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1 - lntrodu<;:ao: 

Tem escasseado os estudos praticos em torno das rela<;:oes inter-regionais, 
embora se tenha consciencia do quanta essas rela<;:oes e o quadro de inter
dependencias que lhes e subjacente condicionam o desenvolvimento das 
regioes menos favorecidas (1). 

Do ponto de vista te6rico e formal, a questao pode considerar-se resol
vida (Richardson, 1972; Riefler, 1973; Lopes, 1984) ao menos no campo da 
analise, ja que em termos de polftica econ6mica sempre se levantarao maio
res dificuldades. Com efeito, a extensao do modelo input-output a variavel 
espa<;:o, quer dizer, a desagrega<;:ao espacial do modelo, permite o domfnio das 
questoes inter-regionais em termos de analise econ6mica, pelo simples des
dobramento dos coeficientes tecnicos. Basta passar a referenciar a origem dos 
inputs e o destine dos outputs nao apenas para os sectores (i e j, respectiva
mente), mas tambem para os agregados espaciais, as regioes (r e s, respecti
vamente). Com toda a generalidade se tera o coeficiente tecnico 
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em que rsXij' sXij e sXj tem OS significados .correntes: 

sx i total dos recursos (au «empregos») do sector j na reg1ao s. 
sXii total dos inputs vindos do sector i para que na regiao s o sec

tori desenvolva o seu processo produtivo. 
rsXii inputs que o sector i da regiao r fornece ao sector j da regiao s. 

(*) Este trabalho enquadra-se nos estudos preparat6rios para o Plano Territorial do Algarve, 
encomendados ao Nucleo de Estudos Regionais e Urbanos do ISE pela Direcvao-Geral do Pla
neamento Urbanfstico. Nesses estudos estavam inclufdas a construl{ao da matriz de relaQoes inter
·sectoriais e uma avaliavao das relal{oes interregionais, de que este texto constitui o relat6rio sfntese. 

(**) Os autores sao membros do Nucleo de Estudos Regionais e Urbanos do lnstituto Superior 
de Economia. 

(1) Na realidade, a referencia a estudos praticos tem de limitar-se, no caso portugues, a 
LOPES (1977). 
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Como o segundo factor da expressao anterior e normalmente conhecido 
par coeficiente tecnico generico da regiao s, podemos escrever simplesmente 

(3) 

apenas se tendo que considerar, de novo (relativamente a analise mais habi
tual), OS COeficientes rstij, tradutores das rela<;:OeS inter-regionais. 

Formalmente, como se disse, a questao nao levantara duvidas. Na pra
tica levantam-se-lhe naturalmente dificuldades, ao nfvel da disponibilidade da 
informa<;:ao. Mas mesmo em termos de utiliza<;:ao o modelo anterior sempre 
contera todas as limita<;:oes conhecidas do modelo input-output tradicional, que 
nao sao de modo algUm tao pesadas em termos de analise quanta o sao no 
que respeita a sua utiliza<;:ao em polftica econ6mica. 

As exigencias quanta ao volume de informa<;:ao necessaria sao, como e 
evidente, bastante grandes, o que tem levado a procurar processos mais expe
ditos e obviamente menos ambiciosos, muito apoiados em regra sabre os mode
los de regressao elaborados a partir de recolhas de informa<;:ao par amos
tragem. 

Naturalmente, como princfpio basico a adoptar na constru<;:ao de qualquer 
modelo- par isso mesmo tambem nos modelos de regressao- sempre deve 
procurar-se que haja fundamenta<;:ao te6rica, ou, se quisermos, fundamenta
<;:ao 16gica, para a escolha das variaveis ex6genas, assim como sempre impor
tara que a escolha das variaveis explicativas recaia sabre informa<;:ao estatfs
tica facilmente disponfvel e minimamente valida, i. e., segura. 

