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O Arquivo Contemporâneo do Ministério das Finanças e a Zona Monetária do Escudo 

Tardes de Arquivo – Banco de Portugal – 14.10.2020 

 

 

O Arquivo Contemporâneo do Ministério das Finanças foi criado em 1998 baseando-se numa 

política de responsabilização das instituições produtoras pela custódia, pelo tratamento e 

pela disponibilização da sua própria documentação, muito antes da promulgação de 

legislação nesse sentido como o PRACE e o PREMAC.  

 

Por outro lado, a utilização de um centro único de tratamento, de transferência de suportes 

e de guarda de documentação de valor patrimonial e de conservação permanente do 

Ministério das Finanças permitiu a racionalização de custos em recursos humanos, 

equipamento e espaço.  

 

Inaugurado em 1999 como Arquivo Contemporâneo, numa época muito próxima da 

introdução do euro em Portugal, temos recebido documentação muito anterior produzida 
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pelos vários organismos que constituem o Ministério das Finanças, possuindo mesmo 

documentos dos séculos XVII e XVIII, que obviamente saem fora do âmbito da 

contemporaneidade. 

 

É desta forma que temos à nossa guarda documentação relativa à Zona Económica do 

Escudo, criada pelo decreto-lei n.º 44703 de 17 de novembro de 1962, essencialmente 

proveniente de dois fundos documentais: o Gabinete do Ministro das Finanças e da antiga 

Direcção Geral da Fazenda Pública.  

 

No caso da documentação da Direcção Geral da Fazenda Pública (com balizas temporais 

entre 1963-07-31 e 1972-03-28) trata-se dos relatórios mensais do agente do sistema de 

compensação e de pagamentos interterritoriais e do Fundo Monetário da Zona do Escudo 

sobre o funcionamento desse sistema e a situação das contas de reservas das denominadas 

províncias ultramarinas, com vista à sua apreciação pelo Conselho de Direcção daquele 

fundo, de que igualmente possuímos 105 atas das respetivas reuniões.  

 

Esta documentação existe igualmente no Banco de Portugal, mas no caso deste fundo há 

algumas particularidades inéditas: os representantes do Ministério das Finanças (o Inspetor-

Geral de Crédito e Seguros e o Chefe da Repartição de Tesouro da Direcção-Geral da 

Fazenda Pública) reuniam-se para apreciar os relatórios do agente; assim como, a título 

meramente exemplificativo: os projetos; os contratos de empréstimos; a concessão de 

créditos e o estabelecimento dos respectivos limites de crédito às diversas províncias (Cabo 
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Verde / Guiné / São Tomé e Príncipe / Angola / Moçambique / Macau / Timor); a distribuição 

do produto proveniente da venda da Lotaria Nacional nessas províncias, dando nota 

informativa ao Subsecretário de Estado do Tesouro e ao próprio Ministro das Finanças.  

 

Assim, a grande novidade da nossa documentação é a possibilidade de conhecer, não só a 

posição dos representantes do Ministério das Finanças nas resoluções tomadas no Conselho 

da Direcção do Fundo Monetário da Zona do Escudo, mas também a descrição de forma 

sucinta da posição dos restantes participantes naquele conselho, como o Banco de Portugal, 

o Banco Nacional Ultramarino, o Banco de Angola, o Ministério do Ultramar ou a Presidência 

do Conselho.  

Esta documentação encontra-se totalmente disponibilizada no “Arquivo e Biblioteca Digital 

do Ministério das Finanças” ( http://badigital.sgmf.gov.pt/ ) e contempla 6658 imagens. 

 

 

http://badigital.sgmf.gov.pt/
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Relativamente à documentação do fundo do Gabinete do Ministro das Finanças, possuímos 

igualmente uma série documental denominada “33 - Fundo Monetário da Zona do Escudo”, 

com 5000 imagens, e que brevemente estarão disponíveis on-line. Trata-se do mesmo tipo 

de documentação que a do fundo anterior, mas abrange um período mais longo: entre 1963 

e 1981, dado que o Fundo foi extinto pelo decreto-lei n.º 317, de 20 de agosto de 1980. 

 

Igualmente do fundo do Gabinete do Ministro das Finanças é a série intitulada “24 - 

Cooperação Económica com África” com várias subséries que incluem Moçambique, Angola, 

Guiné, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, mas agora trata-se do relacionamento de Portugal 

com os países independentes, variando a documentação entre 1974 (1981 no caso de São 

Tomé e Príncipe) e 2001, data em que a documentação foi incorporada no ACMF. São objeto 

desta documentação os projetos de cooperação entre a República Portuguesa e os países 

das ex-províncias ultramarinas, envolvendo o Ministério das Finanças nos diversos domínios, 

como a saúde, a cultura, a educação, o ensino, a investigação científica, a formação de 

quadros, a engenharia civil, a comunicação social, os transportes aéreos e marítimos; assim 
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como a concessão de empréstimos, o reescalonamento de dívidas ou o aval do Estado 

português na concessão de empréstimos externos; a deslocação de técnicos portugueses do 

Ministério das Finanças para apoio técnico e reorganização de departamentos ministeriais; 

visitas de chefes de Estado, entre outros assuntos. 

 

Esta documentação encontra-se microfilmada, grande parte dela já foi digitalizada, 

encontrando-se também em fase de disponibilização on-line. 

 

Ana Maria Gaspar 

Chefe da Divisão de Arquivos e Biblioteca  
da Secretaria Geral do Ministério das Finanças 


