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PADROES DE COMERCIO BILATERAL: 
PORTUGAL FACE A CEE E PALOP 

M. Paula Fontoura (*) 

Portugal tern exportado para pafses com caracterfsticas distintas no que 
se refere a estrutura produtiva e nfveis de desenvolvimento. Uma boa padroni
zac;:ao destas diferenc;:as reside nos mercados que tern configurado o comercio 
externo portugues: a CEE e os PALOP ('). 

Ora, o estudo do padrao do comercio externo portugues do ponto de vista 
dos factores que o determinam tern sido feito de uma forma «globalizante», isto 
e, sem que as caracterfsticas especfficas dos parceiros comerciais sejam con
sideradas ("). 0 motivo essencial decorre das limitac;:oes das teorias que, con
vencionalmente, tern enquadrado esta analise, no que se refere a abordagem 
das relac;:oes comerciais bilaterais. 

Recentemente, porem, importantes pistas teoricas tern sido fornecidas ao 
estudo de padr6es de comercio bilateral, constituindo guia e incentivo ao traba
lho empfrico. 

0 objective deste artigo consiste em algumas reflex6es, incentivadas por 
esses contributes teoricos, sobre os factores que determinam o padrao de co
mercia externo portugues de bens manufacturados no ambito das duas areas 
geograJicas mencionadas. 

A CEE absorve actualmente a maior parte do comercio externo portugues ("), 
mas a identificac;:ao de factores de especializac;:ao consoante os mercados de 
destino pode contribuir para uma maior diversificac;:ao dos fluxos comerciais. 

0 perfodo analisado foi circunscrito a 1980-1987, demarcando o infcio de 
uma certa <<estabilidade» nas relac;;oes comerciais com os PALOP apes a con
turbada experiencia do perfodo pos-independencia nestes pafses; 1987 foi o ano 
mais recente para o qual foi possfvel obter dados. 

Na secc;:ao 1 resumem-se as principais referencias teoricas para uma 
analise do comercio bilateral. Na secc;;ao 2.1 procede-se ao estudo empfrico desta 
questao no caso portugues e, na secc;;ao 2.2, analisam-se os resultados obti
dos e salientam-se as principais conclus6es. 

(*) Agradec;:o a Prof.~ Fatima Moura Roque va\iosos contributos para o desenvolvimento deste 
artigo. 

(
1
) Pafses africanos de expressao portuguesa (Angola, Cabo Verde, Guine·Bissau, 

Moc;:ambique e Sao Tome e Principe). 
(") V. Moura Roque, Fontoura e Barros (1990) para referencias. 
(

3
) Em 1987, 70,9% das exportac;:oes portuguesas destinaram·se a CEE e 2% aos PALOP. 

Do \ado das importac;:oes, a CEE e os PALOP representaram 63,4% e 0,4% do total, respectiva
mente. 
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1 -A teoria do comercio bilateral 

lntrodu~iio 

No contexto das teorias do «comercio internacional do lado da oferta>> 
considera-se, por um lado, que o padrao da vantagem comparativa e a 
determinante aproximada do comercio (•); por outro, que a vantagem compara
tiva pode ser explicada por diversos factores, que determinam custos relativos 
diferentes nos pafses que estabelecem rela96es comerciais (5). 

De uma forma geral, estas teorias- que fundamentam a maioria dos 
estudos empfricos sobre a identifica9ao dos factores determinantes da especi
aliza9ao produtiva de um pafs- referem-se a dois pafses ou, se consideram 
muitos pafses, focam o comercio total. Ou seja, ignoram (ou referem de forma 
marginal) a exist€mcia de eventuais diferen9as no comercio bilateral. 

Consequentemente, a analise empfrica do padrao de comercio externo de 
um pafs, quando teoricamente fundamentada, tern sido feita sem desagrega9ao 
dos parceiros comerciais; alternativamente, alguns estudos procedem a esta 
desagrega9ao sem suporte te6rico. 

Parece, todavia, plausfvel que os factores de especializa9ao possam di
vergir com o grau de desenvolvimento dos parceiros comerciais, sobretudo se 
existirem diferen9as acentuadas. Por exemplo, no contexto da teoria Heckscher
·Ohlin, que salienta as diferen9as na dota9ao relativa dos factores como causa 
de comercio, resulta da propria 16gica da forma9ao da vantagem comparativa 
que um pafs, capaz de produzir bens com intensidades factoriais diferentes, 
tenha uma vantagem comparativa em bens intensives em capital relativamente 
aos pafses menos desenvolvidos, mesmo que relativamente aos pafses mais 
desenvolvidos a sua vantagem comparativa resida na utiliza9ao intensiva de 
trabalho. 

