência
prévia.

Dols anos mais tarde, em 1930, a população africana Íoi
contada. Os resultados publicados constituem claramente esta-
tÍsticas sobre a força de trabalho. A popufação é dividida por
sexo, idade, distrito, nÍvel educacionaf , ocup açâo, local de
origem e incapacidades fÍsicas. Esta últ ima secção é bastante
detalhada, contendo uma l ista do número de cegos, idiotas,
surdos, mudos, muti lados, leprosos e inváf idos, distri to por
distrito. Os resultados surgiram como:

Repartição Central de EstatÍstica, Censo da População
lndÍgena da Colónia de Moçambique, em 1930 (Lourenço Mar-
gues, 1932). 45 p. ( Boletim Económico e EstatÍstico, série
especial  "11 ,  1932).

Em 1935 toda a questão dos recenseamentos t inha sido
regularizada pela Repartição de EstatÍstica, em coordenação
com a Direcção de EstatÍstica e Propaganda (uma associação
reveladora de responsabil idades!) da Companhia de Moçam-
bique. A população "não-nativa" deveria ser contada uma vez
em cada dez anos, nos anos acabados no número 5; o recen-
seamento geral deveria ser realizado também em cada década,
mas nos anos acabados no número zero.

O censo de brancos, esiáticos e mistos de 1935 foi mais
uma vez reafizado em duas operações separadas, uma para
Manica e Sofala e outra para o resto da colónia, mas muitos
dos problemas da contagem de 1928 foram evitados fazendo-se
toda a contaqem na mesma data, dia 2 de Maio. Os resultados
da Companhia parecem ter surgido sob duas formas, mas a
seounda destas pubficações não existe disponÍvef para verif i-
cacão. A Comoanhia de MoÇambioue desenvolveu também um
outro censo de não-africanos em 1939, de acordo com Costa,
na páqina 146 da sua bibl iooraf ia,  e um outro ainda em 1940,
mas eu fui incapaz de localizar em qualquer parte esta últ ima
referência.

As referências para os resultados pubf icados são as
secrrrintes: Censo da Populacão não-indígena em 2 de Maio de
1935 í Lourenco Maroues, 1 936ì 99 p. ( Boletim Económico e
EstatÍstico, série especial 13. 1936) ; Censo da PopulaÇão não-
-indfgena, realizado em 2 de Maio de 1935 (Beira: lmprensa da
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Companhia de Moçambique, 1937),  67 p.  (Anexo ao Bolet im
20, 1937);  Recenseamento da População não-indÍgena do ter-
r i tór io no dia 2 de Maio de 1935 (Beira:  fmprensa da Compa-
nhia de Moçambique, 19351 29 p. ;  Oenso da População não-
- indígena real izado em 1 de Fevereiro de 1939 ( Beira, 1940)
65 p.  (Anexo ao Bolet im 14, 1940).

O recenseamento geral de 1940, desenvolvido pela Repar-
t ição Técnica de Hstatíst ica, é habitualmente reconhecido
como sendo o pr imeiro da sér ie moderna. Os seus resultados
foram publ icados em cinco volumes, quatro dos quais são
dedicados à pr irneira anál ise realmente detalhada da popufa-
ção afr icana de Moçambique. Provavelmente, não é coincidên-
cia o facto de este ter s idc também o perÍodo em que a polí t ica
económica do Estado lt iovo de Salazar, no que respeita, por
exempfo, ao cul t ivo forçado do algodão, começou a ser r igo-
rosamente apl icada. Em 1940, por exemplo, o pr imeiro dos
governadores coloniais nomeados por Sal azar, Bettencourt,
chegou a Moçambique para superuisar este processo.

Os estatísticos atribuem por vezes a relutância popular
em cooperar com as contagens e censos a, por exemplo,

( . .  .  o facto demasiado comum de as estatíst icas
serem recolhidas como um obiect ivo em si .  Habitual-
mente as pessoas são entrevistadas sem receberem
nada em troca, e sem verem quaisquer consequências
prát icas . . .  Nem mesmo os resultados dos estudos são

apresentados aos entrevistados" ( t) .

