
 

 

VII Congreso de Historia Ferroviaria 
Asociación Ibérica de Historia Ferroviaria 
Associação Ibérica de História Ferroviária 

 

 
 

1 

O papel do Estado no caminho-de-ferro de Ambaca (Angola): da 
concessão a privados à nacionalização 

Hugo Silveira Pereira1 
 
1. Introdução 
 

Na década de 1850, após 30 anos de instabilidade política, Portugal iniciou 
um período de relativa paz social que permitiu a aplicação de um programa de 
regeneração material do País, que ficou historicamente conhecido por Fontismo, em 
homenagem ao seu principal promotor, Fontes Pereira de Melo (Alegria 1988). Esse 
programa visava sobretudo o desenvolvimento tecnológico do reino (Saraiva 2007) e 
para atingir os seus objetivos, sobressaía uma tecnologia em particular: o caminho-
de-ferro (Pereira 2012a). Depois da inauguração do primeiro caminho-de-ferro 
português, em 1856, em meados da década de 1860, dois grandes objetivos 
estavam atingidos: Lisboa estava ligada ao Norte do país (Vila Nova de Gaia, 
defronte do Porto) e a Espanha (por Elvas/Badajoz) (Alegria 1990). 

Na década de 1870, os governos portugueses começaram a pensar em 
aplicar o Fontismo aos domínios nacionais de África e Ásia, nomeadamente através 
da construção de um caminho-de-ferro na Índia (em Goa) (Pereira 2015) e doutro 
em Angola (Marçal 2016).  

Neste artigo, iremos analisar o segundo destes caminhos-de-ferro, 
designadamente no que respeita à relação mantida entre o Estado e a companhia 
concessionária. 

 

2. Os primeiros tentames 

A construção de uma linha desde Luanda até ao interior de Angola não era 
nova e montava à década de 1840 (Marçal 2016: 222). Nas décadas de 1850 e 
1860, um conjunto de empreendedores ligado ao deputado Luís Vicente de 
Afonseca tentaram realizar o projeto, mas, além de as suas intenções serem 
especialmente especulativas, o projeto era ainda demasiado precoce para ser 
levado avante, uma vez que na altura, a prioridade era claramente o investimento na 
metrópole (Pereira 2017). 

Nos finais da década de 1860, o governo português tomou os primeiros 
passos para organizar os serviços de obras públicas coloniais e ordenou a 
realização das primeiras expedições de obras públicas em África. Na sequência 
deste esforço, em 1873, o ministro da marinha e ultramar Andrade Corvo ordena a 
elaboração de um plano geral de viação pública em Angola, que se deveria basear 
na construção de um novo caminho-de-ferro desde Luanda a Ambaca e Malange. 
Previa-se que a nova linha se estendesse por 348 km com um custo total de cerca 
de 5 mil contos. O investimento tinha um duplo objetivo: contribuir para a 
                                                        
1 Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia, (Universidade Nova de Lisboa). 
Institute of Railway Studies (University of York). 
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colonização e exploração dos recursos de Angola, mas sobretudo para legitimar a 
presença de Portugal na colónia (Marçal 2016: 28 e ss., 60, 222).  

O custo quilométrico da linha (14 contos/km) era bastante lisonjeiro, tendo em 
conta a experiência metropolitana: as linhas do norte e do leste haviam custado 
cerca de 64 contos/km, ao passo que as do Douro e Minho tinham sido orçadas em 
30 contos/km (Pereira 2012a: 109 e anexo 21). Em Angola, esperava-se que o 
recurso à bitola estreita, aliado ao menor custo do trabalho e dos materiais locais, 
conduzisse a uma diminuição do capital necessário à obra, que, por sua vez, 
atraísse a iniciativa privada angolense ao investimento sem qualquer subsídio por 
parte do Estado (Marçal 2016: 224). Na metrópole, um investimento deste género 
(completamente privado e sem qualquer apoio do Estado) fora assinado em 1873 
entre o Estado e os empreendedores Temple Ellicot e Frederico Kessler, para a 
construção da linha do Porto à Póvoa de Varzim (Alegria 1990). Esperava-se que 
igual solução fosse exequível em Angola 

