
Estudos de Economia. Vol. II, n. 0 4. Jul.-Set .. 1982 

Ascensao e Crise das Exportacoes Portuguesas 
(1965-73; 1973-77) 

Eduardo Ferro Rodrigues 
Jose Manuel Felix Ribeiro 
Lino Fernandes 

lntrodur;ao 

1. E entre 1965 e 1973 que se estrutura o sector exportador portugues 
num periodo de forte dinamismo do comercio internacional e em que se 
notam certas alterac;oes no peso relativo de algumas das principais zonas 
mundiais. 

A evoluc;ao do comercio mundial entre meados da decada de 60 (1965) 
e 1973 manifesta as seguintes tendencias principais: 

Quanta as Exporta<;oes para o mercado mundial- reforc;o da CEE, do 
Japao, dos PVD asiaticos e dos PVD do Medio Oriente; queda dos EUA/CAN, 
dos paises de Planeamento Central e dos PVD americanos. Quanta as 
lmporta<;oes mundiais- reforc;o da CEE e do Japao; queda dos paises de 
Palneamento Central, dos PVD americanos, dos PVD africanos e da Austra
lia/N. Zelandia. 

Quanta aos principais fluxos referentes as exportac;oes, as principais 
ascensoes respeitam as correntes CEE- CEE e PVD asiaticos -Japao, 
enquanto que as perdas mais significativas se dao nos fluxos EUA/CAN
CEE, EUA/CAN- PVD AM, paises de Planeamento Central- Paises de Pla
neamento Central e PVD America nos- EUA/CAN. Em resumo, constata-se 
neste periodo um reforc;o da CEE e do Japao no comercio mundial, parale
lamente as perdas americanas (EUA/CAN e PVD america nos) e dos paises 
de planeamento central. 

Estas alterac;oes nao sao acompanhadas pelas exportac;oes portuguesas, 
pois nestes anos nao se nota qualquer movimento de acentua<;ao significa
tiva das nossas relac;oes de exporta<;ao para o Japao ou para a CEE origina
ria sendo fundamentalmente os mercados da EFTA de entao aqueles que 
crescem em importancia. 

Os mais significativos movimentos de alterac;ao nas correntes de mer
cadorias exportadas pelo Pais sao a perda de importancia das ex-col6nias e 
o reforc;o da Gra-Bretanha e dos paises n6rdicos (pertencentes a EFTA). Para 
o desenvolvimento destas correntes contribuiram fortemente as empresas 
com capital estrangeiro que, nomeadamente a partir de meados da decada 
de 60, se instalaram em Portugal apostando na exportat;ao. · 

2. Com efeito, e neste periodo que, inserido no processo mais amplo de 
i nternacionalizac;ao da produ<;ao, se desenvolve um movimento de desloca
c;:ao de paises do centro para a periferia. A deslocalizac;ao industrial, se bem 
que iniciada por firmas americanas, foi seguida tambem por empresas euro
peias (utilizando periferias diversas- Sui da Europa, Norte de Africa, Sueste 

·Este artigo reune resultados e conclusoes de trabalhos realizados no IACEP/GEBEI nos 
anos 1978 a 1980, pelo nucleo de ·Especializac;:iio lnternacional e Sistemas Produtivos». A 
i nformac;:iio estatfstica usada para chegar a tais resultados encontra-se na base de dados sobre 
o Sector Exportador, existente no IACEP/GEBEI.» 
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Asiatica e ate mesmo Leste da Europa) e japonesas (principalmente para o 
Sueste Asiatica, o que contribui para explicar o reforc;:o do fluxo PVD 
Asiaticos- Japao). 

0 movimento de deslocalizac;:ao atinge fundamentalmente as fases de 
fabrico mais intensas em mao de obra nao qualificada, gerando assim em 
pafses perifericos empresas especializadas na exportac;:ao de produtos tfpicos 
de tais fases, que serao utilizados por incorporac;:ao em empresas colocadas 
noutros pafses. As firmas transnacionais, principais agentes deste processo, 
procuram assim aproveitar as grandes diferenc;:as salariais entre centro e 
periferia, sobretudo em operac;:oes com nfveis potenciais de produtividade 
semelhantes, em produtos de elevado valor unitario. Para alem disto, sao 
aproveitadas as condic;:oes favoraveis criadas pela existfmcia .de espac;:os 
econ6micos amplos desarmados alfandegariamente e certos regimes tarifa
rios facilitam este movimento, como por exemplo as facilidades a entrada de 
materias primas e componentes, isentos de direitos para posterior exportac;:ao. 

Portugal e tambem utilizado neste movimento, verificando-se no perfodo 
em causa significativos investimentos externos no sector exportador, ongl
narios dos EUA, da Suecia, da Holanda, RFA e Gra-Bretanha. 

3. Apesar de as exportac;:oes portuguesas de mercadorias terem mani
festado uma expansao significativa entre 1965 e 1973 (com particular rele
vancia no bienio 71-73) 0 que e facto e que h8 que salientar tres aspectos 
que limitam o alcance dessa expansao: 

e Nao se acentua no perfodo a relac;:ao Exportac;:oes de Mercado
rias/PIB (a prec;:os constantes) 

e Uma parte importante dos aumentos nas exportac;:oes nao sao 
imputaveis a empresas efectivamente nacionais. 

• 0 perfodo em causa, se por um lado se traduz numa melhoria da 
posic;:ao relativa das exportac;:oes portuguesas ao nfvel do mercado 
mundial face a um conjunto de PVD africanos e americanos, 
salda-se por outro lado em perdas face a um numero consideravel 
de pafses europeus e asiaticos com nfveis de exportac;:ao compa
raveis; na verdade, e para alem da Coreia do Sui cujas exporta
c;:oes totais em 1965 eram menos de um terc;:o das portuguesas, 
enquanto em 1973 eram quase o dobra, nota-se uma degradac;:ao 
na relac;:ao entre as exportac;:oes portuguesas face as espanholas, 
gregas, irlandesas, de Hong-Kong e de Singapura, no perfodo 65-73. 

