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EFEITOS DO ccDESARME,, ADUANEIRO 
SOBRE 0 COMERCIO BILATERAL LUSO-ESPANHOL 

Helena Rata(*) 

1 - lntroduc;io 

Quando Portugal e Espanha apresentaram a sua candidatura a CEE, Por
tugal recebia de Espanha cerca de 5% do valor total das suas importa<;:oes 
e vendia-lhe uns 2% das suas exporta<;:oes. 

Sem duvida, se fosse possfvel medir o contrabando entao efectuado entre 
os dais pafses, obterfamos percentagens superiores as indicadas. Mas mesmo 
nesse caso concluirfamos que o comercio bilateral luso-espanhol estava muito 
aquem das suas potencialidades, limitado artificialmente por inumeras barreiras. 

Mas, a 26 de Junho de 1979, Portugal e Espanha assinaram um Acordo 
de Comercio Livre destinado a liberalizar o comercio de produtos industriais 
entre os dais pafses, durante um perfodo de tempo nao inferior a oito anos 
(Acordo geralmente conhecido como o anexo P). 

Este Acordo veio a ser bastante criticado em Portugal por se considerar 
que o seu enquadramento geral e diversas disposi<;:oes favoreciam particular
mente a Espanha. 

No entanto, em 1985, a percentagem de importa<;:oes portuguesas prove
nientes de Espanha tinha subido para 7,4% e as exporta<;:oes portuguesas para 
Espanha tinha dobrado, em termos relatives, atingindo os 4,1 %. 

0 segundo grande passe para a liberaliza<;:ao do comercio bilateral luso
-espanhol deu-se em Mar<;:o de 1986, com a adesao simultanea de Portugal 
e da Espanha a CEE. 

Em Dezembro de 1987, apesar de ainda funcionarem algumas medidas 
transit6rias proteccionistas entre os dais pafses, a Espanha ja fornecia quase 
12 % das importa<;:oes totais portuguesas e absorvia 9 % das exporta<;:oes totais 
portuguesas. Por outras palavras, a Espanha era ja o 2. a fornecedor de Portu
gal e o seu 4. a cliente. 

Durante os dais primeiros anos p6s-adesao, tambem a taxa de cobertura 
das importa<;:oes portuguesas sofreu altera<;:oes substanciais, de um modo geral 
desfavoraveis a Portugal. Contudo, e necessaria acentuar que, nesse perfodo, 
a taxa de cobertura das importa<;:oes totais portuguesas de Espanha passou 
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de 41 ,4% a 52,1 %. Esta mel haria amorteceu a queda da taxa de cobertura 
das importa<;:oes portuguesas da Comunidade (- 25% incluindo a Espanha, 
- 31% para a CEE a Dez). 

0 aumento de 11 % da taxa de cobertura das importa<;:oes totais portu
guesas de Espanha deveu-se unicamente aos produtos manufacturados, tendo 
as respectivas taxas de cobertura passado de 33,2% para 53,7%. Para os 
restantes grupos de produtos, a taxa de cobertura das importa<;:oes portugue
sas de Espanha conheceu quedas importantes. 

Neste contexte, consideramos imprescindfvel fazer um estudo analftico do 
efeito «desarme» aduaneiro sabre a evolu<;:ao do comercio externo portugues, 
a tim de conseguirmos diferenciar desse efeito outras variaveis explicativas 
daquela evolu<;:ao e podermos perspectivar a evolu<;:ao do comercio bilateral 
luso-espanhol na Comunidade. 

No presente artigo apresentamos uma sfntese da abordagem metodol6-
gica utilizada nesse estudo C). assim como dos principais resultados e con
clusoes a que chegamos. 

2 - Metodologia 

0 estudo em questao abrangeu o perfodo 1979-1987, onde distinguimos 
dais subperfodos: 

1979-1985 - perfodo de aplica<;:ao do anexo P; 
1986-1987 - perfodo p6s-adesao a CEE. 

A metodologia e o correspondente tratamento estatfstico aplicado aque
les dois subperfodos nao pode ser identico por diversas razoes, a saber: 

1) As bases de dados utilizadas foram diferentes. Para o perfodo 
1979-1985 dispusemos, como convinha, de dados desagregados 
a nfvel de posi<;:oes da classifica<;:ao NEMCE, utilizada no acordo 
de desarme aduaneiro luso-espanhol; as estatfsticas de comercio 
externo para os anos p6s-adesao, disponfveis e com um nfvel satis
fat6rio de desagrega<;:ao por produto (dois dfgitos), pertencem a 
classifica<;:ao STCI; 