Estas interroga96es sao analisadas em estudos te6ricos recentes sobre a 
problematica do comercio bilateral. Trata-se de uma analise ainda na sua «in
fancia>>, mas que, relativamente a contributes anteriores, permite identificar pa
dr6es diversos de comercio bilateral e fornece pistas para uma fundamenta9ao 
te6rica rigorosa. 

Contributos pioneiros 

0 facto de a maior parte das analises sobre o padrao de comercio de um 
pafs se circunscrever ao comercio total - assumindo-se implicitamente que o 

(') Padrao da vantagem comparativa e a estrutura dos pre9os relatives de autarcia; sobre a 
rela9ao entre o padrao da vantagem comparativa e o padrao de comercio, v. Deardorff, 1984, 
pp. 470-75. 

(5) Para uma analise destes factores com base nas principais teorias do comercio, v. Moura 
Roque, Fontoura e Barros (1990). 
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padrao de especializac;ao e invariante relativamente ao destino das exporta
c;6es -tern raz6es de «tradic;ao» analitica. E geralmente reconhecido que o 
padrao de especializac;ao de urn pals e . muito influenciado pela sua dotac;ao 
factorial relativa, constituindo referenda te6rica basica o modele de Heckscher
-Ohlin (HO) e respective teorema. Ora, o Teorema HO foi originalmente apli
cado ao caso de dois pafses, e tal simplificac;ao foi, em geral, mantida, mesmo 
atraves das vicissitudes relacionadas com a sua generalizac;ao (6). 

A generalizac;ao do Teorema HO a muitos pafses tera sido alias 
secundarizada face as complicac;6es encontradas na generalizac;ao a situac;6es 
mais prementes, como e o caso do comercio com muitos bens e muitos facto
res (7

). Neste mundo, as potencialidades do Teorema sao conhecidas desde 
Deardorff (1980): esta s6 garantida uma correlac;ao entre vantagem comparati
va e direcc;ao do comercio, nao sendo possfvel conhecer com rigor a situac;ao 
particular de cada industria. As raz6es relacionam-se com o efeito do equilibria 
geral nos prec;os dos factores- que tendem a remover as diferenc;as no custo 
dos factores que dao origem ao comercio - e a elasticidade das func;6es da 
oferta- que, se suficientemente elasticas, podem significar que as quantida
des comercializadas dependem mais da procura que da oferta (8). 

Algum suporte te6rico para uma analise do comercio bilateral pode, toda
via, ser encontrado em desenvolvimentos da teoria pura tradicional do comer
cia, em particular no contexte da teoria HO. 

Em estudos pioneiros de comercio bilateral, a «Cadeia de Jones>> para dois 
pafses, dois factores de produyao e muitos bens e generalizada para muitos pafses. 

Em Jones (1956), a ordenac;ao dos bens segundo o racio capital-trabalho 
duplica a ordenac;ao segundo os prec;os relatives autarcicos (vantagem compa
rativa), sendo por isso as exportac;6es do pais abundante em capital todas 
capital-intensivas relativamente as suas importac;6es. Bhagwati (1972) mostrou 
que a cadeia nao se aplica quando existe igualizac;ao do prec;o dos factores, 
mas Deardorff (1979) validou-a no caso de tal igualizac;ao nao se verificar. 

Krueger (1977) e Deardorff (1979) conclufram que, com muitos pafses 
ordenados segundo a sua dotac;ao factorial, para cada pals o seu padrao de 
comercio depende da posic;ao que ocupar no ordenamento e as exportac;oes de 
um pafs devem ser pelo menos tao capital-intensivas como as exportac;oes de 
todos os pafses menos abundantes em capital, e pelo menos tao traba/ho-in
tensivas como as exportac;oes de todos os pafses menos abundantes em tra
balho (Deardorff, ob. cit., p. 206). 

Desta analise que, segundo o proprio Deardorff, «have dealt only 
tangentially, if at all, with bilateral patterns of trade>> (1987, p. 9), Khanna (1982) 
precisa que qualquer pals, desde que nao se situe no extrema da cadeia, deve 
exportar bens relativamente mais intensives em capital para pafses com dota-

( 6) Para uma generalizar;:ao do Teorema HO com qualquer numero de bens, factores e 
pafses, com e sem igualizar;:ao do prer;:o dos factores, v. Deardorff (1982). 