As principais caracterfsticas definidoras do sector exportador portugues, 
que permitem a percepc;:ao de um padrao de especializac;:ao assente em defi
ciencias estruturais relevantes, desenvolvem-se acentuadamente neste 
perfodo modelador: extroversao e desarticulac;:ao. 

extroversao - exportac;:ao de produtos fortemente ligados ao mercado 
externo e com fraca dependencia do mercado interno. 

desarticulac;:ao- grande importancia relativa de inputs importados, fracas 
Indices de presenc;:a nacional no fornecimento dos 
equipamentos. 
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E tambem neste perfodo que se consolida a predominancia dos produtos 
intermedios no sector exportador, alem da sua localiza<;:ao preferencial em 
zonas do Pafs sofrendo um processo sensfvel de desagrega<;:ao da economia 
rural. 

II. A situa~;:ao do Sector Exportador em 1973 

1 . Portugal parece ter sido atingido pelo movimento de deslocalizar;ao indus
trial de forma bem mais significativa que outros pafses da Europa do Sui. 
Com efeito, em 1973, o peso dos produtos em que ao nfvel internacional foi 
mais forte esse movimento( 1

) e mais expressivo nas exporta<;:oes portugue
sas que nas desses pafses, verificando-se que o nosso Pafs teria uma situa
<;:ao intermedia entre a area mediterranica eo Sueste asiatica. 

Alem disso, e no que respeita a estes produtos apenas, a estrutura das 
exporta<;:oes portuguesas e bem mais semelhante a de Hong-Kong ou da 
Coreia do que a da Espanha ou Grecia. e) 

2. E possfvel afirmar-se que Portugal, na maior parte dos seus principais 
produtos industriais exportados sofre a concorrencia directa por um lado, 
dos pafses da CEE originaria, da Gra-Bretanha, Estados Unidos, Japao, Aus
tria e Sui<;:a e, por outro lado, da Coreia, Hong-Kong e Formosa, sendo rela
tivamente menos significativa a competi<;:ao da Espanha, Jugoslavia ou Gre
cia. Com efeito, seleccionando-se 10 grupos S.I.T.C. fundamentais para as 
exporta<;:oes industriais portuguesase) verificamos que por ordem de impor
tancia os principais concorrentes no mercado da CEE sao: 

a) Fran<;:a, RFA e ltalia 
b) Holanda 
c) Belg.- Lux. e EUA 
d) Austria, Sui<;:a e Coreia do Sui 
e) Japao, Hong-Kong e Gra-Bretanha 
f) Formosa 

( 1) Vestuario de tecido, de couro e de malha; instrumentos, rel6gios, etc.; aparelhos de 
gravacao, cassetes, etc.; artigos de plastico n/identificados; brinquedos, artigos de desporto, 
etc.; maquinas de escrit6rio; maquinas geradoras de energia; aparelhos para distribuicao de 
energia; equipamento de telecomunicacoes; electrodomesticos; maquinas electricas n/especifi
cadas; veiculos n/motorizados e suas partes. 

( 2) «0 Sector Exportador Portuguese a lnternacionalizacao da Producao», p. 27. 
(3) 841-Vestuario, 851-Calcado, 651, 652, 653 e 654-Texteis; 714, 722, 724 e 

729- Maquinas e Material Electrico. 
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No principal mercado portugues, a Gra-Bretanha, a ordem e a seguinte: 

a) Franc;:a e ltalia 
b) RFA e EUA 
c) Hor:1g-Kong 
d) Holanda e Bel g.- Lux. 
e) Coreia 
f) Japao 
g) Austria, Suic;:a e Formosa 

Num mercado de grande importancia, a RFA, e a seguinte a situac;:ao: 

a) Franc;:a, ltalia, Holanda, Austria e Japao 
b) EUA. Hong-Kong e Formosa 
c) Gra-Bretanha, Belg.- Lux. e Suic;:a 
d) Coreia e Jugoslavia 

3. Portugal foi pais uma das areas escolhidas pelo investimento interna
cional no quadro do processo de deslocalizac;:ao referido. Como se disse no 
estudo ja citado, «Surge assim uma colecc;:ao desarticulada e dispersa de ins
talac;:6es fabris, especializadas na exportac;:ao, cuja analise diferencial nao 
pode ser realizada partindo de uma 6ptica que pressuponha uma qualquer 
coerencia interna de caracter intersectorial entre essas instalac;:6es». «Neste 
sentido podemos referenciar tres tipos de segmentos principais nesta deslo
calizac;:ao da industria, com vocac;:ao exportadora»: 

a) Sub-ramos com um processo produtivo que sucintamente se caracte
riza por: 

e Operac;:6es de montagem ou de fabricac;:ao parcelar de componen
tes com baixos consumos de electricidade por hora de trabalho 
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e exigindo uma mao de obra totalmente desqualificada, treinada em 
operac;:6es simples e repetitivas com o peso esmagador de mao de 
obra feminina, e de menores 

e exigindo pouco investimento em capital fixo por posto de trabalho 

e apresentando dos mais baixos salarios horarios do sector exporta
dor, com uma localizac;:ao privilegiada em zonas rurais ou de 
industrializac;:ao periferica 

e laborando materiais normalmente importados, embora em graus 
diversos 



Estao neste caso os sub-ramos do material electrico, do vestuario, de 
transformadoras diversas (rel6gios, maquinas fotograficas, cassetes, brin
quedos) e certos materiais de transporte (montagem de bicicletas) ou seja 
sub-ramos directamente relacionados com os 14 produtos atras referidos e 
para OS quais a estrutura de exportac;ao e mais semelhante a do Sueste 
Asiatica. 

b) Sub-ramos virados para a exportac;ao de produtos resultantes de 
transformac;ao local de materias primas, cujo processo produtivo se pode 
caracterizar por: 

e Elevados consumos de electricidade ou de outras formas de ener
gia por hora de trabalho operario, traduzindo 0 caracter do pro
cesso de transformac;ao qufmico-mecanica continuo 

e com mais elevado investimento em capital fixo por posto de traba
lho permanente 

e com nucleo de mao de obra semiqualificado e qualificado e um 
sector inteiramente desqualificado de apoio 

• salarios horarios em alguns casas bastante superiores a media do 
sector exportador, como expressao parcial dessa maior qualifica
c;ao media 

Sub-ramos com processos produtivos caracterizados por: 

e Baixos consumos de electricidade por hora de trabalho 

• investimentos nao muito elevados por posto de trabalho 

• mao de obra qualificada e semi-qualificada 

e elevadas produtividades por unidade de salario 

• salarios anuais muito superiores a media do sector exportador 

Encontra-se neste caso a construc;ao e reparac;ao nava I, a metalomeca
nica e o material de transporte». 

