
Estudos de Economia. vol. VI. n. o 1. Out.·Dez., 1985 

0 ENVOLVIMENTO INTERNACIONAL 
DA ECONOMIA PORTUGUESA: 
UMA ANALISE DOS FLUXOS DE INVESTIMENTO (*) 

Vi tor Cora do Simoes (* *) 

1 - Considera~oes previas 

A segunda metade da decada de 70 e o infcio dos anos 80 tem sido mar
cades por uma altera<;ao das caracterfsticas do investimento internacional, as 
quais se afastam sensivelmente da teoria tradicional do ciclo do produto, como 
alias foi ja reconhecido pelo proprio Raymond Vernon (Vernon, 1979). As muta
<;6es mais salientes prendem-se com quatro factos principais. Em primeiro Iugar, 
a quebra da lideran<;a americana como fonte do investimento internacional e 
a expansao dos investimentos cruzados (Mucchielli e Thuillier, 1982; Dunning, 
1982; Lall e Siddarthan, 1982; Laubier, 1982; Lanteri, 1984). Em segundo Iugar, 
o refor<;o de novas formas de acordos de investimento internacional (joint
-ventures, management contracts, franchising, contratos chave-na-mao, con
tratos de licen<;a) em alternativa ao investimento directo tradicional, caracteri
zado pel a deten<;ao de posi<;oes maioritarias no capital (Oman, 1984; U NCTC, 
1983; Madeuf e Ominami, 1983). Depois, a emergencia das chamadas multi
nacionais do Terceiro Mundo, a par da intensifica<;ao dos fluxos de transfe
rencia de tecnologia entre os pafses em desenvolvimento (Wells, 1980; Lall, 
1983, 1983-a, 1984; UNIDO, 1983; Katz e Kosacoff, 1983; Lecraw, 1977). Final
mente, o crescimento do investimento intra-industria de forma analoga ao do 
comercio internacfonal intra-industria (Dunning, 1981-a; Caves, 1980). 

Estes fen6menos vieram sublinhar a necessidade de estudar o posiciona
mento dos pafses face ao investimento directo internacional de uma forma glo
bal, ultrapassando a analise de fluxos unidireccionais. Assim J. L. Mucchielli 
apresenta uma classifica<;ao dos pafses em grupos consoante as rela<;oes entre 
os respectivos fluxos de entrada e de safda de investimento (Mucchielli, 1982). 
John Dunning, par seu turno, introduz o conceito de «ciclo de desenvolvimento 
do investimento directo» (direct investment development cycle), relacionando 
o nfvel de desenvolvimento econ6mico dos pafses com o respective envolvi
mento nos movimentos internacionais de capita is (Dunning, 1981 ). 

0 presente trabalho pretende constituir uma achega adicional para a refle
xao sabre esta tematica, aplicada ao caso portugues. 

(*} As opinioes aqui expressas vinculam apenas o autor e nao traduzem necessariamente 
as posic;:oes do liE. Uma versao preliminar deste trabalho foi apresentada ao Encontro sabre 
Empresas Multinacionais. Estrutura Econ6mica e Competitividade lnternacional, promovido pelo 
IRM e realizado em Bellagio, ltalia, em Outubro de 1983. 

(* *) Subdirector da Direcc;:ao de Estudos e Planeamento do lnstituto de lnvestimento 
Estrangeiro. Assistente convidado do lnstituto Superior de Economia. 
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Procurar-se-a efectuar uma abordagem integrada, numa perspectiva his
t6rica, do envolvimento internacional da economia portuguesa, entendido este 
como o significado relativo dos fluxos de entrada e de safda de investimento 
directo no conjunto da economia nacional. 

A posic;:ao de Portugal face aos movimentos internacionais de capitais tern 
sido fortemente influenciada par condicionalismos de natureza polftica
-ecan6mica determinantes da atitude das autoridades governamentais, parti
cularmente no que respeita a entrada de investimento directo estrangeiro (IDE) 
(Matos, 1972; Rodrigues, 1977; Donges, 1979). Pareceu, par isso, aconselha
vel utilizar, para a analise do sistema econ6mico portugues e da atitude da 
Administrac;:ao face ao IDE, o paradigma ESP (enquadramento, sistema e polf
ticas) introduzido par Koopman e Montias para o estudo e comparac;:ao das 
sistemas econ6micos (Koopman e Monti as, 1971) (1). 

Poderao, assim, ser identificadas tres fases principais no envolvimento 
internacional da economia portuguesa no pas-guerra: 

i) «Nacionalismo»; 
ii) «Abertura ao exterior»; 
iii) Perfodo recente. 

A primeira abrange os anos 40 e 50 e caracteriza-se par uma posic;:ao 
de desconfianc;:a, e mesmo de rejeic;:ao, face as entradas de IDE. A segunda, 
cobrindo a decada de 60 e o infcio da de 70, e marcada par uma sensfvel 
liberalizac;:ao das atitudes governamentais face ao investimento oriundo do 
estrangeiro. A terceira, posterior a 197 4, envolve cambiantes muito diversos, 
desde a confrontac;:ao aberta de 1975 ate as tentativas cada vez mais fortes 
de atracc;:ao do IDE iniciadas a partir de 1977-1978. 

2 - A fase ~o ((nacionalismon 

A ausencia de informac;:ao segura sabre os fluxos de IDE anteriores a 1964 
levou-nos a elaborar o quadro n. o 1, no qual se apresentam os valores medias 
anuais, par quinquenios, da importac;:ao_ e da exportac;:ao de capitais privados 
a media e Iongo prazos. Apesar de incluir movimentos de capitais que nao cons
tituem investimento directo (designadamente creditos ligados a operac;:oes de 
mercadorias e movimentos de caracter pessoal) (2), a sua evoluc;:ao pode ser 

(1) Segundo estes autores os sistemas econ6micos podem ser descritos com base em tres 
elementos: enquadramento (incluindo os recursos naturais e humanos existentes, a tecnologia, os 
factores e rela<;:oes externos e o impacto de circunstancias aleat6rias); sistema propriamente dito, 
correspondente a estn.itura institucional e organizativa, bem como as normas, valores e tradi<;:oes 
que influenciam o comportamento dos agentes econ6micos e determinam a afecta<;:ao dos recur
sos; e as polfticas, entendidas como os objectivos governamentais e as medidas tomadas para 
os concretizar. 

(2) 0 IDE tera correspondido, na decada de 60, a entre 10% e 20% dos valores da impor
ta<;:ao de capitais privados a medio e Iongo prazos. (Matos, 1982). 
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considerada, na falta de series cronologicas mais correctas, um indicador da 
evoluc;:ao do IDE ao Iongo dos anos 50 e da primeira metade de 60 (3). 

QUADRO N. 0 1 

Movimento de capitais privados a medio e Iongo prazos 

(Medias anuais) 
(Unidade: 106 US d61ares) 

Entradas Saidas Sal do 

1950-1954. 4,1 1,6 2,5 

1955-1959. 3,4 1,6 1,8 

1960-1964. 50 17 33 

1965-1969 161 96 65 
1970-1974 .. 314 209 105 
1975-1979. ........ 618 469 149 
1980-1983. 2021 812 1209 

Fonte: Banco de Portugal, Relat6rio do Conselho de Administra<;ao, varios anos. 

Da analise do referido quadro ressalta o diminuto valor da importac;:ao e 
da exportac;:ao de capitais durante toda a decada de 50 (4

). 

Este comportamento do IDE surge justificado se analisarmos as caracte
rfsticas da economia portuguesa e as polfticas governamentais em geral, e mais 
especificamente face aos capitais estrangeiros, no perfodo em causa. 

0 nfvel de desenvolvimento era relativamente baixo, caracterizando-se a 
estrutura economica pela predominancia do sector agrfcola e dos grupos a ele 
ligados. Embora a mao-de-obra fosse abundante, o seu nfvel de qualificac;:ao 
era reduzido, ate pela insuficiente escolarizac;:ao. Acresce que a dotac;:ao do 
Pafs em recursos naturais nao e muito abundante, estando, no entanto, a explo
rac;:ao das reservas mineiras na sua grande parte nas maos de estrangeiros 
(sobretudo de ingleses, estabelecidos em fins do sec. XIX e infcios do sec. xx). 

As relac;:oes com o exterior eram marcadas par um «nacionalismo» retro
grade e pela preocupac;:ao de preservar o Pafs face as influencias desagrega
doras do moderno (no plano economico e sobretudo no que respeita ao pro
prio sistema polftico). 

(3) Os elementos relativos aos anos mais recentes tem menor interesse, pais ja existem 
dados disponfveis sabre os fluxos de investimento directo estrangeiro. 

