
1

A Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses:
investimento estrangeiro e estrutura organizativa (1870-1885). Álvaro
Ferreira da Silva, Universidade Nova de Lisboa. Gilberto Gomes, Caminhos de Ferro
Portugueses.

Álvaro Ferreira da Silva1

Gilberto Gomes2

1. Introdução

No final da década de 50 do século XIX nasce a Companhia Real dos
Caminhos de Ferro Portugueses, após uma década atribulada de projectos ferroviários
(1852-59), de sucessivos contratos de atribuição de concessões e rescisões com
sociedades ou personalidades a quem se concessionou a construção de linhas3. Em 30
de Julho de 1859 foi estabelecido um contrato provisório com D. José de Salamanca,
apresentando como base de licitação a construção e exploração de um caminho de
ferro de Lisboa a Badajoz (Linha do Leste) e ao Porto (Linha do Norte). Na mesma
data publicou-se um decreto com as bases do concurso, estipulando-se a atribuição a
quem exigisse menores valores de subvenção. Na ausência de outros concorrentes a
concessão tornou-se efectiva, tendo sido assinado o contrato definitivo a 14 de
Setembro de 18594.

A 15 de Dezembro de 1859, D. José de Salamanca, na sua condição de
concessionário das linhas do Norte e Leste, faz a escritura de uma sociedade anónima,
a qual designa por Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses (aprovada
pelo Governo em 22/12/1859) e à qual faz o trespasse da sua concessão, reservando
para si o papel de empreiteiro geral da construção e a capacidade de nomear o
conselho de administração da Companhia Real durante os primeiros cinco anos. D.
José de Salamanca acumula as funções de concessionário, fundador da sociedade
anónima e empreiteiro geral da obra. Não sendo a situação descrita uma condição
única (existiam situações análogas em Espanha), ela veio a constituir, tal como
noutros países, fonte de futuros problemas.

Um primeiro momento de crise financeira da Companhia eclode em meados
da década de 60, fruto dos pesados custos de construção em que incorreu perante o
empreiteiro e da anemia das receitas nos troços já em exploração. A necessidade de
remunerar os accionistas com um juro de 6% durante o período da construção e os
encargos gerados pelas emissões de obrigações vão colocar a Companhia Real numa
grave situação financeira. Os encargos com os empréstimos obrigacionistas são
particularmente importantes. Em 1865 existiam 266.664 obrigações emitidas,
referentes a um capital nominal de 133.332.000 francos, tendo as mesmas produzido

                                                
1 Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Economia (asilva@fe.unl.pt)
2 CP – Caminhos de Ferro Portugueses, EP (gilberto.gomes@netcabo.pt)
3 Esta proto-história da Companhia Real está bem documentada em Vieira, 1983, que também
apresenta informações úteis sobre o processo inicial de criação da empresa.
4 Outras convenções contratuais acabaram por surgir. Em 20 de Dezembro de 1860 foi assinado um
contrato adicional. Cinco anos mais tarde, e contemplando as alterações decorrentes da construção da
5ª Secção da Linha do Norte, entre Vila Nova de Gaia e o Porto, foi aprovado um novo contrato (Lei de
27 de Novembro de 1865).
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um capital efectivo de 59.394.354 francos. Isto é, os compromissos obrigacionistas
tinham responsabilizado a Companhia por uma quantia idêntica ao dobro do capital
accionista. Mas como a taxa de colocação destas obrigações tinha sido menos de
metade abaixo do par (45%), a empresa acabou por receber uma quantia inferior em
15% ao capital accionista5.

A partir da década de 1870 a situação económica e financeira melhora, mercê
de um aumento das receitas de exploração. A Companhia Real era responsável pela
exploração de mais de metade das vias férreas construídas em Portugal até 1876 e
obtinha nas suas linhas os melhores resultados operacionais6.

É o período que medeia entre o início da década de 1870 e a crise no interior
do núcleo accionista em 1884-1885 que serve de pano de fundo a esta comunicação.
Não se pretende com ela apresentar uma história da Companhia Real. Embora já
existam alguns elementos dispersos sobre esta empresa nos estudos que têm sido
realizados sobre a história ferroviária portuguesa7, esta é ainda uma investigação por
fazer.

Neste trabalho aborda-se a actividade da Companhia Real do ponto de vista da
história da criação das suas estruturas organizativas e práticas de governação. O ponto
de partida é o de considerar a tese de Chandler (1977) sobre a precoce criação de
hierarquias de gestores profissionalizados nas empresas ferroviárias, com inevitáveis
reflexos nos comportamentos organizacionais. Pretende-se olhar para o período em
que se formaliza a organização da Companhia Real, em que se estipulam as relações
de informação e de autoridade no interior da empresa, para procurar compreender o
seu modelo de organização da gestão.

Neste sentido, o período cronológico abordado isola o momento de
formalização de um modelo de organização, que não apenas se revela como
duradouro na vida da empresa, como acaba por ser reproduzido noutras empresas
ferroviárias portuguesas. É igualmente um momento crítico na história da empresa,
aquele que em 1884-1885 leva à substituição do seu Conselho de Administração e que
acaba por revelar certas realidades estruturais que de outra forma poderiam passar
despercebidas ou, porventura, menos evidenciadas. Trata-se, por isso, de um tempo
ilusoriamente curto aquele que é abordado nesta comunicação.

O argumento desta comunicação vai desenrolar-se ao longo de quatro secções.
Na próxima secção procurar-se-à traçar o peso do investimento estrangeiro na
Companhia Real, evidenciando a sua importância e origem. Num segundo momento
irá evidenciar-se a estrutura organizativa da empresa, procurando compará-la com os
modelos existentes de gestão ferroviária e as estruturas organizacionais. Em seguida
será a vez de procurar compreender de que forma a composição do capital accionista

                                                
5 “Cópia do Relatório da Comissão do Inquérito nomeada pelo Decreto de 12 de Julho de 1866”, Pedro
Guilherme dos Santos Diniz, Compilação de Diversos Documentos Relativos à Companhia Real dos
Caminhos de Ferro Portugueses, vol. IV, pp. 393 a 490, Caminhos de Ferro Portugueses, Lisboa, 1917.
Em virtude da grande quantidade de obrigações lançadas no mercado, o seu valor médio foi baixando,
degradando-se a partir de 1865. Em 1863, o valor médio das obrigações transaccionadas na praça de
Paris apresentava um valor de 254,97 francos, contra os 184,98 a que se reportou o ano de 1865. Em
1866 não se conseguiu colocar acções no mercado.
6 Alegria, 1990, quadros 38A e 38B; Pimentel, 1892.
7 Sobretudo Vieira, 1983; Pinheiro, 1986; Alegria, 1990. O relato contemporâneo de Pimentel (1892)
constitui ainda uma das melhores introduções à história da Companhia Real.
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desemboca em estratégias peculiares de gestão e de governação da empresa. A última
secção constitui a conclusão deste trabalho.

2. Investimento estrangeiro na Companhia Real e estrutura do capital accionista

A intervenção do Estado oitocentista na provisão da nova infraestrutura de
transporte não devia passar pela construção ou pela exploração das linhas de caminho
de ferro. Reconhecia-se a especificidade do investimento – com enormes custos
afundados – e as dificuldades de exploração num país pobre como o era Portugal em
meados do século XIX. Reconhecia-se igualmente a escassez de capitais e de
conhecimentos técnicos e empresariais nacionais. Como tal, o Estado procederia à
concessão da construção e da exploração das linhas de caminho de ferro com algumas
vantagens capazes de atrair o investimento estrangeiro, como a garantia de juro dos
capitais investidos ou uma subvenção por quilómetro de linha construída, para além
de outros incentivos possíveis, como vários tipos de isenção fiscal8. Nada afinal que
fosse muito diferente do que contemporaneamente se praticava noutros países
europeus (Crompton, 1998).

A Companhia Real foi fruto desta estratégia de captação de investimento
externo a partir da segunda metade do século XIX. O financiamento da empresa que
vai assumir a exploração das linhas do Norte e Leste está associado à acção de
capitais franceses e espanhóis, numa “rede complexa de investidores internacionais”
(Vieira, 1983, p. 173). A análise que Lopes Vieira faz da criação da Companhia Real
é elucidativa: dos 17 membros do primeiro Conselho de Administração apenas três
são portugueses9, repartindo-se os restantes igualmente entre espanhóis e franceses.
Para além de José de Salamanca, os administradores estrangeiros representavam as
entidades financeiros com interesses na Companhia (o Crédit Industriel e Commercial
ou a casa bancária Edouard Blount de Paris) e empresários ligados à construção
ferroviária, nomeadamente à companhia espanhola MZA (Madrid-Zamora-Alicante) e
à francesa Compagnie Lyon-Mediterranée10.

Todas as informações existentes sobre os accionistas da empresa destacam o
reduzido peso dos accionistas portugueses. De entre as 70000 acções emitidas apenas
335 foram subscritas por investidores portugueses e nos anos seguintes não aumentou
a presença de capital português na companhia (Pinheiro, 1986, p. 420).

O quadro 1 dá-nos uma imagem da distribuição por nacionalidades dos
detentores de acções da Companhia Real, a partir de meados dos anos 70, já com a
exploração das linhas do Norte e Leste estabilizada após as dificuldades iniciais. É
reduzido o peso dos detentores de acções da Companhia Real com nacionalidade
portuguesa. Apenas no início dos anos 80 do século XIX os accionistas portugueses se
mantêm de forma sistemática em torno de um quinto do capital accionista

                                                
8 Para uma visão de síntese sobre a história da construção ferroviária em Portugal, com detalhes sobre
as modalidades de apoio veja-se Vieira, 1983, pp. 110 e segs.; Alegria, 1990, pp. 306 e segs.
9 Trata-se do Duque de Saldanha (conhecido político e chefe militar, com uma grande influência junto
do poder), o Barão de Paiva (o embaixador português em França, bem próximo por isso dos principais
financiadores da Companhia) e Fortunato Chamiço (um banqueiro português, fundador do Banco
Nacional Ultramarino e do Banco Totta).
10 Ver Lopes Vieira (1983, pp. 271 e segs.) e Magda Pinheiro (1986, vol. III, p. 80) para uma
informação mais pormenorizada sobre a composição do primeiro Conselho de Administração.
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representado nas Assembleias Gerais da Companhia Real11. Em contrapartida, a
esmagadora maioria dos titulares de acções são cidadãos estrangeiros. Vejamos
sumariamente a nacionalidade dos restantes detentores de acções da Companhia.