Em circunstancias concretas, como as portuguesas, nada espantara que 
acabe par pensar-se na utiliza<;:ao possfvel de dados de natureza demogra
fica (2), assim como, em todas as circunstancias, sempre sera 16gica e teori
camente de admitir que a distancia entre as regioes seja factor explicative da 
maior ou menor intensidade das trocas. Os dados de natureza demogra.fica, 
concretamente a popula<;:ao existente nas diferentes regioes, tambem eles 
encontram suporte te6rico para a sua utiliza<;:ao, uma vez que sempre darao 
indica<;:oes acerca da dimensao dos mercados, a qual, logicamente, tem de 
ser elemento influenciador da intensidade das trocas. 

Nestes termos, e-se normalmente levado a construir e ensaiar modelos 
do tipo 

(4) 

que nao tem de ser confundidos, e menos ainda identificados, com os normal
mente designados modelos gravitacionais. Com efeito, sao diversas as formu-

(2) A disponibilidade de estimativas regionais do produto pode vir a constituir alternativa inte

ressante. 
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la<;:oes a que se pode chegar partindo de (4), desde formas em que as varia
veis se associam «multiplicativamente» 

(5) 

ate associa<;:oes lineares do tipo 

(6) 

para nao referir formula<;:oes mais complexas, sempre possfveis. As formula
c:;oes «gravitacionais» estao mais pr6ximas das referenciadas par (5); melhor 
sera dizer: estao inseridas naquela formula<;:ao; mas se par «formula<;:oes gra
vitacionais» se entender as do tipo que Reilly encontrou para o comercio a 
retalho nos Estados Unidos, com grande analogia em rela<;:ao ao modelo clas
sico da .ffsica newtoniana, entao podera dizer-se desde ja que s6 par mero 
acaso os modelos a que se chegue pelos metodos econometricos apresenta
rao a mesma forma. 

Trabalhando sabre dados da regiao algarvia iremos, par urn lado, carac
terizar genericamente alguns dos aspectos da economia da regiao particular
mente relacionados com as rela<;:oes de troca ~;om outros espa<;:os; par outro 
lado, ensaiar-se-ao tipos de modelos como os anteriores para tentar explicar 
as rela<;:oes inter-regionais identificadas, o que, para alem de acrescentar novas 
elementos a analise regional, permitira tambem discutir a forma como se com
portam modelos do tipo dos citados. 

2 - Alguns aspectos da economia algarvia 

Da matriz de rela<;:oes intersectoriais do Algarve (3) pode concluir-se pela 
existencia de urn defice elevado nas rela<;:oes comerciais com as outras regioes: 
a taxa de cobertura das importa<;:oes pelas exporta<;:oes e pouco superior 
a 70%. 

No que respeita as exporta<;:oes, pode dizer-se que em mais de 50% elas 
dependem de servi<;:os relacionados com a actividade turfstica; a agricultura 
e a silvicultura, com a pesca, contribuem com 35%, pertencendo as conser
vas de peixe e a madeira e corti<;:a 1 0 % e 3 %, respectivamente. 

As importa<;:oes tern estrutura significativamente diferente; nelas pesam 
sobretudo as industrias ligeiras (com mais de 45 %) e as pesadas (com mais 
de 35% ); a energia, par outro lado, toma mais de 15% do total. 

A rela<;:oes de troca desequilibradas junta-se assim uma grande depen
dencia do exterior em produtos verdadeiramente basicos. 

(3) Disponfvel na DGPU (Direc<;:ao-Geral do Planeamento Urbanfstico). 
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No inquerito realizado as trocas inter-regionais (4
) os produtos da agricul

tura, silvicultura e pescas representaram 55% das «safdas» e os produtos ali
mentares com alguma transforma<;:ao (conservas de peixe, carne, outros pro
dutos alimentares e bebidas) 12%; no restante predominavam os texteis e 
vestuario, o material de transportes, a madeira e corti<;:a e os produtos metali
cos, podendo interpretar-se a presen<;:a nas exporta<;:oes de produtos pouco 
relevantes no conjunto da economia algarvia como resultando de alguma domi
nancia da regiao sabre o Alentejo (particularmente o Baixo Alentejo). 