A exper iência do camponês moçambicano no tempo cofo-
nial ,  em termos de conseguências prat icas,  fo i  demasiado
directa: t inha que Daaar imoostos. era levado para o ribalo,
ou era forçado, receando estes dois factores, a aÍastar-se e a
procurar emDreoo nas minas do Transvaal.  Esta desconf iança
e suspeita baseavam-se sol idamente na exoeriência de uma
classe exolorecfa: a ut i l izaçâo das estatÍst icas sociais pelo
Estado colonial era, conno é evidente, função do contexto
teór ieo oue a gerava (e não o contrár io) .  A problemát ica era
a exploraÇão.

Assim, embora com o recenseamento de 1940 entremos
no oeríodo modêrne do dpsenvolvimento de censos em Mo-
Çambioue. ainda não é possÍ 'uel  conf iar grandemente na preci-
são destes volumes cada vez maiores, publ icados em cada
década. A terminolooia al tera-se l igeiramente em 1955 o
termo "civ i l izado, subst i tui  o termo,.não-nat ivo" para descre-
ver as populações portuguesa e indiana - e com a abol ição
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do estatuto do indigenato, em 1961 , o censo de 1965 das pes-
soas *civil izadas" perdeu a sua razão de ser e por isso
nunca se realizou. Porém, toda a série sistematica e laboriosa-
mente conÌpilada mantém-se Íirmemente no âmbito da pers'
pectiva racista e exploratória do colonialismo português.
A combinação desta perspectiva com a incompetência de
facto, e por vezes com a desonestidade declarada, é discutida
mais adiante; de momento, contentemo-nos em assinalar mais
uma vez que os "Íactos" contidos em todos estes volumes
foram criados, e não recolhidos, pelo colonialismo português,
portanto, sem uma compreensâo crítica dos seus objectivos
não podem ser uti l izados para outros Íins.

TNTERVENçÃO ESTATAL E PLAN|FICAçÃO
DA INFRA-ESTRUTURA COLON|AL, 1950-1974

É evidentemente necessário distinguir claramente entre o
tipo de pfano indicativo praticado nos países capitalistas como
Portugal, e a planificação sociafista que Moçambique neste
rnomento está a uti l izar na sua tentativa para vencer o sub-
desenvolvimento e construir o socialismo. No primeiro caso,
um Estado colonial-fascista estava a estabelecer um programa
de desenvolvimento económico e Íinanceiro representativo do
capital português e internacional, tanto na Metrópole como
nas colónias.

De facto, como considerou Marc Wuyts no seu docu'mento
c<A Organização das Finanças e o Desenvolvimento Económico
em Moçambique)'  (CEA, texto de apoio n.o 105, 1983), as coló-
nias tinham três funções económicas principais. Estas eram:
produzir matérias-primas baratas para a indústria portuguesa,
assegurar um rendimento em divisas para Portugal, e assegu-
rar um mercado para os produtos portugueses e uma válvula
de segurança para a po'pulação excedentária de Portugal.
A industrialização no próprio território português devia ser
alimentada por estas fontes de acumulação. As colónias
deviam não só financiar o seu próprio desenvolvimento, mas
também o de Portugal. Mesmo o financiamento dos exércitos
coloniais vinha dos orçamentos coloniais.

No contexto deste trpo de planificaÇão, cuios objectivos
pnncipais eram a acumulação de capital e a maximizaçâo dos
lucros, Moçambique nunca foi considerado senão como cons-
tituindo um apêndice de Portugaf. Como é óbvio, os interesses
capitalistas nas colónias lutavam em defesa dos seus próprios
lucros, Quando existiam conflitos com a Metrópole, mas é
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bastante claro, com base em toda a documentação, que o
desenvolvimento do próprio Portugal era o objectivo central.

Num art igo publ icado em 1967/68 no número XVl l-XVl l l  do
"Planeamento e Integração Económicao, Nuno Alves Morgado,
que era então Director-Geral do Secretariado Técnico da
Presidência do Conselho, descreve como a planiÍ icação do
t ipo na al tura prat icada no Portugal fascista, s€ desenvolvia
como consequência lógica das medidas Í inanceiras desenvol-
vidas pelo Estado Novo a part i r  de 1929. Morgado caracter iza
a primeira ofase', deste processo como decorrendo entre 1929
e 1950, e comenta:

"Nas provÍncias ultramarinas decorrem estorços
paralelos de coordenaçãc pf aneada no campo dcis
invest imentos públ icos em infra-estruturas essenciais . . .
em Moçambique . . .  é cr iado em 1937 o Fundo de
Fomento e def inido o programa da sua apl icação no
aprovei tamento dos vales do Limpopo e Umbelúzi ,  e nas
inÍra-estrutu ras de transportes. Dez anos depois, offi
1947, na programação da ur" i i ização da ajuda f inanceira
do Governo central ,  deu-se pr ior idade a duas zonas-
-base de desenvolvlmento: Tete-Beira e Lourenço Mar-
eues>, (pág. 5).