No estudo ja referido foram considerados como ECCE (empresas com 
capital estrangeiro) todas aquelas onde houvesse participac;ao externa inde
pendentemente do nfvel dessa participac;ao. No entanto, e como ficou entao 
demonstrado, (4

) a grande maioria das exportac;oes que foi imputada as ECCE 
e da responsabilidade de empresas efectivamente dominadas pelos interes
ses estrangeiros. 

(4 ) p. 37. 
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Com uma amostra representando quase 85% do total exportado em 
1973 para o estrangeiro (nao incluindo pois as ex-col6nias) constatou-se o 
grande peso das ECCE no sector exportador portugues. Com efeito, cerca de 
37% do valor exportado era entao imputavel a empresas com capital 
estrangeiro. 

As empresas com capital estrangeiro sao tanto mais importantes no 
sector exportador quanto mais restrita e a amostra, ordenada em func;ao dos 
valores exportados. Assim, em 1973, se apenas se considerassem as princi
pais 50 empresas exportadoras, a parte imputavel as ECCE subia para 44% 
e atingiria 49% considerando apenas as 25 maiores exportadoras. 

Alem disso, nos quatro principais mercados estrangeiros de 1973 o 
peso das exportac;6es das ECCE e ainda superior a 37%: 

- Gra Bretanha 39% 
-EUA 39% 
-RFA 41% 
-Suecia 48% 

4. Tendo sido considerados apenas os ramos da matriz em que o valor 
exportado foi superior a 200000 contos, foi possfvel agrupa-los segundo a 
importancia das ECCE em cinco grandes categorias: 

Ramos em que a exportac;ao e completamente dominada pelas empre
sas portuguesas: Agricultura, pescas e conservas de peixe, extracc;ao de 
minerais nao metalicos, conservas de frutos, outros produtos alimentares, 
textil de Ia, textil de algodao e mistos, textil de fibras duras, cordoaria e 
tapec;aria, calc;ado, madeiras, cortic;a, resinosas, industrias basicas de ferro e 
ac;o. 

Ramos em que a exportac;ao e relativamente dominada pelas empresas 
portuguesas: outros minerais nao metalicos, produtos metalicos, maquinas 
com excepc;ao das electricas. 

Ramos em que a exportac;ao e partilhada: vestuario, pasta para papel. 

Ramos em que a exportac;ao e relativamente dominada pelas empresas 
com capital estrangeiro: Bebidas, produtos qufmicos de base, produtos quf
micos diversos. 

Ramos em que a exportac;ao e completamente dominada pelas empre
sas com capital estrangeiro: Maquinas e material electrico, construc;ao e 
reparac;ao naval, transformadoras diversas. 

5. No que respeita aos pafses de origem do capital, os EUA sao seguidos a 
distancia significativa de dois pafses da antiga EFTA (Gra Bretanha e Suecia) 
e de tres dos seis fundadores da CEE (RFA, Holanda e Franc;a). 
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6. A analise dos destinos de exportac;ao do investimento directo estran
geiro em Portugal, conforme as diversas nacionalidades de capital, permitiu 
em 73 identificar quatro fluxos principais (fundamentalmente determinados 
pelas industrias de vestuario, electr6nica e transformadoras diversas): 

1-Portugal, pais da EFTA, de baixos salarios, era utilizado como base de 
penetrac;ao na Gra-Bretanha, enquanto a Gra-Bretanha pertenceu a EFTA 
para dais tipos de empresas: 

- Originarias dos EUA (principal mente na industria electr6nica) 
- Originarias dos pafses da CEE originaria (principal mente na industria 

do vestuario) 

2- Portugal, pals da EFTA de baixos sa Iarios, era utilizado par empresas de 
pafses da EFTA para abastecerem as suas redes comerciais ou a casa mae 
industrial. 0 exemplo mais notavel deste fluxo esta na instalac;ao de filiais 
de empresas escandinavas- suecas e finlandesas- no vestuario. Tambem 
se deve referir na industria de material electrico e electr6nico e no vestua
rio, investimentos ingleses virados para a exportac;ao para a 
Gra-Bretanha. 

3- Portugal era procurado pelas empresas americanas para abastecer 
directamente os EUA, fazendo-o funcionar como periferia directa, concor
rendo com o Mexico, Porto Rico e o Sui Asiatica nessa func;ao. Esta situac;ao 
nota-se no textile vestuario, nas maquinas nao electricas e nas maquinas e 
material electrico. 

4- Portugal, nao s6 pelos seus sa Iarios mas tambem pelo acordo comercial 
com a CEE veio tambem a ser procurado par empresas originarias da CEE 
para daqui abastecerem os respectivos pafses. 

Como exemplos mais significativos as empresas alemas de material 
electrico e electr6nico exportando componentes e tambem as empresas de 
vestuario com a mesma origem de capital. 

7. A alterac;ao na estrutura do sector exportador portugues no perfodo ... 
65-73 traduz-se no reforc;o dos agregados em que o peso das empresas com 
capital estrangeiro aumenta, de acordo com o movimento de deslocalizac;ao 
insdustrial ja referido. 