Os planos de Andrade Corvo pareceram dar bom resultado, já que em 1874, 
o governo aprovou um contrato com um grupo de investidores portugueses 
radicados em Angola. Um dos membros do grupo, o engenheiro Ângelo Sárrea de 
Sousa Prado, realizou os estudos no terreno. Elevou o orçamento para 5700 contos 
ou 16 contos/km, um valor superior ao previamente orçado, mas ainda assim 
bastante baixo. Contudo, os interessados não conseguiram realizar o capital 
necessário e requereram uma garantia de juro ao governo, que, porém, não aceitou. 
O processo entrou num impasse que só foi resolvido com o aparecimento em cena 
de outros investidores (Marçal 2016: 225 e ss.). 

 

3. A Companhia do Caminho de Ferro Através de África 

A possibilidade de ser o próprio Estado a construir o caminho-de-ferro (ou 
parte dele) ainda foi ponderada pela Junta Consultiva de Obras Públicas e Minas2, 
mas o governo sempre preferiu a solução de concessionar a linha a uma companhia 
privada. 

Em finais de 1884, o governo abriu novo concurso para a construção de um 
caminho-de-ferro de 1 m de bitola, entre Luanda e Ambaca, mediante garantia de 
rendimento, no caso, um complemento do rendimento líquido de 6%, e um prazo de 
concessão de 99 anos. Para cômputo do subsídio, entendia-se que no caso de o 
rendimento bruto quilométrico não exceder os 2 contos, as despesas seriam de 1,2 
contos; se o rendimento oscilasse entre os 2 e os 2,5 contos, as despesas seriam de 
60%, até um máximo de 1,375 contos; por fim, se o rendimento bruto fosse superior 
a 2,5 contos, as despesas eram calculadas em 55% do valor. Além do mais, o 
Estado aceitou cobrir o défice de exploração, caso este existisse. A base de licitação 
seria o custo quilométrico, que não poderia ultrapassar os 20 contos/km3. Era um 
valor já mais de acordo com a experiencia metropolitana: a linha da Póvoa, por 

                                                        
2 Arquivo Histórico Ultramarino, maço 461 1F, Caminho de Ferro de Ambaca (1874-1901) 
3 Legislação e disposições regulamentares sobre caminhos-de-ferro ultramarinos, vol. 1, p. 129-146. 
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exemplo, custara 17 contos/km (Pereira 2012a: anexo 21). Por outro lado, o 
concurso aberto no ano anterior para a linha do Tua (a construir num vale 
acidentado e alcantilado no Nordeste de Portugal) estipulava um máximo de 23 
contos/km (Pereira 2012b).  

A garantia de juro tornara-se a única forma de atrair capitais a este tipo de 
empreitada. Até então, na metrópole, a norma era atribuir um subsídio à construção, 
normalmente metade do custo orçado como aconteceu nas linhas do Norte, Leste 
(contrato de 1860) e Beira Alta (contrato de 1868). Contudo, na década de 1880, os 
capitalistas exigiram uma maior garantia de rentabilidade dos seus capitais, que só 
era assegurada pela garantia de rendimento. Foi aliás essa a modalidade usada na 
contratualização das linhas da Beira Baixa, Tua e Dão em 1883-84 (Santos 2011). 
No ultramar, as garantias de retorno do investimento tinham que ser ainda maiores, 
dada o maior risco envolvido ou pelo menos percecionado. Foi assim que para a 
linha de Mormugão o Estado aceitou garantir o rendimento sobre a totalidade do 
capital investido na obra e não sobre um valor preestabelecido (Pereira 2015). O 
mesmo acabaria por suceder em Ambaca, onde o Estado, em teoria, garantia a 
saúde económica da companhia, tornando-se a concessão mais um exemplo de 
investimento privado com risco público (Thorner 1950). Claramente, o governo 
pretendia iniciar uma relação simbiótica com a concessionária: por um lado garantia-
lhe, em teoria, que não teria problemas financeiros, pois não só o eventual défice de 
exploração estava coberto, como um lucro de 6% estava garantido (desde que a 
companhia não tivesse despesas excessivas). Por outro lado, a companhia ao 
construir o caminho-de-ferro munia o Estado português de um poderoso instrumento 
de modernidade, progresso e legitimação política da presença nacional em Angola. 
Aliás, a simbiose estendia-se à composição do Conselho de Administração da 
companhia que contava com membros próximos do partido do governo. 