(4) Admitindo como valida a rela<;ao indicada na nota 2 acima, constatar-se-a que a media 
anual dos fluxos de IDE nos dais sentidos tera ascendido apenas a uns 0,35°/, do PIB em 
1958. 
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0 sistema econ6mico, por seu turno, poderia ser caracterizado como um 
regime de mercado mitigado por uma forte intervenc;ao estatal aos mais diver
sos nfveis: no lanc;amento de projectos industriais e de infra-estruturas, nas 
restric;oes sabre o trabalho (associac;ao sindical e negociac;ao de salaries), na 
protecc;ao pautal face ao exterior, na formac;ao dos prec;os e no regime de 
condicionamento industrial destinado a controlar a implantac;ao de novas indus
trias. Trata-se essencialmente de um sistema defensive: «contra a concorren
cia interna (o condicionamento industrial), contra a concorrencia externa (os 
direitos aduaneiros, as restric;oes as movimentac;oes de capitais, a utilizac;ao 
de barreiras nao pautais), contra o realismo dos custos (uma polftica de redu
c;ao artificial e anti-econ6mica dos nfveis salariais e dos prec;os das materias
-primas)» (Martins e Guimaraes, 1982). 

As polfticas governamentais face ao investimento externo durante todo este 
perfodo foram marcadas pelo condicionamento industrial e pela «Lei de Nacio
nalizac;ao dos Capitais» (Lei n. o 1994), publicada em 1943. Esta estipulava que 
s6 empresas nacionais - isto e, empresas em que pelo me nos 60 % do capi
tal fosse portugues- poderiam dedicar-se a explorac;ao de servic;os publicos, 
a actividades em regime de exclusive, bem como as que fossem «considera
das de interesse fundamental para a defesa do Estado ou para a economia 
da Nac;ao». 

Assim, paradoxalmente, numa fase de reconstruc;ao europeia e de inten
sificac;ao dos movimentos de capitais -que Dunning designa por «honeymoon 
phase» (Dunning, 1982)- Portugal permanece fechado sabre si mesmo, «nacio
nalista», perfilhando um modele de desenvolvimento Iento, contradit6rio, inefi
ciente e autocentrado. 

Perante uma polftica governamental que nao atrafa, antes repelia, o inves
timento externo e face a um Pafs cujas vantagens de localizac;ao nao eram 
significativas (fraco nfvel de desenvolvimento, carencias de infra-estruturas basi
cas, escassez de recursos naturais, diminuto mercado interne ... ), 
compreende-se que 0 incentive a instalac;ao dos investidores fosse pequeno 
e, consequentemente, reduzido o investimento. lmportara, contudo, reconhe
cer que muitos dos que se estabeleceram vieram a auferir sobrelucros, resul
tantes do regime monopolfstico ou oligopolfstico permitido pelo condicionameoto 
industrial, que em circunstancias diferentes nao teriam certamente obtido. 

Os investimentos efectuados neste perfodo acabaram por ser sobretudo 
de natureza comercial: cerca de 40% das empresas instaladas, se nao mesmo 
mais, dedicavam-se ao comercio por grosse, beneficiando da inexistencia de 
condicionalismos neste sector e das necessidades do Pafs em bens de equi
pamento e bens intermedios, decorrentes do processo de criac;ao de.. infra
·estruturas e do arranque da industrializac;ao. Na industria transformadora o 
IDE orientou-se para actividades ligadas ao aproveitamento de recursos natu
rais e sobretudo para a satisfac;ao do mercado interne (qufmica, refinac;ao de 
petr61eos). 

Quanta a safda de capitais, ter-se-a limitado as ex-col6nias, sendo os vale
res envolvidos diminutos. Os investimentos concentraram-se na agricultura e 
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na explorac;:ao mineira, onde foi frequente a associac;:ao com estrangeiros. A 
escassez do investimento na industria transformadora resultou do baixo nfvel 
de desenvolvimento do sector em Portugal, nao se encontrando ainda consti
tufda uma classe empresarial suficientemente forte para se abalanc;:ar a inicia
tivas externas. Adicionalmente, a reduzida dimensao (em termos de poder de 
compra) dos mercados coloniais, associada a falta de infra-estruturas e as redu
zidas barreiras alfandegarias, tornava preferfvel o seu abastecimento atraves 
de exportac;:oes. 

3 - A fase de ccabertura ao exterion, 

0 infcio dos anos 60 foi caracterizado par um crescimento explosivo dos 
movimentos de capitais privados a media e Iongo prazos relativamente ao dece- · 
nio anterior, com especial relevo para a importac;:ao: o valor respeitante ape
nas ao ana de 1961 excedeu o total registado em toda a decada de 50! 

Vejamos, entao, com algum pormenor as aspectos mais significativos desta 
mudanc;:a no nfvel de envolvimento internacional da economia portuguesa. 

3.1 - 0 novo quadro de referencia 

Um conjunto de alterac;:oes ocorridas no enquadramento socio-polftico da 
economia portuguesa teve efeitos significativos sabre a atractividade de Por
tugal como localizac;:ao do investimento internacional. Destacam-se as seguintes: 

1) A desagregac;:ao da sociedade rural e a eclosao de um intenso 
fluxo migrat6rio quer para a Europa Ocidental quer para as zonas 
urbanas, onde se criaram excedentes de mao-de-obra, possibili
tando a pratica de baixos salarios e de regimes de longa dura
c;:ao do trabalho (Rodrigues, Ribeiro e Fernandes, 1977); 

i1) A existencia de mao-de-obra mais qualificada, permitindo a implan
tac;:ao de industrias tecnologicamente mais evolufdas; 

ii1) 0 desenvolvimento da infra-estrutura interna e de algumas indus
trias basicas (siderurgia, refinac;:ao de petr61eo, qufmicas, metalo
mecanicas), resultants da polftica de substituic;:ao de importac;:oes 
e dos investimentos promovidos pelo Estado nos anos 50; 

iv) 0 incremento do peso dos grupos ligados a industria, em detri
mento dos baseados na agricultura e na propriedade fundiaria, 
mais retr6grados; 

v) 0 infcio da guerra em Africa, implicando uma maior canalizac;:ao 
dos fundos publicos para a defesa e, par outro lado, uma «ansia 
de veneer o progressive isolamento politico do pafs» (Rodrigues, 
1977); e -
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vt) A crescente permeabilidade as influencias externas, em resultado 
do desenvolvimento dos sistemas de transporte e de comunica
<;:6es· e d~ emigra<;:ao. 

Embora as caracterfsticas basicas do sistema se tenham mantido no 
essencial, com controles estatais e interferencias burocraticas, podera assinalar
-se um relativo declfnio e «ado<;:amento); da influencia do Estado na economia. 
Este facto e particularmente nftido a partir de 1967, encontrando-se associado 
a maior abertura polftica e ao desenvolvimento dos grupos econ6micos 
nacionais. 

0 conjunto de altera<;:oes acima referido acabou por ter tambem efeitos 
ao nfvel da polftica governamental face ao IDE. Desde os fins da decada de 
50 ate 1965 foram dados varios passos no sentido de uma liberaliza<;:ao pro
gressiva do influxo de capitais estrangeiros. 

Em primeiro Iugar importa assinalar a assinatura da Conven<;:ao de Esto
colmo, instituindo a EFTA, ainda que o desarmamento aduaneiro das importa
<;:6es portuguesas estivesse sujeito a um calendario relativamente dilatado, dada 
a condi<;:ao de parceiro menos desenvolvido atribufda a Portugal. A adesao a 
EFTA teve um impacto significativo sabre o nfvel quantitativa e qualitativo do 
IDE em Portugal, especialmente no que respeita a: 

t) lmplanta<;:ao de empresas orientadas para exporta<;:ao; 
it) Deslocaliza<;:ao para Portugal de actividades intensivas em mao

·de-obra, frequentemente sem grandes exigencias de qualifica<;:ao; 
iit) Estabelecimento de empresas oriundas dos pafses n6rdicos no 

sector do vestuario, sendo a respectiva produ<;:ao exportada para 
os pafses de origem; e 

iv) Estabelecimento de filiais americanas e dos pafses da CEE ini
cial para abastecimento do mercado britanico (Rodrigues, Ribeiro 
e Fernandes, 1982; Simoes, 1983). 

A integra<;:ao aduaneira gerou, como veremos mais adiante, um forte afluxo 
de IDE, visando aproveitar as oportunidades comerciais criadas e os atracti
vos principais que o Portugal dos anos 60 podia oferecer aos investidores 
externos. 

No mesmo sentido, e de assinalar a assinatura do C6digo de Liberaliza
<;:ao dos Movimentos de Capitais da OCDE - a qual foi, contudo, acompanhada 
de fortes reservas, dada a incompatibilidade existente entre tal liberaliza<;:ao 
e o regime de condicionamento industrial. 

Em terceim Iugar, cabera anotar o abrandamento dos controles cambiais, 
atraves do Decreta-Lei n. o 44 698, de 17 de Fevereiro de 1962. 

