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INTER NOn? 

Antonio Romao (*) 

1 - lntroduc;ao 

Na fase actual, perante a avalanche de «opinioes», informa<;oes, decisoes, 
programas e relat6rios varios, nao e facil distinguir muitas vezes o essencial 
do secundario no processo de integra<;ao europeia. 

Ap6s alguns anos de uma certa letargia ao nfvel comunitario, que curio
samente coincidiu com o perfodo de forte crescimento econ6mico (anos 60 
e infcio dos anos 70, aqui ja em declfnio), a Comunidade Econ6mica Europeia 
conseguiu, nos ultimos dez anos, duas realiza<;oes importantes (sistema mone
tario europeu em 1979 e alargamento a Grecia em 1981 e a Portugal e a Espa
nha em 1986) e pos em marcha uma terceira com a aprovac;ao e ratificac;ao 
do «Acto Unico Europeu» (AUE) em 1986-1987. 

Do acordado no AUE tem sido as questoes ligadas a realiza<;ao do «mer
cado interno» (MI) que tem polarizado as atenc;oes. Esta prioridade acordada 
ao Ml, em detrimento de outros elementos do AUE (v. g., a coesao econ6mico
-social) nao sera par acaso. 

Esta e a preocupa<;ao fundamental deste artigo, no limiar de uma refle
xao que importa prosseguir e aprofundar. 

Em Portugal, as opinioes dominantes, ou pelo menos aquelas que tem mais 
facil acesso a divulgac;ao publica, vao no sentido de, par um lado, aceitar estas 
regras do jogo impostas pelos mais fortes (a 16gica do «mercado interno» impor
-se a 16gica da «coesao») e, par outro lado, aceitar como ponto assente que 
31 de Dezembro de 1992 e a data fetiche. 

E raro assistir-se em Portugal a analise e ao debate do tema com sereni
dade. E certo que quando comparamos com o que se passa noutros Estados 
membros a informa<;ao disponfvel e escassa, de diffcil acesso e normalmente 
chega com bastante atraso, mas, tambem para marcar a diferen<;a entre n6s, 
este tema, seja ele tratado em seminarios, col6quios, conferencias, etc., encerra 
quase sempre uma forte componente de exibi<;ao publica em detrimento da 
analise e discussao dos reais problemas. 

(') Professor associado do Institute Superior de Economia, da Universidade Tecnica de 
Lisboa. 

233 



E os alertas e os avisos tem de vir de fora, mesmo quando feitos por 
portugueses. Ainda recentemente Ernani Lopes afirmou em Bruxelas que 
«a construc;:ao comunitaria nao esta perdida)), mas «nao esta ganha)) (1). 

Se o problema e posto nestes termos, parece sugerir que a aquisic;:ao nao 
e definitiva, e no fim de contas resta ainda saber de que «construc;:ao)) se trata. 

Por seu lade, o presidente da Comissao, Jacques Delors, «confessa que 
o dia 1 de Janeiro de 1993 e apenas uma data polftica e nada mais» (2). 

lnternamente os riscos do chamado desafio de «1992)) sao ignorados ou 
subestimados, com algumas excepc;:oes, para manter a regra (3). 

Externamente os riscos e agravamento das assimetrias intra-CEE sao fre
quentemente enfatizados, nao s6 ao nfvel da propria Comunidade (4), como na 
imprensa especializada (5) ou nos meios cientfficos (6). 

As observac;:oes que acabam de ser feitas relevam a forma um tanto ou 
quanto ligeira como o tema e tratado entre n6s, por confronto com uma maior 
lucidez do que esta em jogo por observadores externos, mesmo quando parti
darios sem reservas do processo de integrac;:ao europeia. 

«1992» (com aspas) pode vir a ser tao-somente uma data simb61ica, mas 
encerra em si o que se tem convencionado chamar «um desafio)). A aceitar 
que seja um desafio, trata-se, primeiro que tude, de um desafio entre os agen
tes «mais fortes)) dos «grandes» pafses que modulam a construc;:ao comunita
ria. Os lfderes politicos da Franc;:a, da Republica Federal da Alemanha, do Reino 
Unido, todos querem ser os primeiros na «Europa de 1992)) (?). 0 primeiro
-ministro grego, por seu lado, encara «1992)) como «Um ano crftico» (?). 

E em Portugal? 
Assistimos a posic;:oes e ou reacc;:oes contradit6rias. Quer-se a adesao e 

aceita-se «1992)), mas simultaneamente protesta-se (8) e fazem-se referencias 
a factos e tendencias que decorrem da adesao (9) e que, tude indica, irao 
acentuar-se ap6s «1992)), se esta data vier a ser cumprida. 

(1) Cf. Diario de Notfcias, de 30 de Maio de 1988. 
(2) Cf. Der Spiegel, transcrito no Diario de Notrcias, de 5 de Junho de 1988. 
(3) Vejam·se, por exemplo, o «Relat6rio da Comissao de lntegrac;:ao Europeia sabre o Acto 

Unico Europeu», relator J. Silva Lopes, in Diario da Assembleia da Republica, 2. • serie, n. o 52, 
de 11 de Marc;:o de 1987, e o artigo de M. Jacinto Nunes «0 Acto Unico Europeu e a economia 
portuguesa», in Diario de Notrcias, de 26 de Novembro de 1987. 

(4) Vejam-se, por exemplo, os Relat6rios Padoa·Schioppa de 1987 e Paolo Cecchini de 1988. 
(5) Cf. The Economist, transcrito no Diario de Notrcias, de 6 de Julho de 1987. 
(6) Cf., entre outros, Jean·Michel Charpin, «Quel marche unique europeen?», artigo in Revue 

Politique et Parlementaire, n. 0 933, Janeiro·Fevereiro de ~988. 0 autor e actualmente o director 
do CEPII (Paris) e integrou o grupo de especialistas que trabalhou no projecto «Os Custos da nao 
Europa», sob a orientac;:ao de Paolo Cecchini. 

(7) Cf. Der Spiegel, transcrito no Diario de Notrcias, de 5 de Junho de 1988. 
(B) Ct. declarac;:ao de dirigentes da CAP sabre a «importac;:ao de carne bovina que esta a 

arruinar a produc;:ao nacional», in Diario de Notfcias, de 9 de Junho de 1988. 
(9) Cf. declarac;:ao do Primeiro·Ministro sabre a possibilidade de tamar medidas administra· 

tivas para impedir a venda de empresas portuguesas a estrangeiros, cit. in Diario de Lisboa, de 
6 de Junho de 1988. 
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E neste quadro que se desenvolve este artigo, procurando par em con
ironto os conteudos de uma «Europa social» e de uma «Europa do mercado 
interno», na dupla perspectiva do enquadramento e evolu9ao institucionais e 
reais e do que podem vir a ser as suas consequencias sabre a economia por-
1uguesa. 

2 - Breve nota hist6rica 

Para se compreender todo o alcance do AUE (no que e possfvel apreen
der desde ja), importa fazer um breve enquadramento hist6rico. 

0 processo de integra9ao na Europa Ocidental comec;:a, formalmente, com 
a assinatura do Tratado de Paris instituindo a CECA (1951) para, em 1957, o 
Tratado de Roma instituir a CEE e o EURATOM (ou CEEA). 

Durante os anos 50, alguns debates importantes dominaram as aten96es. 
Dos temas entao discutidos destacam-se cinco, a saber (1°): 

- o caracter do processo de integra9ao no refor90 ou nao do capi
talismo e dos «monop61ios». F. Perroux vai mesmo ao ponto de 
afirmar que a Europa e «fruto do capitalismo de monop61ios» (1 1); 

- o maior ou menor grau de supranacionalidade que as institui<;:oes 
comunitarias deviam ou podiam encerrar. Na CECA o grau de 
supranacionalidade era forte, no Tratado de Roma era bastante 
fraco. Vivia-se entao uma epoca em que os capitalismos nacio
nais e os Estados-na96es nao estavam dispostos a perder o con
trolo da condu9ao de polfticas e de decisoes internas. Por outras 
palavras, os sistemas produtivos nacionais, entao em fase de fun
cionamento eficaz dos processes de acumula9ao, e portanto de 
crescimento, nao estavam em condi<;:oes de ceder prerrogativas 
e poderes; 

- que grau de integra9ao estabelecer entre os pafses membros (1 2). 

Na altura e a perspectiva de constru<;:ao de um mercado comum 
que se impoe face a outras hip6teses, nomeadamente a da uniao 
econ6mica; 

- finalmente as duas restantes grandes questoes diziam respeito aos 
pafses que deviam e podiam entrar no processo e a perspectiva 
sectorial (CECA) ou global (CEE). 