De qualquer modo, depois de alguns obstáculos e dificuldades burocráticos, a 
concessão foi entregue, em 1885, ao empresário do Porto, Alexandre Peres, que, 
com uma licitação de 19,999 contos venceu o concurso e formaria mais tarde a 
Companhia do Caminho de Ferro Através de África, uma companhia portuguesa 
com sede no Porto (Marçal 2016: 234-235). 

Tal como acontecia na metrópole e nos sectores empresariais ferroviários de 
outras nações, o capital foi angariado através de ações e sobretudo de obrigações 
(juro de 5%): o capital acionista montou a 3600 contos (2772 contos efetivamente 
subscritos) e o obrigacionista atingiu 8505 contos (em emissões sucessivas até 
1899). As obrigações foram todas emitidas e subscritas em emissões sucessivas até 
1899 em Inglaterra (à cotação de 73%, ou seja apenas renderam 6208,65 contos), 
ficando a sua gestão a cargo de um conjunto de trustees, que, porém, só libertavam 
o dinheiro referente a cada emissão após as secções da linha estarem concluídas (à 
razão de 4000 libras/km). No final, o encargo da companhia era de 425,25 contos 
(desde o findar dos trabalhos)4.  

                                                        
4 Portugal. Ministério da Marinha e Ultramar. Direção Geral do Ultramar (1899) - Caminho de Ferro de 
Loanda a Ambaca. Relatorio da comissão nomeada por prtaria de 15 de junho de 1898 para estudar 
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Na altura, o contrato de subscrição previa que a companhia dava como 
garantia do pagamento dos juros o objeto da concessão, ou seja, o próprio caminho-
de-ferro. Ora, isto era ilegal à luz do decreto de 31 de Dezembro de 1864, que 
estipulava claramente que os caminhos-de-ferro eram propriedade pública, que 
apenas podiam ser cedidos temporariamente a entidades privadas (Pereira 2012: 
324-334). Por outras palavras, a companhia deu como penhor uma propriedade que 
não era sua. Apesar disto, o contrato foi assinado e a sua legalidade ratificada pelo 
cônsul português em Londres (Marçal 2016: 245).  

Em todo o caso, desde que os juros fossem religiosamente pago, o confisco 
da linha pelos obrigacionistas era um cenário que não se punha. Aliás a garantia de 
rendimento do Estado parecia assegurar o cumprimentos dos compromissos com os 
obrigacionistas: o encargo anual a que estes tinham direito era de 425,5 contos; a 
garantia do Estado montava a 436,7 contos/ano (19,999*6%*364 km). Para os 
acionistas (que empataram 3600 contos na empreitada), restavam apenas cerca de 
11 contos. Tudo dependia dos custos da construção e dos resultados operacionais: 
se, por exemplo, o rendimento líquido quilométrico chegasse aos 2 contos (728 
contos de rendimento líquido anual), haveria verba suficiente não só para pagar aos 
obrigacionistas e ainda remunerar os acionistas. Esta era porém uma situação 
altamente improvável de acontecer, se tivermos em conta que no continente, 
resultados líquidos acima dos 1,5 contos/km só se verificaram anos depois do início 
da exploração e apenas no conjunto das linhas do Norte e Leste (Pereira 2012: 
anexo 21). 