Na verdade, os ramos «Maquinas e Material Electrico», c<Vestuario» (par
ticularmente o Vestuario de Tecido) e «Transformadoras Diversas» revelam 
um acentuado dinamismo, bem superior ao ritmo geral, sendo clara a impor
tfmcia explicativa do desenvolvimento das exportac;6es das empresas com 
capital estrangeiro. 
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Ill. 73-77: A Crise 

1. Entre 1973 e 1977 pode considerar-se que o sector exportador portu
gues foi atingido por uma profunda crise, pois a evoluc;:ao positiva conse
guida entre 1975 e 1977 e claramente insuficiente para cobrir as perdas do 
bienio anterior. Ha, evidentemente, uma significativa correlac;:ao entre essa 
crise e a evoluc;:ao do processo politico interno com as suas necessarias 
consequencias aos nfveis micro e macro econ6mico (quebra de competitivi
dade dada a conjugac;:ao de decrescimos de produtividade com aumentos das 
cargas salariais em industrias baseadas na sobre explorac;:ao da forc;:a de 
trabalho operario), desvio para o mercado interno em expansao, do output 
de empresas ate entao mais viradas para a exportac;:ao, nomeadamente para 
as ex-col6nias). No entanto, e ponto assente que condicionalismos de ordem 
externa tiveram tambem uma importante fatia nas responsabilidades da 
crise (retracc;:ao nos nossos principais mercados como consequencia da crise 
estrutural em desenvolvimento, aumento do proteccionismo). Para alguns 
autores, o reforc;:o dos NICs (New Industrialized Countries) enquanto expor
tadores concorrendo numa vasta gama de produtos com os fabricantes 
nacionais seria outra causa das nossas dificuldades. 

Numa analise sumaria e global este conjunto de factores internos e 
externos parece responder exaustivamente ao problema equacionado (causa 
da crise nas exportac;:oes portuguesas) mas verifica-se que a um nfvel mais 
concreto e exigente de balanc;:o desse perfodo a explicac;:ao nao e satisfat6-
ria. Na verdade, apesar deste quatro anos se traduzirem em termos globais 
numa deteriorac;:ao da posic;:ao relativa de Portugal no Mercado lnternacional 
verificam-se situac;:oes bern diferenciadas de produto para produto, de mer
cado para mercado. Os factores globais, por exemplo, nao conseguem expli
car como e possfvel coexistirem no mesmo perfodo situac;:oes de contribui
c;:ao fortemente positiva do efeito competitividade para a variac;:ao no valor 
exportado (Aparelhos de Telecomunicac;:oes) com situac;:oes notoriamente 
negativas (Vestuario de Tecido). E. por maioria de razao, essas explicac;:oes 
gerais dificilmente permitirao justificar porque e que num mesmo produto 
ou grupo de produtos (por exemplo, as Malhas), havera ganhos de quota em 
certos mercados (Franc;:a, RFA) e perdas noutros (Gra Bretanha). 

2. Assim, procuraremos neste artigo apontar dois outros factores, ambos 
fundamentalmente externos que quanta a n6s tanto aut6noma como conjun
tamente assumem igualmente uma importfmcia sensfvel para uma mais 
satisfat6ria abordagem do perfodo 73-77 enquanto fase de crise para as 
exportac;:oes portuguesas: 
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• as consequencias da transferencia da Gra-Bretanha da EFTA para 
a CEE 

e a estrategia das Empresas com Capital Estrangeiro implantadas 
no sector exportador portugues 



3. Em 1969 as importac;:oes britfmicas provenientes dos outros oito estados 
da CEE (os nove) pouco passavam de um quarto do total, em 1973 ja atin
gem quase um terc;:o do total e em 1977 alcanc;:am quase os quarenta por 
cento. Se em 1969 essas importac;:oes representavam pouco mais do dobra 
daquelas cuja origem era a EFTA. em 1977 ultrapassam o triplo. E pois evi
dente que embora o estreitamento das relac;:oes entre a Gra-Bretanha e a 
CEE ja estivesse em desenvolvimento antes do primeiro alargamento da 
CEE, tal movimento acentuou-se no perfodo em estudo como 6bvia conse
quencia da adesao inglesa. 

4. As exportac;:oes portuguesas sao atingidas por este processo como ine
quivocamente se deduz das profundas alterac;:oes ao peso relativo dos nos
sos principais mercados no periodo 73-77: para ah~m da inevitavel perda das 
ex-col6nias e flagrante a diminuic;:ao da importfmcia britfmica (24 para 18 
por cento) em contraste com o reforc;:o dos seis fundadores da CEE (21 para 
29 por cento). Este fen6meno e tanto mais evidente se observarmos que 
enquanto em 1973 a Gra-Bretanha representava quase o dobra do conjunto 
Franc;:a-RFA nas exportac;:oes portuguesas, em 1977 ja tem um peso inferior. 
E isto, em apenas quatro anos. 

5. Analisando mais em pormenor os principais produtos portugueses de 
exportac;:ao do ramo textil e vestuario no periodo em causa e nos principais 
mercados (e sabendo que foi este o ramo mais atingido pela crise) confir
mamos esta ideia: foram decisivas as perdas no mercado britfmico. 

CTCI 651- Fios Texteis 

Os principais mercados portugueses em 77 sao a Gra-Bretanha, a Sue
cia e a Dinamarca. Na Suecia a nossa quota aumenta (6,6% para 8,2%), na 
Gra-Bretanha baixa-se de 4,1% para 3,5% e na Dinamarca de 6,3% para 
4,5%. 

No mercado britanico, o mais significative facto e o de se verificarem 
subidas nas participac;:oes de cinco paises da CEE (Belg.- Luxemburgo, 
Franc;:a, RFA e ltalia); descem as quotas de dois outros paises da EFTA. para 
alem de Portugal: a Austria e a Suic;:a. 

No mercado dinamarques o maior aumento e da RFA (13,9% para 
23,6%) mas outros estados da CEE tambem sobem (Belg.- Lux., ltalia e 
Holanda); apenas um pais da CEE perde posic;:ao- a Franc;:a- e tambem 
neste mercado se nota a perda de posic;:ao da Suic;:a. 