O Estado ponuguês apenas começou realmente a desem-
penhar um papel act ivo na planiÍ icação do desenrrolvimento
económ ico na decada de 1 950. Um factor importante que
contr ibuiu para esta al teração de fundo, não tanto no nível  de
intervenção estatal  na economia capital ista,  mas no t ipo de
intervenção, foi  a disponibi l Ídade de auxí l io exter ior nos ter-
mos do plano Marshal l ,  através do qual os Estados Unidos
esperavam reconstruir  o capital ismo da Europa ocidental ,
devastado pela g uerra.

Portugal começou a concentrar os invest imentos estatais
no desenvolvimento das infra-estruturas económicas necessá-
r ias para a industr ial ização do sector pr ivado. A polí t ica rela-
t iva às colónias É ut i f izá- las como fontes auto-f inanciadas
de matér ias-pr imas baratas Íoi  uma parte integraf desta
estratégia de industr ial ização, tal  como a manutenção dos
salár ios ern níveis baixos e a protecção do mercado domés-
t ico. Os Pfanos de Fomento foram a cont inuaÇão formal desta
polí t ica, que foi  tornada possível  pela ajuda no âmbito do
Plano Marshal l .  A forma como esta estratégia se desenvolveu
pode ser vista na tabela a seguir.
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TABEI..A III

PLANOS DE FOMENTO E SEUS EFEITOS

Antes de avançar para a discussão da documentação
destes planos, devem ser estabelecidos alguns pontos gerats
sobre a sua conceptualizaçâo e as suas perspectivas quanto
às colónias. Em primeiro lugar, a proporção de investimentos
nas colónias nunca se elevou acima de 30% do total: ou seja,
Portugal recebia 7Ao/o ou mais, e Angola, Moçambique, Guiné,
Macau, Timor e as outras recebiam o resto. Em segundo lugar,
qualquer Í inanciamento concedido pela Metropole às colónias
consistia sempre em emprestimos reembolsáveis e não em
donativos. Esperava-se Quê, com o tempo, os f inanciamentos
fossem assegurados de Íorma crescente pelo Governo colonial
ou por empréstimos comerciais, tal como aconteceu em Mo-
çambique no caso do l l l  Plano, por exemplo, em que apenas
20o/o dos f inanciamentos Íoram assegurados pela Metrópole.
Por últ imo, o t ipo de desenvolvimento previsto correspondia
simpfesmente a uma exploração colonial mais eticaz. Os pla-
nos não eram concebidos para desenvolver uma economia
moçambicana equi l ibrada, mas antes para assegurar a infra-
-estrutura para a continuação da polít ica anterior - matérias-
-primas para Portugal, colonatos para colonos-camponeses,
etc.

Na aÍtura em que o pr imeiro Plano de Fomento, abran-
gendo o período í 953-1954, estava a ser desenvolvido, foi
considerado possível produzir e fevar a cabo pfanos estrate-
gicos de investimento, êffi vez de planificar s,implesmente em

Ptano

1.e

2.o

Intercalar

3.o

4.o

PerÍodo

19s3-1958

1959-1964
1965-1 967

1e68-1Q73

Não desen-
volvidos

lnvestlmenlos
conlol

(mllhõer)

16,50

31,00
49,18

168,50

OblectlYog Prlnclpalr

ConstruÇão de InÍra-es-
truturas económicae

Ind ustrialização
Exportação (tornada

necessária pela
gue.rra colonial)

Desenvolvimento indus-
trial
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relação a regiões, terr i tór ios ou sectores individuais.  De facto,
o Estado português t inha estado a trabalhar para este objec-
t ivo, cr iando o Inst i tuto Nacional de Estatíst ica e reorganizando
os serviços públ icos dos ministér ios que na prat ica deveriam
levaracabooplano.