(10) Veja·se Bye, M., e De Bernis, G. D., Relations Economiques lnternationa/es, 5.• ed., Dal· 
loz, Paris, 1987, pp. 715-726. 

(11) Cf. cita<;:ao in Bye, M., e De Bernis, G. D., op. cit., p. 715. 
(12) Recordem-se os conhecidos cinco graus referidos por Balassa: zona de comercio livre, 

uniao aduaneira, mercado comum, uniao econ6mica e integra<;:ao econ6mica total. 
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Nao nos vamos deter nestes ultimos dais aspectos, tal como nao desen
volveremos especificamente a primeira questao, embora ela esteja presente 
como pano de fundo em toda a analise. 

As duas quest6es que mais directamente interessam para as nossas preo
cupay6es neste artigo sao a da supranacionalidade e a do grau (e vias) de 
integra9ao entre os Estados membros. 

Estes dais temas surgem necessariamente associados, vista que o debate 
em torno do mercado comum versus polfticas comuns (que pressup6em uma 
uniao econ6mica e monetaria) leva-nos directamente ao problema do grau de 
supranacionalidade. 

0 AUE veio trazer actualidade a este debate e a tudo o que o seu con
teudo pode comportar face as tradicionais fun96es dos Estados-na96es e a 
escala territorial e econ6mica dos processes de acumula9ao do capital. 

Recorde-se entretanto que, antes do AUE ser aprovado, este debate foi 
relan9ado par duas vezes. Em 1975, com o Relat6rio Tindemans (1 3), no qual 
se propunha a constru9ao de uma uniao econ6mica e monetaria e que nao 
teve resultados praticos. Em 1983, quer ao nfvel do Conselho Europeu (Chefes 
de Estado e de Governo) pela «Declara9ao Selene de Estugarda» (Junho de 
1983) sabre a Uniao Europeia, quer ao nfvel do Parlamento Europeu com a 
elabora9ao e aprova9ao (Fevereiro de 1984) do chamado «Relat6rio Spinelli», 
no qual se prop6e um «Tratado de Uniao Europeia». 

lndependentemente de a coincidencia ser parcial ou quase total entre os 
interesses representados pelos parlamentares de Estrasburgo e os governos 
dos Estados nacionais, tem-se constatado, ate par mera reac9ao de autode
fesa e protecvao de uma «organizavao», que as tendencias supranacionais sam
pre foram mais acentuadas no Parlamento (e na Comissao) do que no Conselho. 

Par isso nao e de estranhar que o Conselho Europeu, em Junho de 1984, 
tenha decidido criar um «comite especial» para elaborar «propostas de refer
mas institucionais e de aprofundamento e extensao das suas polfticas» (1 4). 

Este comite elabora uma proposta (conhecida par Relat6rio Doege) que entrega 
em Mar9o de 1985 e que viria a estar na base das negocia96es da Conferen
cia lntergovernamental decidida pelo Conselho em Julho desse ana. Dos tra
balhos desta Conferencia sairia o Acto Unico Europeu, aprovado pelo Conse
lho em Dezembro de 1985 no Luxemburgo. 

Em Fevereiro de 1986, o AUE foi assinado pelos Estados membros e seria 
posteriormente ratificado pelos parlamentos nacionais, acabando par entrar em 
vigor em 1 de Julho de 1987. 

Do seu conteudo (linhas gerais) e do seu significado trataremos no ponte 
seguinte. lmporta, contudo, lembrar que entretanto a Comissao, estrutura muito 
activa neste processo do AUE e muito em particular no ambito do «mercado 

(13) V. Boletim das Comunidades Europeias, suplemento n. 0 1/76. 
(14) Cf. «Anexo ao relat6rio da Comissao de lntegra9ao Europeia sabre o Acto Unico Euro

peu>>, op. cit., p. 2166. 
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interno», ap6s a «Declara<;:ao Solene de Estugarda», elaborou o chamado «Livro 
Branco sabre a Realiza<;:ao do Mercado lnterno» (1 5), que foi aprovado pelo 
Conselho Europeu de Milao em Junho de 1985. 

Este «Livro Branco» contem um programa muito detalhado e calendari
zado de iniciativas e decisoes visando a realiza<;:ao do «mercado interno» (e aqui 
que estao as «famosas» 300 directivas, das quais cerca de 90 sao ja hoje lei 
na Comunidade). 

Significa isto que antes do AUE ter sido formalmente aprovado, ja uma 
parte substancial do seu futuro conteudo estava adoptada -«mercado 
interno»-, o que nao e negligenciavel. De facto, isto traduz que e mais facil 
os Estados membros porem-se de acordo com o que releva do «mercado» e 
da livre circula<;:ao de mercadorias, capitais, servi<;:os e pessoas (aqui ja com 
mais limita<;:oes), do que em domfnios que relevem de preocupa<;:oes com estru
turas produtivas, polfticas comuns de transforma<;:oes positivas assentes na 
16gica da «coesao econ6mico-social», de redu<;:ao e de elimina<;:ao de assime
trias, assim como de satisfa<;:ao de necessidades sociais. A esta concep<;:ao 
chamaremos a «Europa social», a primeira, a «Europa do mercado interno». 

Este e, em breves linhas, o quadro hist6rico institucional ate se chegar 
ao AUE. Mas as institui<;:oes reflectem posi<;:oes de interesses, rela<;:oes de 
poder, tendencias econ6mico-sociais, conflitos e compromissos. 

Sabre esta dimensao do AUE e suas repercussoes sabre a economia portu
guesa incidirao os pontos seguintes deste artigo. 

3- 0 Acto Onico Europeu (AUE) 

3.1 - AUE- linhas gerais e seu significado 

Vejamos quais as linhas gerais do AUE. 
Este instrumento jurfdico a nfvel comunitario contem disposi<;:oes de carac

ter politico, jurfdico e econ6mico-social. Podemos sintetizar o seu conteudo da 
seguinte forma: 

a) Disposi<;:oes de tipo institucional, das quais destacamos as 
seguintes: 

- institucionaliza<;:ao do Conselho Europeu (Chefes de Es-
tado e de Governo); 

- refor<;:o dos poderes do Parlamento Europeu; 
- refor<;:o da coopera<;:ao entre o Conselho e o Parlamento; 
- aumento do numero de decisoes (mais 11, o que eleva 

o seu numero para 46) que sao tomadas por maioria qua
lificada (54 votos em 76, conforme quadro junto); 

- institucionaliza<;:ao do FEDER. 

(15) Cf. L'Achevement du marcM interieur (Livre Blanc de Ia Comission a !'intention du Con
seil europeen), Commission des Comunautes Europeennes, Bruxelas, Junho de 1985. 
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Maioria qualificada no Conselho de Ministros dos Doze 

RFA ... 
Franc;:a 
ltalia .... 
Reina Unido. 
Espanha .. . 
Belgica ...... . 
Grecia. 
Holanda .......... . 

Pars Numero de votos 

10 
10 
10 
10 

Portugal ............... . 

8 
5 
5 
5 
5 
3 
3 
2 

Dinamarca ....... . 
lrlanda ... 
Luxemburgo . 

Total ... 76 

Maioria qualificada 54 
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Todas estas disposic;oes se traduzem por aditamentos e ou 
alterac;oes aos tres Tratados (CECA, CEE, EURATOM); 

b) Disposic;oes sabre a cooperac;ao em materia de polftica externa, 
que, nao obstante, nao e integrada no Tratado de Roma; 

c) Disposic;oes de caracter econ6mico-social: 

-a realizac;ao do mercado interno ate 31 de Dezembro de 
1992, cujas decisoes sao, regra geral, tomadas por maio
ria qualificada. Exige-se a unanimidade nalguns domfnios 
(v. g., harmonizac;ao de fiscalidade indirecta, recuo na libe
ralizac;ao do mercado de capitais, livre circulac;ao de pes
seas e direitos de trabalhadores); 

- a capacidade monetaria, que se traduz, no essencial, por 
atribuir um estatuto mais formal ao sistema monetario 
europeu (SME) e ao ecu, assim como aponta para um 
reforc;o da convergencia das polfticas econ6micas e 
monetarias; 

- a coesao econ6mico-social, que traduz a preocupac;ao de 
responder aos desequilfbrios existentes entre regioes e 
pafses no ambito da Comunidade. Trata-se de uma mate
ria em que se exige a unanimidade e e a contrapartida 
formal que os pafses mais desenvolvidos (a priori, os 
maiores beneficiaries da realizac;ao do mercado interno) 
concederam aos pafses menos desenvolvidos e as regioes 
em declfnio nos primeiros. A sua concretizac;ao passa pela 



reforma financeira da Comunidade (recursos pr6prios), por 
alterac;:oes aos mecanismos de funcionamento de polftica 
agricola comum (PAC) e pelo reforc;:o dos fundos estrutu
rais (FEDER, FSE e FEOGA- Orientac;:ao); 

- finalmente, com um menor impacte, mas nao negligen
ciavel, contem disposic;:oes sabre polftica social (condic;:oes 
e seguranc;:a no trabalho e desenvolvimento do dialogo 
entre parceiros sociais), polftica de ambiente (qualidade 
do ambiente, protecc;:ao da saude, utilizac;:ao racional dos 
recursos naturais e introduc;:ao do princfpio do poluidor
-pagador) e polftica de investigac;:ao e desenvolvimento 
tecnol6gico (reforc;:o das bases cientfficas e tecnicas da 
industria europeia, desenvolvimento da sua capacidade 
competitiva atraves, nomeadamente, da cooperac;:ao e 
execuc;:ao de programas de investigac;:ao e de desenvol
vimento tecnol6gico). 

