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A INDUSTRIA TRANSFORMADORA PORTUGUESA 
E A ADESAO A. CEE 

UM ESTUDO DAS VANTAGENS COMPARATIVAS REVELADAS (*) 

Arm indo Silva (* *) 

I - lntroduc;ao 

0 impacte da projectada adesao a CEE sobre a estrutura da industria 
transformadora portuguesa tera uma influencia consideravel no ritmo e di
recc;:ao do desenvolvimento futuro do Pafs. Alguns sectores da industria se
rao beneficiados pelo novo condicionalismo e verao aumentar a sua impor
tancia relativa na produc;:ao e no emprego totais. Outros terao de sofrer um 
processo de ajustamento, o que implica a adaptac;:ao as novas condic;:oes 
de concorrencia, atraves de diferenciac;:ao do produto, racionalizac;:ao do te
cido empresarial, modernizac;:ao tecnol6gica e outras formas de reduc;:ao de 
custos, como alternativa a sua progressiva extinc;:ao. Outros sectores ainda 
terao uma reacc;:ao diversificada, de acordo com as diferentes 
capacidades de resposta evidenciadas pelas empresas e pelos ramos que 
as constituem. Dado que de sector para sector variam consideravelmente 
as necessidades em factores de produc;:ao, os pesos regionais e as poten
cialidades de crescimento, convira, do ponte de vista de uma correcta po
lftica industrial, conhecer antecipadamente a direcc;:ao que tendera a tomar 
a reafectac;:ao de recursos, a fim de se atribufrem prioridades. 

E certo que os factores determinantes desta reafectac;:ao nao sao im
putaveis por inteiro a liberalizac;:ao dos fluxes de bens e factores, decor
rente do processo de adesao. Numa perspectiva dinamica, aceita-se ge
neralizadamente que a afectac;:ao de recursos numa economia responde a 
evoluc;:ao das exigencias tecnol6gicas, da dimensao do mercado interne e 
do padrao de preferencias dos consumidores (1). Contudo, e independente
mente da opiniao que se tenha sobre a sua relac;:ao com os condicionantes 
do desenvolvimento econ6mico, parece de admitir que o papel das vanta
gens comparativas (VC), estaticamente determinadas, na afectac;:ao de re
cursos entre os diversos ramos da industria sera reforc;:ado pela adesao 

(*) Este artigo baseia-se numa disserta9ao de mestrado apresentada em 1980 na Gra
duate School of Contemporary European Studies, Universidade de Reading. A sua produ9ao 
beneficiou da supervisao e sugestoes criticas de George Yannopoulos e Geoffrey Denton. Po· 
rem, a responsabilidade pelas opinioes expressas, bem como pelos inumeros pontos a esclare-
cer, cabe inteiramente ao autor. 

(* *) Assistente do lnstituto Superior de Economia e bolseiro do lnstituto Nacional de 
lnvestigaQao Cientifica. 

(1) V. Batchelor, R., Major, R., e Morgan, A. (1980, pp. 94·132). 
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plena de Portugal a CEE (2). Da adopgao desta hip6tese basica de trabalho 
decorre uma importante conclusao pratica: se for passive/ ordenar, de acordo 
com um certo criteria, os bens manufacturados produzidos em Portugal 
segundo as suas VC em relac;ao aos actuais membros da CEE, poder-se-a 
antever quais os ramos que tendencialmente mais beneficiarao com a ade· 
sao (os que produzem os bens situados no topo do «ranking>>) e quais os 
que irao sentir mais dificuldades com a concorrencia externa (os situados 
nas posic;oes inferiores). Este e basicamente o objective do presente traba
lho. Contudo, as possibilidades de se poderem prever as alteragoes preci
sas da estrutura industrial em resposta a adesao estao limitadas por um 
conjunto de razoes e circunstancias, de que mencionaremos as principais. 

Sendo o padrao de VC relative ao resto do mundo diferente do relativo 
a CEE, a adopgao da Pauta Aduaneira Comum pode engendrar efeitos con
traries aos sugeridos pelo ranking. Basta que produtores bern colocados 
face a CEE percam parte apreciavel do mercado interno em favor de pro· 
dutores nao comunitarios, devido a redugao da protecgao. lsto sugere um 
estudo comparado das estruturas tarifarias de Portugal e da CEE. Por outro 
lado, e em oposigao as hip6teses tradicionais, as experiencias de liberaliza
<;:ao p6s-2.a Guerra, a nfvel mundial e regional, nao tern resultado no aban
dono de ramos nao competitivos, mas sim no ajust?mento da produgao 
dentro de cada ramo, atraves da diferenciagao do produto. lsto implica 
que, conjuntamente com a analise centrada nas VC inter-ramo, se estude 
tambem a importancia do comercio intra-ramo (CIR) nas rela<;:6es Por
tugal-GEE. 

Estes dois aspectos serao tratados no contexto do presente trabalho. 
Porem, existem outras restrigoes ao ambito das respectivas conclusoes que 
nao puderam ser aqui convenientemente levantadas. Esta neste caso o pa
pel de certos factores estranhos a estrutura de custos, mas influentes na 
reafectagao de recursos em fungao da adesao, como sejam as reacgoes 
de concorrentes e poderes publicos estrangeiros ao cenario provavel de 
uma Comunidade de Doze, e os efeitos macroecon6micos, em particular os 
respeitantes ao equilfbrio externo e ao nfvel da taxa de cambia em termos 

(2) A adesao pl.ena ira reforc;:ar consideravelmente o tear liberalizante do Acordo de 
1972. Em primeiro Iugar, ira ser concluido o desmantelamento das barreiras aduaneiras face a 
GEE, o qual pode ainda ser significativo para alguns ramos. Assim, um conjunto de produtos 
representando cerca de 11,5 % das importac;:oes de produtos manufacturados da GEE suspen
deu a reduc;:ao de direitos (actualmente 30 % do nivel de 1972) ate final de 1982. Um outro 
conjunto, representando 4,7 % daquele total, pode elevar a protecc;:ao tarifaria, ao abrigo da 
clausula de protecc;:ao as «industrias velhas». Ate 1982 Portugal pode, enfim, introduzir direitos 
para uma serie de produtos das «industrias nascentes», o que se mantera pelo menos ate 
1985. [V. Alvares, P., e Fernandes, C. (1980.)] Em segundo Iugar, ira ser adoptado um conjun
to de medidas de harmonizac;:ao, tanto no campo da politica comercial (adopc;:ao da Paula 
Aduaneira Comum, diversos regimes preferenciais, SGP) como noutros (impasto sabre o valor 
acrescentado, regulamentac;:ao dos movimentos de capitais e do trabalho e da concorrencia, 
eventual integrac;:ao no SME). 
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reais (3). Refiram-se enfim as limita<;:oes provenientes da incerteza geral que 
rodeia, par um lado, a evolu<;:ao de Iongo prazo de certos determinantes 
das VC (ratio salario/produtividade, factores tecnol6gicos e explora<;:ao de 
recursos naturais) e, par outro, o proprio processo de alargamento a sui 
da CEE. 

Estas considera<;:oes terao contribuido para delimitar os objectives e 
validade das conclusoes deste trabalho. Ap6s considerar os aspectos meto
dol6gicos da determina<;:ao do padrao de VC (sec<;:ao 11), dar-se-a uma ideia 
da _direcr;ao que a evolu<;:ao da estrutura industrial tendera a tamar (sec-

. <;:oes Ill, IV e V). Nesta base, situar-se-ao areas problematicas da 
industria transformadora (sec<;:ao VI) e apontar-se-ao algumas linhas de 
orientar;ao polftica (sec<;:ao VII). 

II - Problemas e metodos de determinac;ao das vantagens 
comparativas 

0 processo mais directo de conhecer o padrao de VC de um pais sera 
atraves da compara<;:ao dos custos de produ<;:ao, a um nivel bastante de
sagregado, com os de outros paises. Porem, uma vez que raramente existi
ra informa<;:ao estatistica suficientemente detalhada e comparavel, a maior 
parte dos estudos realizados com este objective tem seguido metodos me
nos directos. As vias seguidas tem sido fundamentalmente duas: 

A primeira via parte dos pr6prios fluxos de trocas internacionais 
para ordenar os produtos num ranking segundo a sua melhor 
ou pior performance no comercio externo do pais. Supoe-se 
portanto que esta revela adequadamente as diferen<;:as em 
custos relatives, bem como as diferen<;:as em factores nao 
expresses par pre<;:os - e a perspectiva em que se baseiam 
os estudos de vantagens comparativas reveladas (VCR) (4); 

A segunda parte de um mode/a te6rico que isola uma ou mais va
riaveis supostamente indicativas da estrutura de custos relati
ves (produtividade, composi<;:ao de factores, salarios, etc.) 
para construir um ranking de VC segundo a sua distribui<;:ao 
par produtos e paises. Pressupoe-se, assim, que a realidade 

(3) Estando limitado a industria transformadora, este estudo nao pode abranger a cons
truc;:ao de hip6teses relativas ao efeito conjunto da adopc;:ao da PAC, das transferencias finan
ceiras da Comunidade e da liberalizac;:ao dos movimentos de capital. Porem, o impacte sabre 
a balanc;:a de pagamentos reflectir-se-a em ajustamentos da taxa de cambia, se nao houver 
condic;:oes para a imediata integrac;:ao de Portugal no SME. Porque, alem do seu efeito geral 
de competitividade externa, as flutuac;:oes da taxa de cambia influenciam a estrutura de custos 
por via dos prec;:os dos inputs importados, uma deslocac;:ao do padrao de VC no Iongo prazo e 
uma hip6tese a considerar. 