(1) Helena Rata, Comercio Bilateral Luso-Espanhol - Efeitos do «Desarme" Aduaneiro 
1979-1987, Setembro de 1988, INA, Oeiras. 
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2) Para o perfodo 1979-1983 tivemos tambem acesso as estatfsticas 
de comercio externo espanholas da classifica9ao NEMCE; 

3) No anexo P a discrimina9ao par posi9ao pautal do <<desarme» adua
neiro luso-espanhol esta explicitamente quantificada; alem disso, 
dispusemos de informa96es sabre diversos mecanismos de pro
tec9ao nao tarifaria, capazes de neutralizar o efeito «desarme» 
aduaneiro; 

4) Quando fizemos o estudo, as informa96es desagregadas a nfvel 
pautal sabre os direitos niveladores e outras possibilidades de sal
vaguarda dos interesses portugueses face a CEE ainda estavam 
em fase de processamento na Direc9ao-Geral das Alfandegas. 

2.1 - Metodologia utilizada para o periodo 1979·1985 

Para uma melhor compreensao da metodologia utilizada na analise do 
impacte do Acordo de Liberaliza9ao do Comercio Bilateral entre Portugal e 
Espanha, que entrou em vigor a 1 de Mar90 de 1980, convem relembrar: 

1) Esse Acordo integrava-se num acordo mais geral firmado entre 
a Espanha e a EFTA para as mutuas transac96es comerciais de 
produtos industriais, visando estabelecer um tratamento seme
lhante ao que ja vigorava entre a Espanha e a CEE; 

2) No caso da Espanha, as redu96es dos respectivos direitos de im
porta9ao relatives a produtos industriais figuravam nas listas A e 
B do anexo II e), abrangendo as posi96es pautais dos capftulos 
25 a 99 da classifica9ao NEMCE; as listas C e D do anexo 11 in
clufam tambem produtos destinados a alimenta9ao e produtos das 
industrias qufmicas, mas o respective «desarme» aduaneiro aplica
do aos produtos portugueses foi insignificante; 

3) As redu96es dos direitos de importa9ao aplicados par Portugal es
tavam nas listas A e 8 do anexo P e) e cobriam apenas OS 

produtos industriais; 
4) Os direitos de importa9ao espanh6is eram ad valorem, enquanto 

os portugueses eram taxas especfficas. 

A avalia9ao do impacto do anexo P sabre o comercio bilateral luso
·espanhol foi efectuada em termos globais e por grupos de produtos. 

(2) Lista A: reduc;ao de 80% dos direitos de importac;ao em finais de 1983; lista B: redu
c;ao de 45 % dos direitos de importac;ao em finais ·de 1983. 

{3) Lista A: reduc;ao de 60 % dos direitos de importac;ao em finais de 1983; lista B: redu
c;ao de 30% dos direitos de importac;ao em finais de 1983. 
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Na analise global utilizaram-se os indicadores classicos: 

- varia<;:ao da percentagem dos produtos industriais no valor total 
do comercio bilateral e da percentagem do comercio bilateral de 
produtos industriais no comercio externo portugues desses pro
dutos; 

- evolu<;:ao das taxas de cobertura das importa<;:oes portuguesas de 
produtos industriais espanh6is e do defice da balan<;:a comercial 
de Portugal com a Espanha devido aqueles produtos. 

A analise par grupos de produtos consistiu em: 

- identificar e quantificar as altera<;:oes na estrutura de composi<;:ao 
do comercio bilateral luso-espanhol decorrentes do Acordo; 

- avaliar a sensibilidade do comercio bilateral luso-espanhol ao 
mutua <<desarme» aduaneiro. 

Para quantificarmos as altera<;:oes na estrutura de composi<;:ao do comer
cia luso-espanhol recorremos aos seguintes indicadores: 

1 - varia<;:ao do peso relativo dos produtos industriais agregados, par 
capitulo NEMCE, em rela<;:ao ao valor total do comercio bilate
ral luso-espanhol de produtos industriais entre ·1979 e 1985; 

2 - varia<;:ao percentual do valor das transac<;:oes comerciais luso
·espanholas, par capitulo NEMCE, entre 1979 e 1985, a pre<;:os 
de 1979; 

3 - varia<;:ao dos termos de troca de Portugal em rela<;:ao a Espa
nha, par capitulo NEMCE, no mesmo periodo; 

4 - vami.<;:ao da percentagem das transac<;:oes comerciais de pro
dutos beneficiados pelas redu<;:oes dos direitos de importa<;:ao 
estipulados nas listas A e B dos anexos P e 11, dentro de cada 
capitulo NEMCE. 