(') Para uma analise desta problematica, v. Ethier (1984). 
(') Cf. Deardorff, 1987, p. 9. 
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c;oes capital/trabalho menos elevadas e exportar bens relativamente mais inten
sives em trabalho para pafses com dotac;oes capital/trabalho menos baixas. Esta 
deduc;ao e retomada em Havrylyshyn e Wolf (1987): «more at a heuristic rather 
than a strictly rigorous level» (p. 161). Raciocfnio identico, mas simetrico, foi 
aplicado as importac;oes (v. por exemplo, Baldwin, 1979, e Havrylyshyn, 1987). 

Padroes ccintuitiVOS>>, «contra-intuitiVOS>> e «neutraiS>> 

Uma analise mais rigorosa de padroes de comerc1o bilateral e feita em 
Deardorff (1987). Tomando como referencia o caso de urn pafs de desenvolvi
mento intermedio, Deardorff identificou tres padroes possfveis: urn padrao 
«intuitive», em que as exportac;oes de urn pafs semidesenvolvido para pafses 
deS'envolvidos sao mais intensivas em trabalho do que as suas exportac;oes para 
pafses menos desenvolvidos, urn padrao «contra-intuitive», em que acontece 
justamente o contrario, e urn padrao «neutral», em que os padroes bilaterais 
sao identicos. 

No contexto do modelo HO tradicional, com comercio livre e preferencias 
homoteticas identicas, o resultado mais provavel e o padrao <<neutral» (Deardorff, 
ob. cit). Se pafses de desenvolvimento intermedio produzirem bens que nao 
sao produzidos em mais lado nenhum, as suas exportac;oes bilaterais tenderao 
a ser as mesmas. 0 grau de sobreposic;ao dos padroes de produc;ao constitui, 
entao, a chave para o resultado final (Kierzkowski, 1987, p. 22). Diferenc;as 
importantes na dotac;ao factorial tendem a favorecer padroes de comercio bila
teral «neutrais>>, ao tornar essa sobreposic;ao menos provavel. 

Note-se que num mundo com urn continuum de bens, ou seja, em que 
um numero infinito de bens e produzido, bens diferentes tendem a ser produ
zidos em cada pafs, o que torna a «neutralidade>> a caracterfstica fundamental 
do padrao de comercio. Portanto, quanta maior for o numero de bens produzi
dos, maior e a tendencia para a «neutralidade>> ("). 

Padroes de comercio «intuitivoS>> e «contra-intuitivos» sao provaveis em 
contextos com barreiras ao comercio/custos de transporte. Este resultado foi sa
lientado por alguns autores, mas, de uma forma geral, a analise visa mais 
fornecer «reasons for the observation» (Havrylyshyn e Wolf, 1987, p. 161) do 
que fundamentar rigorosamente os resultados obtidos. Deardorff (1987) forneceu 
urn enquadramento te6rico solido, «perhaps first of all» (Kierzkowsky, 1987, p. 21.). 

( 9) Havrylyshyn (1987) observou que, no caso de um pars de desenvolvimento intermedio, 
uma afectac;:ao racional de recursos na produc;:ao pode implicar a produc;:ao de uma gama peque
na de bens. lsto favorece a importac;:ao de bens intensivos em capital de parses mais industriali
zados, enquanto bens intensivos em trabalho sao importados de parses mais atrasados. Contudo, 
a especializac;:ao pouco diversificada pode dificultar a exportac;:ao de bens trabalho-intensivos para 
os parses mais industrializados e de bens capital-intensivos para os parses menos industrializa
dos. 0 direccionamento bilateral das exportac;:oes torna-se mais provavel com polfticas comerciais 
que favorec;:am o alargamento da base produtiva. 
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Assim, Krueger (1977) concluiu, <<as a by-product of her analysis of patterns 
of specialization» (Deardorff, 1987. p. 9), que custos de transporte elevados po
dem justificar a formayao de padr6es de comercio <<intuitivos». Havrylyshyn e 