Deixemos de lado estes tres ultimos domfnios, assim como as disposi
<;6es de tipo institucional e a cooperac;:ao em polftica externa, e retenhamos 
para a nossa analise os restantes pontos, que sao indiscutivelmente os mais 
relevantes do AUE. 

A realizac;:ao do mercado interno preve medidas que: 

- vem na sequencia do «mercado comum», assegurando a liberdade 
de circulac;:ao de mercadorias (supressao de barreiras tecnicas, 
ffsicas e fiscais), de capitais e de pessoas; 

- permitam a abertura dos chamados «mercados publicos» a con
correncia no interior da Comunidade. Trata-se das compras de 
bens e servic;:os efectuadas pelo Estado e por empresas publicas 
que beneficiam de um regime de monop61io ou de um regime espe
cial por oferecerem um servic;:o publico (v. g., caminhos de ferro, 
correios e telecomunicac;:oes, distribuic;:ao de electrici
dade, etc.) (1 6); 

- assegurem a liberalizac;:ao no domfnio dos servic;:os, particular
mente, nos transportes, servic;:os financeiros (banca, seguros, 
outras instituic;:oes financeiras) e de telecomunicac;:oes. 

No domfnio monetario manifesta-se a vontade de caminhar progressiva
mente para a uniao monetaria (para alem do «econ6mico»). Mas trata-se de 
uma materia delicada, onde as divergencias entre os mais fortes e entre estes 
e os Estados membros mais fracas sao bastante acentuadas. Se o SME e o 

(16) Segundo o estudo «Os Custos da nao Europa», coordenado por Paolo Cecchini, em 
1986, estas compras representaram cerca de 530 000 mil hOes de ecus para a CEE 12 (15% do 
PIB) (cf. Economie Europeenne, n. 0 35, Marc;:o de 1988, p. 57). 
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ecu safram institucionalizados, qualquer modificac;:ao institucional nesta mate
ria s6 pode ser feita por unanimidade, e manteve-se o primado dos bancos 
centrais na gestao do SME. 

Se as resistencias alemas parecem ter sido bastante atenuadas (1 7
) face 

a sua posic;:ao inicial de defesa de autonomia do marco, ja a posic;:ao inglesa 
e, por enquanto, bastante clara relativamente a recusa da criac;:ao de um banco 
central europeu (1 8). Por seu lado, a Franc;:a, com o franco vulneravel, tern 
uma posic;:ao de princfpio aparentemente favoravel, mas teme o domfnio do 
marco e da economia alema numa eventual uniao futura. 

0 terceiro domfnio com um elevado alcance potencial e o da «coesao 
econ6mico-social». 0 princfpio nao e novo, pois ja figurava no Tratado de Roma. 
Se foi possfvel, na fase de crescimento econ6mico, reduzir as assimetrias, a 
propria Comissao reconhece que desde 1973 as disparidades regionais estao 
a aumentar e que com o alargamento a Portugal e a Espanha a situac;:ao se 
agravou (1 9). E esta e, contudo, a area essencial para a Comunidade revelar 
a sua capacidade de solidariedade e de aproximar nfveis de desenvolvimento, 
face as livres forc;:as do mercado (base do mercado interno), que conduzem, 
inevitavelmente, ao fortalecimento dos mais fortes e ao enfraquecimento dos 
mais fracos, do ponto de vista relative. A hist6ria econ6mica aqui nao permite 
hesitac;:oes. 

No entanto, como ja se referiu, se para a realizac;:ao do mercado interne 
a quase totalidade das decisoes pode ser tomada por maioria qualificada, no 
ambito da coesao econ6mico-social exige-se a unanimidade. Esta simples 
nuance formal traduz interesses e realidades que existem e se debatem no 
interior da Comunidade, em que nitidamente a prioridade e dada ao que cha
mamos a «Europa do mercado interne» face a «Europa social». Alias, esta prio
ridade e constatavel tambem pela multiplicidade e amplitude dos estudos que 
a Comissao tern efectuado ou solicitado externamente incidindo sobre as con
sequencias (pressuposto: as vantagens) do mercado interne ou os custos da 

(17) Como indiciam declaraQ5es recentes do presidente do banco central da Republica Fede· 
ral da Alemanha em Lisboa sobre a substituiQao das moedas nacionais por uma unidade padrao 
e a criaQao de urn banco central europeu (cf. transcriQao in Diario de Notfcias, de 22 de Junho 
de 1988). Verificou-se a confirmaQao desta posi9ao no Conselho Europeu de Hanover de Junho 
de 1988, sob a Presidencia da Republica Federal da Alemanha. 

(18) Segundo a Sr. a Thatcher, tal banco s6 apareceria com «a aboliQao da Camara dos 
Comuns, entre outras coisas». Admite, contudo, a concertaQao sobre a composi9ao das reservas 
cambiais e sobre a utilizaQao do ecu (cf. Le Monde, de 25 de Junho de 1988); posteriormente 
a Sr. a Thatcher vi ria a provocar urn miniesciindalo ao declarar que as ideias ace rca de uma maior 
uniao europeia sao pr6prias de «contos de Iadas>> (cf. transcriQao do Diario de Notfcias, de 28 
de Julho de 1988). Mesmo tendo em conta que se pode tratar de afirmaQ5es para consumo interno, 
nao deixam de ser elucidativas. Na sua digressao pela Europa continental em Setembro de 1988 
viria a confirmar esta sua posiQao em discurso proferido no College de I'Europe em Bruges. 

(19) Cf. cita9ao de Alois Pfeiffer, responsavel pela polftica regional, in Diario de Notfcias, 
de 22 de Maio de 1987. 
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sua nao realizaQao (2°). Em contrapartida, pouca aten9ao tem sido prestada 
aos vectores que integram o que se designa por «coesao econ6mico-social». 
0 Relat6rio Padoa-Schioppa faz uma pequena referencia aos riscos de se acen
tuarem os desequilfbrios internos e a necessidade de salvaguardar uma distri
buiQao equitativa dos beneffcios do mercado interno. lsto leva a interrogarmo
-nos sobre o significado e alcance do AUE. 

0 AUE pode interpretar-se como o resultado formal de uma dupla preo
cupaQao. 

Por um lado, como uma reac98.0 dos pafses europeus a perda de di
namismo e de posit;i3.o relativa face aos EUA e ao Japao, particularmente 
nos domfnios das industrias de ponta e nos mercados monetarios e financei
ros (face ao d61ar e ao iene). 86 o marco alemao resistia bem neste domfnio. 

Por outro lado, em articula98.0 com aquela fraqueza relativa, a necessi
dade de alargar mercados no espa9o europeu, com o aprofundamento da des
regulamentaQao interna no domfnio das trocas comerciais, dos movimentos de 
capitais e com o alargamento a novas areas, como e o caso dos mercados 
publicos e de alguns servi9os ate agora mais ou menos «protegidos» (v. g., 
transportes, servi9os financeiros e telecomunicaQ6es). Para alem disso, cons
titui um passo importante no sentido de uma maior coordenaQao monetaria 
a caminho da uniao monetaria europeia. 

0 AUE vem, assim, na sequencia do Tratado de Roma, traduzir a reafir
maQao, aprofundamento e extensao dos princfpios e fundamentos liberais, ao 
mesmo tempo que consagra medidas intervencionistas para compensar as con
sequencias negativas para as economias e regioes menos desenvolvidas decor
rentes daqueles princfpios. 

Trata-se, pois, de um compromisso necessaria entre interesses divergen
tes dos Estados membros e que decorrem das diferen9as de poder da suas 
estruturas produtivas, nfveis de desenvolvimento tecnol6gico e capacidade 
monetaria e financeira. 

Traduz tambem um passo em frente no refor9o da supranacionalidade. 
Face a este quadro, e legftimo interrogarmo-nos sobre o que resta do grau 

de «autonomia nacional»? 