Nas importa<;:oes, os produtos do sector primario e os alimentares repre
sentavam menos de 30%. Foram as maquinas e material elect rico, com mais 
de 20% do total, que ocuparam o primeiro Iugar nos fluxos de entrada, 
seguindo-se-lhes os texteis e vestuario (cerca de 11 % ), a madeira e corti<;:a, 
como materias-primas (9% ), e os produtos metalicos e materia is de constru
<;:ao. Registe-se o fraco peso dos combustfveis que atingem a regiao pela via 
rodoviaria. 

A pormenoriza<;:ao das origens e destines mostra resultados curiosos (qua
dro n. o 1). 

QUADRO 1 

Estrutura espacial dos fluxos inter-regionais do Algarve 

(Em percentagem) 

Fluxes totais Vendas Compras Vendas X 100 
Compras 

Aveiro. 5,62 6,02 5,41 57,30 
Beja. 7,70 12,35 5,30 120,10 
Braga 3,56 4,99 2,83 90,75 
Bragan9a .. . . . . 0,55 1,61 00 

Castelo Branco . . . . . . ....... 0,11 0,31 0,01 1450,00 
Coimbra . . . .... 1,70 3,30 0,88 193,74 
Evora. ...... . . . . . . . . . . . .... 3,03 2,37 3,36 36,32 
Guarda ..... . . . . . . . . . . . . . .. 0,37 0,56 0,0 
Leiria .. . . . . ..... 6,20 6,58 6,01 56,41 
Lisboa. ... . . . . . . . . . . . ..... . .. 42,65 41,23 43,39 48,94 
Portalegre . ................ 1,25 0,46 1,65 14,47 
Porto .... .. . . . . . . ....... 8,54 11,87 6,83 89,54 
Santa rem ..... . . . . 4,46 2,55 5,44 24,14 
Setubal ........ . . . . . . . 13,72 4,94 18,24 13,94 
Viana do Castelo .. ............ 0,02 O,Q7 00 

Vila Real. .. . . . . . . . . . . . ..... . . * Viseu 0,51 1,34 O,Q7 914,71 

Total .... . . ... . ... . . . . . 100,00 100,00 100,00 51,50 

(4) Aproveita-se o ensejo para agradecer a GNR a colabora9ao prestada. 
0 inquerito foi realizado em dois perfodos de tres dias, urn no mes de Mar9o e o outro no 

de Junho de 1982, nas estradas, aos transportes de mercadorias com destino ou origem no Algarve, 
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0 Algarve apenas revela saldo comercial positivo com seis distritos do con
tinente, dos quais quatro sao verdadeiramente insignificantes no comercio algar
vio. Ficam, assim, com algum relevo apenas Coimbra e Beja: o primeiro, com 
um grau de desenvolvimento intermedio e realizando compras de produtos pri
marios e alimentares, mas sem base industrial que lhe permita concorrer com 
outras regioes na venda ao Algarve de bens industriais; o segundo, com conti
guidade geografica e fraca industria, importa do Algarve bens alimentares e 
tambem bens industriais e vende-lhe produtos primarios (particularmente cor
ti<;:a) e alguns produtos metalicos elaborados. 

As rela<;:oes mais desvantajosas sao com Portalegre e Evora e sobretudo 
com o litoral industrializado de Setubal, Lisboa e Leiria, a que se junta Santa
rem. Lisboa e Setubal aparecem, como se esperaria, como os principais par
ceiros comerciais do distrito de Faro: com eles se estabelece 56% do comer
cia da regiao, a eles destina o Algarve 46% das suas vendas «por estrada» 
e deles vem 62% das suas aquisi<;:oes; 78% do defice comercial do distrito 
de Faro e imputavel as rela<;:oes com Lisboa e Setubal (5). 

3 - Ensaio de alguns modelos explicativos das rela~oes de troca 

As informa<;:oes colhidas pelos inqueritos efectuados viriam a permitir o 
ensaio dos modelos referenciados anteriormente. De reter, neste caso, que, 
tratando-se de discutir os fluxos estabelecidos de e para o Algarve, apenas, 
a fun<;:ao geral passa a assumir a forma 

(4 ') 

vindo do mesmo modo 

(5 ') 

e 
(6 ') 

incidindo, portanto, sobre bens materiais que representam apenas tres quartos do comercio inter
-regional e que subavaliam particularmente as exportac;:oes. A natureza dos bens, a quantidade, 
a origem e o destino foram os elementos chaves dos levantamentos efectuados. 