Em conclusiio, Portugal perde posi~oes em dois pafses da CEE que siio 
ex-EFTA. A Sui~a, que tal como Portugal pertence a EFTA tem tambem 
quebra nestes mercados. E nitido que nestes dois novas paises da CEE ha 
um generalizado reforc;:o das quotas de outros Estados da CEE, nomeada
mente da Belg.- Lux., da RFA e da ltalia. 
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CTCI 652- Tecidos de Algodao 

Os principais mercados portugueses sao, em 77, a Gra-Bretanha e a 
Suecia. Em ambos diminuiram as nossas quotas: Na Gra-Bretanha passa
mos de 7,1% para 4,2% e na Suecia de 18,2% para 7, 7%. 

No mercado sueco nao e tambem a relacao com os PVD asi<hicos que 
explica a perda portuguesa. Com efeito, as descidas das quotas do Paquis
tao, da China e de Hong-Kong compensam os aumentos da Coreia. e da 
Formosa. Tambem aqui o mais visfvel e o aumento das quotas de cinco 
Estados da CEE (Belg.- Lux., Franca, RFA e ltalia). 

Em conclusao, as perdas de Portugal sao muito mais explicadas pelo 
reforco da CEE que pelo advento da concorrencia dos PVD asiaticos. 

CTCI 653- Outros Tecidos 

No principal mercado de Portugal, a Gra-Bretanha, Portugal desce (6,9% 
para 4,3%). Neste mercado, e tal como nos casas anteriores, e o reforco das 
quotas de pafses da CEE (ltalia, RFA. Belg.- Lux., lrlanda e Franca) que e 
nftido; perdem importfmcia dais pafses da EFTA alem de Portugal, a Austria 
e a Suica, assim como tres PVD asiaticos (Bangladesh, Formosa e 
Hong-Kong). 

CTCI 656-Artigos Texteis NE 

No principal mercado portugues, a Gra-Bretanha, a nossa participacao 
desce (36, 1% para 27,7%). 

Tambem neste caso nao e a subida dos PVD asiaticos o que explica a 
perda portuguesa; efectivamente s6 a India sobe mas tal subida e anulada 
par uma quebra pronunciada de Hong-Kong. E. para alem do aumento da 
quota americana, o fen6meno ja descrito anteriormente o mais visfvel: 
aumento significativo das quotas de varios pafses da CEE (Franca, ltalia, 
Belg.- Lux.). 

CTCI 841 - Vestuario 

Baixamos as quotas nos do is principais mercados- Gra-Bretanha de 
8,8% para 4,1 %, na Suecia, de 9,2% para 5,8%. 

No mercado britfmico nao se pode dizer que tenha havido ascensao dos 
PVD asiaticos: as perdas da Formosa e de Hong-Kong ultrapassam os ganhos 
da Coreia, da India, de Macau e das Filipinas. Tal como nos Texteis, e o 
aumento da quota de pafses da CEE (Franca e ltalia, especialmente, que 
passa de 3,1% para 1 0,3%) alem dos EUA, o mais significativo. Tambem 
aqui, alem de Portugal, dais outros pafses da EFTA perdem posicoes (Austria 
e Finlfmdia). 

No mercado sueco ja a questao e diferente, pais af sim, ha uma clara 
ultrapassagem de Portugal pela Coreia, nao compensada par perdas signifi
cativas de outros PVD asiaticos. 
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Portanto, nos grupos SITC de vestuario e de texteis, as nossas perdas 
no mercado britanico sao muito importantes. No entanto, tais perdas nao se 
devem, neste periodo, a qualquer ascensao dos PVD asiaticos, ou seja, nao 
se pode dizer que para alf~m das determinantes internas que pesaram, tenha 
sido a acentuacao de uma nova divisao internacional do trabalho fortalece
dora do papel desses paises nestes produtos, o elemento decisivo neste pro
cesso. A entrada da Bra-Bretanha na CEE, e portanto a adopcao do esquema 
comunitario de relacoes com terceiros por um lado, e por outro lado a aber
tura aos fundadores da CEE do mercado britanico, e que tem uma importan
cia fundamental afectando profundamente as exportacoes portuguesas. 

6. Analisando os grupos SITC referentes a maquinas e material electrico e 
electr6nico mais importantes nas exportacoes portuguesas (714- maquinas 
de escrit6rio, 722- Maquinas electricas, geradores e aparelhos de corte, 
724-Aparelhos de Telecomunicacoes, 729-0utras maquinas e Aparelhos 
Electricos) chega-se aos seguintes resultados, no periodo 73-77: 

CTCI 714-Maquinas de Escrit6rio 

Quanto aos principais mercados portugueses- EUA e Gra-Bretanha
Portugal perde no primeiro (1.4% para 0,2%) e ganha ligeiramente no 
segundo 1,1% para 1,3%). No mercado america no, no que respeita aos PVD 
nota-se a ascensao de Hong-Kong (2,3% para 5,6%) e de Singapura (0.4% 
para 1,8%) mas a baixa do Mexico (6,6% para 2, 7%). 

CTCI 722- Maquinas Electricas, Geradores e Aparelhos de Corte 

No principal mercado portugues, a RFA, aumenta a nossa participacao 
( 1,2% para 1,8%). Alem de Portugal, au menta a importancia neste me rca do 
de um PVD asiatico (Singapura- 0,2% para 1,3%). 

CTCI 724-Aparelhos de Telecomunicacoes 

Curiosamente, dos tres principais mercados portugueses em 77, RFA. 
ltalia e Gra-Bretanha, a quota portuguesa aumenta nos dois primeiros (0,9% · 
para 2,5% e 0.4% para 1,2%) e s6 diminui no ultimo, mas significativamente 
(3,3% para 0,8%). 

No mercado alemao, dois PVD asiaticos (Coreia e Hong-Kong) melhoram 
claramente. 

No mercado italiano tambem os mesmos dois PVD asiaticos melhoram. 
No mercado britanico ha tres PVD asiaticos em ascensao (Malasia, Sin

gapura e Coreia) que ultrapassam Portugal. 
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CTCI 729- Outras Maquinas e Aparelhos Electricos 

Quanto aos principais mercados portugueses, Portugal mantem a quota 
no mercado alemao (0,6%) e baixa no mercado britfmico (0,9% para 0,7%). 