A presença de accionistas de nacionalidade turca explica-se pelo peso da
família Camondo, judeus de nacionalidade turca, originalmente oriundos de Espanha
e com uma passagem por Veneza, até que no século XVIII se fixam em
Constantinopla. Em 1833 é fundado o Banco Nissim de Camondo em Constantinopla,
tendo transferido os seus negócios para Paris em 1872, muito próximo do momento
em que a família surge associada à Companhia Real. Embora fortemente integrados
nos meios financeiros parisienses mantiveram a nacionalidade turca durante o período
em análise12.

Quadro 1: Nacionalidade dos detentores de capital accionista da Companhia Real
representados nas Assembleias Gerais (1877-1884)

Nacionalidades 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884

Espanhóis 48,0 19,3 12,6 27,6 8,1 10,1 11,9 5,3
Franceses 10,5 16,1 6,3 11,0 13,5 32,1 12,0 17,2
Ingleses 9,4 6,8 1,3 0,9 0,9 1,1 1,5 10,3
Turcos 17,3 26,1 62,8 37,5 60,1 25,1 54,5 20,0
Alemães 0,0 23,4 0,0 6,3 8,0 11,3 0,0 28,3
Outras nacionalidades 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
Portugueses 14,8 5,0 17,1 16,7 9,4 20,3 20,1 18,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N.º acções representadas 11715 30697 7963 10880 11164 8874 6730 19126

Para além dos Camondo, espanhóis e franceses continuavam a ter uma grande
importância como detentores do capital social da empresa. A presença de espanhóis
estava aliás ligada à criação da própria Companhia Real, fundada por José de
Salamanca. Este mantinha nos anos 70 do século XIX uma presença meramente
residual13, estando o capital espanhol sobretudo representado pelas família Gandara14

                                                
11 Este quadro não abarca todos os accionistas da Companhia Real, mas sim apenas os que se faziam
representar nas Assembleias Gerais, o que explica as variações no número de acções apresentado na
última linha do quadro 1. Não cremos, porém, que – caso todas as acções fossem consideradas – o peso
relativo dos accionistas portugueses tivesse uma maior relevância na estrutura accionista da empresa.
12 Este trabalho não pôde contar com a consulta dos fundos arquivísticos do Banco Camondo,
existentes nos arquivos nacionais franceses. Devido à importância da família nos destinos da
Companhia Real durante o período em análise, esta será uma tarefa necessária numa etapa posterior.
Camondo é também um dos accionistas da Sociedade Geral de Crédito Agrícola e Financeiro (Pinheiro,
1986, p. 281).
13 Nos anos 70 e 80 José de Salamanca apenas detinha 100 acções.
14 O General José de la Gandara era chefe militar da Casa Real espanhola, após uma carreira militar no
império espanhol, nomeadamente quando como governador de Cuba se teve de confrontar com a
insurreição dominicana em 1863. O seu filho Joaquim de la Gandara esteve ligado a vários
empreendimentos ferroviários em Espanha, nomeadamente à MZA e à Compañía de los Ferrocarriles
Andaluces, bem como a empresas portuguesas como a Sociedade Geral de Crédito Agrícola e
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e Cuadra15, para além de outros capitalistas espanhóis com um reduzido número de
acções. Os anos 80 marcaram, porém, um decréscimo da influência espanhola no
capital accionista da empresa, mercê da perda de influência da família Gandara a
partir de 1880, tendo mesmo deixado de pertencer ao Comité de Paris em 188216.

Os accionistas franceses marcam igualmente presença na estrutura accionista
da empresa representada nas Assembleias Gerais. São sobretudo financeiros ligados à
banca parisiense, que se tinham associado a José de Salamanca, no lançamento inicial
da Companhia Real, como Eduard Blount (de origem inglesa, mas recidente em Paris,
financeiro, presidente da Compagnie de l’Ouest, vice-presidente da Compagnie Paris-
Lyon-Mediterranée, director da MZA), Gustave Delahante (director do Banque de
Paris et des Pays Bas e da MZA) ou Joseph de Bouillerie (director da Société
Générale de Crédit Industrielle et Comerciale, principal parceiro financeiro da
Companhia Real).

Por último, uma breve nota para referenciar a reduzida presença do capital
inglês. Muito embora a fundação da Companhia Real em 1859 tivesse o mercado
inglês como uma fonte provável de capital accionista, no período seguido pelo quadro
1 a sua importância é reduzida e tende a diminuir ao longo do tempo. Parece
desenhar-se uma tendência semelhante à que Augusto Fuschini retratava para a posse
por nacionais ingleses de títulos de dívida pública do Estado português: a tendência
para a cedência dos títulos para mercados de outros países como a França ou a
Alemanha, eventual sinal de uma diminuição da confiança na solvabilidade do Estado
português (Fuschini, 1899).

Tem sido discutida a caracterização deste investimento estrangeirocomo
investimento directo ou, pelo contrário, como investimento de portfolio17. Este último
seria um investimento passivo, em que os investidores não tomavam decisões –
mesmo que de uma forma mediatizada – que pressuposessem um controlo sobre a
gestão da empresa. É o que acontece com os empréstimos obrigacionistas contraídos
pela Companhia Real. Porém, o mesmo já não se passa com o capital accionista.

Uma tão importante presença de investimento estrangeiro suscitava a
necessidade de estabelecer uma correcta definição de incentivos e de mecanismos de
controlo nas relações agente-principal entre as estruturas de gestão da empresa em
Portugal e os detentores do capital social em Paris ou noutras cidades europeias18.  A
distância entre a origem do investimento e o teatro de actividades da empresa, ou as
características deste tipo de investimento, volumoso e com enormes custos afundados,
exigiam uma atenção redobrada à definição de mecanismos de governação que
defendessem os interesses dos accionistas.

As companhias ferroviárias oitocentistas desenvolvem, por outro lado, uma
precoce criação de hierarquias de gestores profissionalizados (Chandler, 1977). As
                                                                                                                                           
Financeiro. Estava no capital accionista da Companhia Real desde o seu início, fazendo parte do
primeiro Conselho de Administração.
15 Luis de La Cuadra, Marquês de Guadalmina, esteve associado a Joaquin de la Gandara em vários
negócios. Interveio no negócio ferroviário em Espanha através da sua participação na MZA. É também
accionista da Sociedade Geral de Crédito Agrícola e Financeiro (Pinheiro, 1986, p. 281), bem como
num empreendimento agrícola famoso – a Colónia Agrícola de San Pedro Alcántara, na Andaluzia, que
compra em 1873 conjuntamente com Joaquim de la Gandara.
16 Actas das reuniões do Conselho de Administração em Paris.
17 Veja-se Segal e Simon (1961), Feinstein (1990) ou Svedberg, 1978.
18 Veja-se Lamoreaux e Raff (1995) para uma abordagem deste tema.
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razões para este desenvolvimento têm sido suficientemente acentuadas: elevada
dimensão da força de trabalho destas empresas; complexidade funcional, distribuída
por diferentes departamentos, com a necessidade de um elevado fluxo de informação
entre eles e exercendo a sua actividade em amplas áreas geográficas; problemas de
segurança, associados à exploração ferroviária.

O desenvolvimento de novas estruturas organizativas coloca de forma ainda
mais nítida a necessidade estabelecer uma clara definição dos incentivos e
mecanismos de controlo entre os detentores do capital social da empresa e a
contratação de gestores profissionais19. Quais as características da estrutura
organizativa da Companhia Real, tendo em conta os modelos de organização da
exploração ferroviária em vigor na época? De que forma a estrutura de governação da
empresa reflecte a preocupação com a manutenção do controlo dos principais
accionistas sobre os actos de gestão de uma companhia que opera a milhares de
quilómetros de distância da localização dos principais accionistas? Qual a penetração
e o grau de intervenção dos gestores assalariados? Estas são as principais questões a
que se procurará responder nas próximas secções e que constituem também os
principais temas desta comunicação.

3. A estrutura organizativa da Companhia Real

A estrutura organizativa da Companhia Real pode ser estabelecida reunindo
vários tipos de informação: os Estatutos de criação da empresa em 185920; a definição
dos procedimentos e rotinas burocráticos efectuada em 1872, em que se faz uma
descrição funcional de todos os serviços relacionados com a exploração21; o quadro
do pessoal da empresa datado de 188222, que apresenta todos os órgãos de gestão e
serviços da empresa e que, por isso, consolida a informação fornecida pelos Estatutos
de 1859 e pela definição funcional da exploração estabelecida em 1872.

Os Estatutos de 1859 definem que a Companhia teria um Conselho de
Administração de dezassete a vinte membros, dos quais pelo menos metade serão
portugueses ou espanhóis. No início dos anos 80 do século XIX, o quadro de pessoal
dá-nos um total de 19 membros do Conselho de Administração. Embora sem a
dimensão dos Conselhos de outras empresas ferroviárias23, a administração de topo da
Companhia Real segue o modelo francês, em contraponto com o modelo inglês de
Conselhos de Administração com um número reduzido de elementos (Merger e
Giuntini, 1998).

A sede da companhia é estabelecida em Lisboa, onde funciona o Conselho de
Administração, mas prevê-se a existência de uma delegação de administradores em

                                                
19 Jensen e Smith (1985); Jensen e Meckling, 1976.
20 Não existe nenhuma outra alteração estatutária até 1885, sinal evidente de que a governação da
empresa estabelecida em 1859 se tinha revelado eficaz durante um quarto de século.
21 Referência à fonte.
22 “Cadre du Personnel. Compagnie Royale des Chemins de Fer Portugais” (Arquivo da CP – em
constituição). Este quadro de pessoal fornece apenas uma visão parcial do número de trabalhadores da
empresa, já que apenas designa os trabalhadores permanentes, com salário mensal ou à jorna.
23 Veja-se a título de exemplo o que acontece com o Conselho de Administração da Compañia de los
Ferrocarriles del Norte de Espanha, em 1879, que é composto por 40 membros, ou da Madrid-
Zaragoza-Alicante (MZA), com 25 administradores ( Vidal Olivares e Pablo Ortuñez, 2002).
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Paris, representando os que são residentes em França e Inglaterra. A comparação entre
as normas estatutárias e a estrutura de gestão capturada pelo quadro de pessoal de
1882 mostra algumas diferenças. Em primeiro lugar, surgem especificamente
referenciados quatro administradores residentes em Madrid, algo que estatutariamente
não estava previsto24. Este grupo de administradores tinha até alguma existência
formal na estrutura organizativa da empresa, já que se previa a existência de um
secretariado de apoio, embora composto de um só elemento. Em segundo lugar, o
denominado Comité de Paris tem uma existência formal muito mais importante do
que a que meramente se poderia depreender a partir dos estatutos. Compreende nove
administradores, o que por si só já é significativo, pois se trata de um número superior
ao Conselho de Administração sediado em Lisboa, composto apenas por seis
administradores.