(4) V. Balassa, B. (1965). 
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da especializac;:ao pode ser explicada por factores estaticos e 
mensuraveis- e a perspectiva utilizada nos testes das teo
rias de comercio (5). 

Na pratica, tem-se utilizado medidas de VCR como meio de testar as 
hip6teses obtidas a partir de um modele te6rico ou como meio de seleccio
nar o modele com maier poder explicative atraves de uma regressao linear 
multipla. 

Neste trabalho utilizaremos apenas uma metodologia baseada nas 
VCR. Embora nao nos permita investigar os factores determinantes da es
pecializac;:ao, mas apenas descreve-la, apresenta a vantagem notavel de 
evitar as dificuldades usualmente encontradas na quantificac;:ao das varia
veis empregues nos modelos de comercio internacional. 

Sao diversas as maneiras de determinar as VCR, dependendo a me
dida utilizada do objective da pesquisa (6). Em varies estudos realizados 
com o prop6sito de prever o impacte da adesao a CEE sabre a estrutura 
industrial do pafs aderente, adoptou-se a seguinte hip6tese basica (?): se, 
num certo perfodo, ·a exportac;:ao do produt6 i para a CEE, relativamente a 
importac;:ao do mesmo, se tiver «portado melhor» do que a exportac;:ao do 
produto j, tambem relativamente a importac;:ao, os produtores de i no pafs 
aderente gozarao de uma posic;:ao mais forte do que os de j, uma vez con
sumada a adesao. 

Nesta perspectiva, convem utilizar os valores das exportac;:oes e das 
importac;:oes, a fim de tamar em conta nao s6 as diferenc;:as de competitivi
dade nos custos, como tambem o padrao de procura. Ambos os factores 
sao influentes na determinac;:ao do padrao de especializac;:ao que o futuro 
membra ira adoptar. A relac;:ao entre as exportac;:oes e as importac;:oes de 
um produto sera dada pela sua balanc;:a comercial. Esta tera que ser nor
malizada por um indicador da dimensao do mercado comunitario para esse 
produto. Dada a dificuldade em obter dados sabre a produc;:ao compatfveis 
com os do comercio externo, utilizou-se o comercio total intra-CEE (in
cluindo Portugal) (8). 

(5) Para uma detalhada revisao critica de tais tentativas. v. Stern, R. (1975). 

(6) V. Balassa, B. (op. cit., p. 1 03). 
(?) 0 estudo inovador na adapta<;:ao da metodologia das VCR com este prop6sito foi rea

lizado por Han, S., e Liesner, H. (1971). V. tambem Yannopoulos, G. (1980), e ESADE (19'19). 

(8) A rela<;:ao entre exporta<;:Cies e importa<;:Cies pode ser dada por uma medida sugerida 
por Balassa (op. cit., p. 106)- o ratio importa<;:ao-exporta<;:ao por produto normalizado pelo 
mesmo ratio para o comercio mutua total. Contudo, esta medida sobrestimaria as possibilida
des futuras de um determinado produto no mercado alargado, se as exporta<;:oes para a CEE. 
embora significativas no comercio mutua, representassem uma frac<;:ao insignificante desse 

mercado. 
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A fim de ordenar os produtos da industria portuguesa segundo as suas 
VC face a CEE, utilizar-se-a uma medida de performance no comercio mu
tua, que se designara por ratio A: 

A i = Pi - E i o 1 00 
li+ Pi+ Ei 

(1) 

em que Pi, E i e I i representam, respectivamente, as exportac;oes de Portu
gal para a CEE, as exportac;oes da CEE para Portugal e o comercio intra
-GEE no produto i, respectivamente. 

0 facto de o ratio A incluir os valores das importac;oes torna-o vul
neravel a influencia das pronunciadas diferenc;as de protecc;ao aduaneira 
entre os diversos produtos. A fim de eliminar esta distorc;ao, considerou-se 
que os valores tornados pelas variaveis P e E em (1) sao hipoteticos, resul
tando da soma das exportac;oes e importac;oes reais com os respectivos 
incrementos, calculados sob a hip6tese de inexist€mcia de barreiras tarifa-
rias: 

Pi=P;+!:lPi com !:l Pi= P; 0 De 0 T ei (2) 
Tei + 100 

e 
E; = E; +!:lEi com !:lEi=EjoOp 0 T gJ (3) 

·T pi+ 100 

Pi e E) representam as exportac;oes reais do produto i; L e a taxa me
dia de protecc;ao de i; D designa o «coeficiente de resposta» a abolic;ao 
das tarifas, e os Indices p e e referem-se a Portugal e a CEE, respectiva
mente. 

0 significado do «coeficiente de resposta» merece alguma atenc;ao. 
Como resulta 6bvio de (2) e (3), este coeficiente pode ser considerado for
malmente identico a elasticidade-prec;o das importac;oes de produtos manu
facturados, se para tanto se assumir que: 

1) As variac;oes das tarifas se ref lectern por inteiro nas variac;oes 
dos prec;os (nao existencia de imperfeic;oes de mercado); 

2) 0 comportamento da procura de importac;oes e uniforme para 
todos os pafses fornecedores; 

3) A intenc;ao de D e medir apenas aquela parcela do aumento 
das importa<;:oes que resulta da substituic;ao dos produto
res locais por produtores do outro pafs e do aumento do 
consumo (criac;ao de comercio), ignorando assim a substi
tuic;ao de produtores de terceiros pafses (desvio de comer
cia); 

4) A resposta das importac;oes a baixa dos direitos e uniforme 
para todos os produtos (9). 

(9) 0 nao ajustamento destas hip6teses as condi<;:oes do mundo real sera responsavel 
pelo facto de estudos empiricos recentes terem apurado valores para a elasticidade-tarifa ge
ralmente bastante superiores aos da elasticidade-pre<;:o, sempre que aqueles assumem niveis 
estatisticamente significativos. [V. Hitiris, T. (1972, p. 114).] 
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Na falta de estimativas apropriadas da elasticidade-prec;:o das importa 
c;:oes portuguesas, decidiu-se tomar para 0 P dois val ores hipoteticos - 1 e 
2 -, ambos dentro do intervale considerado tfpico dos pafses industrializa
dos e semi-industrializados: 0,75- 2,75 (1°). lsto permitira efectuar uma 
analise da «sensibilidade» do ranking as variac;:oes deste parametro. Para 
De tomou-se o valor 1 ,5. 

A fim de verificar se o metodo descrito consegue eliminar a influencia 
das barreiras tarifarias, utilizou-se um metodo complementar baseado ape
nas nas exportac;:oes. Como hip6tese basica considerou-se que dois produ
tores de um mesmo bem, um situado em Portugal e outro na CEE, enfren
tarao um nfvel medio identico de barreiras aduaneiras ao exportarem para 
o resto do mundo. Este sera portanto um «mercado neutro» do ponto de 
vista das restric;:oes ao comercio (1 1). 

Sendo XP; e XE; as exportac;:oes de Portugal e da CEE para o resto do 
mundo, respectivamente, chamaremos ratio 8 a: 

8;=(XP;/XE;) • 100 (4) 

Por hip6tese, os produtores portugueses do bem i estarao melhor situa
dos do que os produtores de j relativamente ·a concorrencia dos produtores 
dos mesmos bens localizados na CEE, se se verificar 8; >8i. 

Sendo menos vulneravel as distorc;:oes tarifarias, este segundo metodo 
e, porem, inferior no que respeita a procura, pois 0 padrao de preferencias 
do resto do mundo e muito diferente daquele que os exportadores portu
gueses terao de satisfazer dentro -da CEE. Por isso, o impacte da adesao 
sera estudado sobretudo com base nos valores do ratio A. 

Foram seleccionados para a amostra 100 produtos definidos ao nfvel 
dos 3 dfgitos (grupos) da Classificac;:ao Tipo do Comercio lnternacional 
(CTCI). Do conjunto das secc;:oes 5 a 8 foram eliminados cerca de 50 pro
dutos, a maioria dos quais porque as suas exportac;:oes para a CEE nao 
tem significado, e outros por serem incompatfveis com o objecto da analise 
(obras de arte, por exemplo). A amostra cobre, · mesmo assim, uma vasta 
area do comercio com a CEE: cerca d.e 99 % das exportac;:oes e 79 % das 
importac;:oes de produtos manufacturados. 

A analise principal foca os anos 1978-1979. Contudo, neste perfodo 
ter-se-ao ja feito sentir em parte os efeitos da liberalizac;:ao comercial. Nas 
exportac;:oes, em particular, pois Portugal passou a beneficiar em 1973 de 
preferencias tarifarias relativamente a outros competidores. Quanto as im-

(1D) V. Stern, R., Francis, J., e Schumacher, B. (1976). 
(11) Na realidade, nao e um mercado inteiramente neutro. Alguns paises oferecem me

lhores condic;;oes de acesso aos produtores da CEE, ou devido a acordos preferenciais (paises 
mediterriinicos), ou devido as prioridades politicas (paises de economia planificada). Todavia, e 
possivel assumir que as preferencias em favor da CEE estao uniformemente distribuidas por 
produtos. 
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porta<;oes e a produ<;ao, porem, o consequente ajustamento estrutural es
tara ainda Ionge de se ter efectuado. A maioria dos produtos fabricados em 
Portugal s6 reduziu os seus direitos em mais de 50 % a partir de 1975, e 
pelo menos os efeitos de cria<;ao de comercio terao sido adiados devido as 
medidas temporarias de protec<;ao, adoptadas em 1975-1976. De qualquer 
modo, convira tamar 1978-1979 como um marco transit6rio. Para a analise 
comparada com um perfodo anterior ao Acordo com a CEE selecciona
ram-se os anos 1970-1971, para os quais se computou o ratio A, segundo 
a metodologia indicada (1 2). 