Wolf (1987) notaram que o direccionamento das exportay6es parece poder ser 
exp licado em grande medida por barreiras externas as exportay6es de um pals 

e por uma polftica interna de apoio as exportay6es (ob. cit., pp. 161-164). 
Deardorff (1987), num modelo em que os custos de transporte constituem 

uma fracyao de cada bem e dependem da distancia entre os pafses- aumen
tando (e tornando-se de facto proibitivos) para grandes distancias -, explicou a 
emergencia de padroes de comercio <<intuitivos» e <<contra-intuitivos» como re
sultado destas barreiras, e ainda que os primeiros sao mais provaveis. As ca
racterfsticas do comercio bilateral dependem do padrao dos custos de trans
porte (e, de uma forma mais lata, das diferenyas na procura); o caso que melhor 

parece corresponder ao mundo real - quando existem barreiras ao comercio mas 
sao menores entre pafses com factores de produyao similares- determina um 
padrao de comercio <<intuitive>> (ob. cit., p. 1 0). 

Raciocfnios semelhantes aos que sao feitos para o comercio bilateral no 

contexte do modelo HO tem sido propostos para a teoria neofactorial (NF) 
(v. Heller, 1976, Khanna, 1982, ou Havrylyshyn, 1987). Ou seja, no contexte 
desta teoria - que evidencia a importancia da composiyao qualitativa da forya 
de trabalho- e de esperar que a qualidade intrfnseca do trabalho divirja con

soante o parceiro comercial. Com padr6es de comercio <<intuitivos», deve veri
ficar-se a existencia de vantagem comparativa em produtos de industrias inten

sivas em trabalho relativamente menos qualificado face aos pafses mais 
desenvolvidos, e vantagem comparativa em produtos intensives em trabalho 

relativamente mais qualificado no caso dos parceiros menos desenvolvidos. 
Diversos investigadores verificaram a existencia de um comercio de natu

reza bilateral em estudos para pafses semidesenvolvidos ou em etapas inter
mediarias do desenvolvimento de pafses actualmente desenvolvidos (caso do 

Japao) ("'). Na sua maioria, estes estudos limitam-se a descrever o fenomeno 
observado, nao fornecendo sequer confirmayao estatfstica do fenomeno. Estu

dos mais rigorosos podem ser encontrados em Tatemoto e lchimura (1959) e 
Heller (1976), no caso do Japao, Khanna (1982), para a India, Baruh (1986), 

para Israel, ou em Havrylyshyn (1987), para diversos pafses. Em todos os casos 
analisados se confirmou que a dotayao factorial relativa (e a qualidade do tra

balho, quando analisada) se relaciona com a composiyao do comercio e com o 
destine regional das exportay6es. ("). 

(
10

) V. Khanna (1982) para referencias. 
(") Para uma confirmar;:ao empfrica do comercio bilateral no contexto do modelo NF, 

v. Tyler (1972), Heller (1976), Amsden (1980), Khanna (1982), Baruh (1986) ou Havrylyshyn 
(1987). 
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2- Padroes de comercio bilateral no caso portugues 

2.1 - 0 modelo 

0 estado actual da teoria nao fornece indicac;6es seguras sabre como fazer 
o teste de padr6es de comercio bilateral. Todavia, e no seguimento de estudos 
anteriores, parece aceitavel desagregar a variavel dependente par areas de 
destine, e adicionar as variaveis independentes utilizadas nos testes usuais para 
o comercio total na forma linear aditiva. Relativamente as analises tradicionais 
que analisam o comercio total, esta desagregac;ao podera fornecer informac;oes 
adicionais (' 2). 

0 estudo dos padr6es de comercio de Portugal com a CEE e os PALOP 
(de bens manufacturados) foi feito com base nos modelos HO e NF ('"). 

A equac;ao que traduz o modelo HO e a seguinte: 

(1) 

em que 1 e a i-esima industria e j o parceiro comercial analisado (CEE ou 

PALOP), (X-M) sao as exportac;oes liquidas, a". a, e a2 sao parametres, k o 
stock de capital ffsico e L a quantidade de trabalho. 

Para a analise empfrica do modelo NF, a nao homogeneidade do trabalho 
e captada atraves da divisao da forc;a !aboral, para cada industria, em dais nfveis 

de qualificac;ao: 
(2) 

em que LU e a quantidade de trabalho nao qualificado (operarios) e LS a 
quantidade de trabalho qualificado. 