Efetivamente, tanto a construção como a exploração decorreram bem abaixo 
das expectativas, forçando a alterações na relação entre Estado e a companhia. A 
construção iniciou-se em 1886 e decorreu muito lentamente e com muitas 
dificuldades, de modo que só em 1889 foram abertos os primeiros 60 km e só e 
1899 a totalidade da linha até Ambaca foi inaugurada, com um atraso de oito anos 
em relação ao previsto. Além do mais o seu custo total foi de 12500 contos, ou 34,22 
contos/km, muito acima dos 7200 contos (19,999 contos/km) orçados inicialmente 
(para a construção ver Marçal 2016: 237 e ss.). 

A exploração foi também decepcionante, tendo a companhia acumulado 
prejuízos até 1910, o primeiro ano em que o resultado líquido foi positivo: 95 contos 
ou 0,26 contos/km (ver gráfico 1).  

                                                                                                                                                                             
a situaçao da Companhia real dos caaminhos de ferro atraves de africa. Lisboa: Imprensa Nacional, 
pp. 1-12. 
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Gráfico 1. Receita bruta, despesa e receita líquida da linha de Ambaca (1889-1914)5 

 
 

Como estipulado no contrato, o Estado não só pagava um juro de 6% sobre a 
quantia de 19,999 contos/km explorado, como cobria o défice de exploração, 
complementando o rendimento bruto, calculando a despesa em 1,2 contos/km (uma 
vez que o rendimento bruto nunca ultrapassou os 2 contos). As verbas pagas pelo 
Estado encontram-se dispostas na tabela 1. 

Tabela 1.  Verbas entregues pelo Estado à  
Companhia entre 1889 e 1894 (em contos) 

Ano 
Complemento 
do rendimento 

bruto 
Garantia 
de juro 

Total pago 
pelo 

Estado 
1889 59,25 72,00 131,25 
1890 103,31 128,39 231,70 
1891 151,72 201,86 353,57 
1892 174,02 250,14 424,16 
1893 170,56 283,65 454,21 
1894 183,93 324,43 508,36 

 
A este valores devemos também adicionar os diversos auxílios financeiros 

prestados pelo Estado ao longo da construção (empréstimos e adiantamentos da 
garantia de juro), firmados em diversas transações financeiras entre 1888 e 1894 
(calculadas em 1612 contos neste último ano)6.  

                                                        
5 Arquivo Histórico Ultramarino, mç. 299 1H Caminho de Ferro de Luanda; mç. 2756 1B Miscelânea. 
6 Portugal. Ministério da Marinha e Ultramar. Direção Geral do Ultramar (1899) - Caminho de Ferro de 
Loanda a Ambaca. Relatorio da comissão nomeada por prtaria de 15 de junho de 1898 para estudar 
a situaçao da Companhia real dos caaminhos de ferro atraves de africa. Lisboa: Imprensa Nacional, 
pp. 20 e ss. 
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Para piorar a situação, a bancarrota parcial do Estado e a sua saída do 
sistema de padrão-ouro levou a uma desvalorização do real em relação à libra 
(Santos 2001), o que no fundo aumentou os encargos da companhia, já que o juro 
devido aos obrigacionistas tinha que ser pago em moeda inglesa.  

O empreendimento começou a tomar contornos de escândalo em Portugal, 
uma vez que a construção da linha estava atrasada e apresentava má qualidade, 
não correspondia ao desejo de servir como instrumento de civilização e progresso 
de África e além disso custava centenas de contos ao Tesouro Público, que 
aparentemente corriam diretamente para os bolsos da companhia e dos seus 
investidores, que sempre tiveram preferência na distribuição do rendimento líquido 
da companhia (Marçal 2016: 244 e ss.). Muito embora se considerasse que o 
contrato entre companhia e obrigacionistas era ilegal, temia-se que o não-
pagamento do juro das obrigações levasse os trustees britânico a reclamar a posse 
da linha, o que poderia perigar o projeto colonial português para África. Como vimos, 
à luz da lei portuguesa, isto não era possível, mas no passado os investidores 
ingleses tinham sido useiros e vezeiros a usar a sua influência na bolsa de Londres 
para impedir a aceitação de títulos de dívida do governo nacional e assim fechar 
uma das principais fontes de crédito do Tesouro português (Pereira 2016). Na 
situação corrente, o incumprimento vibraria novo golpe na já depauperada 
credibilidade das contas públicas nacionais. 