A avalia<;:ao da sensibilidade das transac<;:oes bilaterais luso-espanholas 
ao <<desarme» aduaneiro foi efectuada utilizando-se os seguintes indica
dares (4

): 

1 - redu<;:ao efectiva dos direitos de importa<;:ao em Portugal e Espa
nha no periodo 1979-1985; 

2 - varia<;:ao dos pre<;:os dos produtos exportados no mercado interno 
do pais importador devido ao «desarme»; 

(4) Para o calculo destes indicadores desenvolvemos algoritmos especfficos, apresentados 
em anexo a este artigo. 
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. 
3 - variac;:ao do volume do comerc1o bilateral explicado pelo 

«desarme» e por outros factores. 

2.2- Metodologla utilizada para o periodo 1986·1987 

A adesao de Portugal e da Espanha a CEE, em Marc;o de 1986, alterou 
radicalmente o quadro institucional das relac;oes econ6micas bilaterais. Con· 
sequentemente, a avaliac;ao do efeito «desarme» no caso das transac;oes comer· 
ciais luso-espanholas teve de ser enquadrada no ambito mais geral da Cornu· 
nidade a Doze e dos efeitos da adesao sobre o comercio externo de Portugal 
com o resto do mundo. Assim, essa avaliac;:ao foi feita cruzando a informac;ao 
dos indicadores relatives a evoluc;ao do comercio externo de Portugal com a 
Espanha, a CEE e o resto do mundo. 

A metodologia utilizada na identificac;ao e quantificac;ao das alterac;oes 
na estrutura de composic;:ao do comercio externo portugues foi identica a expli· 
citada para o perfodo de 1979·1985. 

Para estimarmos o desvio e a criac;ao do comercio externo portugues 
decorrentes da adesao utilizaram-se os seguintes indicadores, respectivamente: 

1 - variac;:ao da repartic;:ao percentual do valor total do comercio 
externo portugues entre a CEE, a Espanha e o resto do mundo; 
este indicador foi igualmente utilizado ao nfvel mais desagregado, 
das secc;oes e divisoes STCI, o que permitiu identificarem-se as 
alterac;oes de posic;ao entre os principais fornecedores e clien· 
tes de Portugal dentro e fora da CEE; 

2 - variac;ao do volume das transac96es totais de comercio externo 
portugues e das transacc;:oes com a CEE, a Espanha, a CEE a 
Dez e o resto do mundo; em cada divisao STCI identificaram-se 
tambem os produtos mais dinamicos na criac;:ao de comercio, 
quer do lado importac;oe~ quer do lado exportac;oes. 

A nao disponibilidade de informac;:oes sobre o comercio externo portugues 
na classificac;ao NEMCE nem sobre o «desarme» aduaneiro e corresponden· 
tes medidas de salvaguarda, a um nfvel de desagregac;ao adequado, nao nos 
permitiu estimar os indicadores utilizados no perfodo 1979·1985 para a avalia· 
c;ao da sensibilidde do comercio luso-espanhol ao mutuo «desarme» aduaneiro. 

Em substituic;:ao, recorremos a indicadores que, ao permitirem tomar em 
considerac;:ao a capacidade de resposta no sistema produtivo portugues a nova 
realidade de concorrencia aberta, traduzem indirectamente a sensibilidade do 
comercio externo portugues ao efeito «desarme». Esses indicadores sao: 

1 - fndice das vantagens comparativas reveladas (VCR); 
2 - coeficiente de especializac;ao de Bela Balassa (CEB). 
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3 - Principais resultados e conclusoes do estudo 

3.1 - Efeitos do ccdesarme» aduaneiro estipulado no anexo P 

Da leitura do quadro n. o 1 pode concluir-se que, no perfodo 1979-1985, 
o «desarme» aduaneiro entre Portugal e a Espanha para os produtos indus
triais teria favorecido o incremento das transa96es bilaterais entre os dois 
pafses. 

Simultaneamente, verificou-se um aumento significative das taxas de cober
tura das importa9oes portuguesas de Espanha, embora as importa96es portu
guesas tenham tido um incremento superior ao das exporta9oes. 

Entretanto, a analise mais detalhada, por divisoes da classifica9ao STCI, 
utilizando os indicadores enumerados na metodologia, mostrou que o efeito 
<<desarme» aduaneiro do anexo P foi muito pouco significative. 

Com efeito, segundo as nossas estimativas (5), no perfodo 1979-1985 o 
<<desarme» aduaneiro espanhol explicou apenas cerca de 9 % do aumento de 
volume das exporta96es para Espanha de produtos industriais porugueses; por 
sua vez, o <<desarme» aduaneiro portugues s6 explicou 6,1 % do aumento de 
volume das importa96es portuguesas de produtos industriais espanh6is. 