(20) Destaquem-se a elaborac;:ao do «Livro Branco sabre a Realizac;:ao do Mercado lnterno>> 
pela Comissao (Junho de 1985), o Relat6rio Padoa-Schioppa com o objective de avaliar as impli
cac;:oes do mercado interno e do alargamento a Portugal e Espanha, publicado na versao fran
cesa com o tftulo Efficacite, Stabilite, Equite- une strategie pour /'evolution du systeme econo
mique de Ia Communaute Europeenne, Economica, Paris, 1987. Finalmente o grande trabalho 
coordenado por Paolo Cecchini, conhecido por «Os Custos da nao Europa». 0 essencial, de um 
ponto de vista tecnico, esta publicado na revista Economie Europeenne, n. o 35, Marc;:o de 1988. 
Tres volumes a publicar durante o ano de 1988 conterao os 24 estudos que integraram este pro
jecto. Foi tambem publicada uma versao de divulgac;:ao para o grande publico. Em lfngua fran
cesa o seu tftulo e 1992- Le Defi, Flamarion, Paris, 1988. Ja este artigo estava escrito quando 
surgiu a versao portuguesa com o tftulo A Grande Aposta para a Europa- 0 Desafio de 1992, 
Perspectivas & Realidades, Lisboa, 1988. 
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Pode mesmo par-se a questao, face ao enquadramento criado e as 
tendencias que se desenham, se e hoje uma «questao ultrapassada»? Que 
articulac;:ao e hoje possfvel fazer entre a dimensao «nacional» e a «interna
cional»? 

A aparente facilidade, ap6s alguns anos de letargia, com que se deu este 
passo gigantesco, se pode encontrar justificac;:ao 16gica para as economias 
dominantes no ambito da CEE (com a Repubica Federal da Alemanha a cabec;:a}, 
nao deixa de levantar duvidas e perplexidades quando nos posicionamos do 
ponto de vista de economias debeis estruturalmente, como eo caso da portu
guesa. 

Serao a «coesao econ6mico-social», se pasta em pratica, as derrogac;:oes 
e as clausulas de salvaguarda elementos suficientes para compensar as deses
truturac;:oes internas que o «mercado interno» e a liberalizac;:ao dos movimen
tos de capitais e de servic;:os necessariamente vao gerar? 

Par outras palavras, que «Europa» (21} vamos ter no futuro? A «Europa do 
mercado unico» com centros de decisao cada vez mais centralizados e domi
nados pelas economias mais potentes ou uma «Europa social», no sentido de 
uma maior solidariedade social, de uma reduc;:ao (eliminac;:ao) das assimetrias 
existentes, da melhoria das condic;:oes de trabalho e de remunerac;:ao, na pers
pectiva do progresso social? 

Sabre esta questao as reflexoes comec;:am a surgir e as posic;:6es a 
confrontar-se. 

Para J.-M. Charpin (22}, o AUE leva a <<Europa da competic;:ao» e as 
<<ganhos a esperar virao fundamentalmente da selecc;:ao dos mais eficazes, em 
detrimento dos menos eficazes, a todo os nfveis e em todos os mercados» 
e a noc;:ao de <<espac;:o social europeu» deve evitar, em absoluto, urn alinha
mento entre pafses europeus no domfnio social, porque deixava de fora os par
ses menos produtivos». E uma posic;:ao controversa e que exige, antes de tudo, 
uma clarificac;:ao da noc;:ao de <<espac;:o social europeu», que, neste autor, nao 
tern o alcance que lhe demos atras. 

Ja para A. Lipietz (23} a economia europeia deve apoiar-se numa polftica 
de crescimento, o que <<supoe p6r em causa as ilusoes mistificadoras do mer
cado unico de 1992». Nesta perspectiva, defende que e necessaria par os <<bois 
a frente da carroc;:a» (sic), isto e, <<uma polftica comum de progresso social 
antes da unificac;:ao das regras, das moedas e dos mercados». Eis uma das 
grandes questoes e urn dos grandes debates actuais, que nao e indiferente 
a posic;:ao que as economias mais frageis, como a portuguesa, podem vir a 
ocupar na divisao europeia do trabalho. 

(21) Nao podemos ignorar a nova era que parece anunciar-se nas relavoes da CEE com o 
COMECON ap6s a assinatura em Junho de 1988 de uma declaravao conjunta. 

(22) Cf. artigo citado, p. 8. 
(23) Cf. «L'Europe, dernier recours pour une relance mondiale?>>, artigo in Le Monde Diplo

matique, Maio de 1988. 
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3.2 - «Os Custos da nio Europa» 

No desenvolvimento da mesma 16gica de sobreposic;:ao da perspectiva do 
«mercado interno» a «coesao econ6mico·social» surge o vasto trabalho enco· 
mendado pela Comissao e conhecido pela designac;:ao de «Os Custos da nao 
Europa» (24). 

Por outras palavras, o que a CEE, aqui identificada com a Europa, deixa· 
ria de «ganhar» se nao realizasse o mercado interno ate 1992. 0 objective deste 
estudo consists em avaliar o impacte econ6mico potencial da concretizac;:ao 
do Ml em 1992, quantificando, na medida do posslvel, esse impacte, embora 
chamando a atenc;:ao para as reservas com que devem ser lidos estes resul· 
tados. 

Esta fora de questao fazer neste artigo quer uma apresentac;:ao alargada 
desse estudo quer uma analise crltica do seu conteudo. 0 nosso objective e 
tao-somente ode par em evidencia, mais uma vez, como a «Europa da desre· 
gulamentac;:ao» se esta a impor a «Europa social» e fazer uma pequena apre· 
sentac;:ao dos principais resultados deste estudo e de algumas das suas limita· 
c;:oes. 

Os autores e os responsaveis da Comissao pela realizac;:ao e divulgac;:ao 
deste estudo chamam, por diversas vezes, a atenc;:ao dos leitores para as suas 
limitac;:oes, em particular no que diz respeito a natureza da informac;:ao de base, 
as fontes utilizadas e a metodologia adoptada. Quanta aos resultados obtidos, 
importa reter que o ano base do estudo foi 1985 e que foram normalmente 
considerados s6 sete pafses -Republica Federal da Alemanha, Reino Unido, 
Franc;:a, ltalia, Belgica, Luxemburgo e Holanda -, e nalguns casos s6 os cinco 
primeiros, cujos resultados foram extrapolados para a CEE (12) com base nas 
estimativas do PIB. 

Assim, sao os pr6prios autores ou responsaveis da Comissao a dizer que 
os numeros apresentados devem ser tornados como aproximac;:oes e dados 
a tftulo de exemplo e que as estimativas quantitativas devem ser considera
das potenciais e nao consequencias inevitaveis do Ml (25). 

Com todas estas reservas (e outras aqui nao referidas), passamos a apre
sentar nos dois quadros seguintes os resultados globais do projecto em ter
mos de impacto potencial. 

Como se pode constatar, os resultados apresentados vem apoiar, como 
era objective previamente fixado, decisoes ja tomadas quanta a realizac;:ao do 
mercado interno e eventualmente favorecer novas medidas. 

(24) Ct. nota 20. 
(25) Ct. apresentac;:ao do director-geral dos Assuntos Econ6micos e Financeiros, in Econo

mie Europeenne, n. o 35, cit., p. 5. 
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QUADRO N. 0 1 

Ganhos economicos potenciais resultantes da realizac;io do mercado interno, 
estimados na base de uma analise de equilibria parcial 

Efeitos/ganhos Milhares de milhoes % do PIB de ecus 

1 - Efeitos da supressao das barreiras que afectam as 
trocas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... 8-9 0,2-0,3 

2 -Efeitos da supressao das barreiras que afectam a pro-
dU<;:ao no seu conjunto . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 57-71 2,0-2,4 

3 - Efeitos da supressao das barreiras (subtotal). 65-80 2,2-2,7 

4 -Economias de escala resultantes de um aumento da 
produQao e de reestruturaQoes . . . . . . . . . . . . . . .... 60-61 2,0-2,1 

5 -Efeitos da concorrencia sabre a ineficiencia interna e 
as rendas de monop61io .. ............ 46 1,6 

6- Efeitos totais da integraQao dos mercados (subtotal) (a) 62-107 (a) 1,6-2,1 

7 -Ganhos totais: 

Para sete Estados membros a preQos de 1985. 127-187 4,25-6,5 
Para doze Estados membros a preQbS de 1988. 173-257 4,25-6,5 

(a) Esta estimativa alternativa nao pede ser ventilada entre as linhas 5 e 6. 
Todos os resultados, excepto os da ultima linha, sao expresses aos pre9os de 1985 e relatives a sete Estados membros. 