No mercado britanico, alem da subida da Singapura que ultrapassa Por
tugal, nota-se o aumento de tres estados da CEE (Belg.- Lux. e Fran~;a) e a 
baixa de um Estado da EFTA (Suica). 

Portanto, nestes grupos SITC e tambem decisiva a baixa das quotas por
tuguesas no mercado britanico, ja que o comportamento das exporta~;oes 
para outros mercados (nomeadamente a RFA ou a ltalia) nao tem nada de 
negativo. Tambem e de notar a queda no mercado americana, nomeada
mente no SITC 714. 

Para alem de Portugal, outros Estados da EFTA perdem posi~;oes no 
mercado britanico. Nestas SITC, mais do que a entrada da Gra-Bretanha na 
CEE, e a ascensao dos PVD asiaticos que contribui para a deteriora~;ao da 
posicao portuguesa. 

7. Ja vimos a importancia que a entrada da Gra-Bretanha na CEE teve 
como factor explicativo de algumas das dificuldades das exportacoes portu
guesas de Textil e Vestuario no perfodo 73-77. Tentaremos agora analisar o 
comportamento das ECCE (por excelencia concentradas no <<Vestuario de 
Tecido» neste quadro). 

e As exportacoes de «Vestuario de Tecido» cresceram no perfodo a 
uma taxa inferior a das exporta~;oes totais (65% contra 71 %) e cla
ra mente me nor que as das <<Mal haS>> (1 01 %) onde o domfnio das 
empresas portuguesas e esmagador. 

e Em 1973 as ECCE representavam 54% do valor exportado pelo 
Ramo <<Vestuario•• quatro a nos depois esse peso baixa para 43%. 

e A perda de posicao das ECCE no conjunto esconde movimentos 
diferenciados conforme as nacionalidades de origem do capital. 

Verifica-se claramente o afundamento das vendas das empresas ameri
canas e inglesas, resultante em muitos casos de encerramento e mudan~;as 
de propriedade. 

Alem disto, e tendo-se procedido a analise comparada das origens do 
capital e dos destinos de exporta~;ao em 1973 e 1977 ressalta uma conclu
sao: refor~;ou-se a tendencia das empresas de vestuario para exportarem 
para o pafs de origem- quer seja da EFT A. quer seja da CEE- tendo me nos 
significado o aproveitamento da participa~;ao de Portugal na EFTA por parte 
das empresas oriundas de outros pafses para penetra~;ao nesses mercados. 

8. E tambem interessante analisar o comportamento das ECCE de material 
electrico neste perfodo. Com efeito, os dados globais presentes nas Estatfsti
cas do Comercio Externo escondem significativas altera~;oes verificadas 
durante esses quatro anos. 
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e o nitido aumento de importancia das ECCE alemas, que tem todas 
uma evoluc;ao positiva, o que determina a ultrapassagem das 
ECCE americanas 

e a importante queda nas exportac;oes das ECCE americanas 

e as perdas de importancia das ECCE holandesas e britanicas 

Este comportamento das empresas consoante a nacionalidade do capital 
resulta do tipo de investimento feito por cada uma das nacionalidades no 
sector electr6nico. 

-as empresas americanas que desaparecem ou diminuem de act I VI

dade sao na generalidade produtoras de pec;as e componentes que 
se instalaram em Portugal para produzir para as empresas mae nos 
EUA ou, em alguns casos, para filiais da empresa mae na Europa 

- permanecem e crescem espectacularmente as exportac;oes de um 
numero reduzido de empresas americanas que se estabeleceram em 
Portugal numa estrategia de penetrac;ao no mercado europeu. Por 
outro lado, sabe-se que eram ja na altura filiais importantes na 
estrategia europeia dos ·grupos 

-de igual modo as empresas inglesas e de dominac;ao holandesa que 
diminuem as exportac;oes vendiam basicamente para os EUA. Pelas 
informac;oes de que se dispoe estavam ligadas a estrategia de 
expansao desses grupos europeus para penetrac;ao no mercado ameri
cana. Uma delas era mesmo filial directa de uma empresa original
mente americana 

-as empresas ale mas existentes em 1973 seguiram outra 16gica de 
localizac;ao. Estabeleceram-se no nosso pais quase exclusivamente 
para exportar para as empresas mae na Europa, em particular na 
propria RFA, a excepc;ao de uma delas que exportava produtos aca
bados para o mercado ingles 

Na perspectiva dos produtos produzidos podemos concluir: 

- Fecharam ou mudaram de dono: 

- Quase todas as empresas de semi-condutores, quer americanas quer 
os estabelecimentos de semi-condutores de empresas Europeias. 

-Algumas empresas de matrizes e outros materia is para informatica. 

- Empresas que produziam componentes para cinesc6pios e outras 
componentes para televisoes. 
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- Mantiveram-se abertas as empresas que: 

- Montavam bens de consumo acabados para o mercado europeu. 

- Empresas de componentes que genericamente podemos designar de 
passivos (todas europeias). 

- Empresas de semi-condutores e de componentes para informatica 
que ja referimos como sendo produzidos para filiais importantes para 
a penetrac;:ao no mercado Europeu. 

-Aiem das empresas que se localizaram em Portugal no primeiro 
perfodo de internecionalizac;:ao viradas para o mercado interno 
portugues. 

Ja referimos que uma das caracterfsticas comuns as empresas que 
fecharam era serem empresas que vinham a Portugal para aproveitar os 
baixos salarios para exportarem para as empresas mae, em especial as 
americanas. 

Este tipo de empresas e mais susceptfvel ao aumento de salarios e as 
outras reivindicac;:6es do que as empresas que alem de uma 16gica de custos 
de produc;:ao tem uma 16gica de penetrac;:ao nesses mercados. 

Alem disso ha outra caracterfstica comum a generalidade das empresas 
que fecharam: trata-se de empresas com tecnologias ultrapassadas. 