OUADRO N. 0 1 

Evoluc;io do comercio luso·espanhol de produtos industrials e sua importincia 
relativa no comerclo externo portuguis (1979-1985) 

lmporta9oes Exporta9oes Taxas de cobertura das 

portuguesas portuguesas importa9oes portuguesas 

Ana 

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col.7 

1979 ............ 6,2 88,3 2,9 87,1 26,3 26 54,9 

1980 ............ 6 93,6 3,7 89,2 31,9 30,5 49,6 

1981 ............ 7,1 90,5 2,8 86,7 18,3 17,5 44,4 

1982 ............ 6,5 93,2 3,5 88,4 25,8 24,5 45,4 

1983 .. . . . . . . . . . . 5,7 95,5 4 89,1 44,1 41,2 58,5 

1984 ... . . . . . .... 8,1 94,1 4 79,9 40,5 34,4 66,6 

1985 .. . . . . . . . . .. 7,8 89,3 3,9 84,1 41,1 38,7 78 

Col. 1 - Percentagem das importa9oes portuguesas de produtos industrials provenientes de Espanha. 
Col. 2 - Percentagem dos produtos industrials no valor total das importa9oes portuguesas de Espanha. 
Col. 3 - Percentagem das exporta9oes portuguesas de produtos industrials que tiveram como destine a Espanha. 
Col. 4 - Percentagem dos produtos industrials no valor total das exporta9oes portuguesas para Espanha. 
Col. 5 - Taxa de cobertura do valor total das importa9Cies portuguesas de Espanha. 
Col. 6 - Taxa de cobertura das importa9oes portuguesas de produtos industrials de Espanha. 
Col. 7 - Taxa de cobertura das importa90es portuguesas de produtos industrials do resto do mundo. 

Fonte: INE. 

( 5) Estas estimativas foram feitas com base no algoritmo apresentado no anexo 11. 
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Nos quadros n.08 2 e 3 apresentamos uma sfntese de analise efectuada 
para os produtos industriais que integram os capftulos NEMCE com maior peso 
no valor total das exporta<;oes de produtos industriais portugueses para Espa
nha e das importa<;oes portuguesas de produtos industriais espanh6is, respec
tivamente. 

Ve-se assim que, no que se refere as exporta<;oes portuguesas para Espa
nha, com excep<;ao dos produtos do capitulo 44- Madeira e obras de madeira, 
o incremento das exporta<;oes foi sobretudo introduzido pela dinamica da rela
<;ao procura espanhola/oferta portuguesa. 

OUADRO N. 0 2 

lndicadores do efeito «desarmen aduaneiro espanhol 
sobre algumas exporta~oes portuguesas (1979·1985) 

Valor total das Volume de exporta9oes 

exporta96es de produtos portuguesas para Espanha 

industriais portugueses Exporta9oes portuguesas -

para Espanha de produtos incluidos !J.% 

Capitulos NEMCE - nas listas A e 8 (') 

Percentagem - Listas 
Explicado 

!J.% A e 8 
pelo 

-
1979 1985 

Total 
ccdesarmen 

29 - Produtos qufmicos 
1,4 8,0 [ Lista A .... -15 ] 3215,1 563,6 

inorganicos ... List a B. + 16,8 
39 - Materias plasticas artifi-

0,9 5,9 [ Lista A .. + 77,2 ] 5393,2 3944,2 
ciais ...... . . . . . . Lista B .. -31,6 

44 - Madeira e obras de ma-
21,7 7,8 [ Lista A. - 0,9 ] 52,2 6,8 

de ira List a B. 
-

..... . .. . .. + 1,5 
47- Materias-primas para 

fabrico de papel . .... 9,2 12,9 Lista B .. + 0,1 215,6 5,5 
48 - Papel, cartolina, cartao, 

obras de pasta de 
celulose .... . . . . . . 11,8 9,4 List a A. - 0,1 144,4 -

73- Ferro fundi do, ferro 
macio e a<;:o ..... 8,0 3,8 Lista B. ... -34,4 - 19,5 1,6 

85 - Maquinas e aparelhos 
electricos e objectos 
para uso electr6nico 5,3 7,0 List a B .... + 85,4 2540,0 261,6 

87 - Autom6veis, tractores e 
outros vefculos terres-
tres ........ . ... 4,5 9,8 List a B. . .. - 425,7 55,1 

(') As redu9oes nomina is dos direitos de importa9ao espanh6is para os produtos das listas A e 8 foram de 80 % e 45 %, 

respectivamente. 

Fonte: Quadros XIV, xv e xv1, Comercio Bilateral Luso-Espanhol, Helena Rato, Setembro de 
1988, INA, Oeiras. 