Finalmente, a publica<;:ao do Decreta-Lei n. o 46 312 (28 de Abril de 1965}, 
que, substituindo-se em larga medida a antiga Lei de Nacionaliza<;:ao dos Capi
tais, liberalizou de forma significativa a entrada de capitais estrangeiros. Segundo 
aquele diploma a autoriza<;:ao para a importa<;:ao ou aplica<;:ao em Portugal de 
capitais de nao residentes era sempre concedida quando os investimentos se 
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destinassem a um conjunto relativamente vasto de actividades. Deste estavam 
no entanto exclufdos o comerc.io, a banca e os seguros, bem como os servi-
90S publicos, a explora9ao de bens do domfnio publico e as actividades liga
das a defesa (5). A preocupa9ao de atrair ao Pafs os capitais externos con
duziu a consignar na lei a possibilidade de serem concedidos as empresas 
estrangeiras beneffcios fiscais superiores aos genericamente estipulados. Mere
cern tambem referencia os incentivos a exporta9ao: vantagens fiscais e adua
neiras, regime de draubaque, etc. 

0 clima favoravel ao investimento internacional prevalecente na decada 
de 60 e infcio da de 70 contribuiu tambem de forma relevante para explicar 
o incremento assinalavel do IDE em Portugal. Segundo estimativas da OCDE, 
os fluxos de investimento internacional experimentaram um crescimento de 
12% ao ana entre 1960 e 1973 (OCDE, 1981). 

3.2 - A evolu~ao do envolvimento internacional 

3.2.1 - Aspectos metodol6gicos 

Portugal transformou-se, assim, de pafs fechado aos fluxos de investimento 
internacional, numa economia relativamente aberta, atingindo o somat6rio das 
entradas e safdas de investimento cerca de 6,50foo do PIB no perfodo 
1972-197 4. Curiosamente o fen6meno nao se restringiu apenas ao influxo de 
IDE, antes se estendendo tambem ao investimento portugues no exterior, sobre
tudo ap6s 1969. 

Nestas condi96es, mais do que uma mera analise de movimentos isola
dos pareceu-nos de interesse o estudo dos fluxos cruzados, para avaliar tanto 
as motiva96es especfficas de cada um deles como as inter-rela96es existentes. 

De acordo com o «ciclo de desenvolvimento do investimento directo» suge
rido par Dunning, a medida que um pais vai atingindo nfveis mais avan9ados 
de desenvolvimento econ6mico as empresas nacionais vao gerando vantagens 
especfficas que lhes permitem investir no exterior. Admite-se, assim, que em 
determinado momenta do processo de crescimento econ6mico as entradas lfqui
das de investimento per capita comecem a diminuir, embora o influxo total de 
investimento per capita possa continuar a elevar-se (Dunning, 1981 ). Alias, os 
estudos realizados sabre as chamadas multinacionais do Terceiro Mundo indi
cam que as suas vantagens estao habitualmente associadas as caracte'rfsti
cas econ6micas dos respectivos pafses de origem (Lecraw, 1977; Lall, 1983, 
1983-a; Villela, 1983). 

(5) Todavia. tal abertura acabou por ser, na pratica, menos ampla, devido a existencia de 
legisla<;ao especial condicionando o investimento estrangeiro em diversas actividades (Matos, 1972). 
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Para alem deste enquadramento generico, a teoria eclectica do investi
mento internacional e o paradigma LOI (location, ownership, internalisation) (6) 

tem sido usados tambem ao nivel de um unico pais para explicar a evolu<;:ao 
temporal dos fluxos de entrada e saida de investimento (Dunning, 1981, caps. 5 
e 6). As entradas de IDE seriam sobretudo fun<;:ao das vantagens de localiza
<;:ao oferecidas pelo pais relativamente a localiza<;:oes alternativas, bem como 
da existencia de vantagens especfficas das empresas estrangeiras sabre as 
nacionais, a explorar preferencialmente de forma internalizada. Por seu turno, 
o investimento das empresas nacionais no exterior resultara, designadamente, 
das desvantagens relativas de localiza<;:ao no Pais e das vantagens especffi· 
cas daquelas empresas face as-suas concorrentes estrangeiras. 

Sera este esquema te6rico apropriado para explicar a evolu<;:ao e o sen
tido do envolvimento internacional da economia portuguesa? Tentaremos res
ponder a esta questao utilizando os dados estatfsticos publicados pelo Banco 
de Portugal, os quais permitem constru~r uma serie relativamente homogenea 
a partir de 1966. 

A analise quantitativa sera baseada nos seguintes elementos: 

t) lndice de envolvimento internacional global, definido como a rela
<;:ao entre o somat6rio dos fluxos de entrada e saida de IDE e 
o PIB, expressa em permilagem. 

Este indice corresponde a soma de dois indices parciais, uni
direccionais: 

a) Penetra<;:ao estrangeira (entradas de IDEIPIB); 
b) Projec<;:ao externa (saidas de IDEIPIB); 

it) Coeficiente de cobertura, isto e, a rela<;:ao entre a exporta<;:ao e 
a importa<;:ao de investimentos directos; 

iit) lndice de investimento cruzado, correspondente ao quociente entre 
a saida liquida de IDE e o somat6rio dos fluxos de entrada e de 
saida n 

iv) lndice de influxo lfquido de investimento «per capita))_ 

(6) A teoria eciE~ctica explica o investimento no estrangeiro em resultado da conjugac;:ao de 
tres condic;:oes: 

a) A posse pela empresa investidora de vantagens especfficas (ownership advantages) 
face as empresas de outras nacionalidades, relativamente a determinados mercados; 

b) A conveniencia de explorar internamente a empresa tais vantagens, em vez de as 
ceder a outras, p. ex. atraves de licenc;:as (internalisation advantages); e 

c) A preferencia pela produc;:ao no exterior explorando aquelas vantagens em ligac;:ao 
com os factores de produc;:ao do pais receptor (location-specific advantages). 

Daqui a designac;:ao simplificada do paradigma LOI (location, ownership, 
internalisation) para traduzir os factores considerados determinantes da decisao de 
investir no exterior segundo aquela teoria. Sabre o assunto, veja-se Dunning, 1981. 

-(7) A designac;:ao e a definic;:ao deste indice, aplicado aos investimentos internacionais, 
devem-se a J .. L. Mucchielli (Mucchielli e Thuillier, 1982). 
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Os valores assumidos por estes Indices carecem de ser interpretados 
tendo em conta os paradigmas ESP e LOI para identificar as eventuais deter
minantes dos movimentos observados e as suas inter-rela<;:oes. 

Foram, por isso, utilizados tres indicadores para avaliar da evolu<;:ao das 
vantagens de localiza<;:ao em Portugal: 

· 1) Taxa de crescimento do produto industrial; 
il) Quota de Portugal na FBCF do conjunto dos pafses da Europa 

Ocidental; 
ii1) fndice do nfvel dos custos de trabalho por unidade produzida 

(CTUP) Portugal/exterior (B). 

0 comportamento da propensao a internaliza<;:ao sera estudado com base 
nos seguintes elementos: 

iv) lmportancia relativa do numero de empresas com capital estran
geiro estabelecidas nos sectores com comercio intragrupo 
intense (9): 

v) Peso das receitas tecnol6gicas provenientes de afiliadas nas recei
tas tecnol6gicas totais dos Estado Unidos (este indicador visa tra
duzir a propensao a internaliza<;:ao a nfvel mundial). 

Uma vez que o IDE em Portugal no perfodo de 1966-1974 foi em larga 
medida orientado para exporta<;:ao e que a estrutura sectorial das filiais expor
tadoras era similar a dos pafses do Sueste Asiatica (Rodrigues, Ribeiro e Fer
nandes, 1977) foi considerado um fndice traduzindo a propensao ao investi
mento nos novos pafses industriais (NPI): 

VI) Taxa de crescimento dos fluxos de investimento orientados para 
os NPI (Laubier, 1982) -

Finalmente utilizou-se ainda um outro indicador visando avaliar do dina
mismo do investimento internacional: 

vi1) Taxa de crescimento dos fluxos de investimento directo origina
rios dos pafses desenvolvidos de economia de mercado (UNCTC, 
1978 e 1983; OCDE, 1984). 

(B) Foi testada tambem a relac;ao entre as exportac;oes e as importac;oes de produtos manu
facturados usada por Dunning no seu estudo sabre o Reina Unido (Dunning, 1981). 0 indicador 
nao foi, no entanto, considerado, vista que a sua evoluc;ao em 1966-1974 pareceu alga an6mala 
e em 1975-1982 se encontra fortemente associada aos CTUP, sendo por isso dispensavel. 

(9) Foi elaborado um indicador analogo para os sectores com maior peso relativo de paga
mentos tecnol6gicos entre empresas ligadas, mas, devido ao escasso nfvel da importac;ao contra
tual de tecnologia pelas empresas nacionais nas industrias ligeiras e tradicionais, a sua utilizac;ao 
nao foi julgada aconselhavel. 
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Nao foi possfvel, dada a inexistencia de series cronol6gicas sabre renta
bilidades e produtividades comparadas das empresas nacionais e estrangei
ras, construir um indicador susceptfvel de reflectir a evoluc;ao das vantagens 
especfficas das empresas estrangeiras face as suas concorrentes portugue
sas (1°). Admite-se, no entanto, que tais vantagens tenham crescido, tendo em 
conta as disparidades existentes quanta a capacidade de inovac;ao e de mar
keting e a reduc;ao progressiva das barreiras a entrada de empresas estran
geiras com o afrouxamento do regime de condicionamento industrial. 