A nova estratégia aplicava-se às colónias, pelo menos em
teor ia.  O pr imeiro Plano de Fomento assinalou o f im da plani-
f icação "provincial"  como tal  ou seja da planif icação de
Moçambique e de Angola nos seus próprios termos. Pelo con-
trár io,  a plani f icação das colónias devia ser integ rada num
único plano ((r ìâcional",  ou seja, português. Pelo menos
parcialmente, esta necessidade derivou da necessidade de
contrar iar as erí t icas internacionais sobre a polí t ica colonial
portuguesa, que jâ eram bastante fortes mesmo nos anos 50.
As exigências ideológicas do Estado colonial  estavam, asstm,
a inÍ luenciar já o processo de planif icação e o t ipo de inÍor-
maçâo que ele devia prod uzir.

Como é óbvio, um tal  processo apresentava di f iculdades
enormes. Cada colónia t inha que enfrentar as suas próprias
dif iculdades específ icas. No caso de Moçambique, isso corres-
pondia ao seu papel como fornecedor de mão-de-obra para a
indústr ia mineira sul-afr icana. Por outro lado, os seus níveis
de desenvolvimento não eram os mesmos. Exist iam também
problemas técnicos que os plani f icadores portugueses, pouco
experientes, eram incapazes de resolver.  Algumas destas
di f iculdades encontram-se cont idas impl ic i tamente,  e não
expl ic i tamente, nos documentos de planif icaÇão. O relatór io
Í inaf dedica apenas 230 págs. às colónias, com secções
detalhadas sobre o quadro geral  da execução f inanceira em
Moçambique, o aproveitamento de recursos e povoamento, e
as comunicações e transportes.

O terceiro e úl t imo perÍodo da plani f icação económica
colonial  portuguesa in ic iou-se em 1955, com o trabalho pre-
paratór io para o segundo Plano de Fomento. Planif icando as
prioridades de investirnentos inÍra-estrutu rais, o Estado portu-
guês começou a tentar desenvolver uma estratégia global
muito mais ambiciosa, cujos object ivos pr incipais eram a
aceleração do r i tmo de crescimento do produto nacional
bruto,  a redução da balança de pagamentos'  negat iva,  e a
reduÇão do desemprego na Metrópole. A base para este t ipo
de planif icação t inha de ser uma produção de estatíst icas
precisa,  e não é de forma alguma su rpreendente que, no
contexto prevalecente, o perÍodo entre 1950 e 1960 seja
caracter izado por um aumento da quant idade, embora não da
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gualidade, dos dados estatÍsticos portugueses, processo este
que se registaria tambem, âlguns anos mais tarde, nas
colónias.

De facto, Portugal era ainda incapaz de subordinar as
grandes desiguafdades entre a situação económica das coló-
nias e a da Metrópole aos seus planos de desenvolvimento
ambiciosos, e no que respeita à planificação em Moçambique,
o segundo plano continuou a ser pouco mais do que uma
simples justaposição de planos locais, com uma coordenação
fraca e uma estratégia mal definida.

De acordo com Nuno Alves Morgado, o plano intercalar
para 1965-67 Íoi necessário poÍ, como ele aÍirma de forma
bastante oblíqua,

pa,tì i d: ï 3fï',*',::ïl[ãï ff '!"J,,XLIãL 03,?,"ïÍ3: ã
absoruer proporção importante dos rescursos nacionais
(p .  8) .o

Numa linguagem mais clara, o desencadeamento das
lutas de l ibertação nacional em Angola, na Guiné e em Mo-
çambique teve um efeito económico imediato em Portugal. As
ccpÍovíncias ultramarinas>, foram também objecto de um rela-
tór io especial  apresentado por Mário de Ol iveira, que era
então Subsecretário para o Fomento do Ultramar, a uma ses-
são especial  do Conselho Ultramarino em 5 de Novembro de
1964 ( ' ) .

A Comissão Técnica de Planeamento e lnteg ração Eco-
nómica de Moçambique produziu três relatór ios anuais deta-
lhados relat ivos a 1965, 1966 e 1967, com uma rnédia de
200 páginas mimeografadas cada uff i ,  sobre todos os aspectos
deste plano e da sua implementação em Moçambique.