E, no entanto, necessaria precisar que a aplica<;ao pela Espanha do ICGI 
(impuesto compensatorio de gravamanes interiores) neutralizou, em parte, o 
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efeito de redu9ao dos direitos de importa9ao. A titulo de exemplo podemos 
referir o caso do capitulo 87, onde a redu9ao efectiva, em media, da taxa ad 
valorem dos direitos de importa9ao espanh6is foi de 8,5 %, mas o ICGI era 
superior a 16 %. 

Contudo, o «desarme» aduaneiro espanhol parece ter contribufdo para uma 
altera9ao na estrutura de composi9ao das exporta96es portuguesas para Espa
nha, tendo-se verificado um decrescimo de exporta96es de produtos inclufdos 
na lista A e um acrescimo das exporta96es inclufdas na lista B. 

QUADRO N. 0 3 

lndicadores do efeito «desarme» aduaneiro portuguis 
sobre algumas importac;oes portuguesas de produtos espanh6is (1979·1985) 

Valor total das Volume de importa9oes 

importa9oes portugue· 
lmporta9oes portuguesas 

portuguesas de Espanha 

sas de produtos indus- -
trials espanh6is 

de produtos industrials 
!J.% 

espanh6is incluidas 
Capftulos NEMCE -

nas listas A e B (') 
Percentagem List as -

AeB 
Explicado 

4% pelo -
1979 1985 

Total 
ccdesarme)l 

27 - Combustfveis e oleos 
3,9 14,1 [ Lista A .. -22,4 

J 493,1 1,8 
minerais ... . . . Lista B. . . -22,8 

29 - Produtos qufmicos or· 
9,3 3,7 [ Lista A. ... -24,3 

J 15,1 3,0 -
ganicos . . . . . . . . . . . . Lista B. ... + 0,2 

39 - Materias plasticas arti-
10,5 4,8 [ Lista A. ... + 0,7 

J 3,6 1,3 
ficiais ..... . . . . . . . . . Lista B. . .. -20,9 

73- Ferro fundido, ferro [ Lista A. ... - 0,5 
J 6,0 8,9 - 15,1 30,5 

macio e aQo .... ... List a B .. - 0,8 
84- Caldeiras, maquinas, I I 

aparelhos e instrumen- 17,5 11,7 [ Lista A. ... + 0,6 
J 375,7 136,9 

tos mecanicos 
List a B. ... + 20,5 

. . . . . . I 
J 

85 - Maquinas e aparelhos 
[ Lista A .. + 3,1 

electricos e objectos - - - 52,8 33,3 
Lista B ... -9,1 

para uso domestico ... I 
J 

87 - Autom6veis, tractores, 
[ Lista A. -25,5 

velocipedes e outros 10,8 22,7 
Lista B. + 28,3 

317,5 8,6 
vefculos terrestres ... 

. .. 

I I 
(') As redu9oes nominais des direitos de importa9ao portugueses para os produtos das listas A e B for am de 60% e 30%, 

respectlvamente. 

Fonte: Quadros XVIII, x1x e xx, Comercio Bilateral Luso-Espanhol, Helena Rato, Setembro de 
1988, INA, Oeiras. 

Par outro lado, como os direitos de importa9ao portugueses sujeitos as redu-
96es previstas no anexo P eram taxas especfficas, e porque o perfodo 
1979-1985 se caracterizou por uma subida geral de pre9os, as redu96es efec
tivas daqueles direitos de importa<;ao em termos de valor foram quase sem-
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pre superiores as estipuladas. Nesses casos, a reduc;:ao dos direitos de impor
tac;:ao portugueses funcionou como subvenc;:ao as importac;:oes de produtos 
espanh6is (6

). Mas essa subvenc;:ao s6 se traduziu num aumento real e signi
ficative das importac;:oes de produtos inclufdos em oito capftulos NEMCE, entre 
os quais destacamos os capftulos 87, 85 e 84. 

3.2 - Efeitos da adesio a CEE ate Dezembro de 1987 

Durante os dois primeiros anos de adesao verificou-se uma alterac;:ao muito 
significativa da estrutura de composic;:ao das exportac;:oes portuguesas para 
Espanha. 

Como mostra o quadro n. o 4, a parte dos produtos manufacturados subiu 
de 45% para 69 %, enquanto diminufa a percentagem relativa dos restantes 
grupos de produtos. 