O Presidente do Conselho de Administração reside em Paris (cargo
desempenhado pelo Conde de Camondo em 1882), sendo as funções executivas
entregues a um administrador delegado (em 1882, o espanhol Luis de la Cuadra,
Marquês de Guadalmina). Este administrador delegado tinha funções executivas,
assegurava a ligação com a exploração ferroviária em Lisboa, com o Conselho de
Administração aí sediado e com o Director da Companhia, cujas funções serão
desenvolvidas mais adiante. O papel desempenhado por este administrador delegado
do Comité de Paris na gestão da Companhia é reconhecido pelo nível salarial
auferido, o terceiro na hierarquia da empresa (cf. Quadro 2).

O Comité de Paris é dotado igualmente de um staff técnico e administrativo,
cujo número e composição fazem adivinhar a sua importância na gestão da
Companhia Real. Para além de tarefas de secretariado e apoio administrativo, os onze
funcionários que assessoram o Conselho de Administração têm uma especialização
contabilística e financeira em três áreas: contabilidade geral, gestão das obrigações e
acções, gestão das aplicações financeiras da Companhia. Existe igualmente uma
assessoria técnica a cargo dum engenheiro do Conselho, um cargo que se revela
fundamental na gestão estratégica da companhia e no acompanhamento da exploração
da rede em Lisboa25. Este assessor técnico tinha assento nas reuniões do Comité de
Paris, com um papel consultivo, e por várias vezes se deslocou a Lisboa para
participar nas reuniões do Conselho de Administração. Aufere igualmente uma das
remunerações de topo, ao nível da praticada para o administrador delegado em Paris.

O Conselho de Administração que funciona em Lisboa é apoiado por um
secretariado com um número reduzido de pessoal (apenas 5 funcionários), com
funções meramente administrativas, associadas à correspondência, organização do
arquivo e das actas das reuniões do Conselho. Esta assessoria directa é bem menor do
que a que suporta o Comité de Paris. Tem, sobretudo, funções bastante menos
extensas do que as que são desempenhadas pela dúzia de funcionários que apoiam a
administração de Paris, em que sobressaíam as funções contabilísticas e financeiras.
Estatutariamente reúne, pelo menos, uma vez por mês. A análise das reuniões
efectuadas entre 1876 e 1884 mostra uma periodicidade bem mais reduzida, que
oscila entre a reunião semanal ou, quando muito, quinzenal.

                                                
24 O Marquês  de Salamanca é um dos quatro administradores espanhóis, mesmo tendo já uma reduzida
participação no capital accionista da empresa. Cf. “Cadre du Personnel...”, 1882.
25 Trata-se do engenheiro Sosthène Le François que desempenha um papel importante na vida da
companhia durante todo este período, para além de intervir igualmente na gestão de outras empresas,
como a Sociedade de Caminhos de Ferro Madrid-Cáceres-Portugal.
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Quadro 2: Remuneração anual dos Administradores e quadros da Companhia Real
(1882)

Cargos Remuneração anual

Presidente 10000
Administrador delegado em Lisboa 22000
Administrador delegado em Paris 15000
Outros administradores (16) 10000
Director 25000
Engenheiro do Comité de Paris 15000

Chefes de serviço (7) 7810
Contabilidade / Fiscalização e Estatística (2) 10667
Via e Obras (1) 10000
Movimento / Tráfego (2) 6667
Material e tracção / Armazém (2) 5000

Outros funcionários com 4000 francos ou mais de remuneração
Agente Principal do Conselho de Administração (Lisboa) 5000
Secretário do Comité de Paris 5600
Secretário do Director 4333
Sub-chefe (Contabilidade Geral) 4333
Tesoureiro (Contabilidade Geral) 5667
Sub-chefe da Fiscalização e Estatística 5000
Sub-chefe (Tráfego) 4333
Chefe (Serviço de Saúde) 4000
Chefe de escritório (Via e Obras) 4000
Chefe da 1ª secção (Via e Obras) 4800
Chefe da 2ª secção (Via e Obras) 4800
Chefe da 3ª secção (Via e Obras) 4000
Inspector principal (Material e Tracção) 6667
Chefe de escritório (Material e Tracção) 4000
Chefe de Depósito do Entroncamento (Material e Tracção) 4000
Chefe de depósito da Qta das Vargens (Material e Tracção) 4000
Subchefe (Movimento) 4333
Inspector da 1ª secção (Movimento) 4000
Inspector da 2ª secção (Movimento) 4000
Inspector da 3ª secção (Movimento) 4000
Inspector do Entroncamento (Movimento) 4000
Inspector chefe da Estação de Lisboa (Movimento) 4000

Fonte: “Cadre du Personnel. Compagnie Royale des Chemins de Fer Portugais” (Arquivo da CP)
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O Conselho de Administração em Lisboa não tem qualquer presidente, sendo
as funções de definição da agenda e de ligação com o Comité de Paris asseguradas
por um administrador delegado, que desempenha as tarefas de um administrador
executivo no acompanhamento da exploração. Aufere a segunda maior remuneração
na Companhia Real, apenas ultrapassada pela do Director (quadro 2), fazendo
sobressair as responsabilidades de administrador executivo junto da exploração
ferroviária, ao contrário das tarefas do administrador delegado do Comité de Paris.
Este lugar esteve entre 1875 e 1884 sob a responsabilidade de Jacques Osborne de
Sampaio.

A gestão operacional e quotidiana da companhia é da responsabilidade do
Director, directamente dependente do Conselho de Administração. As suas funções
estão definidas estatutariamente, devendo dirigir todos os serviços da Companhia
Real, agrupados em oito direcções de serviços: Contabilidade, Controlo e Estatística,
Tráfego, Saúde, Via e Obras, Material e Tracção, Armazéns e Movimento26. É por ele
que passa a execução das decisões do Conselho de Administração, onde tem assento
com voto consultivo, e a gestão de todo o pessoal da Companhia 27, as propostas de
tarifas e os contractos relativos à construção e exploração dos caminhos de ferro,
sempre sujeitas a aprovação superior. O vencimento que aufere coloca-o no topo da
hierarquia salarial da empresa, sinal da importância das suas funções.

Trata-se de um lugar eminentemente técnico, ocupado sempre por
engenheiros, desligado da propriedade da empresa, muito embora quem o ocupe possa
deter uma fracção das acções. É o símbolo maior da importância da contratação de
gestores assalariados para cargos de responsabilidade nas empresas de transporte
ferroviário, como assinalou Chandler. Foi sempre um cargo desempenhado por
engenheiros franceses, até à entrada do engenheiro português Manuel Afonso
Espregueira, que teve um papel importante na reorganização da Companhia Real
durante os anos 70 do século XIX e que se vai manter nestas funções até 1883.

A chegada de Manuel Afonso Espregueira a Director vai corresponder à
criação da primeira organização burocrática integrada da Companhia Real,
compreendendo a definição da organização geral da exploração, a caracterização
funcional dos diferentes serviços, a criação de regulamentos detalhados de cada
serviço e o estabelecimento formal das linhas de comunicação e autoridade no interior
da empresa28.

A organização geral da exploração é definida funcionalmente em 187229. Tal
não significa que seja nesta data que se tenha criado a estrutura apresentada no gráfico
1. A rede em exploração encontrava-se definida desde meados dos anos 60 e o
conjunto dos serviços apresentados correspondiam a necessidades técnicas e

                                                
26 Artigo 28º dos Estatutos e “Ordem de Serviços n.º 2”, 17 de Agosto de 1872 (Arquivo da CP), em
que se elencam e definem funcionalmente os diferentes serviços. Esta ordem de serviços inicia-se
estabelecendo explicitamente a relação de hierarquia entre o Director e todos os departamentos da
Companhia Real.
27 No entanto, a escolha, demissão ou vencimentos dos funcionários tinha de ser sempre sancionada
pelo Conselho de Administração.
28 Cf. Livro das Ordens de serviço... (Arquivo da CP).
29 Ordem de Serviço nº 2, de 17 de Agosto de 1872 (Arquivo da CP).
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organizativas comuns a outras empresas ferroviárias30. Assim, a tipologia estabelecida
em 1872 serve-nos sobretudo para apresentar as características funcionais dos
serviços, sem a pretensão de definir qualquer estatuto de fundação àquele documento.
No entanto, não deixa de ser significativo que em 1872 se tenha necessidade de
estabelecer por escrito um conjunto de rotinas, procedimentos e conteúdos funcionais,
mesmo que anteriormente fizessem parte do conhecimento partilhado pelos dirigentes
da empresa.

Quadro 3: Distribuição do pessoal da Companhia Real pelos diferentes serviços, por
tipo de vínculo à empresa e remuneração média dos funcionários (1882)

Serviços Total % Funcionários Jornaleiros
Remuneração

média1

CA (Lisboa)- Secretariado 5 0,2 5 0 3060
CA (Paris) – Secretariado 11 0,5 11 0 2236
CA (Madrid) – Secretariado 1 0,0 1 0 300
Secretaria da Direcção (Lisboa) 5 0,2 5 0 2476
Contabilidade Geral 16 0,8 16 0 1671
Fiscalização e Estatística 72 3,5 72 0 1509
Tráfego 14 0,7 14 0 1833
Via e Obras 798 38,8 19 779 2611
Material e Tracção 594 28,9 119 475 1642
Armazém 22 1,1 8 14 1608
Movimento 518 25,2 227 291 1368
Total trabalhadores 2056 100,0 497 1559 1573

Fonte: “Cadre du Personnel. Compagnie Royale des Chemins de Fer Portugais” (Arquivo da CP)
Notas:
Exceptuam-se os administradores, o director e os quadro directivos de cada serviço que se constitui
como unidade orgânica da empresa.
CA: Conselho de Administração
1 Remuneração média dos funcionários (exceptuam-se os jornaleiros), em francos, por ano.

