
Resumo 

 

O governo português, profundamente empenhado na manutenção das colónias africanas, 

teve uma importante influência no início e desenvolvimento da crise desencadeada pela 

declaração unilateral de independência da Rodésia do Sul, pelo então seu primeiro-

ministro Ian Smith. Com este trabalho, pretende-se mostrar o envolvimento que o 

governo português, então liderado por Oliveira Salazar, teve na atitude rebelde do 

primeiro-ministro rodesiano para com a Grã-Bretanha, apesar da frágil posição 

internacional de Portugal, devido à manutenção da sua política colonial, e do 

segregacionismo rodesiano, contrário ao discurso oficial da integração rácica nos 

territórios ultramarinos. O que o governo português teve como foco orientador, foi a 

necessidade de garantir a segurança da fronteira sul de Moçambique, comportando-se de 

forma realista, pondo o interesse nacional, manutenção das colónias e do regime, como 

elementos centrais na política externa, mesmo tendo como adversário principal a Grã-

Bretanha, a então potência colonial da Rodésia do Sul. 
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Abstract 

 

The Portuguese government, deeply engaged on the African colonies maintenance, had 

an important influence in the beginning and development of the crisis spawned by the 

unilateral declaration of South Rhodesia independence, by its then prime minister Ian 

Smith. With this work, one pretend to point out the engagement that the Portuguese 

government, leaded then by Oliveira Salazar, had on the Rhodesian prime minister rebel 

attitude against Great Britain, despite Portugal frail international rank, due to its 

colonial politics maintenance and Rhodesian segregationism, adverse to the race 

integration official speech for the overseas territories. The Portuguese government was 

guided by the need to ensure the safety of Mozambique’s southern border, behaving 

itself in a realistic approach, putting the national interest, colony maintenance and 

regime, as its external politic main element, having even so Great Britain as main 

adversary, then the South Rhodesia colonial authority. 
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