0 resultado total (da ultima linha) foi extrapolado para obter uma estimativa para a GEE 12 aos pre9os de 1988. 
Os intervalos correspondem a estimativas baseadas em fontes e metodos alternatives. Foram considerados sete Estados 

membros (Republica Federal da Alemanha, Reine Unido, Fran9a, ltalia, Belgica, Luxemburgo e Holanda) porque as informa9oes 
de base eram geralmente limitadas a estes paises; eles representam cerca de 88% do PIB comunitario. A extrapola9ao des resul
tados a GEE 12 foi feita mantendo as mesmos ganhos expresses em pontes do PI B. 

Fonte: Economie Europeenne, n. 0 35, MarQo de 1988, p. 167, com pequenas adaptaQoes 
de apresentaQao efectuadas pelo autor. 
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Os autores, porem, assinalam com alguma insistencia o imenso esfon;:o 
politico que o Ml exigira e daf que ponham em evidencia dois cenarios com 
e sem medidas de polftica econ6mica que acompanhem a adopc;:ao das cerca 
de 300 directivas previstas no «Livro Branco». E o que se pode ver no quadro 
n. 0 2. 

OUADRO N. 0 2 

Consequencias macroeconomicas potenciais da realizac;io do mercado 
interno - Estimativas para a CEE (12) a medio prazo 

Consequencias macroecon6micas 

Abordagem macroecon6mica 
PIB Pre9os Emprego Saldo publico Saldo com o exterior 

(percentagem) (percentagem) (tO") (pontos do PIB) (pontos do PI B) 

Sem medidas econ6micas de 
acompanhamento .. 4,5 -6 1,75 2,25 1 

Com medidas econ6micas de 
acompanhamento (a) 7 -4,5 5 0,5 -0,25 

Margem de precisao .. .... .± 30% 

(a) A polilica econ6mica de acompanhamento (investimento publico e redu9a0 de fiscalidade directa) e determinada de 
tal forma que as margens de manobra proporcionadas pela realiza9ao do mercado interne sabre o saldo or9amental ou externo 
sao totalmente exploradas. 

Fonte: Economie Europeenne, n. 0 35, Mart;:o de 1988, pp. 175 e 177, com pequenas adap
tat;:oes de apresentat;:ao efectuadas pelo autor. 

Apesar de estes resultados potenciais e globais a media prazo apresen
tarem uma tendencia positiva, os autores nao deixam de assinalar que a curto 
prazo a realizac;:ao do Ml tera efeitos negatives globais ao nfvel de emprego 
e nao arriscaram uma previsao quanta a repartic;:ao dos ganhos entre pafses 
e regioes. Nem sequer a tentativa foi feita. Podemos legitimamente 
interrogarmo-nos do porque desta renuncia, nao obstante se reconhec;:am as 
extremas dificuldades que isso implicaria. 

Mas nao serao spmente dificuldades de ordem tecnica que estao na ori
gem desta lacuna. 

De facto, a Comunidade continua e continuara a ser ainda por muitos anos 
um espac;:o econ6mico composto por Estados nac;:oes, nao obstante as tentati
vas mais recentes no sentido de reforc;:ar o vector supranacional. 

Um empreendimento como este, ao evidenciar a repartic;:ao de ganhos 
entre pafses e regioes, poderia levar ao bloqueamento, desde ja, da sua pro
gressiva concretizac;:ao (26). Por isso nao deixa de causar alguma estranheza 

(26) Embora no futuro a aparente facilidade com que a realizat;:ao do Ml tem avant;:ado 
possa ser perturbada. Veja-se, alias, a «paragem» verificada ap6s a passagem da Presidencia da 
Republica Federal da Alemanha para a Grecia. Nao se trata (somente), como alguns pretendem, 
de uma maior ou menor capacidade polftico-administrativa. Tem algo a ver com o maior ou menor 
empenhamento, o qual, por sua vez, esta ligado ao maior ou menor ganho previsfvel. 
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que, sem base explfcita, se diga que «sao os pequenos pafses, e nomeada
mente os que entraram recentemente na Comunidade com estruturas econ6-
micas relativamente protegidas, que veem oferecer-se as maiores oportunida
des para beneficiar da integragao do mercado» (27). 

Vejamos s6 dois exemplos, retirados da informagao proporcionada pela 
Comissao, que aconselham a maior prudencia afirmativa. 

0 primeiro relaciona-se com a evolugao da procura interna, em volume, 
por ramo industrial na GEE, nos Estados Unidos da America e no Japao (v. qua
dro n. o 3). 

QUADRO N. 0 3 

EvoiUI;:io da procura interna, em volume, por ramo industrial na Comunidade, 
nos Estados Unidos da America e no Japio (1973-1985, taxa de crescimento anual medio) 

Sectores de forte procura .. 

Maquinas de escrit6rio e maquinas para tratamento 
de informa9ao . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 

Material ehktrico e electr6nico ............. . 
Produtos qufmicos e farmaceuticos . 

Sectores de procura media. 

Borracha e plastico . . . . ...... . 
Meios de transporte ....................... . 
Produtos alimentares, bebidas e tabaco· ...... . 
Papel e impressao ............... . 
Maquinas industriais e agrfcolas .... . 

Sectores de fraca procura ......... . 

Produtos metalicos ..... 
Produtos industriais diversos ... 
Minerais e metais ferrosos e nao ferrosos ..... 
Textil, confec96es e couro ....... . 
Minerais nao metalicos (materiais de constru9ao) 

Comunidade 

5,0 

9,0 
3,5 
5,3 

1,2 

2,8 
1,7 
1,2 
1,6 

-0,1 

-0,3 

-0,5 
-0,6 

0,6 
-0,2 

0,1 

Estados Unidos 
da America 

5,2 

6,5 
7,2 
2,3 

2,8 

5,4 
2,7 
0,4 
2,9 
5,6 

0,5 

-0,4 
2,1 

-1,8 
2,0 
1,7 

Japao 

14,3 

7,2 
20,7 

9,9 

3,1 

2,0 
5,2 
0,0 
2,7 
5,6 

2,4 

3,4 
1,9 
2,0 
2,2 

1 '1 

Nota. - Os sectores estao divididos a partir da evolu9ao da procura entre 1979 e 1985 nos 
pafses da OCDE- acrescimo de mais de 5% (procura forte) em torno dos 3% {procura media) 
e menos de 2% {procura fraca). 

Fonte: Economie Europeenne, n. o 35, Mar9o de 1988. 

Pelos elementos apresentados neste quadro pode-se concluir sobre quais 
as economias dos Estados membros cuja estrutura produtiva mais corresponde 
aos ramos de maior procura comunitaria e mundial. Nao sao certamente as 

(27) Cf. Economie Europeenne, n. 0 35, cit., p. 22. 
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economias grega, portuguesa e espanhola. Mesmo quando produtoras de alguns 
produtos situados nestes ramos fazem-no, regra geral, com recurso ao inves
timento e a tecnologia estrangeiros. 

0 segundo exemplo relaciona-se com as reduc;;oes de custos e de prec;os 
ligadas a abertura dos mercados publicos (28). 

QUADRO N. 0 4 
Unldade: mllhar de mllhoas de ecus 

Efeito directo Efeito Efeito Sectores estatistico de concorrencia de reestruturaQao 
Total 

Agricultura ... . . ...... . . . . . ..... - - - -
Energia (a) .. . . ... . . . . . . . . . . .... - - - -
Produtos industriais ... . . . . . .... 2,7 2,0 6,0 10,7 

Bens de equipamento . . . . . .. 1,7 2,0 6,0 9,7 
Bens de consume corrente . .... 0,2 - - 0,2 
Bens intermedios ...... 0,8 - - 0,8 

Construc;:ao e obras publicas. ... . . . . 0,8 - - 0,8 
Servic;:os mercantis. ... . . . . ... 0,2 - - 0,2 

Total .... 3,7 2,0 6,0 11,7 

(a) Este sector foi tratado noutro ponte do trabalho. 

Fonte: Economie Europeenne, n. o 35, cit., p. 60. 

A grande conclusao que se tira deste quadro e a de que as maiores redu
c;;oes de custos e prec;os se concentram nos bens de equipamento, cujos gran
des produtores a nfvel comunitario, mais uma vez, nao sao as pequenas eco
nomias recentemente admitidas na CEE. 

Nao parece, pais, ser sobretudo pela via do Ml que estes pafses poderao 
recolher beneffciois da sua participac;;ao na Comunidade. E, contudo, assunto 
que exige estudo aprofundado. 

4 - A economia portuguesa face a "1992n 

Tendo presente o que nos pontos anteriores se apresentou de forma resu
mida, pode par-se com enfase e actualidade acrescidas a questao: e Portugal 
face a «1992»? 