O Serviço de Saúde tem uma importância reduzida quanto ao número de
trabalhadores que agrupa neste quadro de pessoal, já que apenas o médico, director do
serviço, e um professor na escola do Entroncamento fazem parte do quadro da
empresa. O restante pessoal do serviço sanitário ou é pago pela Associação de
Socorros Mútuos dos empregados da Companhia Real, ou pela utilização gratuita do
caminho de ferro da companhia, no caso dos médicos honorários que prestam apoio a
este serviço. Para além do serviço médico prestado ao pessoal da empresa, as
principais preocupações que regem a organização funcional do Serviço de Saúde
prendem-se com a prestação de cuidados médicos na ocorrência de qualquer acidente
ferroviário. Várias medidas preventivas são estabelecidas, bem como os
procedimentos de emergência. Centralizado em Lisboa, existem circunscrições

                                                
30 Veja-se a título de referência Merger e Giuntini, 1998; Merger, 1992; Chandler, 1997; Caron, ; Vidal
e Olivares, 1999.
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médicas ao longo das linhas da Companhia Real, no sentido de responder a qualquer
emergência.

As funções de gestão de recursos humanos não se encontram autonomizadas
em qualquer serviço próprio. São desempenhadas pelo secretariado de apoio ao
Director (Secretaria), juntamente com outras funções burocráticas de apoio à direcção.
Na estrutura hierárquica da Companhia Real, o Secretário da Direcção tem a gestão
do pessoal como seu atributo31, para além de representar o Director na sua ausência.

Saliente-se igualmente que o serviço de Contencioso também não estava
autonomizado, nem sequer se encontrava sob a dependência do Director. Era atributo
do Conselho de Administração (Lisboa), tendo o Agente Geral como o seu
responsável (cf. Quadro 2).

A contabilidade tem um desenvolvimento importante na Companhia Real. As
empresas de caminhos de ferro desempenharam um papel inovador no
desenvolvimento contabilístico e do cálculo financeiro (Chandler, 1977, pp. 109 e
segs.). Para este papel dos caminhos de ferro contribuíram o elevado investimento de
capital, a complexidade, variedade e frequência das transacções envolvidas no
negócio ferroviário, e a necessidade de estabelecer custos pormenorizados por linha
ou por bem transportado. O coeficiente de exploração (operating ratio) como medida
do desempenho financeiro duma linha ou troço de linha passa a ser um indicador
padronizado no negócio ferroviário, Portugal incluído32. Por último, a contabilidade
analítica linha a linha era essencial para aceder à subvenção quilométrica, paga pelo
Estado ou para estribar a justificação de empresa em certas litígios contratuais

O número de funcionários é um indicador da importância deste último serviço.
Uma parte importante da contabilidade era realizada em Paris, já que aí estava
concentrado o efectivo controlo sobre a Companhia Real e a esmagadora maioria das
operações financeiras de captação de fundos33. Mesmo assim seria difícil encontrar
outra empresa instalada em Portugal, não financeira, em que o serviço de
contabilidade estivesse tão desenvolvido. A remuneração da sua chefia é outro sinal
da importância das funções desempenhadas pelo serviço (quadro 2), situando-o no
topo do vencimento dos quadros intermédios da Companhia Real.

A elaboração de informação quantitativa necessária às tarefas de gestão não se
concentrava apenas no Serviço de Contabilidade. As contas relativas ao tráfego eram
preparadas pelo Serviço de Fiscalização e Estatística34, que estabelecia apuramentos
por linha, estações, produtos ou passageiros e organizava sumários semanais e anuais
das receitas, consoante os diferentes critérios. Assim, a produção de informação
estatística sobre as receitas do tráfego proporcionava ao serviço de contabilidade os
dados necessários para a elaboração dos resultados de exploração. Mas ia igualmente
originar informação útil para monitorizar o desempenho da exploração e para a
tomada de decisões de gestão, no que dizia respeito ao estabelecimento de tarifas
                                                
31 No quadro de pessoal de 1882 o Secretário da Direcção é um francês, Désiré Ernest Moreau. Veja-se
o cargo no Quadro 2.
32 Como assinala Chandler, este tipo de ratios nunca antes tinha sido utilizado para avaliar o
desempenho empresarial. Tratava-se de apurar a proporção das receitas brutas necessárias para fazer
face aos custos de exploração. Veja-se a ampla utilização deste indicador por Frederico Pimentel, 1892.
33 O número e a especialização das funções contabilísticas desempenhadas pelos funcionários que
assessoravam o Comité de Paris foram já referidos anteriormente.
34 Era também neste serviço que devia zelar pelo fabrico dos bilhetes e dele dependiam os revisores dos
comboios (cf. a Ordem de Serviço n.º 2, que temos estado a seguir).
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especiais ou à apreciação do movimento entre certas estações da rede ferroviária da
Companhia35.

Os serviços apresentados até agora têm em comum uma característica: trata-se
de serviços centrais, localizados em Lisboa e não segmentados ao longo da rede,
desligados da exploração directa da actividade ferroviária, com excepção do papel de
fiscalização dos bilhetes, atribuído ao Serviço de Fiscalização e Estatística. Nalgumas
empresas de caminhos de ferro estes serviços estavam agrupados num único
departamento, como era o caso dos Caminhos de Ferro do Sul e Sueste em 188036. Os
Caminhos de Ferro do Minho e Douro (1881) apresentavam uma divisão dos Serviços
Centrais em seis repartições, que correspondiam – com uma única excepção – às que
se encontram no organigrama da Companhia Real37.

Esta divisão entre serviços centrais e serviços operacionais directamente
ligados à manutenção e exploração da rede ferroviária tinha sido uma das novidades
da estrutura organizativa assinalada por Chandler38. Os serviços técnicos (ou serviços
externos, como eram designados nos Caminhos de Ferro do Minho e Douro)
compreendiam as quatro funções usualmente associadas à exploração ferroviária:
construção; material circulante e tracção; manutenção e trabalhos; movimento e
tráfego (Merger e Giuntini, 1998, pp. 17-8). Exigiam um volume de mão de obra
incomparavelmente superior aos restantes serviços, bem visível no facto de
agruparem quase 94% dos trabalhadores da Companhia Real em 1882, concentrando,
por isso, grande parte do pessoal eventual e sem vínculo da empresa39. Por último, os
serviços técnicos da exploração ferroviária caracterizavam-se pelo seu desdobramento
ao longo da rede. Embora a sede da empresa continuasse a concentrar a maioria destes
serviços, quer em termos funcionais, quer no número de pessoal, grande parte das
suas funções eram também desempenhadas ao longo da rede40. Desta forma, os níveis
de gestão são mais extensos: para além de serviços centrais, existem igualmente
serviços locais disseminados pelas linhas; para além de um chefe de serviço existe
sempre pelo menos mais um limiar de chefia subalterna41.

                                                
35 “A constant flow of information was essential to the efficient operation of these new large business
domains. For the middle and top managers, control through statistics quickly became both a science
and an art. This need for accurate information led to the invention of improved methods for collecting,
collating, and analyzing a wide variety of data generated by the day-to-day operations of the
enterprise.” (Chandler, 1977, p. 109)
36 Caminhos de Ferro do Sul e Sueste, Relatório apresentado à Direcção Geral das Obras Públicas e
Minas em 1880. Lisboa, Imprensa Nacional, 1881, p. 9.
37 Caminhos de Ferro do Minho e Douro, Relatório da direcção, 1881. Lisboa, Imprensa Nacional,
1882, p.7. A excepção consiste na separação entre a Contabilidade e a Tesouraria, formando dois
serviços independentes.
38 Chandler, 1977, pp. 100 e segs.; Merger e Giuntini, 1998.
39 Veja-se o quadro 3. O valor de 94% é obtido adicionando o total do pessoal dos seguintes serviços
apresentados no referido quadro: Tráfego, Via e Obras, Movimento, Material e Tracção. As
informações sobre o número de trabalhadores são obtidos a partir do quadro de pessoal de 1882.
40 O Serviço de Movimento tem 154 dos seus trabalhadores adstritos aos serviços centrais ou à Estação
de Santa Apolónia (Lisboa). Isto significa que cerca de 70% do pessoal está repartido ao longo da rede
da Companhia Real. Por sua vez, o Serviço de Material e Tracção tem cerca de um terço do seu pessoal
fora de Lisboa.
41 Por exemplo, o Serviço de Movimento tem um chefe de serviço, um subchefe (adstrito aos serviços
centrais), chefes de estação e, nalguns casos existem mesmo subchefes, como em Lisboa (um para a
grande velocidade e outro para a pequena velocidade) ou no Entroncamento.
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Os serviços técnicos da Companhia Real seguem esta estrutura consagrada,
sintetizada por Michèle Merger e Andrea Giuntini, visível noutras empresas
ferroviárias europeias42 ou portuguesas, embora com algumas alterações face a um
possível modelo de organização dos sectores operacionais.

Em primeiro lugar, a construção de novas vias férreas estava integrada no
serviço responsável pela manutenção da rede ferroviária, compreendendo linhas,
estações e o material de apoio à circulação, como depósitos de água, a vigilância dos
fios e postes telegráficos (Via e Obras)43. Era igualmente o que se passava nas outras
empresas ferroviárias portuguesas por esta época, que não autonomizavam o serviço
de construção44.

Em segundo lugar, o Movimento e Tráfego estavam integrados no mesmo
serviço em 1872, mas dão lugar a serviços independentes quando se chega ao quadro
de pessoal de 188245. Pelas suas características o Serviço de Tráfego é um sector mais
próximo do que se designava por serviços centrais. Concentrava as funções
comerciais da empresa e não desdobrava a sua estrutura ao longo da rede da
Companhia Real. Nisso se diferenciava dos restantes serviços técnicos de exploração,
com os quais, porém, necessitava de manter um contacto permanente, nomeadamente
com o sector do Movimento, como era estipulado na definição das suas funções.
Trata-se do serviço em que se concentram as funções comerciais e de relações com o
público por parte da companhia46. Especializada no tráfego internacional, nele se
integrava a secção Agência Internacional.