3.2.2- Os resultados obtidos e a sua interpretagao 

Nos quadros n.05 2 e 3 apresentam-se os elementos mais relevantes do 
comportamento dos fluxos de investimento de ~ para Portugal n<? perfodo 
1966-1983, utiliza~do os indicadores acima definidos. Nesta secc;ao preocupar
-nos-emos sobretudo com a analise dos tres trienios correspondentes a fase 
de abertura ao exterior; os restantes serao abordados no capitulo seguinte, 
vista que se integram na fase que designamos como «recente». 

OUADRO N. 0 2 

Fluxos de investimento directo (1) 

(Medias anuais) 
(Unidade: ·103 US d61ares) 

lmportaQao ExportaQao Sal do 

1964-1965. 11 994 818 11 176 

1966·1968 13 534 441 13 093 

1969-1971 . 18 094 3 061 15 033 

1972-1974 .. . . . . . .... 50 950 20659 30 291 
1975-1977 .. . .... 23 517 3 688 19 829 

1978-1980 .. . . . . . ... 64 008 8 443 55 565 
1981-1983 .. 97 369 16063 81 306 

(1) lnvestimentos directos no capital de empresas. Reinvestimentos e opera96es sabre im6veis nao foram incluidos (o valor 

das operaQ5es sabre im6veis para o periodo de 1964·1968 to; obtido par estimativa). 

Fonte: Banco de Portugal, Relat6rio do Conselho de Administrat;ao, varios anos. 

0 fndice de envolvimento internacional global revela uma tendencia cres
centa sustentada entre 1966 e 197 4, especial mente marcada no ultimo trie
nio. Duas observac;oes nos parecem pertinentes a este respeito. Primeira, o 

(10) Sobre este tema poder-se-a obter alguma informac;:ao em Donges (1979), Simoes e Cris
t6vao (1982) e Simoes (1985). 
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acrescimo registado ~m 1969-1971 foi devido ao infcio de um boom de expor
tac;:ao de capitais. Segunda, o crescimento do fndice acompanhou de perto a 
evoluc;:ao do PIB per capita; parece, por isso, ser de admitir, em termos gene
rices, uma associac;:ao positiva entre o envolvimento internacional e o ritmo 
de crescimento econ6mico interno. 

0 ritmo de evoluc;:ao do fndice de projecc;:ao externa foi sempre superior 
ao da penetrac;:ao estrangeira, devido ao baixo nfvel de partida do primeiro; 
o perfodo em analise corresponds assim ao infcio do processo de investimento 
portugues no exterior. Consequentemente, o coeficiente de cobertura nao cas
sou de crescer, passando de 3% para 41 %. Em bora configurando-se sempre 
como pafs fundamentalmente receptor de capitais, Portugal foi melhorando pro
gressivamente os valores do fndice de investimento cruzado, aproximando-se 
dos pafses carrefour caracterizados por Mucchielli (1 1

) (Mucchielli, 1982). 
Contudo, a tendencia crescenta da exportac;:ao de capitais nao foi sufi

ciente para inverter a evoluc;:ao do influxo lfquido de investimento per capita. 
Esta constatac;:ao - associada as caracterfsticas do investimento portugues 
no estrangeiro nesta fase- leva-nos a supor que, mesmo na ausencia da rup
tura polftico-econ6mica registada no Pafs e mantendo-se Portugal como locali
zac;:ao de investimento atractiva, o ritmo de acrescimo do coeficiente de cober
tura tenderia, passada esta fase de explosao inicial, a abrandar 
substancialmente e ate a estagnar. 

Por seu turno, o fndice de penetrac;:ao estrangeira manteve-se sensivel
mente constants nos dois primeiros trienios. A explicac;:ao podera prender-se 
com o facto de nao se ter registado melhoria da atractividade de Portugal em 
1969-1971, a avaliar pela ligeira diminuic;:ao quer da taxa de crescimento do 
PIB industrial quer da importancia relativa da FBCF. Esta ideia e, alias, corro
borada pela quebra acentuada do indicador de comercio intragrupo. Acresce 
ainda que os elementos sobre investimento internacional indicam apenas um 
dinamismo moderado. 

0 trienio seguinte (1972-197 4) e marcado, pelo contra rio, por um forte 
incremento do influxo de investimento, passando o fndice de penetrac;:ao estran
geira de 2,9 Ofoo para 4,6 Ofoo. Os Indices utilizados experimentaram acrescimos 
neste perfodo (1 2). Poder-se-a, assim, considerar que o crescimento do IDE 
resultou da maior capacidade de atracc;:ao do Pafs conjugada com uma acele
rac;:ao do investimento internacional em geral e para os novos pafses indus
triais, em particular. A melhoria da imagem de Portugal encontrar-se-a tam
bam relacionada com varias medidas de polftica econ6mica tomadas neste 
trienio (ou na parte final do anterior), as quais ampliaram a abertura ao exte
rior e elevaram o incentivo a internalizac;:ao. Entre elas destaca-se a assina-

( 11 ) Mucchielli define os parses carrefour como os que tem valores do indice de investimento 
cruzado entre - 0,33 e + 0,33. 

(12) Deve·se notar, contudo, que o peso do IDE industrial no total se reduziu (de 63% para 
54%), em bora o crescimento em valor face ao periodo transacto tenha sido elevado: 110%. 
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tura dos acordos com a CEE e a CECA; merecem ainda referencia a publica
c;:ao da Lei de Bases sobre Fomento Industrial, a concessao de incentives fiscais 
a exportac;:ao, a legislac;:ao sobre draubaque e o estabelecimento de varias con
venc;:6es para evitar a dupla tributac;:ao. 

QUADRO N. 0 3 

Envolvimento internacional da economia portuguesa 

1966·1968 1969·1971 1972·1974 1975·1977 1978·1980 1981·1983 

Envolvimento internacional glo-
bal (1) ... 3,05 3,37 6,45 1,76 3,50 5,03 

Penetra<;:ao estrangeira (1) . 2,96 2,88 4,59 1,52 3,09 4,32 
Projec<;:ao externa (1) . . . ... 0,10 0,49 1,86 0,24 0,41 0,71 
Coeficiente de cobertura (%) (1) 3,26 16,92 40,55 15,68 13,19 16,50 
lnfluxo lfquido per capita (US $) (1) 1,44 1,75 3,54 2,17 5,95 8,57 
fndice de investimento cruzado (1) -0,937 -0,711 -0,423 -0,729 -0,767 -0,717 

lndicadores de localiza<;:ao: 

1) PIB ind. transf. (%) (2). 8,83 7,17 9,11 1 '19 4,56 1,93 (9) 

2) Peso na FBCF Europa (3) 7,26 7,12 8,21 7,62 8,20 12,08 (10) 
3) Custos do trabalho (4) 100 138 76 73 

lndicadores de internaliza<;:ao: 

1) Comercio intragrupo (5) 1,337 0,887 1,079 1,002 0,845 1,289 
2) Royalties intrafirma(%)(6) 74,05 73,59 76,91 80,11 80,38 (11 ) 

lndicadores de investimento inter-
nacional: 

1) lnvestirnento nos NPis (7) 46 124 27 18 
-

2) lnvestimento total (8) . 37 (12) 59 31 60 16 

(') Ver definiQao no texto. 

3,..---,;;-;;""7-==c::-::::--=:=-
(2) Acrescimo do PIS na IT=, / PIB I. Transf. fim do perfodo _ 1. 

V PIB I. Transf. fim do periodo anterior 

(3) Peso na FBCF Europa= FBCF em Portugal no perlodo X 1 OOO. 
FBCF nos pafses europeus da OCDE 

(•) Valores estimados dos CTUPs (custos do trabalho par unidade produzida) no ana intermedio do periodo obtidos .a par· 
tir do relat6rio do Banco de Portugal. 1983 (1973= 100). 
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(5) Comercio intragrupo=-P_P. onde: 
E IG IE 

T T 

E 'f -: ECCEs estabelecidas no periodo em causa nos sectores industriais com forte comercio intragrupo; 

E 'f =-= ECCEs existentes em 1982 nos sectores indUstriais com forte comercio intra·grupo: 

E p = NUmero total de ECCEs estabelecidas em Portugal no periodo em causa (na IndUstria transformadora): 

Er= Numero total de ECCEs existentes em Portugal em 1982 (na industria transformadora). 