Nao dispomos de informac;:6es para duas das unidades industriais que 
fecharam. Para as restantes ha informac;:6es de que os produtos estavam 
tecnologicamente ultrapassados. Em alguns casos ha mesmo informac;:ao de 
que as empresas mae ja as pensavam fechar antes de 1974. 

Que significado atribuir ao fecho destas sucursais? 

Trata-se de uma deslocac;:ao para pafses de periferia de mais baixos 
salarios ou trata-se de um regresso ao centro? 

56 um estudo mais pormenorizado permitira uma resposta mais com
pleta. Mas podemos desde ja concluir que pelo menos a resposta nao sera 
genericamente a transferencia para a periferia asiatica. No caso das compo
nentes para televisao a produc;:ao abandonada passou a ser incorporada 
numa componente produzida por ter tecnologia avanc;:ada pelo que pensa
mos ter havido uma transferencia para o centro. Resposta identica pensa
mos ser tambem para o caso das componentes para perifericos de 
computadores. 
As alterac;:6es na estrategia de implantac;:ao em Portugal verificadas de 1973 
a 1977 refletem-se claramente nas alterac;:6es dos destinos das 
exportac;:6es. 
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a) Como referimos atras as empresas encerradas dirigiam a sua pro
du~;ao principalmente para o mercado americana. Nao surpre
ende portanto que as exporta~;oes de material electrico e electr6-
nico para os EUA tenham descido de 19% em 1973 para 4% em 
1977. 

b) Em segundo Iugar ressalta a diminui~;ao de importc:!ncia dos mer
cados da EFTA. Devido nao s6 a diminui~;ao das exporta~;6es da 
empresa inglesa, como principalmente a uma altera~;ao profunda 
dos destinos de exporta~;ao das empresas europeias e das ameri
canas que continuam em funcionamento. Fundanientalmente as 
exporta~;oes de produtos acabados que atraves de Portugal pene
travam nos mercados EFTA (Radios e televisores), alteraram o 
destino de vendas passando a dirigir-se principalmente para os 
mercados da CEE, em particular a RFA. 

c) A queda dos mercados EFTA nao e maior devido a permanencia 
da corrente de exporta~;ao para estes mercados de empresas ame
ricanas de pe~;as para televisao, semi-condutores e de material 
para computadores. A situa~;ao deve-se ter degradado posterior
mente porque a empresa de semi-condutores fechou esta sec~;ao 
em Portugal. 

Quanto as outras empresas americanas: Trata-se de filiais 
importantes na Europa de empresas americanas que tem na Gra
-Bretanha um dos meios de penetra~;ao no mercado ewopeu de 
informatica. As filiais portuguesas exportam partes e pe~;as para 
essas outras filiais. 

d) 0 aumento de exporta~;ao para a CEE (20 para 55%) com desta
que para a RFA explica-se nao s6 pelo ja referido aumento de 
importancia das empresas alemas, que ja em 1973 destinavam 
uma parte substancial da produ~;ao para o pais de origem, como 
tambem pela altera~;ao das correntes comerciais, nomeadamente 
de empresas de produtos acabados que com a adesao da Gra
-Bretanha a CEE devem ter passado a abastecer este mercado por 
intermedio de fabricas localizadas possivelmente em pafses da CEE. 

9. Podemos, em sfntese, afirmar que as exporta~;oes portuguesas entre 73 
e 77 foram afectadas por 3 ordens de fen6menos (anteriores a crise inter
nacional mas cuja configura~;ao veio a ser marcada por esta): 

a) Redefini~;ao dos fluxos comerciais e de investimento internacional 
no seio da Europa Ocidental resultantes da adesao da Gra
-Bretanha a CEE, adesao que necessariamente afectaria: 

-a estrategia de penetra~;ao de multinacionais europeias no 
mercado ingles 
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-a divisao de trabalho entre as filiais europeias das empresas 
americanas a partir da constituicao de um mercado unico
GB + CEE- e da ameaca a sua posicao no mercado ingles pel a 
concorrencia dos produtores europeus da CEE 

b) Redefinicao das correntes de comercio e de investimento interna
cional entre os EUA e a Europa, caracterizada por 3 tendencias: 
perda de importancia do fluxo atlfmtico originado nos EUA; reforco 
do fluxo originado nos EUA em direccao Pacifico; infcio de um 
fluxo atlfmtico originado na Europa com destino EUA e America 
Latina. 

c) Aparecimento dos <<NIC» asiaticos (Coreia, Singapura, Formosa, 
Malasia), associados a uma estrategia de <<redeploiement regional» 
levado a cabo pelo Japao (nao se incluindo Hong Kong, tradicio
nalmente associado a Gra-Bretanha) e fazendo aparecer novas 
pretendentes no mercado europeu. 

10. A analise para 1977 dos destinos de exportacao do IDE exportador em 
Portugal conforme a nacionalidade de origem do capital torna possfvel colo
car algumas hip6teses quanta a mane ira como Portugal- enquanto locali
zacao possfvel para as multinacionais interessadas nas <<export oriented 
industries»- foi efectado pelos 3 tipos de facto res atras referidos (particu
larmente os 2 primeiros). 
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a) Portugal parece ter deixado de ser relativamente ao vestuario e 
electr6nica uma periferia directa para as empresas EUA. Caem 
verticalmente as exportacoes de filiais americanas para os EUA. 
Para explicar este aspecto, 3 tipos de hip6teses se podem colocar: 

-estar-se perante um movimento mais geral de regresso aos 
EUA de certo tipo de producoes- ate agora deslocalizadas para 
a periferia- devido a alteracoes nas tecnologias (miniaturiza
cao, automatizacao, etc.). 

- redefinicao das periferias dos EUA- com maior enfase da peri
feria asiatica. 

- abandono progress iva pelos EUA de certas ,,filieres» traduzido 
no encerramento de estabelecimentos nos EUA e no estran
geiro, deixando progressivamente o seu mercado aberto aos 
concorrentes estrangeiros. 

b) Portugal deixou de ser uma base de penetracao tao importante no 
mercado da Gra-Bretanha (a partir da entrada da Gra-Bretanha na 
CEE) para as empresas multinacionais. 