Mesmo nos anos 1960, era claro que os planos enf renta-
vam dif iculdades. A resposta do Governo português foi pro-
curar uma solução administrativa. As estruturas estatais que
produziam o plano foram reorganizadas em rneados dos anos
1960, transformando-se numa Comissão lnterministerial de
Planeamento e Integração Económica, com 14 grupos per-
manentes e um grupo "ad-hoc:o agregados. Os territórios
coloniais eram abordados separadamente, numa estrutura
organizacional que ref lect ia a de Portugal.  O Secretar iado
Técnico da Presidência do Conselho tornou-se o Secretariado
Nacionaf de Planif icação, responsável pelas Gomissões Téc-
nicas de Planeamento e Integração Económica Provinciais,



122 E5ï LJDOS MoçAMBlcANos

uma das quais para Moçambique. O Inst i tuto Nacional de
EstatÍstica foi também submetido a uma outra reorganização.

O l l l  Plano procurava mais uma vez integrar todos os
diversos paÍses que const i tuíam a f icção de um "Portugal
maior"  num único plano global .  Em Moçambique, por exem-
pfo, previa-se um crescimento interno de 7,1o/o (em compa-
ração com o crescimento de 6,5yo reivindicado para o período
1953-1962).  Previa-se um invest imento de 15,6 mi l  contos, não
incluindo os planos para o desenvolvimento integral  da região
do Zambeze.

Com o l l l  Plano, e a const i tuição de CTPIE's provinciais,
a documentação prol i ferou. A CTPIE provincial  produziu, por
exemplo em 1966, antes de se inic iar o período do plano, um
estudo preparatór io em diversos volumes, que consist ia basi-
camente nas seguintes partes:

I Parte - Esludos de Base

vol.  1.  Característ icas económico-sociais de
tr4oçarnbique. Objectivos gerais de
desenvolvirnento e estratégia.

vof. 2. Demografia. Comércio externo.

fl Parle - Relatórlos Sectorlals

vol .  1.  Agr icul tura.  Si lv icul tura (9 vols.)
vol .  2.  Pecuária (2 vols.  )
vol. 3. Povoamento
vol. 4. Indústria extractiva
vol. 5. Águas
vol .  6.  não-publ icado ( ' )
vol. 7. Energia
vol.  8.  Transportes e Comunicações
vol. 9. Comércio
vol.  10. Turismo
vol .  1 1.  Educação
vol .  12.  Saúde
vol. 13. Prornoção social

rO Sexto, leloHvo à lndústrlo TronsÍormsdoro, nõo fol publlcodo por lmposslbll ldodo
ò o íerer Gorr o pessool tecnlco disponível oté ò doto nos Serviçoc d€ F$onesmctto
c tnteErcgõe Ecorúrnlcot. V portc, tomo l, p. ï1.
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lll Parte - prslectos e acções condlclonantes. Provar dc
coerêncla

(10 vols.)

lV Parte - Anteprofecto do Plano

V Parte - lndfces

Em 1969-1971 , a mesma comissão produziu uma série de
estudos, dos quais Íoram publicados 17 vols. sobre um grande
número de tópicos estatÍsticos e económicos, incluindo um
certo número de volumes sobre aÍiletodologia e infra-estruturas
estatÍsticas" de sectores como a saúdê, turismo, comércio
interno e indústria de extracção. A CTPIE moçambicana pro-
duziu também estudos preliminares para o lV Plano, que dev+
ria abra'nger os anos 1974-1979, mas que Íoi anulado pela
vitória da FRELIMO e dos outros movimentos de libertação
nacional sobre o colonialismo português.

O COI.APSO DO SISTEMA ESTATISTICO COLONIAL
197$1976

Gomo iâ vimos, as fontes estatÍsticas em Moçambique
eram publicadas no âmbito de um contexto polít ico e adminis-
trativo que toma hoje diÍÍcil reformular a informação para
objectivos diferentes - difÍcil, mas não impossível. No entanto,
dois outros factores devem também ser tomados em conta. Os
dados estatísticos de que dispomos são por vezes enganosos
devido à incompetência, ou ainda, noutros casos, devido a
uma desonestidade deliberada.

Um exemplo da manipulação deliberada de categonas
estatÍsticas para esconder números que revelam um mau ÍêÍÌ-
dimento económico pode ser encontrado em algumas estima-
tivas comerciais sobre o produto interno bruto na década de
1953-1963. A Missão de Estudo do Rendimento Nacional do
Ultramar publicou as suas Estimativas Provisórias do Rendi-
mento Nacional do Ultramar Português, numa asdição provi-
sória" em Lísboa, effr meados dos anos 1960. Este documento
inclui dados sobre todas as colónias, e algumas definições
bastante explícitas que, felizmente, denunciam a manipulação
a um leitor atento. Na página 137 encontramos uma tabela
sobre a origem do produto interno bruto, incluindo, na catego'
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ria 1 1, "serviçosD, uff i  número que varia ao longo da década
entre 36 e 44Yo do total .  O problema surge quando chegamos
à secção sobre as definições destas categorias, pá9. XV:

"Na rubrica "serviços" incluem-se todos os outros Í luxos
não monetár ios, designadamente o valor do trabalho não
remunerado no lar, , .