Do lado da companhia, argumentava-se que as condições de tração exigidas 
pelo Estado, a falta de estradas e a diretriz da linha impediam uma exploração 
proveitosa do empreendimento; a companhia entendia também que o Estado devia 
ser responsabilizado pela bancarrota e que portanto as diferenças cambiais deviam 
ser também assumidos pelo Tesouro, reclamando também para ela para si créditos 
sobre o Estado7. 

Em todo o caso a situação não era sustentável e a relação teoricamente 
simbiótica que se deveria estabelecer entre Estado e companhia passou a assumir 
laivos de relação antagónica. De qualquer modo em 1894, estabeleceu-se um novo 
acordo entre ambas as partes, estipulando uma diminuição da garantia de juro em 
0,3 contos/ano/km e uma diminuição do valor estipulado para a despesa para 0,9 
contos. Por este acordo, a companhia adiou o pagamento da dívida ao Estado, mas 
aceitou uma diminuição no seu rendimento anual.  

                                                        
7 Companhia dos Caminhos de Ferro Através de África, Memória explicativa e descritiva dos actos e 
da situação da Companhia Real dos Caminhos de Ferro Através de África, Porto: Comércio do Porto, 
1909. 
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Ano 
Complemento 
do rendimento 

bruto 
Garantia 
de juro 

Subtotal 
pago pelo 

Estado 

Dedução 
pelo 

contrato 
de 1894 

Total pago 
pelo 

Estado 

1895  159,82   353,19   513,00   88,30   424,70  
1896  170,88   359,98   530,86   90,00   440,86  
1897  192,29   359,98   552,27   90,00   462,27  
1898  218,09   362,28   580,37   90,58   489,80  
1899  272,30   418,43   690,73   111,19   579,54  
1900  254,05   436,78   690,83   109,20   581,63  
1901  246,00   436,78   682,78   109,20   573,58  
1902  241,85   436,78   678,63   109,20   569,43  
1903  228,01   436,78   664,79   109,20   555,59  
1904  217,68   436,78   654,46   109,20   545,26  
1905  228,86   436,78   665,64   109,20   556,44  
1906  214,45   436,78   651,22   109,20   542,02  
1907  235,66   436,78   672,44   109,20   563,24  
1908  228,62   436,78   665,40   109,20   556,20  
1909  235,68   436,78   672,46   109,20   563,26  
1910  169,36   436,78   606,14   109,20   496,94  
1911  234,14   436,78   670,92   109,20   561,72  
1912  239,76   436,78   676,53   109,20   567,33  
1913  220,53   436,78   657,31   109,20   548,11  
1914  224,10   436,78   660,88   109,20   551,68  

 
No final, o novo acordo acabou por não melhorar a situação da companhia e o 

Estado foi forçado novamente a intervir. Um dos alvitres passou a ser a extensão da 
linha até um novo término que tivesse como condão aumentar o seu tráfego8. De 
facto, em 1897 esta extensão foi concessionada à companhia, que passou também 
a usufruir do direito de elevar as tarifas para financiar a construção (e também 
acertas as contas com o Estado)9, mas nesta altura a companhia não conseguiu 
iniciar a obra, acabando por requerer a extinção desta obrigação em 1902. 