(28) Calculos efectuados s6 para cinco Estados membros (Republica Federal da Alemanha, 
Reina Unido, Franc;:a, ltalia e Belgica). Nao nos detivemos na transcric;:ao das notas explicativas, 
que o leiter pode consul tar na fonte citada no quadro n. o 4. 
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Tal como os debates anteriores referidos, que opuseram defensores de 
«polfticas comuns» versus defensores do <<mercado comum», da mesma forma 
que o AUE encerra em si tambem esta dupla perspectiva, agora traduzida na 
<<coesao econ6mico-social» e (face a) <<mercado interne», tambem em Portu
gal, explfcita ou implicitamente, estes dais tipos de abordagem nao deixam de 
estar presentes. 

Do nosso ponto de vista, o problema da adesao e tudo o que daf decorre 
pode ter dais grandes tipos de leituras, consoante a dominancia de uma ou 
outra destas perspectivas: a perspectiva a que chamamos estrutural, panda 
enfase nas polfticas comuns e sobretudo nas muta<;:oes estruturais de forma 
a aproximar capacidades e reduzir assimetrias, e a perspectiva que designa
mos par mercantil, que da particular relevo as medidas relativas a liberaliza
<;:ao da circula<;:ao de mercadorias, capitais, servi<;:os e pessoas. 

Para a situa<;:ao da economia portuguesa e seu posicionamento na eco
nomia europeia, tem-se valorizado em excesso a segunda perspectiva em detri
mento da primeira. 

Se ao nfvel comunitario isso se pode compreender, dados os interesses 
dominantes, em Portugal, para protec<;:ao e supera<;:ao das suas vulnerabilida
des estruturais, seria 16gico que fosse a perspectiva estrutural a impor-se, 
mesmo que a nfvel dos <<12» os aliados potenciais possam nem sempre ser 
suficientes para provocar uma muta<;:ao de orienta<;:ao no processo de integra
<;:ao em curso. 

0 facto e que a vertente mercantil se tem impasto a estrutural, quer inter~ 
namente quer ao nfvel comunitario. Com a entrada em vigor do AUE mais se 
acentua esta orienta<;:ao, conforme atras procuramos evidenciar. 

Portugal tem vivido desde a adesao (1986), e vai continuar a viver ate 
31 de Dezembro de 1992 (29), uma situa<;:ao de excep<;:ao, data que coincide 
com o infcio previsto da realiza<;:ao do MI. lsto significa que, as reservas que 
ja se poderiam p6r quanta a capacidade da economia portuguesa para resistir 
a esse <<choque», devemos agora acrescentar o que decorre do AUE, particular
mente do Ml, domfnio em que mais rapidamente o AUE parece poder ser con
cretizado. 

0 perfodo transit6rio que determina em 31 de Dezembro de 1992 vem 
p6r termo a um conjunto vasto de derroga<;:oes e outras situa<;:oes especiais 
negociadas. 
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Assim, nesta data, vao verificar-se as seguintes altera<;:oes: 

1) Fim do perfodo de transi<;:ao para produtos industriais no ambito 
da Uniao Aduaneira e da CECA; 

2) Adop<;:ao da Pauta Exterior Comum; 
3) Fim das derroga<;:oes temporarias aos regimes comuns de libe

raliza<;:ao e das restri<;:Cies quantitativas a importa<;:ao face aos 
pafses GATI, aos de comercio do Estado e ao Japao; 

(29) Nalguns domfnios este perfodo e mais largo, mas o essencial termina em finais de 1992. 



4) Liberaliza<;:ao total dos mercados de produtos petroliferas; 
5) Aplica<;:ao do 8PG comunitario; 
6) Fim das autoriza<;:oes previas do Estado Portugues a algumas 

opera<;:oes de capitais de residentes portugueses noutros Esta
dos membros; 

7) Fim da necessidade de autoriza<;:ao previa que limita a instala
<;:ao de novas institui<;:oes de credito em Portugal e a extensao 
de actividade das ja instaladas; 

8) Fim da medida transit6ria quanta a capta<;:ao de recursos fora 
dos meios bancarios par entidades comunitarias no territ6rio por
tugues; 

9) Fim do perfodo de transi<;:ao classica para os produtos agrfcolas 
(pode ser prolongado ate 31 de Dezembro de 1955); 

1 0) Fim do perfodo de aproxima<;:ao dos pre<;:os dos produtos agrfco
las (M possibilidade de rever esta data); 

11) Fim do desarmamento pautal nos produtos agrfcolas (regime 
geral) no sentido CEE --. Portugal; 

12) Fim do regime de transi<;:ao sabre os recursos pr6prios - a 
Comunidade deixara de restituir a Portugal parte das suas contr
bui<;:oes financeiras; 

13) Fim do PEDIP; 
14) Fim do condicionamento a livre circula<;:ao de portugueses nos 

outros Estado membros, excepto o Luxemburgo (durara mais tres 
anos). 

A priori, dos catorze pontos asslnalados todos favorecem a economia por
tuguesa face a situa<;:ao que seria normal. 86 o ultimo foi negociado por receio 
dos restantes Estados membros que se verificassem ·fluxos significativos de 
for<;:a de trabalho portuguesa para os seus territ6rios, agravando a situa<;:ao 
do nfvel de desemprego, que ja e altamente preocupante, quer pela amplitude, 
quer pela persistencia. 

86 esta situa<;:ao de transi<;:ao permite explicar os valores dos fluxos finan
ceiros entre Portugal e a Comunidade que se apresentam no quadro n. o 5. 
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OUADRO N. 0 5 

Fluxos financeiros com a Comunidade 

1 - Transferencias da CEE: 

FEDER ............ . 
FSE 
FEOGA-Orientagao . 
Ajudas de pre-adesao . 
FEOGA-Garantia . 
Outras acgoes 

2 - Transferencias para a CEE: 

Fluxes 

Total 

Contribuigao financeira ....... . 
(Restitui<;:ao de 87 % - 1986 - e de 70 % - 1987). 
Direitos aduaneiros, niveladores agrfcolas, quotizagao sabre o agu-

car e isoglucose . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
(Reembolso sabre cobran<;:as). . . . . ........... . 

Total . . . . .... . 

3 - Saldo das rela<;:oes com o or<;:amento comunitario . . . ...... . 
4- Participa<;:ao nos fundos CECA e no. capital e reservas do BEl 

5 - Saldo corrigido (3 - 4) .................................. . 

Unidade: 106 cantos 

1986 1987 

27,1 37,5 
15,5 (a) 28,4 
0,0 5,0 
2,2 4,7 
4,7 (b) 23,6 
0,0 0,3 

49,5 99,5 

30,8 34,0 
(c) (24) (21 ,7) 

10,3 22,0 
(0,8) (1 ,4) 

16,3 32,9 

33,2 66,6 
2,8 3,1 

30,4 63,5 

(a) Este valor inclui pagamentos efectuados em Janeiro de 1988, mas correspondentes a ordens de pagamento emitidas 
pela Comissao relativas ao execicio or9amental de 1987. 

(b) Este valor nao inclui as verbas referentes aos meses de Novembro e Dezembro de 1987 devido a adapta9ao do sis· 
tema de adiantamentos, que alargou o prazo das mesmas para dais meses. 

(c) Este valor nao corresponde aos 87 % acordados, mas e o valor oficial divulgado. Significa que a incidencia desta 
percentagem e sabre uma parte dos 30,8 milhoes de cantos. 

Fonte: Portugal nas Comunidades Europeias. Primeiro ano, 1986, e segundo ano, 1987. Minis
terio dos Neg6cios Estrangeiros. 

Esta por fazer a avalia<;ao do impacte estrutural destes fluxos financei
ros. E certo que o perfodo e ainda bastante curta. 0 que se pode retirar dos 
elementos apresentados e o conhecimento real do Pafs quanta as aplica<;oes 
das transferencias da CEE levam a concluir por uma forte concentra<;ao fun
damentalmente em duas grandes areas: infra-estruturas (FEDER) e ac<;oes de 
forma<;ao profissional (FSE). 

Nos dois primeiros anos nao houve praticamente verbas provenientes do 
FEOGA-Orienta<;ao e s6 agora o PEDIP esta em condi<;oes de arrancar. Signi
fica isto que s6 a partir de 1988-1989 estao a disposi<;ao do Pafs verbas para 
as muta<;oes estruturais nos sectores produtivos (embora verbas do FEDER 
e do FSE possam tambem participar no que entendemos por muta<;oes estru
turais). 
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As questoes que esta situa<;:ao revela podem ser sintetizadas da seguinte 
forma: 

a) Ausencia de conhecimento do impacte estrutural na economia por-
tuguesa das contribui<;:6es financeiras vindas da GEE; 

b) Os prazos para se atingirem datas decisivas sao ja relativamente 
curtos. Estamos no fim do terceiro ana ap6s-adesao e a quatro 
anos do fim do perfodo de excep<;:ao; 

c) Poder-se-ao operar as muta<;:oes necessarias ao refor<;:o da coe
rencia da capacidade produtiva do Pafs e da sua competitividade 
daqui ate final de 1992? 

d) Nao se ignora que o processo e continuo, mas pode p6r-se em 
duvida essa possibilidade. Par um lado, devido ao curta perfodo 
durante o qual o Pafs ainda vai beneficiar de verbas excepcionais 
e, par outro lado, da capacidade de utiliza<;:ao dessas verbas, o 
que nos remete para a questao da alfnea seguinte; 

e) Tem Portugal, isto e, as for<;:as que podem determinar e orientar 
o processo de integra<;:ao, um projecto para a futura inser<;:ao do 
Pafs na divisao europeia do trabalho? 