Antes de passar a apresenta<;ao dos resultados, porem, e conveniente 
salientar algumas das limita<;oes reveladas pela presente metodologia e dis
cutir a sua importancia. Em primeiro Iugar, o metoda baseado no comercio 
mutua tenta apenas reduzir a influencia das barreiras tarifarias, nao sendo 
mencionada a questao das distorc;oes nao tarifarias. Existe, porem, abun
dante suporte empfrico para a tese de que tais distor<;oes sao responsaveis 
por um volume de restri<;oes e reorienta<;oes dos fluxos de comercio pelo 
menos da ordem de grandeza do que e imputado as tarifas aduaneiras 
(Baldwin, R., 1970). Tanto a dimensao como os efeitos de comercio dos 
subsfdios as industrias nacionais sao diffceis de detertninar quantitativa
mente. Porem, e certo que tanto PortJ,Jgal como os pafses da Comunidade 
os utilizaram frequentemente no perfodo em analise. Alem disso, Portugal 
adoptou em 1975-1976 diversas medidas restritivas destinadas a reduzi r o 
defice externo, como sejam os contingentes e disposi<;oes administrativas 
varias ligadas ao credito, deposito e registo previa~. Poder-se-a assumir que 
estas ultimas terao afectado todos os produtos de modo mais ou menos 
uniforme, nao interferindo portanto no ranking. Quanta aos produtos contin
gentados, o valor do ratio A tendera a surgir sobreavaliado, sendo, por 
isso, indicados no anexo 1. Em segundo Iugar, a presente metodologia con
sidera todos os produtos um por um, separadamente. lsto significa que 
os efeitos das altera<;oes tarifarias afectando um input sabre os custos de 
produ<;ao e, portanto, a competitividade dos produtos finais sao totalmente 
ignorados. Uma vez que o nfvel de protecc;ao efectiva influencia fortemente 
as atitudes dos produtores no processo de reafecta<;ao, sera necessaria as
sumir que a respectiva estrutura nao diverge substancialmente da estrutura 
tarifaria nominal na resposta ao abaixamento das tarifas. Parece existir, po
rem, algum suporte empfrico para uma tal hip6tese (1 3). Em terceiro Iugar, o 
bloco comercial que foi considerado e a Comunidade dos Nove tal como 

(12) As expressoes (2) e (3) tiveram de ser adaptadas de modo a levar em conta o facto 
de que o Reina Unido e a Dinamarca eram tambem membros da EFTA em 1970-1971. Alem 
disso, a CTCI foi sujeita a revisao entre os dais periodos, tendo sido necessaria estabelecer 
uma correspondencia entre as duas versoes, de que resultou a reduc;:ao do numero de produ
tos para 94 em 1970-1971. 

(13) V. NIER (1971, p. 41}. 
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existia em 1978-1979, e nao a Comunidade dos Doze, integrando a Espa
nha e a Grecia. Todavia, uma estimativa rigorosa do impacte da adesao 
sobre a estrutura industrial teria que tomar em conta pelo menos os efeitos 
da liberaliza9ao relativamente a Espanha. Dada a semelhan9a de estruturas 
de produ9ao e preferencias, os baixos custos de transporte e o tradicional 
proteccionismo mutuo, existe um vasto campo para cria9ao de comer
cia (1 4). 

Ill - Padrio de vantagens comparativas 

A) Analise dos resultados baseados no comercio mutua 

Todos os dados basicos utilizados no c6mputo dos ratios A e B sao 
apresentados no anexo 1, juntamente com algumas notas metodol6gicas. No 
anexo 11 apresenta-se o ranking dos 100 produtos utilizados na analise para 
1978-1979, de acordo com os valores do ratio A. A fim de dar a estes re
sultados uma forma mais adequada, o conjunto foi dividido em quatro clas
ses de 25 elementos cada uma. Assim, a classe 1 agrupa os produtos em 
que Portugal revela maiores VC. Todos os seus componentes tem balan9a 
comercial positiva. Os produtos da classe 11 tem valores muito pr6ximos de 
zero, o que pode significar ou um comercio mutuo insignificante relativa
mente ao total intra-GEE, ou a existencia de fluxos de troca equilibrados 
nos dois sentidos, sugerindo um elevado grau de CIR. As classes 111 e IV, 

juntamente com o grupo eliminado da amostra, compreendem, em graus 
desiguais, os produtos em que Portugal possui desvantagens comparativas 
(DC) face a GEE. 

0 ranking dara uma imagem mais definida do impacte da adesao na 
estrutura industrial se os produtos forem agregados por sectores. De acordo 
com o metodo convencional, dividiu-se a industria transformadora, excep
tuando alimentos e bebidas, em 8 largos sectores, que estao discriminados 
no quadro n. 0 1. Com base na classifica9ao dos produtos por <;:lasses de 
acordo com as suas VCR, foi achada a percentagem do comercio mutuo 
(exporta96es mais importa96es Portugal-GEE) correspondente as classes 
dentro de cada sector. 0 quadro n. 0 1 mostra estas percentagens, junta
mente com a parte relativa no total do comercio mutuo e o numero de pro
dutos que cada sector representa. 

(14) Dados os reduzidos fluxos de comercio entre os dois paises. a metodologia aqui 
empregue nao parece adequada para prever os efeitos da liberaliza<;:ao. Em futura investiga
<;:ao, sera preferivel efectuar compara<;:oes directas de indicadores de salarios e produtividade 
por ramos industriais. 
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QUADRO N. 0 1 

Distribuif;:iio dos produtos por classes segundo o valor do comercio mutuo 

Classes 
-

Comercio 
NUmero (Percentagem) 

mUtua 
Sectores da indUstria de 

produtos 
(Percen· 

tag em) I II Ill IV Total 

Quimica ................. ....... 12 13.6 5.8 18.5 11.0 64.7 100.0 
Papel, madeira, corti<;a, etc ..... .... 18 11.3 76.5 6.6 15.1 1.8 100.0 
Texteis e vestuario . . . . . . ... 15 21.2 78.5 21.5 0.0 0.0 100.0 
Metalurgia ........... ......... 15 9.2 5.8 5.5 69.3 19.4 1000 
Mecanica ........................... 10 14.8 0.0 00 16.0 84.0 100.0 
Material eh3ctrico ........ ..... . .... 10 11.6 27.9 11.6 32.6 27.9 100.0 
Equipamento de transporte .............. 7 13.6 0.0 23.3 4.1 72.6 100.0 
Transformadoras diversas ....... 13 4.7 0.0 47.0 43.4 9.6 100.0 

Total da amostra .... 100 1000 29.8 15.1 18.3 36.8 100.0 

Fonte: Anexo 1. 

Duas conclusoes ressaltam da observa<;:ao do quadro n. 0 1. Em pri
meiro Iugar, e possfvel caracterizar em termos gerais o padrao de VC da 
industria portuguesa. E evidente a superioridade relativa de dais sectores: 
texteis e vestuario e produtos de papel, madeira, cortir;a, minerais nao me
talicos, etc. 0 primeiro sector e caracterizado par tecnicas de produ<;:ao 
fortemente trabalho-intensivas, enquanto o segundo inclui um grupo hetero
geneo de produtos, para a maior parte dos quais a disponibilidade de ma
terias-primas a baixos pre<;:os e decisiva para a localiza<;:ao. Em contrapar
tida, as DC predominam nos sectores que utilizam intensivamente capital e 
tecnologia (industrias metalurgica, mecanica, qufmica e de meios de trans
porte). Finalmente, surgem dais sectores com comportamento mais diferen
ciado: material electrico e produtos diversos. No primeiro caso, a possibili
dade de segmenta<;:ao vertical do processo produtivo tera contribufdo para 
a boa posi<;:ao de alguns produtos em que as fases mais trabalho-intensivas 
(fabrica<;:ao de componentes, montagem) sao importantes na estrutura de 
custos. No segundo sector, a diversidade dos itens abrangidos par cada 
produto explica a concentra<;:ao de comercio nas classes centrais. 

Em segundo Iugar, o quadro n. 0 1 sugere uma distribui<;:ao muito desi
gual das VC pelos varios sectores. Com as duas excep<;:oes acima mencio
ncidas, e nftida a distin<;:ao entre sectores fortes e sectores fracas. Este 
padrao contrasta com o que foi construfdo para o Reina Unido par Han, 8., 
e Liesner, H. (1971, p. 98). Aqui, · cada sector continha simultaneamente 
produtos fracas e produtos fortes. A falta de homogeneidade do padrao de 
VC e igualmente revelada pelo facto de dois ter<;:os do comercio mutua to
tal estarem concentrados nas classes extremas, 1 e IV, no quadro n.o 1. 
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Os valores do ratio A apresentados no anexo 11 foram calculados com 
base no valor 1 para o coeficiente de resposta D P· A analise de «sensibili
dade» do ranking relativamente ao aumento deste valor de 1 para 2 nao re
velou, porem, alteragoes importantes (1 5). Quanta a determinagao das VCR, 
portanto, parece ser mais ou menos irrelevante o valor escolhido para 
aquele parametro dentro do intervale tfpico das elasticidades-prego das im
portagoes. Par outro lado, o impacte da completa liberalizagao tarifaria sa
bre o saldo da balanga comercial com a CEE variara proporcionalmente ao 
valor do coeficiente de resposta. Tomando D P = 1, as importagoes de pro
dutos manufacturados provenientes da CEE teriam aumentado cerca de 157 
milh6es de d61ares na media dos anos 1978-1979 se as barreiras tarifarias 
tivessem sido totalmente abolidas, o que representa um acrescimo de 
18 % relativamente ao defice da balanga de mercadorias com a CEE. Esta 
estimativa deve, porem, ser entendida com reservas, pais nao foram torna
dos em consideragao nem os ajustamentos da taxa de cambia nem a ex
pansao das exportagoes devida a aboligao pela CEE das restrigoes ainda 
em vigor. 