O Serviço de Movimento executa as funções necessárias à organização da
marcha ferroviária e à gestão das estações47. É igualmente da sua responsabilidade a

                                                
42 Para além dos exemplos citados por Merger e Giuntini, veja-se também Caron, 1997; Gourvish,
1973; Cayon Garcia et al., 1988.
43 Trata-se de um serviço com algumas características peculiares. É o que recruta mais mão de obra,
mas grande parte é em regime de trabalho à jorna e não como funcionário da Companhia Real. Os seus
serviços estão disseminados por todo o território servido pela rede. É o serviço que tem a média de
remuneração anual mais elevada, o que se explica pelas funções de enquadramento e técnicas que nele
existem, bem como pelo facto de grande parte dos seus trabalhadores não serem funcionários, mas sim
jornaleiros.
44 Os Caminhos de Ferro do Minho e Douro – empresa que sofrera uma recente reorganização de
serviços – tinha uma organização dos serviços técnicos idêntica à da Companhia Real (Caminhos de
Ferro do Minho e Douro, Relatório da direcção, 1881 , pp. 6 e segs.). Os Caminhos de Ferro do Sul e
Sueste não autonomizavam o Tráfego do Movimento, situação que também existia na Companhia Real
ainda no início da década de 70 do século XIX, como se dirá já a seguir.
45 A justificação para esta separação entre Movimento e Tráfego pode ser encontrada na reorganização
dos Caminhos de Ferro do Minho e Douro, em que a divisão entre os dois serviços é justificada pela
necessidade de autonomizar as funções relacionadas com a gestão do transporte e das estações
relativamente às funções mais estritamente comerciais (Caminhos de Ferro do Minho e Douro,
Relatório da direcção, 1881 , p. 6)
46 “O tráfego propõe as tarifas e as suas modificações, os contratos de comércio, transportes,
diligências, correspondência e reexpedição. Submete as indemnizações a pagar por avarias; presta à
fiscalização os esclarecimentos necessários para os reembolsos de toda a natureza, erros de taxa, má
aplicação de tarifas, bónus relativos a contratos. Ocupa-se de uma maneira geral de todas as questões
do público com a companhia concernentes aos transportes. O fim principal deste serviço é atrair às
linhas da companhia todo o tráfego de Portugal ou dos países vizinhos, como passageiros e
mercadorias. Deve portanto estar sempre em relação com os diversos centros de produção ou de
consumo daquelas localidades.” (Arquivo da CP, “Ordem de Serviço n.º 2”)
47 Precisamente devido a esta responsabilidade com a organização da marcha dos trens, o Serviço do
Movimento tem a seu cargo os relógios e os telégrafos.
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ligação com comboios de outras companhias ou com meios intermodais de transporte.
Pelas suas características é o Serviço de Movimento que abarca toda a rede da
Companhia Real, já que todas as estações são geridas por este serviço. Aliás, a partir
da estrutura deste serviço seria possível descortinar a importância relativa de cada
estação, olhando para a diversidade funcional e para o número dos trabalhadores nela
integrados.

Resta salientar a importância assumida pela função logística na estrutura
organizativa da empresa. Trata-se de um polo importante para o sucesso de uma
companhia ferroviária, devido à enorme dependência do rápido abastecimento de
peças, máquinas ou combustível. Exigia-se um esforço enorme de previsão e
aprovisionamento, tanto mais que as renovações de stocks eram programadas de ano a
ano, segundo a descrição funcional do serviço. Ao contrário dos serviços técnicos
atrás apresentados, o Serviço de Armazém estava centralizado em Lisboa.

Assim, com ligeiros ajustamentos, a estrutura da Companhia Real mimetizava
as formas organizativas de outras empresas ferroviárias. Tal como não poderia deixar
de ser, já que os constrangimentos tecnológicos e de exploração do tráfego ditavam
modelos organizativos relativamente rígidos. A experiência de administradores e
quadros técnicos noutras empresas ferroviárias permitia a transferência de modelos de
organização para a exploração ferroviária portuguesa. Outras companhias, mais
pequenas, sentindo de forma diferida problemas de organização da exploração por que
a Companhia Real já passara, acabavam por adoptar o seu modelo de organização
ferroviária. A reorganização dos Caminhos de Ferro do Minho e Douro em 1881 pode
funcionar, aliás, como uma demonstração da racionalidade do modelo de organização
que a Companhia Real já assumia desde os anos 70. As principais soluções
organizativas adoptadas seguem na esteira do que poderia ser considerado como as
melhores práticas existentes no sector, simbolizadas em Portugal pela Companhia
Real: separação entre Tráfego e Movimento; autonomização do serviço de Estatística
e de Fiscalização relativamente ao Movimento48; separação do serviço de Tracção e
Oficinas relativamente ao serviço de Via e Obras, no que se pode considerar como o
fim de uma aberração organizativa que consistia em agregar no mesmo serviço a
gestão do material circulante e da estrutura física da linha férrea.

A exploração ferroviária na Companhia Real assentava num modelo
organizativo centralizado, do tipo departamental e funcional, muitas vezes designado
como U-form49. Cada serviço funcionalmente distinto é colocado numa unidade
orgânica própria, encarregue por desempenhar as respectivas funções a todos os
outros serviços da empresa, irrespectivamente da sua localização ou especialidade. A
Direcção coordena as actividades entre todos os serviços, distribuindo os recursos e
tomando as decisões operativas face ao conjunto da empresa). O diagrama dos
serviços apresentado na figura 1 sintetiza graficamente este modelo. O Director da
Companhia tem sob a sua exclusiva direcção todos os serviços de exploração
                                                
48 A justificação apresentada é elucidativa: “É fácil de perceber quanto é racional esta separação,
considerando que a missão do chefe da fiscalisação se exerce sobre os productos da receita, de que os
empregados do movimento são os cobradores. Não era portanto, racional o confundir sobre a
auctoridade do mesmo responsável a producção das receitas e a fiscalisação da sua arrecadação.”
(Caminhos de Ferro do Minho e Douro, Relatório da direcção, 1881, p. 7)
49 Para apresentação da estrutura organizativa centralizada (U-form) face a outros tipos de estrutura
organizativa, como a M-form, veja-se Brickley et al., 2001, pp. 318 e segs; Williamson, 1985, pp. 274 e
segs. O exemplo clássico, com utilização de informação histórica é constituído pela obra de Chandler,
nomeadamente 1977 e 1990.
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ferroviária da Companhia Real, sejam os denominados serviços centrais, sejam os
serviços técnicos50. Não existe qualquer divisionalização de âmbito regional ou por
linha, que segmentasse a estrutura de serviços que culmina no Director, já que este
não delega qualquer parcela da sua autoridade de coordenação. Mesmo a
possibilidade, estatutariamente viável, de existirem subdirectores, com
responsabilidades delegadas de direcção da exploração, não se encontra ainda
estabelecida no período aqui abordado51.

Em 1872 a regulamentação das normas de organização burocrática incidiu não
apenas sobre o conteúdo funcional de cada serviço e as formas do seu funcionamento
interno, mas também sobre os procedimentos de comunicação interna no interior da
empresa, definindo canais e instrumentos de informação, sempre centralizados na
direcção e em que a autonomia dos chefes de serviço é reduzida52. Os procedimentos
de comunicação no interior da empresa estão centrados no Director53, reflectindo o
grau de centralização do organigrama no que respeita à exploração ferroviária.

O modelo organizativo dos caminhos de ferro americanos – ou pelo menos os
que adoptaram o paradigma do Pennsylvania Railroad – tinha evoluído para uma
estrutura diferente. Através da segmentação regional, a denominada “decentralized
line-and-staff concept of organization” criou um nível intermédio de gestores que
coordenavam numa determinada área diferentes serviços ligados ao tráfego e
movimento, à manutenção da via e do equipamento, ou à fiscalização. Assim, estes
chefes das divisões regionais estavam sob a tutela directa do presidente através do
director-geral, e tutelavam por sua vez os gestores funcionais em cada divisão
geográfica, responsáveis pelo movimento, tracção, conservação ou tráfego. Desta
forma, estes gestores funcionais a nível regional tinham deixado de reportar aos seus
superiores funcionais localizados nos escritórios centrais, para passarem a estar sob a
dependência dos gestores de divisão geográfica.

Esta falta de segmentação da estrutura organizativa, a inexistência de um nível
intermédio de gestão geral e correlativa ausência de adopção da M-form (estrutura
multidivisional), é comum às empresas ferroviárias europeias contemporâneas da
Companhia Real. Problemas de escala da exploração ferroviária, ausência de pressões
operacionais e de segurança visando a divisionalização, podem justificar a
permanência da estrutura centralizada e funcional. As preocupações com a
manutenção do material, a segurança da via e da circulação não deixavam de estar
maioritariamente presentes nos regulamentos internos que resultam da reorganização
burocrática dos serviços entre 1872 e 187354. Considerava-se, no entanto, que a

                                                
50 Gourvish (1973) apresenta a estruturação deste modelo nas linhas de caminho de ferro britânicas.
51 Acabará por ser criado um lugar de Inspector Geral de Exploração, em 1883, com funções
equiparáveis às de um subdirector, como iremos ver mais adiante.
52 “Ordem de Serviço n.º 1 - Classificação das ordens e instruções”, 1 de Agosto de 1872 (Arquivo da
CP).
53 As Ordens da Direcção – o instrumento de comunicação e de transmissão de autoridade mais
importante – só são publicadas com conhecimento e aprovação do Conselho de Administração, o que
não deixa de ser interessante para uma posterior discussão das relações agente-principal entre direcção
de exploração e Conselho de Administração como responsável dos accionistas.
54 Das 27 ordens de serviço então emanadas, onze são sobre a organização dos serviços, seus conteúdos
funcionais e atribuições, mas quatorze são apenas sobre segurança e manutenção, não considerando a
importância que estes mesmos aspectos têm para a regulamentação de serviços como a Tracção, a Via e
Obras ou o Movimento. Apenas duas ordens de serviço são sobre a exploração comercial, permitindo-
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centralização da direcção da companhia no Director e uma estrutura da empresa com
linhas de autoridade não segmentadas constituía a melhor garantia na resolução dos
problemas de gestão da exploração ferroviária.

No entanto, este modelo de organização da Companhia Real não foi imune a
mudanças. Se os anos 70 do século XIX fixaram as características funcionais do
modelo de estrutura centralizada, os anos 80 introduziram-lhe algumas mudanças. A
primeira foi a criação do cargo de Inspector Geral da Exploração, em 188355. Este
novo cargo seria responsável pela cisão da direcção da companhia em dois cargos de
gestão, superintendendo serviços diferentes: o Director passava a estar responsável
pelos Serviços Gerais, centralizados em Lisboa; o Inspector Geral da Exploração
passava a dirigir os serviços técnicos e operacionais (movimento, via e obras, material
e tracção). Levava-se a já referida separação entre serviços centrais e serviços
operacionais à formalização da estrutura orgânica, embora mantendo o Director numa
posição cimeira de articulação entre Conselho de Administração e serviços (cf. fig. 2).