Retenhamos a nossa aten<;:ao nesta questao, parser a fundamental, donde 
decorrem todas as outras. 

De facto, com a adesao, ninguem o contesta, o Pafs perdeu autonomia 
nos processos de decisao. 

Com o aproximar do ana de 1992 vamos assistir a convergencia de dais 
processos. Par um lado, o esgotamento de um perfodo de excep<;:ao, em que 
o Pafs beneficia de transferencias financeiras, tambem elas excepcionais. Par 
outro lado, a confirmarem-se as expectativas actuais, a concretiza<;:ao do acor
dado no AUE, no qual, como ja atras referimos, o vector Ml se tem impasto 
ao da coesao econ6mico-social. 

Oaf que a questao atras pasta tenha de ser equacionada a luz deste 
quadro. 

Que projecto econ6mico-social para Portugal integrado na Comunidade 
Europeia, refor<;:ada com o AUE? 

Tres parecem ser os elementos determinantes e condicionantes. 
0 primeiro relaciona-se com o grau de supranacionalidade e a consequente 

maior ou menor autonomia de que o Pafs dispoe para tamar decisoes que pas
sam ser determinantes na posi<;:ao que a economia portuguesa venha a ocupar 
no quadro da economia europeia (e mundial, par extensao). 

Fara sentido ainda relevar esta questao? 
Do nosso ponto de vista, nao obstante a perda de certa autonomia decor

rente da adesao e os avan<;:os no sentido de um maior grau de supranaciona
lidade, continua a fazer sentido p6r o problema de procurar a melhor inser<;:ao 
possfvel da economia portuguesa na economia europeia. Par outras palavras, 
o espa<;:o econ6mico portugues nao esta inevitavelmente condenado a ser o 
elemento passivo e estruturado (no sentido de Perroux) de fora para dentro. 
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E necessaria detectar os pontes «fortes» e os potencialmente fortes da 
economia portuguesa no quadro europeu. Esta detec9ao, cria9ao e desenvol
vimento de novas vantagens comparativas nao podem ser entregues somente 
a 16gica de funcionamento que decorre quer das regras de adesao quer da 
concretiza9ao do MI. 

Necessita de uma polftica voluntarista, no sentido de actua9ao sabre o 
desenvolvimento «espontaneo» das «for9as de mercado». Por outras palavras, 
necessita de um forte vector assente no princfpio, tambem integrado no AUE, 
da coesao econ6mico-social. 

0 segundo elemento que retivemos e o que decorre da realiza9ao do mer
cado interne previsto no AUE. Nao ha ainda condi96es para apresentar resul
tados grandemente inovadores, pois e assunto que exige estudo aprofundado 
por uma equipa que domine as varias areas abrangidas. 

No entanto, a filosofia liberal subjacente a realiza9ao do Ml, apostando 
fortemente nos ajustamentos operados pelos mecanismos do mercado, leva 
a imposi9ao dos es!-'3.90S e agentes econ6micos com maier capacidade e poder 
face aos seus concorrentes. Nesta capacidade, que e estruturante no sentido 
de F. Perroux, desempenham papeis determinantes, entre outros elementos, 
a capacidade financeira, a potencia tecnol6gica, o padrao de especializac;ao 
produtiva apoiada em sectores de forte procura, o domfnio das tecnicas de 
gestae e de organiza9ao, numa palavra, como nos ensina a teoria econ6mica, 
a capacidade competitiva (em sentido vasto) de se impor no mercado. Nao 
parece ser esta a situa9ao dos agentes econ6micos portugueses, nao obstante 
a confian9a manifestada por empresarios portugueses no inquerito efectuado 
no Verao de 1987 no ambito do Projecto «Os Custos de nao Europa». Vejam
-se a este prop6sito os quadros n.os 6, 7 e 8, nos quais a estrutura das res
pastas dos industriais inquiridos nao se afasta muito da estrutura da de par
ses bastante mais desenvolvidos. Atente-se a posi9ao mais optimista das 
respostas dos empresarios espanh6is e a posi9ao mais ceptica da dos gregos. 

Seria de interesse ter neste estudo as expectativas das organiza96es sin
dicais. Tal nao foi, aparentemente, considerado relevante para o estudo em 
causa. 

0 Ml tera certamente efeitos desfavoraveis na economia portuguesa, que 
vao desde reflexes na balan9a comercial a influencia nos sectores bancario 
e segurador, tal como nos transportes, telecomunica96es e mercados publicos. 

Por outre lado, a 16gica de funcionamento do Ml favorece a polariza9ao 
econ6mica em beneffcio das regioes/pafses mais rices. Talvez por haver cons
ciencia deste facto estao previstas derroga96es, clausulas de salvaguarda e 
perfodos transit6rios. 

Neste quadro, estara a economia portuguesa condenada a desempenhar 
o papel de «subdito» numa «Europa da competi9ao», onde sobrevivem e se 
impoem os mais fortes? 

0 terceiro elemento de reflexao diz respeito ao «tonus» encontrado para 
fazer face aos efeitos previsivelmente devastadores da realiza9ao do MI. 
Referimo-nos a coesao econ6mico-social. 
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QUADRO N.o 6 

Opiniao dos industriais sobre os efeitos da realizagao do mercado interno sobre o volume de vendas 

Conjunto da industria 
Republica 

Luxem-Belgica Dinamarca Federal da Grecia Espanha Fran9a lrlanda ltalia Holanda Portugal 
Alemanha burgo 

Vendas no mercado nacional: 

Crescimento importante 0 0 2 1 11 0 2 6 0 12 5 
Crescimento modesto . 15 8 15 10 26 8 12 21 10 25 20 
Sem alteragao/nao sabe ...... 63 81 75 54 46 64 68 64 90 54 48 
Redu<;:ao modesta 20 10 7 6 11 27 14 1 0 4 23 
Redu<;:ao importante 2 1 1 29 6 1 4 8 0 5 4 

Efeito lfquido 1 (a) -7 -3 +9 -24 + 20 -20 -4 + 18 + 10 + 28 -2 

Efeito lfquido 2 (b) .... ....... -5 -2 + 5 -26 + 13 -11 -3 + 8 + 5 + 18 -1 

Exportagoes intracomunitarias: 

Crescimento importante ....... 13 11 14 4 35 7 16 25 10 37 17 

Crescimento modesto ...... 74 49 50 51 22 50 55 43 70 52 48 

Sem altera<;:ao/nao sabe . .. 13 39 35 43 40 34 28 30 20 11 35 

Redugao modesta ..... 0 1 1 0 2 9 1 0 0 0 0 

Redu<;:ao importante .... 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 

Efeito lfquido 1 (a) .............. + 87 + 59 + 63 + 53 + 54 + 48 + 70 + 66 + 80 + 89 + 65 

Efeito lfquido 2 (b) ..... . . . . . . . + 50 + 35 + 39 + 28 + 44 + 28 + 43 + 45 + 45 + 65 + 41 

Exporta<;:oes para pafses terceiros: 

Crescimento importante 3 0 6 5 17 1 1 9 10 8 3 

Crescimento modesto ...... 30 12 22 18 23 16 8 27 30 15 22 

Sem alteragao/nao sabe . ..... 67 86 71 75 57 76 82 62 60 74 71 

Redugao modesta ...... ... 0 2 1 0 2 7 9 1 0 3 4 

Redu<;:ao importante 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 

Rei no CEE 12 Unido 

0 3 
6 15 

81 58 
12 11 
1 3 

-7 + 4 
-4 + 2 

9 17 
69 50 
22 30 
0 2 
0 1 

+ 78 + 64 
+ 44 + 40 

0 6 
13 20 
26 72 

1 2 

0 0 
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olio Republica 

Luxem- Rei no Conjunto da industria Belgica Dinamarca Federal da Gracia Espanha Franca lrlanda ltalia Holanda Portugal CEE 12 
Alemanha burgo Unido 