Para filiais americanas na Europa, particularmente, tal 
verifica-se na electr6nica (onde este fluxo era o mais significativo). 



E importante notar que a queda deste fluxo se traduziu no encerra
mento das filiais ou das secc,;oes de empresas orientadas para este fluxo: 

-para filiais das empresas CEE (particularmente alemas e holan
desas) o que acontece neste caso e que a queda da exportac,;ao 
das empresas CEE de vestuario e electr6nica neste fluxo nao se 
traduziu no encerramento das empresas mas numa importante 
alterac,;ao nos seus destinos. 

c) Portugal antes da sua adesao plena a CEE- aumentou ja subs
tancialmente o seu papel como local de implantac,;ao de empresas 
da CEE original (sobretudo alemas), exportando para pafses da 
CEE original (de uma forma muito especial empresas a/emiis quer 
na electr6nica, quer no vestuario, quer nas transformadoras 
diversas). 

Foi este fluxo que se reforc,;ou parcialmente em contrapartida 
da queda falada anteriormente. 

d) Portugal, ainda membra da EFTA ve manter-se no perfodo de 
1973-1977 o papel de periferia de empresas da EFTA particular
mente suecas e em muito menor escala sufc,;as e finlandesas (no 
sector de vestuario) que exportam para os respectivos pafses. 

Convem referir que quer no sector de vestuario quer na elec
tr6nica (por razoes provavelmente diversas) o fluxo de exportac,;ao 
de filiais inglesas para a Gra-Bretanha, nao sendo muito expres
sive em 73, desapareceu quase completamente em 1977. 

11. Em sfntese podemos dizer que: 

e 0 peso dos cap1ta1s europeus no sector exportador portugues 
reforc,;ou-se (em termos de volume de vendas na exportac,;ao) entre 
1973 e 1977, com particular destaque para os capitais oriundos 
da CEE. Os capitais europeus em Portugal reforc,;am os fluxos 
comerciais imputaveis ao sector exportador-com origem e com 
destino na Europa. Em destaque na electr6nica, transformadoras 
diversas, vestuario e calc,;ado, estao os capitais alemaes que pro
duzem em Portugal, com destino a RFA. 

e Ha interesse em medir o papel que os capitais estrangeiros tive
ram na alterac,;ao do peso relativo das diversas mercadorias da 
exportac,;ao portuguesa. 

e Nao dispondo ainda de elementos globais para o sector exporta
dor, mas apenas para alguns ramos industriais significativos, 
podemos salientar que se verifica: 
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• queda das exportacoes portuguesas no mercado americana: as 
empresas estrangeiras, particularmente as dos EUA deram um 
importante contributo para este resultado 

e queda das exportacoes portuguesas para o mercado britfmico. nos 
ramos em que havia peso dos capitais estrangeiros, estes contri
buiram de uma forma geral para a quebradas exportacoes 

e estabilizacao das exportacoes portuguesas para mercados escan
dinavos (EFTA)- a contribuicao dos capita is estrangeiros foi no 
sentido dessa estabilizacao, mantendo a corrente exportadora, 
particularmente no vestuario 

• crescimento acelerado das exportacoes portuguesas para o mer
cado alemao, o capital estrangeiro deu um importante contributo 
para esse resultado 

IV. Conclusoes 

0 fundamental da estrutura actual das exportacoes portuguesas foi 
moldado no periodo 1965-73 por uma dinamica comandada por centros de 
decisao externos que preenchem o vazio criado pela incapacidade dos agen
tes internos de estruturarem autonomamente tanto as relacoes com as 
col6nias, como o desenvolvimento interno. A incapacidade de desenvolver a 
agricultura e de levar para a frente o processo de substituicao de importa
coes no sector de bens de consumo duradouros e de bens de equipamento 
colocam no centro da politica econ6mica a necessidade premente de obter 
divisas que permitissem: 1) o processo de acumulacao do capital industrial 
monopolista tributario de fortes importacoes pelo seu caracter capital inten
sivo; 2) a expansao do mercado de consumo urbana inerente ao modelo de 
desenvolvimento seguido neste periodo. 

Perante a incipiencia do sector exportador portugues do inicio dos anos 
60 e falta de competitividade dos sectores mais virados para o mercado 
interno colonial, o investimento estrangeiro (electr6nica, vestuario, etc.) e a 
producao em subcontrato para grandes importadores dos mercados da EFTA 
(ex. texteis) apresenta-se como o processo de em menos tempos conseguir 
um crescimento mais rapido das exportacoes. 

0 papel relativamente importante, no contexto dos paises similares da 
Europa Meridional que Portugal ocupa na deslocalizacao das empresas mul
tinacionais, permite um rapido aumento das exportacoes que, no entanto, 
assenta em alicerces fracas: 

- dependencia de centros de decisao externos 

-forte especializacao em produtos directamente concorridos pelos NICs 
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-forte concentrac;ao geogratica das exportac;6es para os pafses desen
volvidos, em particular os de uma zona de livre troca que apresen
tava desde o infcio um futuro incerto perante as tendencias mais for
tes da integrac;ao europeia 

Este padrao de especializac;ao vai marcar fortemente a estrutura produ
tiva interna (extroversao e desarticulac;ao) reproduzindo e aprofundando as 
raz6es que o tornaram premente. 

A crise das exportac;6es iniciada em 74 e, no fundamental, consequen
cia de ruir um dos principais pilares em que assenta o crescimento anterior: 
adesao da Gra-Bretanha ao Mercado Comum e alterac;ao da estrategia de 
algumas das empresas estrangeiras que se localizavam em Portugal (em 
particular as que exportavam para os EUA e EFTA). 

Os resultados das exportac;6es de 80-81, como contraponto da recupe
rac;ao de 77-79, vem confirmar a fragilidade do sector exportador assente 
nas bases criadas na segunda metade da decada de 60. 
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