Uma segunda mudança foi a criação do cargo de engenheiro-chefe da
construção, à frente de um gabinete de planificação e construção de novas linhas
ferroviárias56. As novas concessões de caminhos de ferro feitas pelo Estado à
Companhia Real a partir do início dos anos de 1880 justificaram a criação deste novo
serviço57. Porém, mais do que um departamento colocado na estrutura organizativa
sob a dependência do Director ou do Inspector Geral de Exploração, este serviço de
construção é colocado sob a dependência directa do Conselho de Administração, o
que pressupõe que se tratava sobretudo de um gabinete de planificação e de assessoria
técnica, para preparar os projectos a serem enviados ao Ministério das Obras Públicas
para aprovação.

Até agora a análise da estrutura organizativa procurou traçar os traços
essenciais do modelo de organização da Companhia Real, procurando conhecer o
modo como ele se adequava às características técnicas da exploração. Realçou-se a
importância do modelo centralizado e departamental, a forma como foi aplicado na
empresa e as suas mudanças. Nesta estrutura centralizada ganha relevo a figura do
Director, um engenheiro, gestor profissional, embora tenha também uma pequena
parcela do capital accionista da empresa58. Reconheceu-se igualmente o peso de uma
estrutura de gestão intermédia, também profissional, à frente de cada serviço e
directamente dependente do Director.
                                                                                                                                           
nos concordar com Merger e Giuntini (1998, pp. 13-14) quando referem que existe uma “desmesurada
importância dada aos regulamentos de segurança face a medidas puramente comerciais ou tarifárias”.
55 Apenas temos a data da discussão da decisão no Conselho de Administração (Lisboa), com a
presença do administrador delegado do Comité de Paris, Mr. Festel, que aqui se deslocou
propositadamente (Actas das reuniões do Conselho de Administração, 10 de Novembro de 1883). A
articulação com a rede espanhola Madrid-Cáceres-Portugal esteve na origem da criação deste cargo de
direcção para os serviços operacionais.
56 Reunião do Comité de Paris de 21 de Março de 1884. O cargo foi entregue a Mr. Revel, que antes
estava na sociedade Madrid-Cáceres-Portugal. O engenheiro português Inácio Pedro Lopes foi
nomeado para coadjuvar o engenheiro encarregue da construção, no sentido de “acompanhar junto do
governo a aprovação dos projectos e trabalhos”.
57 Em 1880 o governo concedeu à Companhia a construção de uma linha de Lisboa à Figueira da Foz.
Em 1882 um grupo liderado por Camondo comprou a concessão de Henri Burnay para a construção da
Linha de Sintra, que irá ser também incorporada nos direitos de concessão da Companhia Real. Por
último, em 1883 é-lhe concedida a construção da Linha da Beira Baixa.
58 Nas Assembleias Gerais realizadas entre 1877 e 1885, Manuel Afonso Espregueira participou como
detentor de um número de acções variável, oscilando entre 92 e 340.
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Porém, nada foi referido sobre o modo como a estrutura de gestão de topo se
articulava com a propriedade do capital social da empresa, uma das questões com que
se tinha terminado a secção anterior. Assim, o próximo objectivo deste trabalho será o
de procurar compreender o modelo de governação da empresa e de que modo se
articulava com a estrutura organizativa atrás apresentada.

4. Estrutura organizativa e estratégias de gestão

Estatutariamente a dimensão dos poderes dos administradores estrangeiros é já
decisiva para a vida da Companhia, pois por eles passava a obrigatoriedade de
consulta num elevado número de assuntos. Qualquer contrato com incidência
patrimonial, a fixação de tarifas, as relações com o governo português, a estratégica
de exploração da linha ou a fixação da dotação orçamental da empresa eram alguns
dos assuntos sobre os quais qualquer decisão do Conselho de Administração de
Lisboa tinha de ser precedida de uma consulta aos administradores de Paris 59. No
entanto, a fórmula estatutária não dá aos administradores de Paris a existência formal
com que surgem no quadro de pessoal de 1882. Segundo os estatutos, os
administradores em Paris pronunciar-se-iam individualmente, após terem recebido as
informações relativas aos assuntos em que deveriam ser obrigatoriamente
consultados. Após quinze dias, caso não tivesse existido qualquer resposta, o
Conselho de Administração, em Lisboa, poderia tomar as decisões que considerasse
mais correctas60. O único órgão colectivo referido é o Conselho de Administração,
sediado em Lisboa, participando os restantes administradores na gestão de topo da
companhia, através de um voto individual e após uma consulta, também individual.

A estrutura organizativa acaba por reconhecer esta importância decisiva
desempenhada pelo Comité de Paris (note-se que este designação, ausente dos
estatutos, aponta para a existência formal de um órgão colectivo). Em primeiro lugar,
pela efectiva formalização do Comité de Paris na estrutura orgânica da empresa. O
Presidente da Companhia Real (Conde de Camondo) dirige na capital francesa um
conselho de administradores composto por nove elementos. Um segundo sinal da
importância do Comité de Paris na estrutura organizativa da empresa é revelado pela
sua composição e pessoal que lhe está adstrito. Não se trata apenas do número de
administradores que o compõem (mais três do que os que têm assento no Conselho de
Administração em Lisboa) e da presença do Presidente da empresa. Um administrador
delegado (administrador executivo) faz também parte do comité de Paris, a exemplo
do que acontece com a administração de Lisboa. Este administrador delegado é
responsável pelos negócios quotidianos da Companhia Real, geridos a partir de
França, e pela ligação com o Conselho de Administração com sede em Lisboa. Ao
longo do período estudado é este membro da administração que se desloca a Lisboa,
em momentos particularmente importantes e para decisões que não se compadecem
com o uso do telégrafo ou do correio para a transmissão de informações e instruções.

                                                
59 Estatutos de 1859, artº 26.
60 “Os administradores que compõem a delegação em Paris, têem n’este caso o direito de remetter cada
um o seu voto individual, o qual logo que chegue antes da expiração dos quinze ou vinte dias [nos
primeiros quatro anos de vida da companhia vigorariam vinte dias, passando depois a quinze] acima
indicados, será acceite como se fosse dado pela própria pessoa em sessão do Conselho de
Administração” (Estatutos, artº. 26 § R). Repare-se em que o voto é individual e em que o único órgão
colectivo de que se fala é o Conselho de Administração de Lisboa.
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Ao Comité de Paris está também associado um engenheiro, que desempenha
sobretudo um papel de consultor face aos aspectos técnicos relacionados com a
construção e exploração dos caminhos de ferro. Também por vezes se desloca a
Lisboa, nalguns dos momentos cruciais de implantação da estratégia de inserção numa
rede transportadora internacional, como iremos ver a seguir. Ainda no capítulo da
assessoria técnica e administrativa do Comité de Paris destaque-se a sua importância
face ao que acontecia com o Conselho de Administração em Lisboa, sobretudo no que
dizia respeito à contabilidade. Destacou-se já na secção anterior a especialização das
funções contabilísticas dos funcionários a trabalhar em Paris. A contabilidade
financeira da empresa seria realizada em Paris, bem como os apuramentos
contabilísticos globais, a partir dos dados fornecidos por Lisboa61. Em 1883 é
reorganizada toda a contabilidade da empresa, procurando sobretudo melhorar o
controlo sobre as operações financeiras da Companhia Real. Para além de esta
reorganização ser realizada a partir de Paris, o Serviço de Contabilidade em Lisboa,
não apenas mostra dificuldades em adaptar-se, como revela a dependência
relativamente aos apuramentos realizados na capital francesa62.

O Comité de Paris constitui um polo de uma estrutura directiva bicéfala.
Assim, o último objectivo desta comunicação será o de estabelecer os reais poderes do
Comité de Paris, a suas relações com o Conselho de Administração de Lisboa e com a
gestão da exploração, também assente em Lisboa, bem como a justificação para a
existência de um tal poder por parte do referido Comité, ao arrepio da definição
formal das normas de governo da empresa, estabelecidas nos Estatutos de 1859.

Pelo Comité de Paris passam todas as decisões relativas à vida financeira da
companhia, desde a escolha dos estabelecimentos financeiros com quem se
estabeleciam relações privilegiadas para a colocação de obrigações, pedido de
empréstimos ou realização dos depósitos, até às modalidades de aplicação dos fundos
próprios da companhia. O estabelecimento das cláusulas contratuais das concessões
de construção e exploração das linhas de caminho de ferro também são objecto de
decisão por parte do Comité de Paris. De igual forma, os contratos com outros
parceiros comerciais são também realizados pelo Comité de Paris, a maior parte das
vezes por iniciativa própria, raramente por iniciativa do Conselho de Administração
sediado em Lisboa. Aqui se incluem contratos com outras companhias de caminhos
de ferro, nacionais ou internacionais, com outras empresas transportadoras ou com
fornecedores de equipamento e serviços.

As Actas das reuniões dos administradores permitem-nos seguir o grau e
características do controlo exercido pelo Comité de Paris sobre a gestão da empresa.
A regularidade destas reuniões é em média de três em três semanas, existindo mesmo
períodos em que esta frequência cai para valores mais baixos, o que dá uma ideia do
acompanhamento próximo que é realizado sobre a gestão da Companhia Real. Todos
os documentos que circulam acima do Director ou entre este e a gestão de topo são
redigidos em francês, precisamente para que o Comité de Paris possa estar
quotidianamente a par de toda informação sobre a empresa.