Efeito lfquido 1 (a) ................. + 33 + 10 + 27 + 21 + 37 + 10 0 + 34 + 40 + 20 + 21 + 12 + 24 
Efeito lfquido 2 (b) ................ + 18 + 5 + 17 + 12 + 27 + 6 + 1 + 21 + 25 + 14 + 12 + 6 + 15 
Vendas totais para todos os mercados: 

Cescimento importante ....... 5 6 4 3 22 1 7 13 0 11 12 3 7 
Crescimento modesto .......... 76 44 54 37 19 42 57 59 70 39 49 68 52 
Sem alterac;:ao/nao sabe ........ 19 47 38 45 52 47 27 24 30 50 29 26 36 
Reduc;:ao modesta ............. 0 2 3 4 3 40 8 1 0 0 8 3 4 
Reduc;:ao importante ........... 0 1 1 11 4 0 1 3 9 2 0 1 

Efeito lfquido 1 (a) ................. + 81 + 47 + 54 + 25 + 34 + 33 + 55 + 68 + 70 + 40 +51 + 68 + 54 
Efeito lfquido 2 (b) ................. + 43 + 26 + 29 + 9 + 26 +17 + 31 + 39 + 35 + 31 + 31 + 36 + 30 
Efeito quantitativa total ............. + 7 +6 + 5 + 1 +9 + 3 + 7 + 7 + 5 + 7 + 7 + 5 +5 

(a) Efeito llquido 1: diferenca, em percentagem, das empresas que preveem um crescimento das vendas ( +) e aquelas que preveem uma reducao (-). 
(b) Efeito lfquido 2: diferenca ponderada, em percentagem, das empresas que preveem um crescimento das vendas (importante: + 1; modesto: + 0,5) e aquelas que preveem uma reducao (impor

tante: - 1; modesto: - 0,5). 

Fonte: Economie Europeenne, n. 0 35, Marc;:o de 1988. 
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QUADRO N. 0 7 

Principals razoes invocadas em favor de um efeito positlvo nas vendas [ordenac;io (a)] 

Republica Luxem-Conjunto da industria Belgica Dinamarca Federal da Gracia Espanha Fran9a lrlanda ltalia Holanda 
Alemanha burgo 

Reduc;:ao dos prec;:os dos produtos nos 
mercados actuais .............. 1 4 1 4 1 3 2 3 3 5 

Capacidade de penetrar em novas mer-
cados (regionais) ................ 4 2 2 3 2 1 3 2 1 1 

Melhoria da competitividade nao-prec;:o 
(par exemplo, alterac;:ao na gama de 
produtos) ....................... 2 1 3 1 3 2 1 1 3 2 

Retirada de concorrentes ........... 5 5 5 5 4 5 4 4 3 3 

Crescimento geralmente mais rapido dos 
mercados na sequencia da realizac;:ao 
do mercado interno .............. 3 3 

'---
4 2 5 4 5 5 2 4 

(a) Ordena9ao baseada na importancia das principals razoes invocadas (escala de 1 a 5). 

Fonte: Economie Europeenne, n. o 35, Marc;:o de 1988. 

Rei no Portugal GEE 12 Unldo 

4 3 2/3 

2 1 1 

2 2 2/3 

5 5 5 

1 4 4 
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QUADRO N. 0 8 

Vantagens e riscos na realizac;io do mercado interno (respostas em percentagem) 

Conjunto da industria 
Republica 

Luxem· Rei no Belgica Dinamarca Federal da Gracia Espanha Fran9a lrlanda ltaJia Holanda Portugal CEE 12 
Alemanha burgo Unido 

Para a sua ernpresa: 

Vantagens muito mais elevadas ... 35 12 15 15 26 9 33 26 20 26 35 21 19 
Vantagens urn pouco rnais elevadas 38 42 37 40 33 36 33 38 40 25 25 45 37 
Sern altera<;:ao/nao sabe .... 25 42 41 19 30 49 28 30 40 44 30 29 37 
Riscos um pouco mais elevados .. 2 3 6 21 6 5 3 5 0 2 11 4 5 
Riscos muito mais elevados . 0 1 1 5 5 1 3 1 3 7 1 2 

Efeito liquido 1 (a) ............. + 71 + 50 + 45 + 29 + 48 + 39 + 60 + 58 + 60 + 46 + 42 + 61 + 49 

Efeito lfquido 2 (b). + 53 + 31 + 30 + 20 + 35 + 24 + 45 + 42 + 40 + 35 + 35 + 41 + 33 

Para a economia do seu pafs: 

Vantagens muito mais elevadas .. 35 15 17 14 25 7 23 21 40 30 31 18 18 

Vantagens um pouco mais elevadas 45 44 33 19 24 29 43 28 20 32 23 38 31 

Sem altera<;:ao/nao sabe ........ 18 33 43 19 37 40 17 36 40 31 22 33 38 

Riscos urn pouco mais elevados ... 2 7 6 29 6 20 14 10 0 5 16 10 10 

Riscos rnuito mais elevados . 0 1 1 19 8 4 3 5 0 2 8 1 3 

Efeito lfquido 1 (a) ..... + 78 + 51 + 43 -15 + 35 + 12 + 49 + 34 + 60 + 55 + 30 + 45 + 36 

Efeito liquido 2 (b) + 57 + 33 + 30 -10 + 26 + 8 + 35 + 25 + 50 + 42 + 27 + 31 + 26 

(a) Efeito liquido 1: diferen9a, em percentagem, das empresas que preveem um crescimento das vendas ( +) e aquelas que preveem uma redu9ao (-). 
(b) Efeito lfquido 2: diferen9a ponderada, em percentagem, das empresas que preveem um crescimento das vendas (importante: + 1; modesto: + 0,5) e aquelas que preveem uma redu9ao (impor· 

tante: - 1; modesto: - 0,5). 

Fonte: Economie Europeenne, n. o 35, Mar<;:o de 1988. 



Trata-se, de facto, de um princfpio que visa atenuar os efeitos do Ml nos 
pafses mais debeis economicamente. A sua concretiza9ao passa par tres ele
mentos necessaries (ja temos mais duvidas que sejam suficientes): o refor9o 
das verbas dos fundos estruturais (cuja duplica9ao ate 1992 ja foi decidida), 
a reforma de polftica agricola comum, de forma a nao continuar a absorver 
mais de 60% (s6 a Sec9ao Garantia) do or9amento comunitario, e beneficiando 
sobretuido os agricultores dos pafses mais ricos, e a refroma financeira da 
Comunidade que permita aumentar os recursos pr6prios. Os dois ultimos ele
mentos continuam a ser objecto de discussao. 

Neste quadro, Portugal tem todo o interesse em apostar forte no refor9o 
desta components do AUE, mas mostra-nos a realidade que os avan9os tem 
sido mais rapidos no domfnio do MI. 

E aqui que pode fazer sentido dispor de um projecto e de uma estrategia 
que salvaguardem o Pafs da completa dilui9ao e dependencia face aos cen
tres de poder sediados nas economias mais fortes da Gomunidade, com a Repu
blica Federal da Alemanha na lideran9a. 

A exigencia da maioria qualificada para as decisoes sabre o Ml e da una
nimidade para as relativas a coesao econ6mico-social impoe uma estrategia 
de alian9as que referee a posi9ao portuguesa, sem a deixar tributaria abso
luta de estrategias alheias. 

Dir-se-a que sentido faz nesta fase de internacionaliza9ao e integra9ao 
crescentes da economia portuguesa pensar ainda em termos nacionais. Do 
nosso ponto de vista, nao e perspectiva a perder, tanto mais que o evoluir 
da crise internacional tem vindo a acentuar, paradoxalmente a evolu9ao insti
tucional da GEE, as componentes nacionais. 

Portugal esta, assim, colocado perante a situa9ao (sera ainda op9ao?) de 
vir a integrar a «Europa do mercado interne» numa situa9ao de completa subal
ternizayao, ou, pelo contrario, de integrar uma «Europa social», no sentido que 
lhe demos atras, e nao limitada aos debates mais recentes sabre as rela96es 
e condi96es de trabalho. 

No primeiro caso, sera inevitavelmente uma pe9a no «grande mercado 
unico», na «Europa da competiyao», isto e, na «Europa dos mais fortes», com 
uma especializa9ao banal e subordinada. 

No segundo caso, pode aspirar a ser membra de uma Europa mais equi
librada, com uma visao de progresso social. 

Muitos se interrogarao se havera Iugar a esta postura alternativa. Do nosso 
ponto de vista, embora a «Europa social», tal como a entendemos aqui, nao 
exclua a concorrencia, a criatividade e o sucesso do que for eficiente e renta
vel, ela deve integrar elementos incompatfveis com o simples jogo dos meca
nismos de mercado, que inevitavelmente favorecem os mais fortes, acentuando 
desigualdades intra-pafses e intra-GEE. 

Setembro de 1988. 
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