Neste ano, por decreto de 13 de Novembro, o ministério da Marinha e 
Ultramar toma ao Estado a obrigação de construir a linha de Malange, não só como 
forma de aumentar a receita da linha de Ambaca, mas sobretudo como instrumento 
político de solidificação da presença portuguesa numa área que era na altura 
disputada por Alemanha e Inglaterra10.  

                                                        
8 Arquivo Histórico Ultramarino, mç. 3034-1 1A Companhia Real do Caminho de Ferro Através de 
África, carta de 16.8.1899. 
9 Legislação e disposições regulamentares sobre caminhos-de-ferro ultramarinos, vol. 2, 938-940. 
10 Legislação e disposições regulamentares sobre caminhos-de-ferro ultramarinos, vol. 2, 1299-1303. 
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A obra iniciou-se em Maio de 1903 e terminou cinco anos e dez meses 
depois, com um custo de 2340 contos (16,718 contos/km) para o Estado. A 
exploração foi entregue à companhia em 1907, mas as divergências sobre a 
situação financeira da empresa levaram-na a não continuar a operação da linha, que 
assim regressou ao Estado. Este recusara adiantar mais verbas da garantia de juro 
e passou a tratar os adiantamentos como empréstimos vencendo juros, brandindo 
um crédito de 5881 contos sobre a companhia; esta por seu lado entendia que o 
governo lhe devia 10558 contos (devido à diferença de câmbios, a valores relativos 
às tarifas e a contratos que o Estado alegadamente não cumprira) (Portugal 1909b). 
Agravando a situação, não se acordou um serviço combinado entre as duas linhas, 
pelo que, ainda estas fossem a continuação uma da outra, a sua operação era 
completamente independente. Por outras palavras, as mercadorias que vinham de 
Malange tinham que ser descarregadas em Ambaca e carregadas noutro comboio 
até Luanda. Naturalmente, o impacto da nova linha nas contas da companhia foi 
diminuto (Portugal, 1909a). 

Entretanto, as negociações entre governo e companhia continuavam. Várias 
opções foram colocadas em cima da mesa: passar a linha ao Estado, que passaria a 
pagar uma renda à companhia; aumento das tarifas; remissão da linha nos termos 
do contrato de concessão; ou simplesmente deixar falir a companhia e entrar o 
Estado na posse da linha e na assunção das responsabilidades perante os 
obrigacionistas (Portugal 1909b). Todas as opções tinham obstáculos associados, 
desde logo a diferença de opiniões em relação aos créditos e débitos de parte a 
parte. Em particular, a remissão não era legalmente possível pois só podia ser feita 
a partir de 1918 (1924 na opinião da companhia); a falência da empresa podia 
levantar questões com os trustees ingleses que se arrogavam de direitos sobre a 
propriedade da empresa como garantia dos seus próprios créditos; a elevação de 
tarifas punha em causa o potencial do caminho-de-ferro como promotor do 
progresso na região (tarifas muito elevadas afastariam decerto os clientes da linha e 
impediriam a exploração sobretudo dos recursos ligados ao café e à borracha) 
(Portugal 1912). 

Um passo para a resolução da denominada “questão de Ambaca” aconteceu 
em 1918, quando o governo republicano remiu a concessão e tomou conta da 
exploração da linha, comprometendo-se a pagar à companhia 488 contos/ano até 
fim do prazo de concessão. Uma vez que estávamos no final da I Primeira Grande 
Guerra, a medida assumia também contornos políticos pois assim Portugal 
apresentava-se na conferência de paz na posse plena de uma infraestrutura decisiva 
para a exploração do continente africano (Marçal 2016: 262).  

Naturalmente a companhia protestou, pois exigia uma verba anual superior a 
800 contos/ano. A questão com os obrigacionistas ficou também pendente. Ambas 
foram solucionadas em 1938, quando a ditadura chegou a um acordo para resgatar 
as obrigações da companhia dos trustees britânicos e para indemnizar a companhia 
pelo resgate de 1918.  