QUADRO N. 0 4 

Estrutura de composic;io do comerclo externo portuguis 
com a Espanha e a CEE a Dez (1985·1987) 

Exporta96es lmportaQOes 

SecQoes STGI 
Espanha GEE a Dez Espanha GEE a Dez 

1985 1987 1985 1987 1985 1987 1985 1987 

0 + 1 - Produtos ali-
menta res, bebi-
das e tabaco ... 12,5 6,9 6,7 6,4 9,9 11,5 3,6 5,3 

2 - Materias-primas 
nao comestiveis 
(excepto com-
bustfveis) .... .. 22,6 11,7 9,6 10,4 6,6 5,9 4,0 4,3 

3 - Combustiveis e 
lubrificantes .... 1,7 1,9 3,7 1,3 12,9 3,3 10,0 4,1 

4 -Oleos e gorduras 
animais e vege-
tais .......... 3,0 0,7 0,2 0,4 0,5 0,1 0,2 0,1 

5- Produtos quimi-
cos e conexos 15,6 9,5 6,7 4,6 10,9 11,8 18,2 14,1 

6 + 7 + 8 + 9 - Produ-
tos manufactura-
dos. . . ........ 44,6 69,3 73,1 76,9 59,2 67,4 64,0 72,0 

. Total ..... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Quadros XXII e XXIII, ob. cit., Helena Rata, Setembro de 1988, INA, Oeiras, com base 
nas Estatfsticas do Comercio Externo, INE. 

(6) V. anexo 1. 
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Pelo contrario, o efeito adesao sabre a estrutura de importa96es portugue
sas de Espanha foi bastante limitado, embora tenha havido um acrescimo rela
tivo das importa96es de produtos manufacturados e de produtos alimentares. 

0 incremento da parte dos produtos manufacturados no valor total das 
exporta96es portuguesas para Espanha reflectiu-se nas taxas de cobertura das 
importa96es portuguesas (quadro n. o 5). 

QUADRO N. 0 5 

Taxa de cobertura das importac;oes portuguesas (1985·1987) 

Espanha CEE a Dez - Total do resto 
do mundo 

Sec9oes STCI 

1985 1987 1985 1987 1985 1987 

0 + 1 - Produtos alimentares, bebidas e 
tabaco ____ . __ . _ . ............. 52,5 31,0 211,6 99,1 53,2 47,6 

2 - Materias-primas nao comestiveis 
(excepto combustiveis) _ . _ ...... 143,3 103,5 272,5 199,5 50,9 77,3 

3 - Combustiveis minerais e lubrificantes 5,6 30,4 41,6 26,7 12,5 11 '1 
4 -Oleos e gorduras animais e vegetais 236,4 406,8 105,8 193,0 366,7 223,1 
5 - Produtos quimicos e ·conexos ___ 57,3 41,7 41,8 26,9 61,9 34,9 
6 + 7 + 8 + 9 - Produtos manufacturados 33,2 53,7 128,0 89,2 123,8 84,7 

Total . ___ -. . -- 41,4 52,1 113,0 81,9 74,3 68,2 

Fonte: Quadro XXIV, ob. cit., Helena Rato, Setembro de 1988, INA, Oeiras, com base nas 
Estatfsticas do Comercio Externo, INE. 

Entre os produtos alimentares, a queda da taxa de cobertura das importa-
96es portuguesas de Espanha deveu-se as bebidas (3549,3% em 1985 e 82,5 % 
em 1987). Pelo contrario, o incremento das exporta96es de azeite melhorou 
a taxa de cobertura da sec9aoA. Nos produtos manufacturados foi essencial
mente o incremento das exporta96es de vefculos de estrada (e respectivas 
pe9as) que induziu a subida das taxas de cobertura. 

Quer a altera9ao da estrutura de composi9ao do comercio externo portu
gues quer as altera96es verificadas nas taxas de cobertura das importa<;6es 
portuguesas de Espanha e dos restantes pafses membros da CEE reflectem 
dais efeitos esperados da adesao: o desvio e a cria9ao de comercio. 

Em termos relatives estimamos que o desvio do comercio externo portu
gues decorrente da adesao foi da ordem dos 30 %. Mas em termos reais esse 
desvio foi menor, pais a queda do pre9o do petr61eo reduziu o valor relativo 
das importa96es do resto do mundo. 
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Para avaliarmos a amplitude da cria9ao de comercio estimamos a varia
c;:ao do volume das importa96es e exporta96es portuguesas ao nfvel da desa
gregayao de dais dfgitos (divisoes STCI). 

Da analise desses indicadores as conclusoes mais importantes que reti
ramos foram as seguintes: 

1) A adesao de Portugal a CEE e o consequente «desarme» adua
neiro entre Portugal e Espanha induziu a cria9ao de comercio de 
produtos alimentares e bebidas, de materias-primas nao alimen
tares, incluindo os combustfveis, de produtos qufmicos e de pro
dutos manufacturados; 

2) Contudo, essa cria9ao de comercio traduziu-se sobretudo num 
incremento do volume de importa96es portuguesas; 

3) No que se refere ao comercio luso-espanhol, o incremento do 
volume das importa96es portuguesas relativamente ao das expor
taQ6es foi sobretudo importante no caso dos agro-alimentares e 
dos produtos qufmicos; mas o mercado espanhol mostrou-se bas
tante receptivo aos produtos portugueses manufacturados, 
destacando-se entre estes as obras de corti9a e madeira, o ferro 
e o a9o, as obras de minerais nao metalicos, as maquinas gera
doras, motores e respectivos equipamentos, as maquinas e apa
relhos electricos n. e., os artigos e acess6rios de vestuario, o cai
Qado, os vefculos de estrada. 