(6) Royalties intraftrma == Royalt1es recebrdas de ahl!adas no estrangeiro par empresas dos EUA_ 

Roya1t1es tota1s r8ceb1das do estrange1ro par empresas des EUA 



(7) lnvestimento nos NPis lnfluxo de IDE nos NPis no perfodo- lnfluxo de IDE nos NPis no perfodo anterior. 

lnfluxo de IDE nos NPis no perfodo anterior 

(8) lnvestimento total- Saida de IDE dos parses da OCDE no perfodo- Safda de IDE no periodo anterior. 

Saida de IDE dos pafses da OCDE no perfodo antenor 

(9) Apenas 1981. 

(10) -Relative a 1981-1982. 

(11) Apenas 1978. 

(12) Taxa de crescimento no periodo 1970-1971 relativamente a 1967-1969. 

Fonte: Calculos do autor com base em: 

- Banco de Portugal, Relat6rio do Conselho de Administrar;ao, varios anos; 
-Banco de Portugal, Boletim Trimestral, varios anos; 
-Julieta Pilar e Maria Helena Falcao, As Contas Nacionais Portuguesas 1958-1971, 

INE, 1975; 
-Institute Nacional de Estatfstica, Contas Nacionais (Estimativas de 1970 a 1975), 

1977; 
- OCDE, National Accounts, varios numeros; 
- OCDE, Main Economic Indicators, varios numeros; 
- OCDE, Etudes Economiques - Portugal, varios anos; 
- OCDE (1984); 
-liE, lnqueritos ao IDE, elementos nao publicados; 
- Kroner (1980); 
- Laubier (1982); 
- UNCTC (1978, 1983}. 

Parece assim que a conjuga<;:ao dos paradigmas LOI e ESP fornece uma 
explica<;:ao razoavelmente adequada para o comportamento do influxo de IDE 
nesta fase da hist6ria econ6mica de Portugal. Ser..a que eles permitirao expli
car igualmente o movimento de exporta<;:ao de capitais? 

0 investimento portugues no exterior apresentou um crescimento bastante 
acentuado neste perfodo 1966-197 4. De facto, os valores medios dos fluxos 
de IDE no exterior foram multiplicados por sete de cada trienio para o seguinte. 
Consequentemente, Portugal, que era em 1967-1969 o pafs da OCDE com 
mais baixo fndice de projec<;:ao externa, ultrapassava em 1972-197 4 pafses bem 
mais desenvolvidos, como a Austria, a Finlandia ou a Espanha. 

Este acrescimo da performance na exporta<;:ao de I DE poderia, a luz 
da teoria eclectica do investimento internacional e do paradigma LOI, ser 
explicada por: 

a) Cria<;:ao de vantagens especfficas das empresas nacionais em 
resultado do processo de desenvolvimento econ6mico; e ou 

b) Redu<;:ao das vantagens de localiza<;:ao no Pafs. 

Os numeros relativos a entrada de IDE, bem como a evolu<;:ao do PIB 
industrial e as modifica<;:oes registadas ao nfvel de enquadramento, sistema 
e polfticas, mostram claramente que as condi<;:oes internas eram propfcias ao 
investimento produtivo- tanto de nacionais como de estrangeiros. Parece, por 
isso, carecer de fundamento a hip6tese de a expansao das empresas nacio
nais no exterior ter sido determinada pela deteriora<;:ao das condi<;:oes de inves
timento em Portugal. Pelo contrario, a projec<;:ao externa das empresas portu-
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guesas processou-se paralela e ate complementarmente ao incremento do 
investimento interno. 

Embora quase se nao disponha de informa9ao estatfstica desagregada 
sabre o investimento portugues no estrangeiro nesta fase, pode afirmar-se com 
seguran9a que os fluxos se caracterizaram par uma elevada concentra98.0, 
envolvendo um numero reduzido de empresas e de sectores. A maioria das 
implanta96es externas coube a empresas de razoavel dimensao, geralmente 
associadas aos grupos econ6micos dominantes; em varios casas a decisao 
de investir no exterior tera resultado mais de razoes de estrategia global do 
grupo do que de considera96es especfficas da empresa. 

Em termos sectoriais parece ser possrvel identificar tres areas fundamen
tais de investimento no estrangeiro: banca e seguros, comercio par grosso e 
industria (englobando a industria transformadora e a constru9ao). A principal 
motiva9ao do investimento no sector bancario foi a capta9ao das poupan9as 
dos emigrantes; dar que se tenha orientado sobretudo para os grandes desti
nos da diaspora portuguesa: Fran9a, Alemanha, Venezuela, Brasil, Canada e 
Africa do Sui. Este movimento de internacionaliza9ao da banca foi particular
mente intenso no inrcio dos anos 70, tendo sido implantadas 20 novas unida
des no estrangeiro entre 1969 e 1974 (Remedio, 1982). Par seu turno, os inves
timentos de natureza comercial - dirigidos principalmente para a Europa, mas 
tambem para a America Latina e Africa - terao sido determinados pela preo
cupa9ao de internalizar a comercializa9ao no exterior de bens produzidos em 
Portugal. Tratar-se-ia, portanto, de uma estrategia de integra9ao vertical inter
nacional tendente a tirar maior proveito das actividades industriais localizadas 
em Portugal (1 3). 

Quanta ao investimento na industria, ele orientou-se quase exclusivamente 
para parses em vias de desenvolvimento ligados a Portugal par la9os espe
ciais, decorrentes da domina9ao polftica, da comunidade lingurstica ou ainda 
da presen9a de imigrantes portugueses nos meios empresariais e de neg6cios 
(ex-Col6nias, Brasil, Venezuela). A parcela mais significativa ter-se-a dirigido para 
Africa, consistindo sobretudo em industrias ligeiras tradicionais para abasteci
mento do mercado interno (alimenta9ao, bebidas, texteis e qurmica ligeira) e 
em actividades de primeira transforma9ao de materias-primas locais, frequen
temente associadas a deten9ao de explora96es agrrcolas. 

Como se verifica, a instala9ao no exterior foi limitada sectorial e geogra
ficamente (1 4

). As vantagens usufrurdas pelas empresas nacionais foram mais 
de natureza especrfica do Pars do que de caracter basicamente empresarial. 
Os sectores industriais com maior investimento no estrangeiro encontravam-

(13) A estrategia de crescimento do principal grupo qufmico portugues marcou decisivamente 
esta expansao comercial. 

(14) Em 1973-1974, 53% do investimento directo portugues no estrangeiro autorizado pelo 
Banco de Portugal dirigiu-se para a America Latina e 43% para a Europa (os fluxos para as ex
·col6nias nao foram, porem, considerados). (Ver Monkiewicz, 1983.) 
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-se, eles pr6prios, fortemente marcados pela estrategia de desenvolvimento 
industrial prosseguida no passado. 

Nestas condi<;:oes importara sublinhar a influencia dos factores ESP (enqua
dramento, sistemas e polfticas) sobre a gera<;:ao das vantagens especfficas 
conducentes ao investimento no exterior. Os aspectos mais relevantes parecem
-nos ser os seguintes: 

1) A acumula<;:ao tecnol6gica resultants do processo de industriali
za<;:ao e de cria<;:ao de infra-estruturas empreendido nos anos 50 
e infcios de 60; 

i1) A domina<;:ao colonial presente ou passada e os la<;:os daf decor
rentes; 

ii1) A existencia de numerosas comunidades portuguesas no estran
geiro; 

iv) Ao nfvel das polfticas, a preocupa<;:ao de estreitar as rela<;:oes com 
o Brasil (a chamada Comunidade Luso-Afro-Brasileira, entao em 
vega) e com a Europa, bem como a necessidade de dar os pri
meiros passes na industrializa<;:ao das col6nias, exigida pelo cres
cimento destes mercados e por razoes do foro polftico·militar. 

Em todo o case, as caracterfsticas das empresas que se lan<;:aram na 
«aventura» de investir no exterior nao podem ser negligenciadas. Com efeito, 
tratou-se quase sempre de grandes empresas, inseridas nos maiores grupos 
econ6micos portugueses e ou com participa<;:ao estrangeira minoritaria. Tal 
facto sugere, pois, que para o aproveitamento dos incentives de natureza espe
cffica do Pais (country-specific) ao investimento alem-fronteiras se torna neces
saria a existencia de empresas com determinadas caracterfsticas basicas 
(dimensao, experiencia, base tecnol6gica, relativa autonomia de decisao) que 
lhes permitam abalan<;:ar-se a implanta<;:ao no exterior. 