Na posse do Estado, a linha não se comportou melhor do que nos tempos da 
companhia, acabando por demonstrar algo que já em 1860 se apontava: que um 
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caminho-de-ferro era uma tecnologia demasiado avançada para o estado de 
desenvolvimento da colónia (Pereira 2017). 

4. Conclusão 

O caso da linha de Ambaca é paradigmático da evolução da relação entre 
Estado e iniciativa privada num serviço público, em que o lucro não só não é 
garantido, como é pouco provável. A legislação portuguesa previa que o caminho-
de-ferro não era um negócio como outro qualquer. Era uma propriedade pública, 
cuja exploração os governos podiam ceder temporariamente a privados, que os 
operavam em proveito próprio. 

Inicialmente, Portugal aplicou o mesmo modelo que sempre tinha aplicado na 
metrópole: uma parceria público-privada pela qual assegurava a construção de um 
caminho-de-ferro em troca de um subsídio pecuniário (neste caso uma garantia de 
rendimento). Considerando, contudo, o contexto colonial estas parcerias assumiam 
contornos mais amplos: se por um lado era uma forma de dotar os domínios 
ultramarinos de poderosos instrumentos de modernidade, poderiam ao mesmo 
tempo abrir as colónias a interesses estrangeiros se fossem financiadas 
externamente. No caso de Ambaca, Portugal pagou um pouco a falta de experiência 
(era apenas o segundo caminho-de-ferro aberto no império ultramarino), mas ao 
mesmo tempo seguiu o plano gizado pelo então ministro da marinha e ultramar, 
Andrade Corvo, que postulava uma aliança com Inglaterra no sentido de dotar os 
territórios coloniais que ligassem os portos aos respetivos hinterlands (Alexandre 
2000: 150-151). 

De qualquer modo, com o passar dos anos foi-se percebendo que a aliança 
entre poder público e iniciativa privada não era simbiótica e podia até ser 
antagónica. O Estado podia pretender assegurar o domínio de Angola e desenvolver 
economicamente a colónia, mas para a companhia o caminho-de-ferro era uma 
questão de busca de lucro. Isto refletiu-se na construção com uma diretriz 
desnecessariamente longa (que aumentava porém o valor da garantia de juro a 
pagar pelo Tesouro, calculada ao quilómetro) e, apesar do custo de construção, com 
pouco qualidade. Durante a exploração, a relação público-privado ressentiu-se 
novamente, já que a companhia tinha sobretudo interesse em gastar o menos 
possível, uma vez que o complemento do rendimento bruto era calculado tendo em 
conta uma despesa de 1,2 contos/km. No extremo, se a companhia não rolasse um 
único comboio contava sempre com despesas de 1,2 contos/km para cálculo do 
complemento do rendimento bruto.  

Com o passar do tempo, as agendas de companhia e Estado afastavam-se 
cada vez mais, à medida que o caminho-de-ferro se revelava incapaz de cumprir os 
objetivos que dele se esperavam. A bancarrota de 1891 e a ameaça da tomada de 
posse do caminho-de-ferro pelos investidores britânicos extremou ainda mais as 
posições, começando a gizar-se os primeiros planos para que o Estado tomasse 
conta da exploração e a colocasse ao serviço da colonização de Angola (e não do 
pagamento dos capitalistas estrangeiros). A construção da secção de Malange 
ilustra bem esta nova agenda, que defendia a colocação dos caminhos-de-ferro ao 
serviço dos recursos locais/nacionais e não de interesses capitalistas/financeiros 
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privados. Era uma situação que replicava o que se vinha passando na metrópole, 
onde também se vinham desenvolvendo opiniões favoráveis ao controlo estatal da 
rede ferroviária em serviço do público e da economia nacional (Santos 2011). Isto só 
foi conseguido efetivamente em 1938, já no tempo da ditadura do Estado Novo, 
quando o governo tomou efetivamente posse do caminho-de-ferro de Luanda a 
Malange e findou a respetiva questão de Ambaca. 
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