Para melhor captarmos a dinamica de evoluQao de comercio bilateral luso
-espanhol na situaQao de livre concorrencia decorrente da adesao, procurando 
tomar em linha de conta a capacidade de resposta do sistema produtivo por
tugues, estimamos para as divisoes STCI o fndice das vantagens comparati
vas reveladas (VCR) e o coeficiente de especializaQao de Bela Balassa (CEB) 
de Portugual em relaQao a CEE e a Espanha. 

No quadro n. o 6 apresentamos os valores desses indicadores para as divi
soes STCI mais significativas C) no valor das exporta96es portuguesas e que, 
em 1985 e ou 1987, VCR > 0 e ou CEB > 30 % em rela9ao a Espanha ou 
a CEE C). 

A primeira observaQao sabre o quadro n. o 6 e a ausencia das divisoes 
STCI 67 e 78 (ferro e a9o; vefculos de estrada), porque os respectivos valores 
de VCR e CEB em 1985 e 1987 foram negativos, indicando ausencia de vanta
gens reveladas comparativas e de especializaQao de Portugal face aos parcei
ros comunitarios. 

(?) Para infarma<;:aa sabre esses indicadares referentes as autras divisoes STCI, v. quadra 
XXXII, ob. cit., Helena Rata, Setembra de 1988, INA, Oeiras. 
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QUADRO N. 0 6 

Vantagens comparativas reveladas e especializac;io (1985·1987) 

Espanha GEE 

Divisoes STCI 
VCR CEB VCR CEB 

1985 1987 1985 1987 1985 1987 1985 1987 

03- Peixes, crusta-

ceos, moluscos e 

seus preparados -0,439 -0,581 -57,9 -55,4 1,824 -0,115 75,0 -16,8 

08- Alimentos para 

animais ... 1,741 0,776 44,5 5,2 -0,116 -0,488 0,3 -35,9 

11- Bebidas ... 4,451 0,533 94,5 - 6,7 3,027 2,152 91,8 73,7 

24 - Corti9a e ma-

deira. . . . .. 3,023 0,512 32,6 - 7,8 1,559 1,485 91,7 66,6 

25 - Pasta e desper-

dfcios de papel 2,680 4,604 71,6 96,2 5,472 5,391 99,3 99,0 

51 - Produtos qufmi-

cos organicos 3,776 0,029 89,5 -30,9 -1,225 -1,152 -61,9 -60,8 

58 - Materias plasti-

cas artificiais ... 0,189 -0,116 -33,3 -37,3 -1,521 -1,069 -60,4 -55,8 

59 - Produtos qufmi-

cos diversos n. e. 0,173 0,419 -34,0 -12,4 0,164 -0,034 14,2 -14,8 

63 - Obras de corti9a 

e madeira ... 3,687 2,411 88,6 70,2 4,602 3,412 98,2 92,0 

64- Papel, cartao e 

artigos de pasta 

de celulose 1,531 0,869 31,3 10,0 0,170 0,178 14,5 - 5,7 

66 - Obras de mine-

rais nao metali-

cos ... 0,984 0,730 5,1 3,1 0,690 0,676 38,5 20,4 

69 - Obras de metais 

n. e .... . . . 1,164 0,295 14,0 -18,4 -0,477 -0,204 -17,6 -22,9 

77 - Maquinas e apa-

relhos n. e.; suas 

partes e pe9as 

separadas 0,499 0,513 -18,9 - 7,7 -0,207 0,033 -18,9 - 7,7 

84 - Vestuario e con-

fec96es ...... 1,156 1,327 13,6 31,8 3,647 2,858 95,5 86,1 

85 - Cal9ado .... .. 1,223 -0,624 16,9 -56,9 4,940 3,214 98,7 90,1 

Fonte: Quadro XXXII, ob. cit., Helena Rata, Setembro de 1988, INA, Oeiras. 
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Par outro lado, o quadro n. o 6 mostra que: 

1) No seu comercio com a Espanha, Portugal s6 demonstrou ter van
tagens comparativas reveladas associadas a um elevado grau de 
especializac;:ao para tres grupos de produtos: 