No entanto, jâ constatámos que o "valor do autoconsumo
al imentar" está incluido na secção . .Agricul tura",  e que (o
valor imputável ao serviço dos prédircs habitados pelos pró-
pr ios proprietár ios, e das habitações nat ivas nas mesmas
condiçÕes" é incluido na categoria "Propriedade de casas de
habitação".  A questão surge, então, sobre o que é que f ica que
pode ser responsável por mais de um terço do produto interno
bruto: tomar conta das crianças e l impar as casas? O exagero
dos indicadores económicos de forma a at ingirem níveis com-
parativos f avoráveis não é desconhecido noutras partes, mas
de uma Íorma geral  é fei to um pouco mais subt i lmente. Como
tentativa para disÍarçar a pobreza e o subdesenvolvimento das
colónias portuguesas, as est imativas da MERNU são inef ic ien-
tes, e,  mais do que isso, lançam dúvidas sobre a honest idade
de outros estudos semelhantes, mas talvez elaborados com
mais cuidado.

Ê. possÍvel constatar outros exemplos em que os dados
foram compilados não necessariamente com o desejo cons-
ciente de enganar,  mas na prát ica com esse eÍei to.  Nas sér ies
das Estatíst icas Industr iais de Mcçambique, por exemplo, a
categoria de "valor acrescentado" é conceptu alizada de uma
forma completamente di ferente da ut i l izada internacional-
mente, e depois detalhada empresa por empresa. Os termos
do índice comercial ,  para ci tar um outro exemplo, são compi-
lados por tonelagêff i ,  e assim: preço de exportação / lonelada,
preço de importação /tonelada, em vez ds, como se faz con-
vencionalmente noutros países, .sê dividir  o índice do preço
de exportação pelo Índice do preço da importação. Nas Esta-
tísticas Agrícolas, os números referentes aos camponeses que
trabalham como assalar iados podem variar entre 120 mil  e
400 mil  devido aos métodos di ferentes de cálculo, na medida
em que o sistema de contagem não prevê a variação sazonal
entre o trabalho assalariado nas plantações e nas lazendas
dos colonos e o trabalho no chamado sector " tradicional ' , .
Assim, um camponês indiv iduaf que trabalhou durante algu-
mas semanas na al tura da colheita,  pode ter s ido incluido nos
totais para os trabalhadores agrícolas assalar iados.

Estes padrões idiossincráticos da prática estatÍstica por-
tuguesa mode'rna no que respeita às colónias, tornam natural-
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mentê um pesqulsador mais reservado no que respeita às
fontes anteriores, na medida em que a produção de êstatÍs-
t icas em Moçambique ê uma actividade com uma longa
história. O probfema do pesquisador moderno não é só encon-
trar os dados, mas sobretudo descobrir a informação circuns-
tancial que Ihe permita uti l izá-los.

Por altura da lndepenCência a Repartição, que então se
designava Direcção Provincial dos Serviços de EstatÍstica
Geral, dispunha de cerca de 300 trabalhadores, t inha um pro-
grama de formação interna e t inha Íacil idades automatizadas
para o processamento dos dados. Devido ao atraso habitual
de dois ou três anos no processamento das estatÍsticas, o
colapso de grande parte do aparelho de Estado cofonial com
o êxodo dos portugueses levou a que a maior parte das séries
estatÍsticas sectoriais terminassem em 1972 ou 1973. Embora
existisse evidentemente matéria-prima para processamento
abrangendo o perÍodo até 1975, parece pouco provável que ela
esteja disponÍvel num futuro previslvef. A extensão das dificul-
dades enfrentadas neste perÍodo pode ser avaliada com base
no facto de que em Novembro de 1976, quando o contrato do
director português terminou, a Direcção contava apenas com
50 trabalhadores, nenhum dos quais um estatÍstico qualif icado.
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