Com qualquer dos modelos procedemos ainda a estimac;ao separada das 
importac;oes e das exportac;6es, o que deve em principia corroborar a analise 
feita atraves das exportac;6es lfquidas. Par exemplo, no caso do comercio de 
Portugal com a CEE, espera-se, com base em estudos anteriores e no co
nhecimento da dotagao factorial relativa portuguesa (v. infra, n.Q 2.2), a identi
ficac;ao de vantagem comparativa na utilizac;ao intensiva de trabalho. Entao, o 
coeficiente da variavel que mede a intensidade em trabalho deve ser nao ne
gative na equac;ao das exportag6es e nao positive na equac;ao das importa
c;oes; no caso da variavel que medea intensidade em capital, o sinal esperado 
do coeficiente sera nao positive na equac;ao das exportac;oes e nao negative na 
equac;ao das importag6es. 

( 12) A propria selec<;:iio da variavel dependente e controversa (v. Ballance eta/., 1987, para 
um resumo dos principais indicadores). Existe, no entanto, um consenso alargado na utiliza<;:iio 
das exporta<;:6es lfquidas. 

('") V. Moura Roque, Fontoura e Barros (1990) para uma analise destes modelos. 
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Em anexo, descrevemos as variaveis utilizadas e a respectiva fonte esta
tfstica. 

Outros factores, peculiares a urn pafs ou grupos de pafses, afectarao a 
forma<;:ao da vantagem comparativa/padrao de comercio externo de Portugal. 
Entre outros, fortes restri<;:6es de natureza quantitativa/burocratica no comercio 
externo dos PALOP, tanto do lado das importa<;:6es como do lado das exporta
<;:6es. Em particular, em Angola, o pafs com mais importfmcia no comercio 
portugues com os PALOP, o regime das importa<;:6es tem estado condicionado 
pelas rece~as obtidas com a exporta<;:ao de petr61eo. No caso da CEE, estudos 
anteriores confirmaram que factores de natureza tecnol6gica (nomeadamente a 
capacidade a «adaptar»- por contraposi<;:ao a capacidade a «inovar>>, peculiar 
aos pafses mais avan<_;:ados) e a incorpora<;:ao de trabalho humano (trabalho 
qualificado) com nfveis de qualifica<;:ao relativamente mais elevados estao posi
tivamente relacionados com o padrao do comercio externo portugues ("). 

A especifica<;:ao seguida resulta de diversos motivos: o objectivo central 
desta fase do trabalho consiste na identifica<;:ao de tendencias partilhadas, de 
uma forma geral, pelos blocos analisados; a introdu<_;:ao de restri<;:6es ao comer
cia em modelos de vantagem comparativa levanta problemas te6ricos importan
tes que extravasam o objectivo central desta analise (' 5); finalmente, a teoria do 
comercio bilateral nao tem sido estudada, por enquanto, no contexto das desig
nadas «novas teorias do comercio internacional>>, que incorporam a influencia 
das economias de escala e diferencia<;:ao monopolfstica dos produtos, e o 
impacte das novas tecnologias. 

2.2- Os resultados 

Os quadros n."' 1 e 2 indicam os resultados da estima<;:ao das equa<;:6es 
das exporta<;:6es lfquidas e das exporta<;:6es, respectivamente, no caso do co
mercia com a CEE e os PALOP. 

Omitimos os resultados da estima<_;:ao das equa<;:6es das importa<;:6es por
que a capacidade explicativa da varia<;:ao desta variavel dependente revelou-se 
demasiado baixa. lsto e certamente o resultado de a especifica<_;:ao escolhida 
nao incluir factores importantes. Concluiu-se em estudos anteriores ('") que a 
incorpora<_;:ao de tecnologia lfder e factor explicative das importa<;:6es provenien
tes da CEE. No caso dos PALOP, saliente-se a actual desarticula<;:ao do seu 
aparelho produtivo, que e causa, pelo menos em parte, de uma acentuada de
bilidade das importa<;:6es provenientes desta zona, para alem de ter contribufdo 
para respostas ao nfvel das polfticas internas com forte incidencia restritiva no 
seu comercio externo (' 7). Justifica-se, portanto, o desenvolvimento deste tema 
em trabalhos posteriores. 

( 14 ) V. Moura Roque, Fontoura e Barros (1990). 
( 15) V. Courakis, Moura Roque, e Fontoura (1991). 
(

16
) V. Courakis e Moura Roque (1986). 