A quantificac;:ao dos fluxos foi feita em unidades ffsicas, posteriormente convertidas em uni
dades monetarias, com base nos prec;:os medias das estatfsticas do comercio externo. 

No conjunto foram detectados, nos dias do inquerito, fluxos no montante de 460 000 can
tos. A relac;:ao «safdas (exportac;:oes)/entradas (importac;:oes)» foi pouco superior a 50 %, propor
c;:ao ligeiramente mais elevada do que a hom61oga determinada a partir da matriz, se forem exclufdos 
os servic;:os. 

(5) E necessaria ter em conta que para este resultado contribui o facto de estarmos a 
referir-nos a distritos onde se localizam as principais portas de entrada e safda de mercadorias 
para o estrangeiro. 
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A analise desenvolvida, tomando a populac;ao do distrito que se relaciona 
com Faro para indicador Pi da sua importancia e a distancia realmente per
corrida (entre origem e destino do fluxo) para di veio a revelar um comporta
mento melhor traduzido pelo modelo linear (6') do que par (5'), indicando-se 
a seguir as valores dos parametres a que se chegou e as coeficientes de deter
minac;ao respectivos (entre parentesis as valores do teste «t»): 

a, a, a, R' 

Fluxos totais . . . . ..... . . 33690.3 0.076 -105.16 
(7.51) (3.34) 0.84 

Vendas ..... .. . . . . . . 9164.1 0.025 - 30.68 
(7.05) (2.67) 0.82 

Compras . . . . . . . . ' .. 29314.0 0.053 - 95.86 
(6.78) (3.53) 0.83 

Para as fluxos totais, a formulac;ao (5') dava Iugar a R 2 = 0, 73, com 
a = 1 ,404, {J = 1, 773 e y = - 2,353. 

lndependentemente da circunstancia revelada pelos sinais dos coeficientes 
e da relativamente firme adequac;ao do modelo para a explicac;ao dos fluxos, 
sera talvez de ter em conta a menor dependencia em que as vendas se 
encontrariam, tanto do dimensionamento dos mercados compradores como da 
distancia a percorrer. Ja no que respeita as compras, a sensibilidade a acc;ao 
de atrito que a distancia exerce e a propria «importancia» do mercado 
abastecedor vem significativamente reforc;ada. Parece 16gico, de resto, que nas 
compras pese mais a minimizac;ao dos custos de transporte do que nas vendas. 

Este facto e particularmente nftido no caso dos produtos do sector 
primario. Como se pode ver no quadro n. o 2, as vendas, embora em mais de 
50% destinadas aos distritos de Lisboa e SetUbal, ainda sao em mais de 113 
colocadas nos distritos do litoral a norte de Coimbra. Nas compras nao se 
registaram fluxos com origem nos distritos a norte do Douro, a excepc;ao do 
Porto; e este, com as de Aveiro e Coimbra, apenas seriam responsaveis pelo 
abastecimento de 11 % dos produtos do primario comprados pelo Algarve. 
A importancia dos distritos alentejanos ficara principalmente a dever-se ao 
abastecimento de materia-prima para as industrias da madeira e da corti<;:a 
e da construc;ao. 
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QUADRO 2 

Estrutura espacial dos fluxes de vendas e compras por tipo de produtos no Algarve 

(Em percentagem) 

Vendas Compras 

Produtos Produtos Outros Produtos Produtos Outros 
do primario alimentares produtos do primario ali menta res produtos 