B) Analise comparada dos resultados obtidos com os ratios A e B 

0 anexo 11 mostra tambem os valores tomados pelo ratio 8 para os 
100 produtos da amostra. Foi efectuado um segundo agrupamento em qua
tro classes de 25 elementos cada uma, agora com base na performance 
das exportagoes para um mercado neutro. Cada produto foi, portanto, ins
crito em duas classes, conforme a medida de VCR utilizada. As respectivas 
frequencias de distribuigao conjunta sao apresentadas no quadro n.o 2. Elas 
servem para testar a compatibilidade entre as duas medidas utilizadas. 

QUADRO N. 0 2 

Compara~ao dos ccrankings» por classes 

Classes segundo o ratio A 

I. 

II ........................ . 

Ill 

IV 
Total ........... · · · · · · · · 

Fonte: Anexo 1. 

3 ........._ 

Classes segundo o ratio B 

Ill IV 

5........._ ........._ 0 0 

........._ ........._ 6 
7 ........._ 

2 ........._ 7 ........._ 

0 4........._ 

25 25 25 25 

Total 

25 

25 

25 

25 
100 

(15) Apenas 5 produtos viram a sua posi<;:ao variar mais de 5 lugares: os produtos 513 e 
673 melhoraram a sua posi<;:ao, sucedendo o inverse com os 697, 881 e 899. 
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Verifica-se que mais de metade dos produtos considerados foram ins
critos numa mesma classe (os inclufdos na diagonal principal) e que um 
numero razoavel difere de uma classe apenas entre os dois rankings (36 
produtos compreendidos nas diagonais limitadas pelo tracejado). Ficamos, 
portanto, com um numero reduzido de produtos - 12 - que se podem 
considerar de «classificac;:ao duvidosa)), pois diferem de mais de uma classe 
entre os rankings. Podemos, portanto, concluir que a medida baseada no 
comercio mutuo resolveu satisfatoriamente o problema das distorc;:oes tari
faria:s e que oferece razoavel seguranc;:a como indicador das VCR. 

C) Analise comparada dos resultados de 1970-1971 e 1978-1979 

De acordo com a metodologia indicada na secc;:ao 11, foi efectuado um 
ranking dos valores tornados pelo ratio A com dados relatives a 1970-1971. 

0 coeficiente de correlac;:ao de Spearman entre os rankings dos dois 
perfodos tem o valor 87,3. Como seria de esperar, portanto, nao se regista
ram alterac;:oes substanciais no padrao de VC. 

Ao nfvel dos sectores da industria, interessara saber de que modo evo
lufram as VC entre os dais perfodos. Para este efeito, foi construfdo um 
quadro semelhante ao n. 0 1 com a distribuic;:ao dos produtos par classes 
dentro de cada sector para 1970-1971. A comparac;:ao entre as duas distri
buic;:oes e feita no gratico I. 

Observa-se que os sectores que ocupam posic;:oes extremas no padrao 
de VC - texteis e vestuario e mecanica - revelaram acentuada estabilida
de. Por outro lado, material electrico melhorou substancialmente a sua po
si<;:ao, tal como diversos, embora em menor grau. Em ambos os sectores 
devera ter havido uma deslocac;:ao geral de produtos para posic;:oes mais al
tas do ranking. Tendencia inversa foi revelada pela qufmica, onde se 
observa uma deteriorac;:ao geral da situac;:ao relativa. Quanta aos restantes 
sectores, a evoluc;:ao e menos nftida. Tera ocorrido uma melhor definic;:ao 
dentro de cada sector, com produtos tradicionais a reforc;:arem a sua posi
c;:ao e outros a revelar cada vez maiores DC ao Iongo do perfodo (1 6}. 

(16) Os resultados obtidos confirmam genericamente as conclusoes de Donges, J. (1980). 
Este autor utilizou o ratio de importa9ao-exporta9ao para avaliar a evolu9ao das VC na indus· 
tria portuguesa no periodo 1960·1977. 
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Finalmente, a evoluc;ao foi analisada ao nfvel de produto. Considerou
·se que a posic;ao de um determinado produto se altera significativamente 
quando se regista uma subida ou descida no ranking superior a 15 lugares. 
A lista de produtos satisfazendo este criteria e dada no quadro n.o 3. 

QUADRO N° 3 

Produtos cujas VCR se alteraram significativamente entre 1970·71 e 1978·79 

Lugar no ranking 
Export. de Portugal Exp«rt. da CEE·9 

para a CEE-9 (a) para Portugal (a) 

CTCI Rev. 2 
1970/71 I 1978/79 1970/71 (b) 1~978/79 1970/71 (b) 1 1978/79 

562 

679 ..... 

751/2/9 (c) . 

761/2/4 

781 .... 

785 (c) .. 

792 

793 

871 

898 

522 

551 

598 

611 

625 

673 

678 

736 

773 

--

I - Produtos cuja situal)iio melhorou 

31 10 1,7 

26 8 0,1 

50 (d) 35 1,6 

75 (d) 54 9,4 

68 46 0,0 

59 39 0,2 

89 36 0,0 

91 50 0,0 

56 25 0,0 

48 30 0,2 

II - Produtos cuja situat;iio piorou 

23 56 1,8 

65 83 0,4 

5 27 20,8 

32 63 0,1 

37 58 2,0 

40 60 0,0 

41 73 1,0 

57 81 0,4 

63 79 0,3 

(a) Valores FOB, em milhoes de d61ares americanos, aos pre~os correntes. 

(b) Nao inclui a lrlanda. 
(c) A composi~ao do produto varia ligeiramente entre os dais periodos. 

23,2 2,8 

4,7 0,2 

21,5 13,2 

59,0 23,6 

0,6 64,0 

1,4 1,8 

0,2 15,5 

6,4 9,0 

2,9 0,4 

3,5 1,6 

5,5 2,4 

1,2 1,4 

41,2 9,2 

1,8 1,1 

3,4 3,8 

0,4 9,7 

3,4 4,8 

1,9 7,1 

7,2 2,6 

(d) Adapta9ao dos valores dados no anexo I. a tim de corresponder a agrega9ao utilizada em 1970·1971. 

Fontes: As mesmas que foram utilizadas para o gratico I e anexos I e II. 

1,1 

0,4 

34,2 

75,3 

79,3 

3,0 

6,9 

11,0 

2,2 

3,4 

14,3 

5,4 

36,5 

9,7 

16,9 

28,7 

26,7 

25,8 

16,5 

Em primeiro Iugar, verifica-se que os produtos que viram melhorar a 
sua situac;ao pertencem a ramos modernos da nossa estrutura industrial, 
com fortes exigencias em capital e tecnologia. Emergiram de uma quase 
total insignificancia em termos de exportac;oes no infcio da decada, e espe-
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ra-se que esta tendencia continue no futuro, pais e um efeito muito prova
vel da abertura do vasto mercado comunitario. Muitos destes produtos 
viram tambem aumentar as importa<;:oes, o que revela pendor para a espe
cializa<;:ao intra-ramo (1 7). Em segundo Iugar, quase todos os produtos cuja 
posi<;:ao se deteriorou nao sao produtos tradicionais de exporta<;:ao, mas 
sim bens intermedios e de capital, cuja oferta interna se revelou insufi
ciente para acompanhar o ritmo de crescimento da procura industrial. 
Finalmente, a maioria dos produtos inclufdos no quadro n. 0 3 pertenciam 
as classes 11 e 111 em 1970-1971. Os produtos que revelaram acentuadas VC ou 
DC mantiveram ao Iongo do perfodo uma situa<;:ao mais ou menos estavel. 

IV - Estruturas tarifarias 

Seguindo o metoda descrito nas notas ao anexo I, calcularam-se as ta
xas medias de protec<;:ao nominal de Portugal e da CEE para os 100 produ
tos. Considerou-se que os produtos manufacturados portugueses entraram 
livres de direitos na CEE em 1978-1979, pelo que nao se calculou a ex
pressao (2). Para o compute da expressao (3), somaram-se os direitos redu
zidos aplicaveis aos produtos da CEE com as sobretaxas a importa<;:ao res
pectivas (colunas 12 e 13 do anexo 1). Os direitos reduzidos apresentam 
nfveis geralmente muito baixos, em resultado nao s6 do desarmamento ini
ciado em 1972 como da erosao a que muitos direitos especfficos tem sido 
sujeitos em fun<;:ao da subida de pre<;:os. A sobretaxa tem funcionado como 
o principal instrumento de protec<;:ao face a CEE desde 1975. Sendo de ca
racter temporario, a sua elimina<;:ao poria em risco imediato certos sectores 
particularmente sensfveis a concorrencia dos produtores comunitarios. 
Assim se justifica a introdu<;:ao em 1979 de um conjunto de direitos ad va
lorem que se manterao ate final de 1982, pelo menos, ao nfvel de 18 %, 
em contrapartida da elimina<;:ao da sobretaxa. 