( 17) V. Moura Roque e Fontoura (1991). 
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U'l ...... 
1\) 

Variaveis 
dependentes 

(X-M) 

Variaveis 
independentes 

HO NF 

Censtante ............... -1,27 -0,67 
(4,49) (2,27) 

K ............................. 
-1,35 -0,89 

(6,75) (4,26) 

L .............................. 
9,97 -

(13,7,5) 

0,13 
LU ........................... - (17,75) 

-0,31 
LS ........................... -

(4,39) 

fi2 ............................ 0,51 0,58 

SE ........................... 2,87 2,68 

F .............................. 82,25 70,40 

QUADRO N.2 1 

Padroes de Comercio Bilateral (a) (1980-1987) 

Experta~t6es lfquidas 

Portugal-GEE 

Sinais (X-M) 

Padrao observado 
Espe- Verifi-
rados cades HO 

-0,15 
(0,92) 

0,50 - -
(4,20) 

+ + 0,24 
(4,25) 

+ + Intuitive (b). -

-- -

0,53 

0,14 

87,51 

Portugai-PALOP 

Sinais 

Padrao observado 
Espe- Verifi-NF rados cades 

-0,25 
(1,45) 

0,45 
(3,42) 

+ + 

- - + 

0,19 Intuitive+ neutral (c). 
(2,77) - + 

0,90 
(2,25) + + 

0,54 

0,14 

59,53 

(a) Os numeros entre parentesis referem-se a estatfstica I corrigida sugerida par White (t980). 
(b) Padrao de comercio mais intensive em trabalho (nao qualificado) com paises mais desenvolvidos e mais intensive em trabalho qualificado e em capital com parses menos desenvolvidos. 
(c) Padr6es de comercio bilateral identicos. 



c.n ...... 
w 

Variaveis 
dependentes 

X 

Variaveis 
independentes 

HO NF 

Constante ............... 0,41 0,78 
(1 ,91) (3,49) 

-0,62 -0,33 
K ............................. (2,47) (1 ,25) 

L .............................. 
0,90 -

(6,62) 

0,11 
LU ........................... - (7,04) 

-0,16 
LS ........................... -

(2,00) 

Rl ............................ 0,63 0,66 

SE ........................... 2,31 2,22 

F .............................. 135,99 101,52 

QUADRO N.Q 2 

Padroes de comercio bilateral (a) (1980-1987) 

Exportay6es 

Portugal-GEE 

Sinais X 

Padrao observado 
Espe- Verifi-
rados cad as HO 

0,14 
(0,99) 

0,60 - -
(5,01) 

+ + 0,27 
(4,47) 

+ + lntuitivo (b). -

-- -

0,67 

0,12 

156,40 

Portugai-PALOP 

Sinais 

Padrao observado 
Espe- Verifi-NF rados cad as 

-0,89 
(0,74) 

0,54 
(3,96) 

+ + 

- - + 

0,23 lntuitivo +neutral (c). 
(3,08) - + 

0,78 
(1,91) + + 

0,68 

0,12 

105,40 

(a) Os nilmeros entre parilntesis referem-se a estatlstica t corrigida sugerida par White (1980) . 
(b) Padrao de comercio mais intensive em trabalho (nao qualificado) com paises mais desenvolvidos e mais intensive em trabalho qualificado e em capital com paises menos desenvolvidos. 

(c) Padroes de comercio bilateral idilnticos. 



A avalia<;ao do grau de ••significancia» das variaveis foi feita a partir dos 
desvios padrao de White (1980), que fornecem estima<;6es consistentes do 
desvio padrao dos coeficientes da regressao mesmo que os resfduos sejam 
heteroscedasticos por qualquer razao nao identificada. 

Os resultados obtidos confirmam a hip6tese geral de que a composigao 
do comercio · portugues de bens manufacturados diverge consoante os pafses 
de destino. 

Assim, no caso da CEE, a composigao do comercio exprime um padrao 
••intuitive». Reflectindo a escassez relativa em capital ffsico e em trabalho qua
lificado e abundancia relativa em trabalho nao qualificado, o padrao de comer
cia portugues face a GEE entre 1980 e 1987 evidencia ('"): 

- vantagem comparativa em produtos de industrias intensivas em tra
balho, em particular as que utilizam trabalho nao qualificado; 

- desvantagem comparativa em produtos de industrias intensivas em 
capital ffsico e em trabalho qualificado. 

A analise separada das exportag6es confirma o padrao descrito: Portugal 
exporta para a CEE bens relativamente mais trabalho-intensivos e incorporando 
pouco capital humano. 