A estratégia da empresa é delineada por completo em Paris, sendo depois
apresentada e ratificada em Lisboa. O aumento da inserção internacional, uma aposta
                                                
61 Refª bibliográfica ao balanço de 1885. O mesmo é salientado para o início da actividade da
Companhia Real por Lopes Vieira (1983, p. 272).
62 Acta da reunião do Conselho de Administração em Paris, 4 de Outubro de 1883. Já em Setembro se
tinham realizado outras reuniões para discutir esta estratégia.
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jogada pela empresa a partir da segunda metade da década de 1870, é disso um claro
exemplo. Torna-se, por outro lado, um aspecto importante para compreender a
história da companhia ao longo da década seguinte, até 1894. A reunião do Conselho
de Administração que ratifica esta estratégia é realizada em 1876, com a presença do
administrador delegado do Comité de Paris, na altura J. de la Gandara63. Este
apresenta aos administradores de Lisboa os vectores essenciais da estratégia de
internacionalização aprovada em Paris: posicionar a empresa numa posição de
vanguarda com uma mais rápida ligação entre Lisboa e Madrid, através da construção
do ramal de Cáceres64, firmar uma aliança com a companhia espanhola, para
promover a ligação entre Cáceres e a fronteira portuguesa, forçando uma definição de
prioridades. Esta estratégia iria ser prosseguida pela tentativa de encontrar fontes de
tráfego regular de mercadorias entre Espanha e Portugal, através da aprovação de um
contrato de exclusividade no transporte de fosfatos com a Companhia Geral dos
Fosfatos de Cáceres. A utilização da nova linha proporcionaria uma ligação mais
rápida e barata ao porto de Lisboa e subsequente exportação para Inglaterra. Mais
uma vez, a estratégia é delineada em Paris 65. E mais uma vez Gandara se dirige
pessoalmente a Portugal para expor as decisões estratégicas tomadas em Paris e
mobilizar o Conselho de Administração de Lisboa para a sua aceitação66.

Praticamente todo o Comité de Paris está associado na Companhia espanhola
(Malpartida-Cáceres) que iria assegurar a construção do ramal entre Cáceres e a
fronteira portuguesa e que mais tarde irá dar origem à Companhia Madrid-Cáceres-
Portugal, depois da fusão com a Companhia de Caminhos de Ferro del Tajo67.  O
cruzamento de participações entre os conselhos de administração das duas empresas
leva, aliás, a que as negociações com a Companhia Geral dos Fosfatos de Cáceres
sejam realizadas por Joaquim de la Gandara e La Cuadra, como representantes quer
da Companhia Real, quer da Companhia Malpartida-Cáceres68. O cruzamento de
pessoal técnico e de gestão é também evidente, com o engenheiro assessor do Comité
de Paris a servir como administrador delegado da empresa espanhola a partir de 1879,
enquanto que antes tinha sido La Cuadra o administrador delegado desta empresa,

                                                
63 Acta da reunião do Conselho de Administração de Lisboa, 28 de Setembro de 1876. O Comité de
Paris tinha tomado esta decisão em 19 de Setembro do mesmo ano. Uma formulação mais clara da
estratégia da Companhia Real é feita na reunião do Comité de Paris de 13 de Setembro de 1877.
64 A anterior ligação a Madrid era feita através da fronteira de Elvas-Badajoz, o que representava uma
maior distância entre as duas capitais ibéricas.
65 Acta da reunião do Comité de Paris, 12 de Dezembro de 1876, que aborda pela primeira vez este
tema. A reunião do Comité em 14 de Fevereiro de 1877 aborda as diferentes componentes desta
estratégia, tema que volta a ser discutido, com mais pormenor em 7 de Março de 1877. Esta reunião
denota alguma discordância entre os administradores de Paris e os de Lisboa relativamente à estratégia
a seguir nas negociações com o Governo, a propósito do pedido de uma subvenção à construção.
66 Acta da reunião do Conselho de Administração de Lisboa, 12 de Abril de 1877.
67 Gandara tem cerca de 39,5% das acções, seguido por Camondo com 20%, La Cuadra com 12,5%,
Delahante com 10%, de la Bouillerie e Blount têm cada um 7% e o engenheiro do Comité de Paris,
Sosthène Le François com 4%. (Balanço...) Isto significa que apenas dois dos membros do Comité de
Paris, E. Joubert do Banque de Paris et des Pays-Bas e da Sociedade dos Fosfatos de Cáceres, e o
Marquês de Scépeaux, é que não faziam parte da empresa espanhola. As relações com a Companhia del
Tajo tecem-se a partir da decisão do Comité de Paris de 8 de Outubro de 1878, de proceder a um
empréstimo obrigacionista à empresa espanhola, que mais tarde se fundirá com a Malpartida-Cáceres
na Madrid-Cáceres-Portugal, em que estão os accionistas acima referidos.
68 Acta da reunião do Comité de Paris, 18 de Junho de 1877.
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antes de desempenhar o mesmo cargo na Companhia Real exactamente a partir da
mesma data69.

No entanto, o que aqui nos interessa destacar é a definição de uma estratégia
de expansão da empresa tomada pelo Comité de Paris. Esta estratégia é continuada
por um conjunto de contratos discutidos e decididos em Paris, tendentes a integrar a
Companhia Real numa rede de outras ligações ferroviárias, nacionais e
internacionais70, e de ligações marítimas, através do porto de Lisboa71. Este esforço de
garantir a inserção das linhas da Companhia Real numa rede intermodal de transportes
é acompanhado por contratos com os Wagons-Lits para introdução de carruagens
desta companhia na ligação Lisboa-Madrid, a partir de 188272. Por último, o impacto
desta estratégia de internacionalização na estrutura orgância da empresa traduz-se
também na contratação de um funcionário a tempo inteiro, especializado na prestação
de serviços de transporte internacional. Esta contratação é tembém realizada em Paris,
incidindo sobre de um agente que já tinha prestado esporadicamente esses serviços à
Companhia Real e à Madrid-Cáceres-Portugal73.

Todas as decisões com incidência directamente financeira são aprovadas em
Paris, seja a emissão de novas obrigações74 ou a negociação de empréstimos a
companhias com quem se pretende firmar relações especiais de aliança75 sem sequer
qualquer consulta ao Conselho de Administração de Lisboa, que apenas é informado a
posteriori. Decisões relativas à exploração ferroviária são igualmente tomadas em
Paris, mas neste caso existe um processo prévio de consulta ao Director da
Companhia Real e ao Conselho de Lisboa, como foi o caso, por exemplo, da definição
de novas tarifas para o transporte dos fosfatos de Cáceres76. Mas mesmo outras
decisões de menor relevância e que se prendem com a gestão da exploração da rede
ferroviária em Portugal ou com o pessoal não deixam de ser tomadas em Paris, como
a regulamentação dos horários das ligações com a companhia espanhola ou as multas
a aplicar aos maquinistas responsáveis por atrasos nos horários77.

A importância do Comité de Paris, não apenas na gestão estratégica da
empresa, mas igualmente na gestão operacional, ficou evidenciada. Corresponde à
afirmação do relevo dado no Conselho de Administração aos representantes dos

                                                
69 Cf. as actas de reuniões do Comité de Paris, 27 de Fevereiro e 8 de Abril de 1879. Le François só
deixa de ser engenheiro assessor do Comité de Paris a partir de 1883, sendo substituído por Ch. Neveu.
Mas por vezes – como administrador delegado da empresa espanhola – continua a participar nas
reuniões do Comité de Paris (cf. acta da reunião do Comité de Paris de 1 de Agosto de 1883).
70 Para além das convenções já assinadas com as espanholas MZA e Madrid-Cáceres-Portugal, em
1882 são aprovados contratos prevendo serviços combinados com os Caminhos de Ferro do Minho e
Douro e Orense-Vigo (Acta do Comité de Paris, 21 de Junho de 1882).
71 Contratos com os armadores E. Grosos (Havre), John Hall Junior & Cie (Londres), Burrell & Son
(Glasgow) assinados entre 1881 e 1882.
72 Acta do Comité de Paris de 23 de Novembro de 1881.
73 Contratação de Mr. Ravenstein a partir de 1881 (Acta doComité de Paris de 7 de Dezembro de
1881). Este funcionário vai criar os serviços da Agência Internacional e de desalfandegamento.
74 Apenas a título de exemplo, já que os casos são variados, veja-se a acta da reunião do Comité de
Paris de
75 Cf. a nota acima sobre o empréstimo à Companhia del Tajo, bem como a decisão relativa a um dos
empréstimos à Companhia Malpartida-Cáceres na acta da reunião do Comité de Paris de 18 de Janeiro
de 1881.
76 Acta da reunião do Comité de Paris de 2 de Março de 1881.
77 Acta da reunião do Comité de Paris de 7 de Dezembro de 1883



21

maiores accionistas das empresas, que eram sobretudo estrangeiros, como vimos em
secção anterior. O Conselho de Administração de Lisboa acaba por ter uma
importância apagada, de aprovação formal das decisões tomadas em Paris e de
acompanhamento da gestão quotidiana por parte do administrador delegado.

Por isso mesmo, é no Comité de Paris que se notam as mudanças das relações
de propriedade do capital social da Companhia Real. Os homens ligados a
estabelecimentos financeiros que apoiaram desde o início a Companhia Real, como o
Crédit Industriel e Commercial, a casa bancária Edouard Blount de Paris ou o Banque
de Paris et Pays-Bas, permanecem duradouramente no Comité de Paris 78. Da mesma
forma, também empresários ligados a companhias de caminho de ferro em Espanha e
França se encontram entre os administradores, como vimos anteriormente. A partir do
início dos anos 80 a família Camondo tem um peso decisivo no Conselho de
Administração, culminando a crescente importância que assumia no capital
accionista. Substituía os Gandara, que tinham estado na presidência e em funções de
administração executiva. Enquanto isto, o Conselho de Administração de Lisboa
manteve-se praticamente constante desde o início dos anos 70, com a posição de
administrador delegado a ser desempenhada por Osborne Jacques Sampaio e
praticamente os mesmos nomes até 188479. Este era mais um sinal de que o
verdadeiro polo de poder dum Conselho de Administração bicéfalo se situava em
Paris.

Reconhece-se na existência e na importância do Comité de Paris a necessidade
de fazer intervir na gestão estratégica da Companhia Real os representantes dos
detentores da esmagadora maioria do capital accionista e os estabelecimentos
financeiros responsáveis pela colocação dos empréstimos obrigacionistas no mercado
parisiense. Constituía uma garantia para o investimento realizado num país pobre e
atrasado como Portugal, com um registo histórico pouco brilhante nos compromissos
externos relacionados com a dívida pública.

No mesmo período, as free-standing companies tinham preocupações
semelhantes (Wilkins, 1988). Neste caso – e ao contrário de empresas como a
Companhia Real – a constituição jurídica da empresa era feita no país de onde era
originário o investimento, estando aí também a sede do Conselho de Administração e
deslocando-se a gestão operacional para o país acolhedor do investimento. Estas
empresas não tinham, por outro lado, qualquer tipo de actividade no país de origem
dos capitais e onde estava sediado o Conselho de Administração, afastando-se assim
dos casos clássicos de multinacionais 80.