Aveiro . ' . . .... . . . . . . . . 9.70 2.65 1.16 7.27 3.44 5.49 
Beja . . . . . . . . . . . . . . . ... 2.43 19.18 26.26 8.87 3.39 5.02 
Braga .... . . . . . . . . . . ... 3.87 8.56 3.95 
Bragan<;:a ... .... . . . . . . . 4.82 
Castelo Branco . . . . . . . . 0.19 0.62 0.02 
Coimbra. . . . . . . .... . . . . 3.05 10.37 1.23 0.71 0.49 0.99 
Evora .. . . . . . . . . . . . 1.02 9.67 2.04 11.78 4.84 1.47 
Guarda ... . . . . ..... 0.55 0.67 
Leiria .. . . . . . . . . . 4.73 11.92 7.02 4.80 6.07 
Lisboa .... . ........ 49.27 37.55 29.30 22.29 42.83 47.46 
Portalegre .. . . 0.09 3.55 0.52 10.62 
Porto ..... . ... 16.74 6.40 5.78 3.41 3.33 8.20 
Santarem .. . . . ....... . . 3.46 0.09 1.91 16.78 5.15 3.37 
Setubal .... ..... . . . . . . 3.25 10.53 5.76 21.33 20.32 17.23 
Viana do Castelo ...... 0.13 
Vila Real 
Viseu . . . . . . . . . . . . . . . . 2.04 0.65 - 0.24 0.05 
Total .. . . . . . ... . ... 54.90 11.67 33.42 13.45 14.92 71.63 

Ainda no que respeita aos produtos do sector primano, e embora os 
resultados para as compras nao garantam sustenta9ao significativa do modelo, 
indicam-se tambem os parametros a que se chegou: 

Produtos do sector primario 

a, a, a, R' 

Vendas. ..... . . . . . . 301.46 0.02 -12.82 
(8.91) (1.82) 0.87 

Compras . . . . . ...... . . 6742.31 0.003 -14.19 
(2.35) (2.41) 0.53 

Apesar de todas as reservas que o segundo modelo levanta, nao deixa 
de ser interessante verificar como o factor «importancia» dos distritos, aferida 
pela sua popula9ao, pesa significativamente menos no caso das compras, sendo 
portanto, e em termos comparativos, a distancia um factor de atrito bem mais 
relevante para as compras do que para as vendas. 
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No que respeita aos produtos alimentares, as vendas aparecem dirigidas 
para Lisboa e Setubal (48 %) e para os distritos alentejanos mais pr6ximos 
(cerca de 30% ); e ainda para Coimbra (1 0%) e Porto (6%)- o que den uncia 
acQao significativa da distancia; ja nas compras sao Lisboa e SetUbal os 
grandes mercados de abastecimento (63% ), cabendo aos restantes dist ritos 
do literal importancia me nos significativa (12% ). 0 papel da distancia, como 
factor de atrito, e o do dimensionamento dos mercados podem avaliar-se para 
as compras e para as vendas a partir dos resultados que se indicam: 

Produtos alimentares 

a, a, a, R' 

Vendas. ... . . . . . . . ... 3588.2 0.0026 - 9.595 
(4.08) (3.40) 0.78 

Compras ..... 6066.95 0.0073 -17.325 
(4.46) (2.86) 0.73 

Relativamente aos «Outros produtos» sao Beja, Leiria e Lisboa (a que se 
pode juntar Setubal) os principais destines das vendas; as compras aparecem 
fortemente localizadas em Lisboa e SetUbal (65% ), com o Porto, Leiria e Aveiro 
em posi96es que ultrapassam as de Beja. 

0 suporte da informa({ao estatfstica e do modele e neste caso bastante 
fragil em relaQao as vendas. De todo o modo, nao deixa de ser expressiva 
a forma como, no caso das compras, tanto a distancia como a populaQao 
determinam fortemente o comportamento do fen6meno: 

Outros produtos 

a, a, a, R' 

Vendas .. . . ... 7405.91 0.0045 -14.836 
(2.26) (2.25) 0.484 

Compras . . . . . ...... 18531.08 0.042 -67.483 
(6.57) (2.99) 0.830 

4 - Algumas conclusoes 

A influencia conjugada do nfvel de industrializa({ao e do potencial de 
mercado (representados nos modelos pelo factor «populaQaO», e da distancia 
justificam que as rela96es de troca do distrito de Faro se concentrem 
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pesadamente nos distritos do litoral mais desenvolvido (82% ); a eles vende 
79% das suas exporta<;:oes e neles efectua 83% das compras. Alem deste 
litoral mais desenvolvido - em que e decisiva a predominancia de Lisboa e 
Setubal - apenas o distrito de Beja assume alguma relevancia (particularmente 
na compra de produtos alimentares e «outros» e na venda dos produtos 
primaries e «outros»), facto a que nao sera de modo algum alheia a proximidade 

geografica e a «imperiosidade» da passagem. 