Do ponto de vista da projectada adesao, porem, as conclusoes mais 
interessantes provem da compara<;:ao das colunas 10 e 11 do anexo 1. Por
tugal tera de substituir progressivamente a sua Pauta Mfnima pela Pauta 
Aduaneira Comum (direitos convencionais). Trata-se de uma redu<;:ao unila
teral, ou seja, sem contrapartida, a nao ser em algumas preferencias tarifa
rias concedidas a CEE por pafses mediterranicos, mas sem muito interesse 
para Portugal. Em media, a protec<;:ao nominal face aos produtores nao 
pertencentes a CEE (e a EFTA) ira ser reduzida em mais de 50 % para o total 
dos produtos manufacturados. A tim de apreciar o modo desigual como esta 

(17) Os produtos 781 e 792 constituem uma excep<;:ao, na medida em que a melhoria de 
posi<;:ao se deve mais a um crescimento limitado das importa<;:oes, ou mesmo a sua contrac· 
<;:ao, do que a uma expansao das exporta<;:6es. lsto resulta do regime altamente restritivo das 
importa<;:oes em ambos os produtos. 
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redu<;:ao afecta os diferentes produtos, importa comparar as estruturas tari
farias de Portugal e da CEE. Para este efeito, utilizaram-se as taxas calcula
das ao nfvel dos 4 dfgitos da CMCE. 0 gratico 11 mostra a distribui<;:ao das 
frequencias absolutas destas taxas por intervalos de 5 % para o conjunto 
de produtos manufacturados da amostra. 

GRAFICO II 

Direitos aduaneiros de Portugal e da CEE - Produtos manufacturados 

Numero 
de produtos 

CMCE 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

-·-·-·- Pauta portuguesa (1970) 

---- Pauta portuguesa (1978) 

------ Pauta da CEE (1981) 

I ----- ~:::.::::: Direitos aduaneiros 
' ' ' ' ' ' ' (%) 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Fontes: As mesmas indicadas no anexo 1. 

Verifica-se pela observa<;:ao das curvas de distribui<;:ao que Portugal e 
a CEE possuem estruturas de protec<;:ao nominal muito desiguais, o que e 
reflexo das diferen<;:as de estrutura industrial. Assim, a estrutura tarifaria da 
CEE e caracterizada por uma elevada concentra<;:ao de produtos (mais de 
75 % do total) na faixa de direitos de 5 % a 15 %. Esta concentra<;:ao 
pode ser tomada como um indicador da homogeneidade e coerencia da 
estrutura industrial dos pafses mais importantes da CEE. Por seu turno, o 
nfvel geralmente baixo dos direitos e fun<;:ao do elevado nfvel de competiti
vidade da CEE para a maioria dos produtos manufacturados e tambem do 
facto de actualmente a protec<;:ao daqueles produtos em que a maioria da 
CEE perdeu VC ser feita por instrumentos nao tarifarios (subsfdios, acordos 
de autolimita<;:ao das exporta<;:oes, etc.). 

A estrutura tarifaria portuguesa revela, em contrapartida, acentuada 
assimetria e dispersao: um ter<;:o dos produtos tem protec<;:ao quase nula, 
aci passo que um numero bastante elevado apresenta direitos superiores a 
20 %. Os primeiros sao na sua maioria bens intermedios e de capital nao 
produzidos internamente; os segundos correspondem a bens de produ<;:ao 
nacional. Nao podemos, contudo, inferir que os elevados nfveis de protec
<;:ao nominal deem uma adequada medida da diferen<;:a de custos entre o 
bem importado e o produzido internamente. Examinaremos este ponto mais 
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adiante. De qualquer modo, uma conclusao a extrair e que o nfvel real de 
protecgao a industria portuguesa e bastante mais alto do que 0 sugerido 
pelas taxas constantes do anexo 1. Caso fosse possfvel, justificar-se-ia, per
tanto, a pondera<;:ao dos direitos pelos correspondentes valores do produto, 
em vez do calculo das medias simples. 

Comparando as estruturas tarifarias portuguesas de 1970 e de 1978, 
detecta-se um decrescimo generalizado dos nfveis de protec<;:ao. Este e re
sultado, principalmente, do desgaste sofrido pelo valores percentuais dos 
direitos especfficos, mas tambem da aplica<;:ao das conclusoes do Kennedy 
Round. A introdu<;:ao da Pauta Aduaneira Comum ira operar uma transfor
ma<;:ao radical de estrutura, que, como se pode ver no gratico anterior, nao 
vem no seguimento imediato da tendencia observada recentemente. Esta 
transforma<;:ao concretiza-se em dois tipos de altera<;:ao bastante distintos: 
um e o aumento dos direitos que actualmente se encontram a um nfvel 
proximo de zero; outro e a reduqao dos direitos mais elevados para nfveis 
inferiores a 20 %. Ainda ao nfvel dos 4 dfgitos da CMCE, apurou-se que no 
primeiro caso se encontram cerca de 214 produtos, na sua maioria bens 
intermedios e de capital, que na sua grande maioria (cerca de 80 %) irao 
ver aumentar os respectivos direitos em propor<;:oes reduzidas, ou seja, en
tre 0 % e 10 % em termos absolutes. No segundo caso encontram-se 356 
produtos. Oeste conjunto, cerca de 200, os quais decerto representarao 
uma significativa parcela do produto e do emprego industriais, irao sofrer 
um corte substancial da protecgao nominal, ou seja, mais de 10 % em ter
mos absolutes. 

Finalmente, foi estudada a rela<;:ao entre as estruturas tarifarias e o 
padrao de VC. Utilizou-se o coeficiente de correla<;:ao de Spearman (R s) 
para estabelecer uma rela<;:ao entre os rankings de direitos aduaneiros e de 
VCR. A utiliza<;:ao desta medida pareceu ser preferfvel a regressao linear 
simples, por evitar a distor<;:ao causada pelos valores extremes tornados 
por ambas as variaveis. 

Afastados os 12 produtos considerados de «classificagao duvidosa», o 
coeficiente R s deu o valor -0,621 para a correla<;:ao entre o ranking de
crescente dos ratios A e o ranking crescente dos direitos aduaneiros por
tugueses (Pauta Mfnima), e o valor -0,451 para a correla<;:ao entre os 
ratios A e os direitos da CEE. Ambos os valores sao estatisticarnente signi
ficativos ao nfvel de confian<;:a de 1 %. 

Teoricamente e de esperar que o nfvel de protec<;:ao aduaneira seja 
tanto mais alto quanta maiores forem os custos relatives de um determinado 
produto e, portanto, menor a sua competitividade externa. Todavia, para 
Portugal os resultados mostram uma correla<;:ao de sinal negative entre DC 
e protec<;:ao aduaneira. Este aparente paradoxa tem sido encontrado em di
versos pafses semi-industrializados (Brasil, Espanha, Formosa, etc.), moti
vando a substitui<;:ao da hip6tese tradicional por explica<;:oes mais realistas. 
Assim Tovias, A. {1979), sugere que os direitos elevados mantidos por paf-
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ses semi-industrializados ·para produtos em que beneficiam de claras VC 
perderam a sua fun<;:ao original de protec<;:ao as industrias nascentes, para 
serem um instrumento de discrimina<;:ao de pre<;:os entre o mercado interno 
e o externo. Nao existindo condi<;:oes de concorrencia interna de pre<;:os, 
este diferencial favorecera os monopolistas locais em detrimento dos con
sumidores; mas nao pode ser assimilado a usual pratica de dumping, na 
medida em que os pre<;:os de exporta<;:ao nao sejam inferiores aos custos 
medias de produ<;:ao. 

No caso portugues, esta explica<;:ao nao pode ser aplicada generaliza
damente, pois a maior parte dos produtos de exporta<;:ao com direitos ele
vados (texteis, vestuario, cal<;:ado) sao produzidos em condi<;:oes de aberta 

. concorrencia. Nao sendo crfvel uma acentuada discrimina<;:ao de pre<;:os, e, 
no entanto, possfvel que muitos dos elevados direitos em vigor estejam de
sactualizados em termos de diferen<;:a de custos e que a sua razao de ser 
esteja na utiliza<;:ao com fins protectores da balan<;:a de pagamentos. No 
que respeita aos produtos em que Portugal revela DC, a explica<;:ao parece 
residir na heterogeneidade de itens que compoem cada produto. Muitas das 
variedades dos produtos em causa nao sao fabricadas em Portugal e, portanto, 
serao importadas livres de direitos, ou quase. A taxa media de protec<;:ao para 
o produto sera, portanto, baixa, mas isto significa precisamente o oposto 
da nossa hip6tese te6rica. 

As varia<;:oes das tarifas nominais esperadas como · resultado da adop
<;:ao da Pauta Aduaneira Comum terao, para alem dos efeitos sectoriais a 
examinar na sec<;:ao VI, uma importante consequencia negativa sobre o 
nfvel geral de protec<;:ao efectiva a industria portuguesa. A redu<;:ao desta 
e provavel, dado que muitos bens de consumo, produtos tradicionais de 
exporta<;:ao, irao sofrer diminui<;:ao da protec<;:ao no mercado interno, ao 
passo que muitos inputs verao aumentar os seus direitos de importa<;:ao, 
onerando os custos. 

V - Comercio intra-ramo 

Diversos estudos tem salientado a importancia crescente do CIR como 
consequencia do movimento de liberaliza<;:ao do comercio que se seguiu a 
2." Guerra Mundial (1 8). Tal como o aumento do comercio entre produtos ho
mogeneos de diferentes ramos, o desenvolvimento do CIR permite realizar 
importantes ganhos de eficiencia produtiva, mas de outro tipo. Em primeiro 
Iugar, resulta de um aumento da especializa<;:ao ao nfvel horizontal dentro 
de cada ramo da industria, que reduz a variedade de produtos fabricados 
por uma firma ou grupo de firmas. A concentra<;:ao da produ<;:ao num me
nor numero de marcas ou modelos permite aumentar a extensao das f!e-

(18) V. Grubel, H , e Lloyd, P (1975) 
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ries, com a inerente reduc;;ao de custos. Alem de poupar recursos, a con
centrac;;ao do investimento em algumas poucas linhas de produc;;ao pode 
gerar importantes ganhos em capital humano e mesmo certas inovac;;oes de 
tecnologia intermedia. Em segundo Iugar, representa um aumento da espe
cializac;;ao vertical, na medida em que envolve a produc;;ao de partes, com
ponentes e acess6rios para montagem. Neste caso, os ganhos sao deriva
dos da explorac;;ao de economias de escala. Alem dos ganhos de eficiencia, 
o padrao de especializac;;ao que acompanha o desenvolvimento do CIR 
apresenta uma importante vantagem sobre o padrao tradicional. Os custos 
de ajustamento que inevitavelmente resultam da liberalizac;;ao do comercio 
tendem a ser mais baixos quando a transferencia de recursos e feita entre 
diferentes modelos ou fases de processamento do mesmo produto, em vez 
de ser feita entre diferentes ramos. 