A presen<;:a de empresas com participa<;:ao estrangeira minoritaria entre 
os investidores no exterior permite formular duas hip6teses sobre a interac
<;:ao entre as «entradas» e as «safdas» de investimento directo. Em primeiro 
Iugar, sugere que o investimento alem-fronteiras e estimulado pela intensifica
<;:ao dos contactos entre a comunidade empresarial local e os investidores 
estrangeiros, desde que efectuados numa base equilibrada. Em segundo, parece 
que as empresas com participa<;:ao estrangeira minoritaria tendem a ser mais 
propensas do que as com participa<;:ao maioritaria a explora<;:ao das vantagens 
dos pafses em nfvel de industrializa<;:ao intermedia para daf desencadearem 
ac<;:oes de investimento no exterior. Trata-se obviamente de sugestoes que care
cem de ser testadas empiricamente, mas o conhecimento existents sobre as 
estrategias das empresas multinacionais e os escassos dados estatisticos exis
tentes conferem-lhes algum fundamento: quase 25 % do investimento portugues 
-no exterior em 1973-1979 coube a empresas com capitais estrangeiros mino
ritarios, sendo a parcela correspondents para as filiais maioritarias de apenas 
0,1 % (Monkiewicz, 1983). 
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4 - 0 periodo recente 

A queda do regime antidemocratico vigente durante quase 50 anos, o 
perfodo de instabilidade social e polftica que se lhe seguiu e a nacionalizac;:ao 
dos grupos econ6micos dominantes, conjugados com a persistente crise inter
nacional, marcam o infcio de uma nova fase no envolvimento internacional da 
economia portuguesa. 

A entrada e a safda de investimentos experimentaram ambas acentuados 
decrescimos em 1975. A primeira passou de 61 para 17 milhoes de d61ares, 
mantendo-se o influxo sempre abaixo do nfvel de 1973· 197 4 ate 1979; a 
segunda baixou cerca de 20 milhoes, dos quais ainda nao recuperou par com
plato. 

Consequentemente, a analise do envolvimento internacional da economia 
portuguesa ap6s 1975 requer a identificac;:ao das principais rupturas e modifi· 
cac;:oes registadas no plano do enquadramento, sistemas e polfticas. lmplica 
tambem a referencia aos ajustamentos e «recuperac;:oes» observados ap6s finais 
de 1975 e especialmente a partir de 1977-1978. 

4.1 - A nova configurac;ao ESP 

Relativamente ao enquadramento da actividade econ6mica convira des
tacar dais aspectos: 

1) A independencia das col6nias significou simultaneamente a perda 
de uma fonte privilegiada de abastecimento de materias-primas e 
de um mercado; 

it) A liberdade sindical e a eliminac;:ao das barreiras administrativas 
de contenc;:ao dos salarios, associadas ao decrescimo de produti· 
vidade devida aos conflitos laborais e a «instabilidade psicol6gica», 
conduziram a um declfnio na competitividade internacional da 
industria portuguesa (1 5). 

Tambem o enquadramento internacional se tornou menos propfcio aos flu
xos de investimento, devido ao aumento dos prec;:os do petr61eo e a crise nas 
economias industrializadas. Assistiu-se simultaneamente a um perfodo de con
flito entre governos e empresas multinacionais (Dunning, 1982). 

As nacionalizac;:oes efectuadas em 1975 corresponderam a uma ruptura 
no plano econ6mico. Abrangendo um vasto leque de actividades, elas foram 
dirigidas aos maiores grupos econ6micos nacionais e nao as empresas com 
capital estrangeiro (1 6

). Uma das suas consequencias imediatas foi a intensi
ficac;:ao da intervenc;:ao do Estado na economia. 

(15) Contudo, o peso dos salarios no rendimento nacional decresceu consideravelmente nos 
anos mais recentes: era de 54% em 1982 contra 69 % em 1975 (Departamento Central de Pla
neamento, 1983). 

(16) Recorde-se que nao foi posta em causa a continua<;:ao da actividade das empresas 
estrangeiras ja instaladas em sectores nacionalizados (banca, seguros, cimentos ... ). 
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A polftica econ6mica portug~esa tem vindo a ser caracterizada pela pre
ponderancia da estabilizac;:ao face ao crescimento, em resultado dos constran
gimentos inerentes ao defice da balanc;:a de pagamentos. A competitividade 
externa da industria tem sido promovida sobretudo atraves de sucessivas des
valorizac;:oes e nao merce de uma polftica de incentivo ao investimento e ao 
reforc;:o da qualificac;:ao do trabalho. 

4.2 - A politica de investimento directo estrangeiro 

A deteriorac;:ao do clima de investimento em Portugal levou os diversos . 
governos, a partir de 1976, a anunciar a intenc;:ao de implementar medidas 
visando a atracc;:ao do IDE. 

Surgiu assim, em 1976, o primeiro C6digo de lnvestimentos Estrangeiros, 
o qual procurava, segundo o seu preambulo, «estabelecer um ponto de encon
tro viavel entre a salvaguarda dos interesses do Pafs e o estfmulo do investi
dor estrangeiro» - ainda que «em termos mais exigentes que os definidos em 
1965» (1 7

). Os seus efeitos praticos foram, no entanto, quase nulos. 
De facto, em 1977 foi publicado o actual C6digo (Decreta-Lei n. o 348/77, 

de 24 de Agosto), o qual -em conjunto com os respectivos decretos regu
lamentares- tem orientado, no plano formal, a posic;:ao da Administrac;:ao por
tuguesa face ao IDE. Este C6digo apresenta um pendor nitidamente mais libe
ralizante que o anterior. As suas principais linhas de forc;:a sao as seguintes: 

1) Apreciac;:ao casufstica dos projectos, tendo designadamente em 
conta a criac;:ao de novas empregos, a contribuic;:ao para a balanc;:a 
de pagamentos, a utilizac;:ao de bens e servic;:os nacionais e a loca
lizac;:ao; a autorizac;:ao e automaticamente concedida para aumen
tos de capital de pequeno montante e para investimentos em sec
tares prioritarios (1 8); 

ii) Existencia de dais regimes de autorizac;:ao- geral e contra
tual (1 9); 

iii) Avaliac;:ao, autorizac;:ao e registo previa dos contratos de transfe
rencia de tecnologia (2°); 

iv) Ao lnstituto do lnvestimento Estrangeiro (liE) compete nao s6 a 
concessao das autorizac;:oes necessarias, mas tambem o acolhi
mento e a orientac;:ao dos potenciais investidores. 

(17) Veja-se o preambulo do Decreta-Lei n. o 239/76, de 6 de Abril. 

(18) Foram definidos como sectores prioritarios aqueles onde se considerou que o IDE pode
ria des~mpenhar um papel complementar face ao investimento nacional, com elevados efeitos 
indirectos e permitindo o acesso a tecnologia, capitais ou mercados fora do alcance das empresas 
nacionais (Resoluyao n. 0 382/80). E interessante assinalar uma certa similitude entre os criterios 
que presidiram a defini9ao dos sectores prioritarios e as teses de Kojima sabre o papel de tutor 
(tutorial role) do IDE (Kojima, 1978). · 

(19) Sabre o regime contratual veja-se o Decreta Regulamentar n. o 54177 e tambem Car
doso e Saldanha (1981). 

(20) Sabre este tema podera ver-se Lima (1981), Simoes (1981) e Oliveira (1982). 
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Esta liberaliza<;:ao legislativa e o infcio da actividade do liE contribufram, 
a par da evolu<;:ao verificada nos quadrantes politico e laboral e nas orienta
<;:6es de polftica econ6mica, para uma melhoria sensfvel do clima de investi
mento estrangeiro, ap6s 1978. Em 1982, o C6digo foi sujeito a diversas altera
<;:6es que, embora de algum modo contradit6rias, nao deixaram de ter uma 
preocupa<;:ao liberalizante (21). Alias, em nosso entender, a liberaliza<;:ao tem 
sido bem maior ao nfvel das «polfticas reais» prosseguidas pelo liE (e pela gene
ralidade da Administra<;:ao, nao obstante a burocracia) do que no plano das 
«polfticas pretendidas», consagradas legalmente. 

No que respeita a exporta<;:ao de capitais e de tecnologia, ela carece de 
autoriza<;:ao previa do Banco de Portugal, continuando, no primeiro caso, a 
depender das regras definidas ainda em 1970 (Decreta-Lei n. o 183/70, de 28 
de Abril). Cremes, contudo, que a necessidade de regulamentar em novos mol
des o investimento portugues no exterior, nao esquecendo eventuais incenti
ves, vem sendo sentida de forma cada vez mais acentuada. 

4.3- 0 envolvimento internacional apos 1974 

As altera<;:6es ocorridas na configura<;:ao das caracterfsticas ESP do Pafs 
e a contrac<;:ao dos fluxes de investimento internacional nao poderiam deixar 
de ter profundos reflexes sobre o nfvel de envolvimento internacional da eco
nomia portuguesa. Tanto as entradas como as safdas de investimento diminuf
ram abruptamente, pelo que o fndice de envolvimento internacional passou de 
6,50foo em 1972-1974 para apenas 1,80foo em 1975-1977. A partir de entao o 
fndice experimentou sempre varia<;:6es positivas, ainda que nao tenha conse
guido recuperar os val ores atingidos em 1972-197 4, sobretudo em resultado 
do menor dinamismo do fndice de projec<;:ao externa. 