Tem-se discutido o carácter mais ou menos interventivo desempenhado pelo
Conselho de Administração sediado no país de onde provinha o investimento
externo 81. Tem-se inclusivamente colocado em causa o atributo de caso especial feito

                                                
78 Trata-se de figuras como G. Delahante, J. de la Bouillerie, Ed. Blount ou E. Joubert.
79 Esta análise é baseada na análise da composição do Comité de Paris e do Conselho de Administração
de Lisboa entre 1860 e 1884.
80 A explicação para o investimento directo das multinacionais reside na existência de qualquer
vantagem competitiva por parte destas empresas, conseguida no país originário, que a leva a escolher o
investimento directo e não qualquer forma de contratualização com uma empresa local (Markusen,
1995; Caves, 1996)
81 Wilkins (1988) salienta sobretudo o reduzido ou nulo peso da gestão a partir do país de origem do
investimento. Em Wilkins (1998), Corley (1998), Jones (1998) ou Miller (1998) toma-se uma posição
oposta, embora com diferenças de grau.
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às free-standing companies82. Nesta comunicação pretendemos sobretudo assinalar a
motivação destas empresas para colocarem a sede do Conselho de Administração fora
do país destinatário e no país de onde provinham os fundos investidos. A criação
deste tipo de empresas está naturalmente associada à disponibilidade de capitais nos
países de origem. Não é por acaso que a Grã-Bretanha é a sua principal origem,
fazendo jus à sua posição de maior exportador de capitais. A colocação do Conselho
de Administração no país de origem era uma forma de defender os direitos de
propriedade dos detentores do capital social, sujeitando a operação e gestão da
companhia em país terceiro à legislação comercial e societária do país de origem
(Wilkins, 1998). Embora possa existir uma gama de distintas características de
intervenção por parte da sede, só a existência de competências de gestão localizadas
fora do país onde se realiza o investimento faz desta empresas um caso distinto das
empresas nacionais, mas detidas por cidadãos estrangeiros operando localmente
(Corley, 1998).

A organização da estrutura de gestão da Companhia Real assemelha-se à das
free-standing companies, muito embora não tenha a característica distintiva destas de
registo jurídico e sede fora do local onde se realiza o investimento. No país de origem
do capital accionista das free-standing companies mantém-se um Conselho de
Administração dotado de um reduzido núcleo de funcionários. A dimensão desta
estrutura administrativa poderia depender do tipo de negócio, tema que a
historiografia sobre estas empresas ainda não destacou, embora Corley (1998) tenha
tentado apresentar uma tipologia de acordo com o grau de controlo exercido pelo
conselho de administração. Pode-se prever que empresas como os caminhos de ferro
teriam necessidade de desenvolver estruturas administrativas mais complexas, mercê
do peso das funções de controlo financeiro. A exemplo do que acontecia com as free-
standing companies também a necessidade de defender os direitos de propriedade dos
detentores da maioria do capital accionista constituía a principal razão para o relevo
do denominado Comité de Paris nos destinos da Companhia Real, muito para além
dos poderes estatutariamente atribuídos aos administradores residentes fora de
Portugal.

Porém, tal intervenção e controlo por parte de um Conselho de Administração
sediado no estrangeiro pode criar pontos de conflito com a gestão operacional da
empresa situada em Portugal. Pode originar conflitos sobre orientações estratégicas,
mas pode igualmente ser responsável por dissenções sobre aspectos estritamente
operacionais. A crise da Companhia Real entre 1884 e 1885 é despoletada por ambas
as situações.

5. Conclusão:

A importância e características do investimento estrangeiro na Companhia
Real assemelham-na a outras empresas ferroviárias ibéricas, como é o caso da MZA e
da Norte apresentadas por Vidal Olivares e Pablo Ortúñez (2002). A Companhia Real
não tinha na sua estrutura accionista o prestígio, a dimensão financeira e a
estabilidade no núcleo accionista dos Péreire ou do ramo francês dos Rothschild, mas
os princípios que norteavam este tipo de investimento eram semelhantes: acesso a
disponibilidades de capital; interesse nos lucros associados à construção, sobretudo
                                                
82 Corley (1998) recusa a existência conceptual das free-standing companies.
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quando conjugados com subvenções do Estado; importância do negócio financeiro de
apoio à exploração ferroviária, através das emissões obrigacionistas.

Esta comunicação permite lançar ainda outras justificações para este relevo do
investimento estrangeiro e para algumas das suas peculiares características. Para além
do acesso a fundos de investimento por parte de uma economia onde estes eram
escassos, a Companhia Real conseguia internalizar mercados de capital financeiro e
de competências tecnológicas83. Os primeiros apresentam-se sobretudo não sob a
forma apenas de capital accionista, mas sobretudo através de capital obrigacionista.
Empresas nacionais tinham o acesso dificultado à captação de financiamentos tão
volumosos directamente no mercado ou através de intermediação financeira.
Financeiros internacionais, operando em mercados de capitais evoluídos e com maior
liquidez, teriam custos de transacção menores ao internalizarem o acesso a fundos
financeiros nestes mercados do que a solução alternativa de criação de uma empresa
nacional, com promotores desconhecidos, que pretendesse depois a subscrição de
capital accionista ou obrigacionista (Hennart, 1998).

Porém, o laço que unia estes empresários internacionais à criação de empresas
concessionárias de vias ferroviárias não era apenas financeiro (Casson, 1998). A
mobilização de competências técnicas e organizativas é outro dos campos em que
existiria uma vantagem competitiva relativamente a idênticos projectos germinando
num país como Portugal. A presença de gestores e técnicos estrangeiros – sobretudo
franceses – nos lugares de direcção da Companhia Real e a mobilidade destes homens
por várias empresas onde existe a participação no capital accionista foi um ponto
aflorado nesta comunicação. A análise desta rede de investimentos e dos clusters de
financeiros, gestores e técnicos operando em várias companhias é um tema
interessante para futuras investigações.

Esta característica podia ser uma fonte de difusão de inovações
organizacionais e de gestão, como parece suceder com a Companhia Real, um tema
que foi amplamente evidenciado no caso da estrutura organizativa, mas que pode
igualmente ser descortinado na reforma contabilística realizada em 1883.

Esta comunicação destacou que este tipo de investimento estava muito longe
das características dum investimento de portfolio quanto ao controlo sobre a empresa.
O Comité de Paris exercia o controlo não apenas sobre a gestão estratégica, mas
também sobre a gestão operacional da Companhia Real. Qual o grau de semelhança
com a actuação de empresas idênticas na Península Ibérica é um tema a exigir debate
e intercâmbio de informações. No caso da Companhia Real cremos ter realçado com
particular empenho a importância do Comité de Paris e as consequências deste tipo de
controlo para o modelo e práticas de governação da empresa.

As consequências foram porém mais profundas. No início dos anos 80 do
século XIX não apenas a estratégia de internacionalização iniciada na década anterior
sofre uma escalada, como também existe um transbordar desta estratégia para a gestão

                                                
83 Mais uma vez, o exemplo das free-standing companies serve-nos de analogia, na leitura que é feita
deste tipo de empresa e da sua justificação por parte de Jean-François Hennart (1998). Aqui sugere-se a
extensão à emissão de obrigações dos menores custos de transacção atribuíveis por este autor apenas às
emissões accionistas. No caso dos caminhos de ferro as emissões obrigacionistas eram mais factíveis
devido à importância do património das empresas, que poderia servir como garantia priveligiada das
emissões obrigacionistas e de expectativas de intervenção do Estado em situações de incumprimento,
devido ao carácter de concessões públicas assumido por estas empresas. A interpretação de Hennard é
contestada por Casson (1998).
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operacional da empresa. Três exemplos, já referenciados, são elucidativos. O primeiro
refere-se à contratação de um responsável pela gestão comercial das ligações
internacionais modais e intermodais (Mr. Ravenstein, em 1881). O segundo diz
respeito à criação de um novo cargo de gestão intermédia – o engenheiro-chefe da
construção (engº Revel, em 1884), tutelando um novo serviço de planificação e
construção de novas linhas ferroviárias. Sintomaticamente este serviço é colocado sob
a dependência do Conselho de Administração e não do Director. Por último – e após
várias reuniões do Comité de Paris muito críticas face aos atrasos no comboio Lisboa-
Madrid – é decidido criar um novo cargo de gestão assalariada de topo, que retira ao
Director a gestão dos serviços técnicos e de exploração da empresa. Trata-se da
criação do cargo de Inspector Geral da Exploração, em 1883.

Esta escalada de intervenções do Comité de Paris acaba por despoletar a
revolta dos accionistas nacionais. Após um processo anterior de compra de acções no
mercado secundário, os accionistas nacionais recorrem em Assembleia Geral a um
artifício legal de apenas aceitar as procurações dos accionistas ausentes que tivessem
sido notarialmente reconhecidas. Ora, isso colocou de fora grande parte dos
detentores estrangeiros de acções e permitiu um “golpe de estado” na estrutura de
poder da Companhia Real.

As queixas dos acionistas portugueses são variadas, mas existem alguns temas
que merecem particular destaque no repositório que fazem à gestão do Comité de
Paris: a estratégia de internacionalização e os seus resultados financeiros; as
mudanças na estrutura organizativa que daí resultam. São exactamente os temas que
correspondem à escalada de que falávamos antes. Revelam, afinal, os anticorpos
gerados pelo modelo de gestão introduzido pelo Comité de Paris – centralização da
gestão estratégica e transformação da estrutura organizativa.

No imediato a ofensiva dos accionistas nacionais é coroada de êxito. Um novo
Conselho de Administração é eleito, para onde entram as figuras que tinham liderado
as hostilidades: o Conde da Foz, Mariano de Carvalho, A. Bensaúde, Conde de Moser
ou Carlos Maria Eugénio de Almeida. Os Estatutos são mudados em dois tempos,
extirpando-se o seu texto de qualquer conteúdo que dê existência orgânica e decisiva
ao Comité de Paris 84.

                                                
84 Novos estatutos são aprovados em 1885 e 1887. No último caso, os estatutos são mesmo extirpados
de qualquer referência ao Comité de Paris.