0 processo de especializac;;ao intra-ramo (EIR) tem ocorrido principal
mente no contexto de economias com semelhantes dotac;;oes de factores. 
Se a composic;;ao de factores fosse uniforme para todos os produtos dentro 
do mesmo ramo, o ambito da diferenciac;;ao do produto estaria de facto li
mitado aqueles ramos em que o comercio e determinado principalmente 
por desigualdades do nfvel tecnol6gico ou de preferencias dos consumido
res. Parece, porem, ser de admitir que as possibilidades sao mais vastas, 
ja que existem pronunciadas diferenc;;as nas necessidades em factores en
tre produtos diferenciados mas substitutes, quer verticalmente (operac;;oes 
trabalho-intensivas versus capital-intensivas), quer horizontalmente (varieda
des de produto simples versus elab.oradas, ou produtos baseados em mate
rias-primas naturais versus materias-primas sinteticas). 

A fim de formular algumas conclus6es sobre a viabilidade de um tal 
tipo de especializac;;ao ser predominante no futuro desenvolvimento industrial 
do Pafs, e necessaria conhecer o grau de CIR alcanc;;ado nas trocas entre 
Portugal e a CEE. Para o efeito, utilizaram-se medias ponderadas, ao nfvel 
de sector e ao nfvel da industria, dos ratios individuais de CIR calculados 
para cada produto (3 dfgitos da CTCI). As medias sao ajustadas de modo a 
eliminar o efeito do desequilfbrio de trocas no sector ou na industria, con
forme o caso (1 9). 

Ci= [1- f I P{- EJI]. 100 

T (P;+E~) 
(5) 

1/2 . ~ (P 1+E 1) 
1/2 . 7 (P;+ E;) 

com P{=P;. I I I e Er=E;. 
~ p1 ~ El 
I I I I 

onde P1 e E' tem o significado que lhes foi atribufdo nas expressoes (2) e (3) 
e j designa o conjunto de produtos i inclufdos na media. 

(19) Para a deduc;ao da expressao (5), v. Aquino, A. (1 978). 
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Ci Tamara pais valores entre 0 e 100, que representam a percentagem do 
comercio total que e explicada pela EIR. Os mesmos dados que foram utiliza
dos na analise das VCR foram aplicados na expressao (5) e os resultados figuram 
no quadro n. 0 4. 

QUADRO N° 4 

Ratios de comercio intra-ramo (medias ponderadas e ajustadas) 

Qui mica 
Papel, madeira. corti<;:a. etc. 
Texteis e vestuario 
Metalurgia 
Mecanica .. 
_Material electrico 
Material de. transporte 
Transformadoras diversas 

Fonte: Anexo I. 

Sectores industriais 1970·1971 

33.1 
25.7 
55.3 
42.0 
39.7 
70.4 
32.7 
65.8 

Total. 27.5 

1978-1979 

31.2 

29.1 
41.6 
49.3 
37.4 

82.2 
49.8 
60.3 

34.1 

Em rigor, nao podem ser feitas compa~a<;oes internacionais de medi
das de CIR quando se utilizam diferentes perfodos de tempo, amostras de 
produtos ou nfveis de desagrega<;ao. Porem, e possfvel confirmar, em ter
mos gerais, que Portugal revela um grau bastante baixo de EIR, quando 
comparado com outros pafses que foram objecto de estudos analogos (2°). 
Alias, a inclusao dos produtos deixados de fora da amostra faria baixar 
ainda mais as mediqs obtidas. 

De 1970-1971 para 1978-1979 aumentou a percent;:tgem de CIR nas 
trocas de produtos manufacturados com a CEE, embora nao muito substan
cialmente. Nao surpreende que em ambos os perfodos material electrico 
e diversos tenham sido os sectores que revelaram maior grau de CIR. 
0 primeiro refor<;ou a sua posi<;ao entre 1970-1971 e 1978-1979 e material 
de transporte e produtos metalurgicos revelaram acrescimos importantes. 
Em contrapartida, texteis e vestuario viu diminuir fortemente o seu ratio 
media de CIR, o que foi consequencia da rapida expansao das exporta<;oes 
para a CEE, em resultado do Acordo de 1972. Produtos de papel, madeira, 
etc., ocupa a ultima posi<;ao devido a elevada percentagem de exporta<;oes 
de produtos com vantagens naturais de localiza<;ao. 

Pode-se concluir, portanto, que os sectores onde sao mais fortes as 
VC de Portugal face a CEE nao se tem revelado propfcios ao desenvolvi-

(20) Aquino, A. (1978), e Giersch, H. (1980). 
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menta da EIR e que em alguns sectores a partida menos vocacionados 
para a exportac;;ao (material electrico, material de transports, metalurgia) se 
verificou aumento do grau de CIR em combinac;;ao com uma melhoria da 
posic;;ao no ranking de VCR. A manter-se esta tendencia, o futuro padrao de 
VC ira revelar uma distribuic;;ao mais equilibrada nos lugares de topo entre 
produtos homogeneos beneficiando de vantagens derivadas da abundancia 
de recursos e trabalho, par um lado, e produtos diferenciados, par outro. 
Nestes ultimos a incorporac;;ao de trabalho especializado e tecnologia pode 
ser elemento determinants da competitividade. 

VI - Analise do impacte da adesao por ramos da industria 

0 manancial de dados relativos ao comercio externo e aos direitos 
aduaneiros que o anexo 1 reune permitiria uma analise detalhada, produto a 
produto, das consequencias da adesao. Contudo, par razoes de economia 
de espac;;o, apenas os produtos mais significativos serao tratados; com base 
nas caracterfsticas detectadas quanta a performance comercial: nfvel de 
protecc;;ao e outros aspectos (dimensao, nfvel tecnol6gico, projectos de in
vestimento, etc.) (21 ), foi possfvel definir seis situac;;oes distintas no que se 
refere aos problemas e perspectivas criados pelo projecto de adesao a 
CEE: 

1) Produtos revelando fortes VC face a CEE, simultaneamente com 
elevadas taxas de protecc;ao nominal face a terceiros paises. Exemplos: 
texteis e vestuario, calc;;ado, artefactos de madeira, objectos de vidro. 
Observa-se no anexo I que todos ~stes produtos, pertencentes a classe I, 
terao que reduzir substancialmente os direitos em resultado da aplicac;ao da 
Pauta Aduaneira Comum. Nao e forc;;oso, porem, que par causa disso se 
verifique substituic;;ao em larga escala de produtores nacionais par produto
res de terceiros pafses. Como ja referimos, e muito provavel que os ac
tuais direitos para estes produtos estejam desactualizados e, por isso, pas
sam ser reduzidos sem provocar criac;;ao de comercio. De qualquer modo, 
o levantamento de tais direitos praticamente proibitivos tera efeitos benefi
cos, na medida em que puser fim aos casas de discriminac;;ao de prec;;os 
em prejufzo do consumidor e introduzir praticas mais concorrenciais. Muitos 
destes ramos caracterizam-se pela coexistencia no mesmo mercado de uni
dades fortemente orientadas para a exportac;;ao, e como tal obedecendo a 
relativamente elevados padroes de competividade, e outras caracterizadas 
par deficients dimensionamento e nfveis tecnol6gicos obsoletos. Outros ra
mos, tambem altamente protegidos mas com menor vocac;;ao exportadora 
(classe 11), como sejam artigos de papel, mobiliario, artigos de viagem, brin
quedos, etc., partilham das caracterfsticas deste grupo, embora com urn 
maior peso das unidades ineficientes. 

(21) A principal fonte de informac;:ao quanta a estes aspectos foi o MIT (1977). 
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Poder-se-ao fixar dois objectives gerais de ajustamento face a situa<;ao 
criada pela projectada adesao. 0 primeiro e o aumento dos nfveis de pro
dutividade, o que pode ser conseguido atraves do encerramento de unida
des ineficientes e marginais, da introdu<;ao de tecnologias mais modernas e 
do aumento do grau de concentra<;ao ao nfvel de fabrica. 0 segundo objec
tive consistira na promo<;ao das variedades dos produtos, que se traduz 
pelo progressive abandono das linhas de produ<;ao de bens com elevada 
elasticidade-pre<;o, e concentra<;ao dos recursos em produtos mais diferen
ciados, a fim de evitar o impacte crescente da concorrencia de pafses com 
salarios mais baixos. Outros objectives sectoriais sao de mencionar, como 
sejam o incremento da especializa<;ao horizontal (artigos de papel e de vi
dro}, melhoria dos padroes de design e distribui<;ao (mobiliario) e aumento 
da participa<;ao dos inputs nacionais (cal<;ado). 