A distancia e a popula<;:ao «explicam» razoavelmente os fluxos de compras 
e vendas atraves de um modelo linear. De qualquer modo, sempre se afirma 
terem as compras uma maior sensibilidade ao «espa<;:o», quer enquanto 

distancia ffsica quer enquanto realidade socialmente construfda: a sensibilidade 

a popula<;:ao e tambem sensibilidade em rela<;:ao aos desequilfbrios regionais. 
Sendo assim, importa chamar a aten<;:ao para o impacte positivo que poderao 
ter no desenvolvimento do Sui do pafs ac<;:oes integradas de fixa<;:ao das 

popula<;:oes e de promo<;:ao econ6mica do distrito de Faro e do Sui do Alentejo. 

Por outro lado, os resultados nao deixam de fundamentar a duvida sabre se 
a melhoria da acessibilidade inter-regional nao vira a redundar mais em favor 

das outras regioes (particularmente o litoral) do que propriamente do Algarve. 

No que respeita a economia do distrito de Faro, pode tambem concluir
-se ter o seu crescimento vindo a efectuar-se fundamentalmente na base da 

exporta<;:ao dos seus recursos naturais e na procura do litoral mais 
industrializado e do estrangeiro. A estes impulsos nao tera correspondido ainda 

satisfatoriamente a industria transformadora do distrito, porque se assiste a 

uma drenagem de recursos para a aquisi<;:ao de produtos industriais que e 

grande responsavel pelo defice registado. 

Deixa-se, a finalizar, um nota acerca do interesse em recorrer a este tipo 

de modelos, fora do contexto demasiado restrito e limitador em que se situam 
os normalmente designados por «gravitacionais». Tem-se abusado demasiado 

na sua utiliza<;:ao, numa perspectiva quase determinista que tem de ser 
emendada; m-as nada M, em princfpio, contra a utiliza<;:ao em Ciencias Sociais 
de modelos importados de outras disciplinas, nomeadamente da Ffsica. Mau 
sera, isso sim, que eles sejam aplicados tal como sao «importados», sem uma 
adequa<;:ao aos problemas concretes, sem ter em conta o caracter especffico 
dos fen6menos em analise. Porque continuamos, na aplica<;:ao feita com as 
formula<;:oes lineares (que foram as que melhor se adaptaram ao objecto de 
estudo), a ponderar sobre os efeitos de atrac<;:ao das «massas» e de atrito das 
«distancias», poderemos aceitar que andamos em torno de formula<;:oes 
«gravitacionais». S6 que lhes demos total flexibilidade e as utilizamos com 
respeito por regras base da metodologia da constru<;:ao de modelos, e nao como 
aplica<;:ao «cega>> de formula<;:oes preconcebidas. Assim, as regularidades 
gravitacionais nao podem deixar de ser validas. Po-las em causa equivaleria 
a por em causa todos os modelos - os econometricos, neste caso. 
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estrategia para a regiao no potencial do mercado, tanto ou mais do que nas melhorias de 
acessibilidade; sublinham a fragilidade da industria transformadora e a grande dependencia da 
base de exportac;:ao dos recursos naturais; e concluem pela validade dos modelos gravitacionais 
como modelos econometricos particulares. 

LOPES, A. Simoes; BAPTISTA, A. J. Mendes- Inter-regional input-output: the 
case of Algarve. 

Some analytical models of a «gravitational>• character are discussed using results of a survey 
on transport of goods by road carried out in the Algarve Region. 

The results which were obtained are used to briefly analise the economic struture cif the 
Region whose exports are largely dependent on natural resources and to discuss the effects of 
the distance and of the market potential on the movement of primary goods. The analysis shows 
that regional disequilibria have a significant effect upon that movement, the market potential being 
a more important factor than ac.cessibility. 
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