Como se observa no quadro n. o 3, a acentuada deteriora<;:ao das condi
<;:6es de investimento interne em 1975 originou uma queda mais forte no inves
timento portugues no exterior do que na entrada de capitais; daf que o coefi
ciente de cobertura tenha cafdo de 40% para 16%. Em contradi<;:ao com o 
que postularia a teoria eclectica do investimento internacional a deteriora<;:ao 
do clima de investimento em Portugal nao estimulou o investimento no exte
rior, antes o afectou negativamente de forma relativamente mais nftida do que 
o influxo de IDE (22). 

Esta constata<;:ao confirma a relev§.ncia da analise conjugada dos aspec
tos de investimento internacional e de enquadramento e polfticas, isto e, dos 
paradigmas LOI e ESP. Tal analise parece-nos especialmente util em pafses 
que nao atingiram ainda um estadio de maturidade industrial e parece indicar 

(21 ) Boa parte das medidas de cariz liberalizante entao consagradas na lei havia sido ante· 
riormente sugerida par Balassa (1979) e Bertin (1978). 

(22) Embora se nao deva omitir a exporta<;ao ilegal de capitais - obviamente nao contabi
lizada e nao considerada na nossa analise. 
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que, nas fases de arranque da implantac;:ao externa, a atractividade do Pafs 
como localizac;:ao de investimento desempenha um papel oposto ao observado 
nos pafses altamente industrializados (23). Assim, enquanto no primeiro caso 
um clima positive de investimento interne actua como estfmulo e apoio para 
as empresas nacionais se aventurarem no exterior - dado o facto de as van
tagens country-specific prevalecerem sobre as company-specific -, no segundo 
o grau de desenvolvimento ja atingido pelas vantagens especfficas das empre
sas permitie-lhes responder a deteriorac;:ao das condic;:oes internas atraves da 
internacionalizac;:ao (ou do reforc;:o da internacionalizac;:ao). 

0 coeficiente de cobertura voltou a baixar no perfodo seguinte (1978-1980), 
sugerindo uma recuperac;:ao mais acentuada do influxo de I DE. Em 1981-1983 
assistiu-se a uma ligeira melhoria daquele coeficiente, embora permanecendo 
abaixo dos 17% registados em 1969-1971. Estes resultados podem ser 
interpretados como indicando que, nas fases de arranque do investimento no 
exterior, o influxo de IDE tem maier capacidade de «recuperac;:ao» ap6s uma 
deteriorac;:ao das condic;:oes de investimento interne. Esta hip6tese parece 16gica, 
pois corresponde a admitir uma elevada sensibilidade das empresas que estao 
a dar os primeiros passes no processo de internacionalizac;:ao face a modificac;:oes 
no clima de investimento do seu pafs de origem. De qualquer modo carece de 
ser testada em outros pafses, pois - como veremos adiante - observou-se 
um conjunto de condic;:oes particulares que funcionaram como dissuasoras do 
investimento portugues no exterior. 

0 crescimento do fndice de penetrac;:ao estrangeira nos dois ultimos trie
nios parece estar principalmente associado a tendencia registada nas condi
c;:oes de localizac;:ao. De facto, todos os indicadores de localizac;:ao melhora
ram de 1975-1977 para 1978-1980, tal como o fndice em causa; a reduc;:ao 
do ritmo de crescimento do fndice em 1981-1983 foi correspondida por uma 
quebra do dinamismo do PIB industrial e por uma quase estagnac;:ao dos custos 
de trabalho por unidade produzida. A recuperac;:ao de 1978-1980 podera 
ser tambem relacionada com uma acelerac;:ao dos movimentos de investimento 
internacional. Em contrapartida, ambos os indicadores de internalizac;:ao se com
portam em sentido contrario - o que podera sugerir que as motivac;:oes de 
internalizac;:ao nao terao estado provavelmente entre os principais determinan
tes do I DE em 1978-1980 (24). 

Por seu turno, o investimento portugues no exterior tem vindo a experi
mentar uma recuperac;:ao moderada, encontrando-se ainda Ionge dos nfveis 
apresentados no princfpio da decada. Varias razoes poderao ser aduzidas para 
explicar este facto. Em primeiro Iugar, a nacionalizac;:ao dos maiores grupos 
econ6micos, aos quais estavam ligadas as principais empresas investido-

(23) Veja-se o estudo de Dunning sabre o Reina Unido. (Dunning, 1981.) 

(24) Havera que reconhecer, todavia, que os proxies de internalizac;:ao nao sao completa
mente satisfat6rios e podem ser objecto de diversas crfticas. Para uma analise das caracterfsti
cas do I DE nos a nos mais recentes, veja-se Simoes (1985). 
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ras no estrangeiro. Depois, a independencia das antigas Col6nias, as difi
culdades de relacionamento subsequentes e a polftica desses novos Estados 
face ao investimento externo restringiram fortemente o investimento em Africa. 
Terceira razao: as dificuldades da balanc;a de pagamentos que levaram os 
sucessivos governos a desencorajar as safdas de capital. Em quarto Iugar, a 
deteriorac;ao do clima de neg6cios interne e os problemas de adaptac;ao aos 
novos condicionalismos econ6micos e salariais levaram diversas empresas a 
concentrarem-se quase exclusivamente nos seus neg6cios no Pafs, renunciando 
a expansao no exterior, sobretudo quando ela implicava disponibilidade de capi
tais. Adicionalmente ha que salientar o crescimento de contratos de coopera
c;ao entre empresas nao envolvendo participac;ao no capital (contratos de 
licenc;a, consultadoria, gestae, engenharia, formac;ao e outros servic;os): a media 
anual de contratos de exportac;ao de tecnologia passou de 10 em 197 4-1976 
para cerca de 90 em 1978-1981 (Monkiewicz, 1983; Simoes, 1981 ). Por ultimo, 
nao pode deixar de referir-se a fuga de capitais observada em 1975 (mas tam
bern posteriormente), a qual tera originado um numero razoavel de implanta
c;oes no exterior. 

Diversos investimentos, sobretudo no Brasil e no perfodo 1975-1977, terao 
sido determinados pela alterac;ao das condic;oes de investimento em Portugal. 
E tambem provavel que a maior rentabilidade das operac;oes no estrangeiro, 
que levou algumas empresas portuguesas a exportac;ao de tecnologia (Mon
kiewicz, 1983), tenha induzido tambem a acc;oes de investimento directo. Nou
tros casos, IT)ais do que o resultado do crescimento empresarial, o estabeleci
mento no estrangeiro correspondeu a criac;ao de uma alternativa para a 
insuficiente performance das unidades produtivas em Portugal. 

De qualquer ·forma, parece nao haver duvidas de que a deteriorac;ao da 
atractividade de Portugal como localizac;ao de investimento tera funcionado 
mais como dissuasor do que como incentive a internacionalizac;ao das empre
sas portuguesas - facto a que nao sera alheia a ainda escassa dotac;ao de 
vantagens especfficas de que aquelas empresas gozavam. 

Para alem da reduc;ao em volume, o investimento portugues no estran
geiro em 1975-1977 apresentou alterac;oes sensfveis face ao padrao anterior
mente dominante, as quais resultam dos pr6prios factores determinantes da 
quebra do fluxo. 0 investimento bancario contraiu-se significativamente, o 
mesmo sucedendo as exportac;oes de capital para Africa. Consequentemente, 
a America Latina ganhou peso como destine do investimento (Monkiewicz, 
1983), especialmente o Brasil (cimento, metalomecanica) e a Venezuela (cons
truc;ao). Nalguns casos o estabelecimento processou-se em associac;ao com 
empresas quer locais quer de outros pafses europeus. 

Ap6s 1978 a internacionalizac;ao da banca portuguesa ganhou novo 
impulse, embora por razoes diversas das do infcio da decada. Passou a orientar
-se para os grandes centres financeiros internacionais, principalmente Londres, 
Nova lorque e Paris, com o objective de ganhar acesso aos euromercados e 
de obter linhas de credito externo (Remedio, 1982). Assim, uma parcela bas
tante substancial (cerca de 40% a 50%) do investimento no exterior autori-
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zado pelo Banco de Portugal entre 1979 e 1981 respeitava aos sectores ban
cario e segurador. 

Quanta a industria transformadora - que tera concentrado aproximada
mente um quarto do investimento autorizado - sao de destacar as industrias 
ligeiras tradicionais, em resultado de UITJ conjunto de investimentos texteis nas 
ex-Col6nias. Simultaneamente parece ter-se assistido a uma deslocagao geo
gratica do investimento na construgao civil da America Latina em direcgao a 
Africa (ex-Col6nias, Marrocos). 