No que se refere ao padrao de comercio portugues face aos PALOP, todos 
os factores de especializa<;ao considerados, i.e., capital ffsico e trabalho, nao 
qualificado e qualificado, se revelaram importantes, tanto na equa<;ao das ex
portag6es lfquidas como na equagao das exportag6es. 

Os resultados para os PALOP nao encontram justificagao na teoria. 
Dado que a abundancia/escassez de factores produtivos nacionais relati

vamente aos PALOP e oposta a que se verifica face a CEE, um padrao de 
comercio ••intuitive» indicaria a existencia de vantagem comparativa vis-a-vis os 
PALOP em produtos de industrias intensivas em capital ffsico e em trabalho 
qualificado. 

Ora, a analise nao rejeita o padrao ••intuitive», mas indica que tambem 
outros produtos, pertencentes a um padrao «neutral» (i.e., igual ao da CEE) 
estao presentes nas exportag6es portuguesas para estes pafses africanos. 

0 padrao observado no comercio portugues com os PALOP deve estar 
relacionado com a desarticulagao do aparelho produtivo destes pafses, que os 
tornam dependentes daquilo que Portugal lhes fornece de acordo com um pa
drao de comercio ••intuitive», e ainda de produtos que Portugal exporta mas 
que, em circunstancias normais, esses pafses poderiam produzir segundo os 
seus factores especfficos de especializagao interna. 0 modele NF tem um fra-

( 18) Confonne Leamer e Bowen (1981) mostraram, os sinais dos coeficientes nii.o nos 
fornecem, de uma lonna geral, indica96es sobre abundancia/escassez factorial, mas a dota
ifii.O factorial relativa de Portugal indicada tern sido consensual. 
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co contribute para a capacidade explicativa do modelo global, o que sustenta 
que este comercio responde mais a factores de «car€mcia» do que a factores 
de especializa<;ao. 

A identifica<;ao de padroes bilaterais no comercio portugues permite retirar 
algumas ila<;6es de polftica econ6mica relevantes na actual conjuntura. 

Analises sobre a evolu<;ao recente do comercio portugues com os PALOP 
tem identificado a diminui<;ao recente de exporta<;6es portuguesas baseadas na 
explora<;ao intensiva do factor trabalho (texteis e vestuario) (' 9), o que tern sido 
analisado como uma confirma<;ao pessimista da perda de competitividade das 
exporta<;6es portuguesas nesses mercados. Ora, resulta da teoria do comercio 
bilateral que as exporta<;6es para paises com dota<;ao relativa em trabalho su
perior a portuguesa podem ser intensivas em capital e/ou em trabalho qualifica
do. Assim, a redu<;ao do fluxo de exporta<;6es tradicionais para tais destinos, 
ao inves de traduzir uma penaliza<;ao da explora<;ao das vantagens comparati
vas portuguesas, pode (pelo menos potencialmente) representar urn melhor 
ajustamento e adequa<;ao as vantagens comparativas de Portugal relativamente 
a esses pafses - baseadas em produtos mais intensives em capital e trabalho 
qualificado. Urn comercio com esta natureza confirmaria e ampliaria o padrao 
«intuitivo», com vantagens 6bvias para o pais. 

Conclui-se ainda que o comercio externo portugues nao deve ser identifi
cado com o padrao de comercio com a CEE. Polfticas que visem promover as 
exporta<;6es devem atender aos mercados de destino (actuais e potenciais), 
explorando as vantagens comparativas mais adequadas em cada caso. 

ANEXO 

As variaveis- e respectivas fontes estatisticas- utilizadas nas equa96es (1) e (2) do 
texto sao as seguintes: 

X- Exporta96es (valor a pre9os constantes de 1980). Fonte: IN E. 
M- lmporta96es (valor a pre9os constantes de 1980). Fonte: IN E. 
K- Stock de capital fisico (valor a pre9os constantes de 1980). Fonte: Gabinete de 

Estudos e Planeamento (GEP) do MIEE. 
LU- Ouantidade de trabalho nao qualificado (operarios). Fonte: IN E. 
LS- Ouantidade de trabalho qualificado. Fonte: INE. 

A amostra utilizada e pooled (time-series e cross-section), com base em 20 indt.lstrias (se
gundo classifica9ao fomecida pelo GEP do MIEE) para cada um dos oito anos, de 1980 a 1987. 
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