2) Produtos revelando fortes VC, em func;ao do estabelecimento de 
plataformas de exportac;ao por empresas multinacionais (EMN). Exemplos: 
aparelhos de radio e TV, componentes electr6nicos, equipamento fotogra
fico, etc. As determinantes deste tipo de investimento em Portugal tem sido 
o baixo nfvel dos salarios, a necessidade de assegurar o controle da tecno
logia exclusiva e a vasta escala de opera<;6es permitida pelo acesso livre 
ao mercado comunitario. A adesao plena ira favorecer a expansao do in
vestimento estrangeiro, pois Portugal sera o. pafs com sa Iarios mais baixos 
dentro da Comunidade e tera entretanto adoptado medidas tendentes a li
vre circula<;ao dos capitais. Contudo, a extensao das plataformas de expor
ta<;ao a outros ramos estara limitada, na medida em que a alternativa de 
subcontrata<;ao parecera mais favoravel naqueles ramos onde as vantagens 
puramente locacionais predominam sabre as derivadas da internacionaliza
c;:ao dos produtos intermedios da firma (inputs, know-how, etc.). 

3) Produtos tradicionais de exportac;ao, incorporando forte percenta
gem de recursos naturais. Exemplos: corti<;a, papel e cartao, madeira, resi
nas naturais, ferro-ligas. Dado o tipo de VC de que Portugal beneficia nes
tes produtos e a carencia geral da CEE em materias-primas naturais (espe
cialmente madeira), as perspectivas de exporta<;ao continuarao favoraveis. 
Porem, importa maximizar o beneffcio da adesao, aumentando a contribui
<;ao directa e indirecta destes produtos para o valor acrescentado e o 
emprego. Falta realizar a completa integra<;ao vertical em algumas linhas 
importantes de produc;:ao (papel, corti<;a, resinas). Com este prop6sito, e alem 
da reconversao dos ramos a jusante, ja mencionada, importa realizar inves
timentos em novas ramos, onde existem fortes condi<;6es de competitivida
de a media e Iongo prazo, juntamente com importantes economias externas 
(papel para jornal, por exemplo). No caso particular da corti<;a, importa ele
var o nfvel tecnol6gico das unidades de produ<;ao e desenvolver a pesquisa 
tecnol6gica tendente a alargar a gama de utilizac;:oes do produto. 
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4) Produtos que revelam me/hor ccperfomance» nos mercados de tercei
ros paises do que no da GEE. Exemplos: produtos farmaceuticos, cutelaria, 
objectos domesticos de metal, certas maquinas e aparelhos, artigos de pa
pelaria e escrit6rio. Em geral, os produtos incluidos neste grupo beneficiam 
de uma preferencia par variedades de produto mais baratas e menos sofis
ticadas nos mercados do Terceiro Mundo, comparativamente aos da GEE. 
Tanto a eliminac;:ao completa da protecc;:ao aduaneira face aos fortes con
correntes europeus como a crescente substituic;:ao de importac;:oes em tais 
mercados tornam necessaria uma melhoria dos padroes de produtividade e 
qualidade. Par outro lado, existe acumulado um apreciavel stock de capital 
humano (tanto no dominio da produc;:ao como no da exportac;:ao), que im
porta nao perder. Joint-ventures com capital estrangeiro e subcontratac;:ao 
poderao ajudar a resolver problemas de tecnologia e de escala em produ
c;:oes mais exigentes nestes dominios (fogoes, esquentadores, equipamento 
industrial). Noutros ramos, a melhoria do design e de controle de qualidade, 
juntamente com o aproveitamento de economias de escala, deverao consti
tuir as linhas de orientac;:ao para o ajustamento (ferramentas, ferragens, 
cutelaria, artigos de papelaria). No caso dos produtos farmaceuticos, existe 
um vasto potencial para a diferenciac;:ao do produto, que podera reverter 
numa substancial melhoria de posic;:ao no ranking de VC. Sera influente a 
estrategia a seguir neste aspecto pelas EMN, que ja controlam boa parte 
do mercado interno e podem restringir ou nao os mercados de exportac;:ao 
das subsidiarias e clientes nacionais. Tambem importante sera o apoio pu
blico a reorganizac;:ao da produc;:ao nacional e a investigac;:ao basica. 

5) Produtos que revelam DC em todos os mercados. Este e o grupo 
mais vasto e que inclui todos os produtos quimicos de base, vidro, pneus e 
artigos de borracha, produtos siderurgicos, maquinas e aparelhos indus
triais, certa aparelhagem electrica, instrumentos profissionais. Alguns destes 
ramos assemelham-se aos incluidos na situac;:ao IV, par se abrirem perspec
tivas de EIR, provavelmente em cooperac;:ao com empresas estrangeiras, 
mas com base em experiencia ja acumulada na produc;:ao para o mercado 
interno (motores de pequena potencia, electrodomesticos, etc.). Quanta aos 
restantes, na maioria pertencentes aos chamados sectores basicos, as 
suas possibilidades de expansao futura revestem-se de aspectos delicados. 
A metodologia aqui empregue nao permite ajuizar da viabilidade de certos 
empreendimentos, como o complexo petroquimico de Sines ou a expansao 
da produc;:ao siderurgica. Cabe a analise de custos-beneficios averiguar as 
vantagens sociais de tais investimentos. Provou-se que a posic;:ao de ambos 
os ramos em termos de VC se vem deteriorando desde 1970. Contudo, a 
atingir-se a escala de produc;:ao requerida (o que impiica a exportac;:ao dos 
excedentes sabre a procura interna), o custo media previsto sera compe
titive, podendo assim gerar economias a jusante e alterar a Iongo prazo o 
proprio padrao de VC. 
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6) Produtos protegidos principa/mente por barreiras nao tarifarias. 
Exemplos: material de transporte, cimento, construc;:oes metalicas, telecomu
nicac;:oes, tintas, cabos electricos. A construc;:ao naval, bem como os inputs 
da construc;:ao civil e obras publicas, sao relativamente independentes da 
relac;:ao de custos com as importac;:oes, dada a importancia dos custos de 
transporte e das encomendas do sector publico. 0 impacte da adesao nes
tes ramos sera, por isso, menos relevante do que a dimensao e a orienta
c;:ao do programa de investimentos publicos. 

Quanto ao material de transporte, as restric;:oes quantitativas tem de
sempenhado um papel mais importante do que os direitos aduaneiros como 
instrumento de protecc;:ao (v. anexo 1). Por isso, a medic;:ao das VCR com 
base nas exportac;:oes para um mercado neutro parecem ser mais significa
tivas neste caso. De acordo com o ratio 8, a produc;:ao de motocicletas e 
velocipedes e, em menor grau, de reboques e contentores, parece ser o 
ramo com melhores hip6teses de beneficiar com a liberalizac;:ao. Quanto ao 
sector autom6vel, o seu desenvolvimento tem sido e continuara a ser forte
mente influenciado pelo intervencionismo estatal. Medidas incorrectas adop
tadas no passado foram responsaveis pela criac;:ao de um pseudo-ramo au
tom6vel nacional, constitufdo por um grande numero de linhas de manta
gem estabelecidas apenas em func;:ao de elevado proteccionismo. A sua 
produtividade e baixa, devido a curta extensao das series, e a proporc;:ao do 

valor acrescentado nacional e pequena. As mesmas caracterfsticas obser
vam-se, por reflexo, no ramo de acess6rios e partes. A actual orientac;:ao 
para o sector favorece a instalac;:ao de largas unidades, fornecendo o mer
cado nacional e o da CEE de produtos incorporando pelo menos 60 % de 
valor acrescentado nacional. Em resultado desta orientac;:ao, espera-se a ra
cionalizac;:ao da estrutura empresarial, melhoria da competitividade geral e 
uma influencia positiva sobre os muitos ramos fornecedores de inputs. 

VII- Conclusoes 

Algumas conclusoes gerais depreendem-se da analise efectuada. 
Em primeiro Iugar, o padrao de comercio entre Portugal e a CEE e 

ainda altamente complementar. As exportac;:oes portuguesas sao predomi
nantemente constitufdas por produtos intensives em trabalho e em recursos 
naturais, ao passo que as importac;:oes sao capital e tecnologia-intensivas. 
Durante a ultima decada observou-se um aumento do grau de EIR. Porem, 
tanto a forma (plataforma de exportac;:ao) como a extensao (grande con
centrac;:ao no ramo electr6nico) daquela apresentam-se ainda limitadas. 
Existe, por isso, uma vasta area para o desenvolvimento da especializac;:ao 
horizontal e vertical ao nfvel de ramo. Em segundo Iugar, apesar de o nfvel 
medio de protecc;:ao face a CEE ser ja bastante baixo, alguns ramos da 
industria tem beneficiado do seu prolongamento ou mesmo incremento. 
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0 ritmo do futuro desmantelamento das barreiras aduaneiras, que ter., 
Iugar inevitavelmente durante o perfodo de transi<;:ao, devera ter em conta 
dois tipos de consequencias: 

1) 0 provavel agravamento do defice comercial, implicando que 
se sintonize o aumento das importa<;:oes com a expansao 
das exporta<;:oes e/ou a entrada de capitais; 

2) 0 impacte sobre firmas e ramos que ate agora tem produzido 
para o mercado interne ou de terceiros pafses o mesmo 
tipo de bens em que a CEE e competitiva. 

Em acrescimo, a elimina<;:ao de direitos no comercio com a Espanha 
devera atender aos efeitos perturbadores de mercado que as condi<;:oes 
objectivas proporcionam. Em terceiro Iugar, as estruturas tarifarias de Portu
gal e da CEE revelaram-se muito desiguais, o que reflecte a disparidade 
das respectivas estruturas industriais quanto aos nfveis de competitividade 
e de homogeneidade. A adop<;:ao da Pauta Aduaneira Comum significara 
nao s6 um substancial corte dos direitos nominais para um conjunto signifi
cative de produtos, como igualmente uma redu<;:ao do nfvel geral de protec
<;:ao efectiva. Apesar de alguns efeitos positives, ou pelo menos neutros, 
em termos de bem-estar poderem decorrer da actualiza<;:ao dos direitos 
aduaneiros, espera-se um impacte final negative sobre a balan<;:a comercial, 
devido ao caracter unilateral da redu<;:ao tarifaria. 