Da analise desenvolvida ressaltam tres aspectos fundamentais. Primeiro, 
a proximidade «psfquica» continuou a exercer um papel determinants na orien
tagao do investimento portugues no exterior - embora se note, ja na decada 
de 80, um tfmido movimento no sentido de beneficiar da proximidade geogra
fica e da diferenga de capacidade industrial e tecnol6gica (Marrocos, Tunfsia). 
Segundo, os atractivos de localizagao dos potenciais pafses receptores e a flui
dez das suas relagoes polfticas com Portugal influenciaram significativamente 
as decisoes de investimento (em particular no caso das ex-col6nias). Terceiro, 
sem par em causa a existencia de vantagens especfficas das empresas, os 
principais trunfos das empresas nacionais no estrangeiro continuaram a resi
dir em aspectos como a lfngua, as tradigoes comuns, as ligagoes culturais, 
a existencia de comunidades imigrantes, a facilidade de relacionamento com 
as empresas locais e a existencia de lagos forjados ainda no perfodo colonial; 
alias, a celebragao de acordos com empresas dos pafses altamente industria
lizados com vista ao investimento na America Latina e em Africa parece-nos 
constituir um sinal da insuficiencia das vantagens tecnol6gicas das empresas 
portuguesas. 

5 - Algumas conclusoes e pistas para investigac;ao futura 

0 estudo efectuado sabre o processo de envolvimento internacional da 
economia portuguesa indica que a conjugagao dos paradigmas LOI e ESP cons
titui um referencial explicative valioso para a analise dos fluxos de investimento 
internacional de um pafs ao Iongo do tempo. 

Pensa-se, contudo, que a aplicagao do paradigma LOI ganharia capaci
dade explicativa se se procedesse a uma distingao entre pafses maduros e 
pafses em evolugao - isto e, os que se encontram ainda na «rampa de langa
mento» do investimento no exterior. Assim, se a retracgao das condigoes de 
investimento no Reina Unido levou- como mostrou Dunning (1981)- a uma 
maior internacionalizagao das empresas britanicas, tal hip6tese nao parece ser 
valida para Portugal. Como vimos, a deterioragao do clima de investimento em 
Portugal fez contrair nao s6 o influxo de IDE mas tambem, e de forma ainda 
mais sensfvel e duradoura, a safda de investimento. Nao obstante se reconhe
cer a existencia de um conjunto de fact'ores especfficos (independencia das 
ex-Col6nias, nacionalizagao dos grandes grupos econ6micos, fuga de capitais) 
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que desempenharam um papel nao negligenciavel na queda do IDE portugues 
no exterior, julga-se ser lfcito formular a seguinte conclusao: 

1) Nos pafses cuja penetra<;:ao no exterior se est a a iniciar, a 
existencia de um bom clima de investimento interne e um factor 
estimulante para a internacionaliza<;:ao das empresas, facultando
·lhes a base de apoio indispensavel para enfrentarem os riscos 
do investimento no estrangeiro. 

A analise desenvolvida permitiu igualmente ressaltar a predominancia dos 
factores de natureza nacional (country-specific) sobre os factores empresariais 
(company-specific) nas fases iniciais, de arranque, do investimento no exterior. 
Porem, a materializa<;:ao desses factores requer a existencia de empresas com 
significativa dimensao e experiencia, solidamente implantadas no mercado 
interne. Consequentemente, poder-se-a sugerir que: 

2) Nas fases iniciais de lan<;:amento externo as vantagens country- · 
-specific prevalecem sabre as company-specific, embora o seu 
aproveitamento dependa da existencia de empresas com dimensao 
e capacidade mfnimas para investirem no exterior. 

Adicionalmente, o investimento portugues no estrangeiro tem sido orien
tado principalmente para pafses com fortes liga<;:oes previas com Portugal nos 
domfnios politico e social. Assim: 

3) 0 processo de investimento no estrangeiro e, pelo menos na sua 
fase de arranque, estimulado pela existencia de pafses (i) psi
cologicamente pr6ximos (similaridade lingufstica, la<;:os culturais, 
integra<;:ao populacional) e (ii) em estadios mais atrasados de 
industrializa<;:ao, quer em termos globais quer em sectores 
especfficos. 

Tambem as rela<;:oes com o exterior, no sentido do acolhimento de capi
tais e tecnologia estrangeiros, sao susceptfveis, em determinadas condi<;:oes, 
de ter um efeito positive sobre a projec<;:ao externa futura das empresas locais. 
De facto, o incremento das rela<;:oes entre os grupos econ6micos portugueses 
e algumas multinacionais parece ter induzido os primeiros a uma maior pro
pensao ao estabelecimento de afiliadas em outros pafses. Alem disso havera . 
que sublinhar que algumas empresas com participa<;:ao estrangeira minoritaria 
se inclufram entre OS principais investidores no estrangeiro. Relativamente aos 
fluxes de tecnologia, os trabalhos realizados indicam que, embora numa escala 
quantitativamente reduzida, Portugal tem desempenhado um papel de «inter
mediario tecnol6gico», exportando tecnologia anteriormente importada e sujeita 
a altera<;:oes e adapta<;:oes (Monkiewicz, 1 983; Simoes, 1983-a). Nestas condi
<;:oes, considera-se que: 
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isto e, em que o partner estrangeiro nao detem o controle do 
funcionamento e do processo de decisao na empresa receptora -
constitui um factor positive para a expansao internacional das 
empresas locais. 

No que respeita ao influxo de investimento no Pafs foi demonstrada a exis
tencia de forte associa<;:ao entre as condi<;:oes internas de investimento e as 
polfticas seguidas pela Administra<;:ao, por um lado, e as caracterfsticas daquele 
influxo, por outre. A utiliza<;:ao conjunta dos paradigmas LOI e ESP explica ade
quadamente as tendencias gerais da entrada de IDE em Portugal nos ultimos 
35-40 anos. 

Ao fim e ao cabo, a analise efectuada, mais do que respostas definitivas 
e claras, suscita diversas pistas para reflexao e aprofundamento empfrico pos
teriores. Por exemplo, a ventila<;:ao sectorial de entradas e safdas de investi
mento durante um perfodo de tempo relativamente Iongo parece indispensa
vel; nesta medida, um estudo do envolvimento internacional do Pafs, restrito 
a industria transformadora, permitiria evitar o enviesamento inerente a uma 
abordagem global (sendo conhecido o peso do sector bancario no investimento 
portugues no exterior). Tambem a influencia do relacionamento entre os gran
des grupos econ6micos portugueses e os investidores estrangeiros em Portu
gal sabre a projec<;:ao externa dos primeiros parece ser um tema com inte
resse para merecer uma analise aprofundada. Finalmente, a compara<;:ao do 
caso portugues com os de outros pafses - quer maduros quer na «rampa de 
lan<;:amento» do investimento no exterior - podera proporcionar novas indica
<;:6es sabre os factores de estfmulo e de desincentivo dos fluxes de investi
mento internacional. 
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SIMOES, Vitor Corado- 0 envolvimento internacional da economia 
portuguesa: uma analise dos fluxos de investimento. 

0 objective do artigo e a abordagem integrada, numa perspectiva hist6rica, do envolvimento 
internacional da economia portuguesa, entendido em termos do signif!cado relative dos fluxos de 
entrada e de safda de investimento directo no conjunto -:Ja economia nacional. 

Sao identificados 3 grandes perfodos: (1) desde o p6s-guerra ate ao fim da decada de 50; 
(i1) entre 1960 e 197 4; (ii1) ap6s 197 4. A analise dos fluxos de investimento e efectuada tendo em 
conta o enquadramento generico da actividade econ6mica, bem como as polfticas econ6micas 
perfilhadas em cada perfodo, particularmente as atitudes face ao investimento estrangeiro. As 
tendencias do investimento internacional sao igualmente tidas em considera<;;ao. Como 
enquadramento te6rico de base para explicar os movimentos de capitais foi utilizada a teoria 
eclectica do investimento internacional formulada par John Dunning. 

Conclui-se que a teoria eclectica explica satisfatoriamente a evolu<;;ao das entradas de 
investimento estrangeiro em Portugal. Pensa-se, todavia, que o seu potencial explicative se reduz 
no caso do investimento portugues no exterior, dado o facto de as empresas portuguesas se 
encontrarem ainda numa fase de infcio da internacionaliza<;;ao- o que torna a sua projec<;;ao 
externa fortemente dependente de um clima favoravel e relativamente estavel de investimento 
interne. 

SIMOES, Vitor Corado - International involvement of the Portuguese 
economy: an analysis of investment flows. 

The aim of the paper is to present an historical approach of the international involvement 
of the portuguese economy, envisaged as the relevance of both investment inflow and outflow in 
the Portuguese economic scene. 

Those main periods of such involvement are identified: (i) from the 2nd World War to the 
end of the 50's; (ii) between 1960 and 197 4; and (iii) after 197 4. The analysis of investment flows 
is undertaken taking into accout the investment conditions prevailing in the country and the general 
features of international investement in each period. The location, ownership and internalization 
determinants of investment flows, as identified by the eclectic theory of international investment, 
formulated by John Dunning, are considered as well. 

It is concluded that the eclectic theory explains quite well the evolution of investment inflow 
into Portugal. It is argued, however, that it doesn't fits so well to explain Portuguese investment 
abroad, since Portuguese firms are still in the «take-off» phase of international investment and thereby 
need a sound internal investment climate to act as a stimulus for their internacionalisation. 

28 