- pasta e desperdicios de papel; 
- obras de cortic;:a e madeira; 
- vestuario e confecc;:oes; 

2) No entanto, se atendermos aos valores dos indicadores VCR e CEB 
em relac;:ao a CEE e a Espanha, em 1985, pode admitir-se que Por
tugal venha a recuperar vantagens comparativas reveladas, atra
ves de um esforc;:o de marketing no sentido de adaptar melhor a 
oferta a especificidade do mercado espanhol, no caso dos seguin
tes produtos: 

- bebidas; 
- cortic;:a e madeira; 
- calc;:ado; 

3) Mas, sem duvida, a principal conclusao a retirar-se do quadro 
n. o 6 e que, durante as dais primeiros anos da adesao, Portugal 
perdeu vantagens comparativas e graus de especilizac;:ao face a 
Espanha e aos restantes parceiros da CEE. 

Segundo as indicadores do quadro n. o 6, s6 a divisao STCI 

25 - Pasta e desperdicios de papel viu aumentar o VCR e o CEB. 

Em suma, a adesao simultanea de Portugal e da Espanha a CEE poten
cializou o desenvolvimento do comercio bilateral entre as dais paises. 

Contudo, apesar de o incremento das exportac;:oes de produtos manufac
turados portugueses ter contribuido para um aumento das taxas de cobertura 
das importac;:oes portuguesas de Espanha, o defice externo comercial face a 
Comunidade aumentou em termos absolutes e relatives. 

Par outro lado, mesmo em relac;:ao a Espanha, o incremento da taxa de 
cobertura das importac;:oes portuguesas nao pode iludir duas questoes funda
mentais: o aumento do defice em agro-alimentares e produtos quimicos; o facto 
de Portugal nao ter nem vantagens comparativas reveladas nem um indice de 
especializac;:ao aceitavel relativamente aos veiculos de estrada, posic;:ao STCI 
fundamental para o elevado incremento das exportac;:oes de produtos manu
facturados portugueses para Espanha no periodo 1985-1987. 

Uma tal situac;:ao traduz a inadequac;:ao do tecido produtivo portugues ao 
desafio comunitario, que urge resolver. 
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on de: 

ANEXO 

Algoritmos utlllzados na estima~io da sensibllidade das transac~oes comercials 
luso·espanholas ao «desarme» aduanelro 

1 - Reduc;:ao efectiva da taxa de protecc;:ao aduaneira: 

i =capitulo NEMCE; 

• T i _ -x . Tito 
Ll [ ---.-

1 + Tlt0 

x =taxa de reduc;:ao nominal dos direitos de importac;:ao; 
T10 =taxa ad valorem dos direitos de importac;:ao antes do «desarme». 

2- Transformac;:ao das reduc;:oes dos direitos de importac;:ao (DI) do regime de taxas espe· 
cfficas para taxas ad valorem: 

Seja: 

q. - quantidade de um produto importado; 
x -taxa especffica aplicada em to, 

Em t,, tendo havido uma reduc;:ao dos direitos de importac;:ao, a uma taxa y, temos: 

Dlr, =q, X(1-y) 

Se no perfodo to-t•, o produto importado conheceu uma subida de prec;:os a uma taxa 
i, o valor dos direitos de importac;:ao que deveria ser pago seria: 

Dl'r,=q, (1 +t)X(1-y) 
logo: 

Dl 'r,-Dir, =q, X i(1-y) 

Ve-se, portanto, que em termos ad valorem os direitos de importac;:ao a serem pagos em 
t, seriam: 

Y'=y+i(1-y)~ 

3 - Variac;:ao dos prec;:os dos produtos exportados a entrada do pafs importador devido ao 
<rdesarme» aduaneiro: 
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Em 10 , o prec;:o de um produto exportado a entrada no pafs importador (P' Xt0) e: 

on de: 

P' Xto = PXto(1 + Tto) 
P' Xto= PX· + PX· = Tto 

n. =taxa ad valorem dos direitos de importac;:ao; 
PXto = prec;:o a exportac;:ao. 

Em t .. mantendo Tt0 , terfamos: 

P' Xt, = PXt, + PXt, · = Tto 



Mas, tendo havido uma redu<;ao nominal de Tt0 =x, entao: 

P' Xt" = PXt" + (Tto-xTto) PXt" 

logo: 
/1P' X tn P'Xtn-P'Xto 

to P'Xtn 

Fazendo as substitui<;oes de P' Xr,, PXr0 e as simplifica<;oes adequadas, chega-se a: 

= 11Tt X PXtn 
PXt0 

ou seja, a varia<;ao de pre<;os do produto exportado a entrada do mercado impor
tador, devido ao «desarme». 
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