Em face das condi<;:6es objectivas que acabamos de expor, dificilmente 
se podera invocar a teoria tradicional da integra<;:ao econ6mica para funda
mentar o projecto de adesao. De acordo com uma conhecida proposi<;:ao 
ha muito estabelecida por Lipsey, R. (1960), no caso de economias comple
mentares, e de esperar que os efeitos de desvio de comercio predominem 
sobre os de cria<;:ao de comercio. Alem disso, dadas as diferen<;:as de nfvel 
de desenvolvimento e de dimensao, os custos de ajustamento serao por 
certo desigualmente partilhados entre Portugal e a Comunidade. Dada a 
parcela marginal que as exporta<;:6es portuguesas ocupam no mercado 
comunitario de produtos manufacturados, o seu aumento nao causara pertur
ba<;:6es muito profundas. 0 oposto sucedera no mercado portugues, onde o 
impacte da liberaliza<;:ao for<;:ara transferencias de recursos comparativa
mente muito maiores, alem de poder afastar da concorrencia novos ramos, 
potencialmente competitivos, caso nao se adoptem as devidas precau<;:oes. 

Para que a decisao polftica de adesao a CEE ganhe fundamenta<;:ao 
econ6mica e necessaria assegurar que ocorram efeitos dinamicos positives 
que sobrelevem o impacte imediato, justificadamente avaliado como sendo 
negative. Tais efeitos podem consubstanciar-se no aumento do nfvel de pro
dutividade, na expansao do investimento e na diversifica<;:ao da estrutura in
dustrial. No caso portugues, e atendendo a analise anterior, parece realista 
considerar que esta diversifica<;:ao se fa<;:a no duple sentido da produ<;:ao de 
bens mais elaborados a partir de materias-primas nacionais e da produc;:ao 
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de bens diferenciados assentes em tecnologias intermedias e trabalho se
miespecializado. Uma estrutura industrial com maier peso de bens deste 
tipo permitiria melhorar o trade-ott entre nfvel de salaries e equilibria ex
terno, alem de potenciar o ritmo geral de crescimento. 

A evoluc;:ao recente, na medida em que revela existir certa associac;:ao 
entre o melhoramento da competitividade face a CEE e a especializac;:ao 
intra-ramo em sectores modernos, contem razoes para uma avaliac;:ao opti
mista das perspectivas de Iongo prazo. Contudo, como o exemplo da Gra
-Bretanha claramente demonstra, nao basta efectuar-se a adesao plena 
para que os desejados efeitos dinamicos ocorram. E necessaria encontrar-se 
um contexte favoravel na propria Comunidade e adoptar-se no Pafs uma 
polftica industrial definida, fundamentalmente orientada para os problemas 
criados pela adesao. 

Qual a orientac;:ao que deve ser dada a uma tal polftica? Duas linhas 
opostas tem sido sugeridas a este respeito e que se podem designar sim
plificadamente por fomento de exportac;:oes e substituic;:ao de importa
c;:oes (22). Nenhuma delas, porem, parece englobar a variedade de situac;:oes 
e a multiplicidade de objectives que decorrem da analise das condic;:oes ob
jectivas da adesao a CEE. A primeira, ao confiar inteiramente as forc;:as da 
concorrencia a reafectac;:ao dos recursos com vista a usufruir dos beneff
cios da adesao, alcanc;:aria muito provavelmente os objectives do aumento 
de produtividade e da taxa de investimento, pelo menos a curta e medic 
prazo, mas nao o da diversificac;:ao da estrutura industrial. A prossecuc;:ao 
de uma polftica «neutra)) quanta a mercados e ramos significaria deixar por 
explorar, talvez para sempre, VC potenciais em ramos modernos, consoli
dando-se assim a actual posic;:ao (desfavoravel) de Portugal na divisao inter
nacional de trabalho. Por outre lado, uma estrategia inteiramente assente 
na substituic;:ao de importac;:oes esquece o facto fundamental de que, sendo 
Portugal uma economia de reduzido mercado e limitados recursos naturais, 
uma taxa elevada de crescimento tera de depender de uma correcta espe
cializac;:ao. Objectives como o «adensamento)) generalizado da malha de re
lac;:oes interindustriais ou a reduc;:ao da dependencia externa (definida como 
a percentagem de comercio externo e investimento estrangeiro sabre o pro
duto e o investimento, respectivamente) se combinadas com a execuc;:ao do 
projecto de adesao, decerto se revelariam totalmente incompatfveis com 
este. 

A variedade de situac;:oes detectada na analise do impacte por ramos 
parece aconselhar uma polftica industrial flexfvel, que empregue diferentes 
instrumentos e em medidas diferentes, conforme as necessidades especffi
cas de cada ramo. Face aos objectives enunciados, justifica-se nas situa
c;:oes IV e v acima descritas que o Estado de apoio temporario, sob a forma 
de protecc;:ao aduaneira, subsfdios ou isenc;:oes fiscais, a reorganizac;:ao 

(22) V., respectivamente, Balassa, B. (1977), Donges, J. (op. cit.), e MIT (op. cit.). 
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das actividades pastas em perigo pela adesao. Apoio estatal e tambem 
necessaria para lanc;ar novas actividades (situac;6es Ill e V) que se prevejam 
poder gerar importantes economias externas. Porem, esta polftica de inter
venc;ao e de substituic;ao de importac;oes devera ser selectiva e articulada 
com o fomento das exportac;oes. Nao sendo realista no quadro da adesao 
uma noc;ao dualista da industria portuguesa, baseada na distinc;ao entre 
produc;ao para o mercado interne e produc;ao para exportac;ao, elevados 
nfveis de competitividade externa deverao ser assegurados no medio e ion
go prazo aos projectos condicionados ao apoio estatal. Quanta as situac;oes 
1 e 11, estas aconselham uma polftica virada para o fomento das exporta
c;oes. No primeiro caso, a extensao da protecc;ao parece desaconselhavel e 
uma eficaz intervenc;ao do Estado devera assumir a forma de apoio a reor
ganizac;ao das pequenas e medias empresas e de assistencia pontual em 
casos de· impacte negative no emprego du em termos regionais. No segundo, 
o diferencial de salaries existente sera porventura suficiente para atrair 
o capital estrangeiro, sem necessidade de adopc;ao de esquemas discri
minat6rios, prejudiciais em· termos fiscais e de balanc;a de pagamentos. 
A incorporac;ao de maiores percentagens de valor acrescentado nacional 
devera ser estimulada, em particular pela criac;ao de joint-ventures com 
apoio estatal. 
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(1) 

513 

514 

522 

523 

531 

(e) 533 

(e) 541 

551 

562 

582 

583 

598 

Descri<;:ao des produtos 

(2) 

Produtos quimicos 

Acidos carboxflicos e seus derivados 
Co'mpostos de funyOes azotadas 
Produtos quimicos inorg8.nicos, 6xidos e sais halogenados . 
Outros produtos quimicos inorgBnicos: compostos de metais 

preciosos ........ 
Mat€rias corantes orgBnicas sint€ticas, etc., indigo, lacas .. 

Pigmentos, tintas e vernizes . 

Produtos farmaceuticos e medicinais . ..... 
61eos essenciais, materiais de perfumaria e confeitaria . 

Adubos manufacturados. ........ 
Produtos de condensac;:ao, policondensac;:cl.o e poliadic;:ao . 
Produtos de polimerizac;:ao e co-polimerizac;:ao . 
Produtos qufmicos diversos, n. e. 

Total (exportac;:Oes) e medias (direitos) .......... 
Percentagem em relac;:ao ao total da amostra 

ANEXO I 

Comercio externo e direitos aduaneiros 

Classes Exportac;oes (val ores FOB) 1 978/79 

De Portugal Da GEE De Portugal Da GEE 

A B para para para o resto para o resto 
a GEE Porlugal do mul'ldo do mundo 

(3) (4) (5) (6) (7) (8) 

IV IV 0.1 20.2 0.1 1 012.5 

Ill IV 5.3 12.2 0.4 1 318.2 

Ill II 5.5 14.3 8.9 1 167.3 

Ill Ill 0.5 8.4 3.5 1 591.0 

IV Ill 0.1 23.4 0.3 1 095.2 

IV II 0.5 20.0 6.7 1 245.4 
IV II 6.2 70.9 21.5 3 792.6 
IV IV 1.2 5.4 0.5 452.4 
I I 23.2 1.1 11.1 1 084.8 

IV IV 0.8 30.9 2.1 1 886.8 
IV IV 0.8 92.5 2.4 3 782.2 
II II 41.2 36.5 12.8 2 293.1 

85.8 336.2 70.3 20 721.2 
(7.0) (17.9) (8.5) (12.7) 

Direitos (%) 
Sabre-
taxa 

Da GEE GEE Portugal 
Reduzidos -

para -
Portugal 

1978/79 
-

a GEE 1981 1978 
1978 

(9) (10) (11) (12) (13) 

1 126.9 11.8 0.2 0.1 0.5 

1 230.4 11.9 2.9 2.9 0.7 

1 150.9 7.9 4.6 0.6 6.0 

622.6 8.5 1.8 0.3 3.2 

515.1 12.0 1.4 0.3 0.0 

1 124.2 9.6 6.0 1.0 14.7 

2 325.4 9.9 7.1 1.3 1.6 

271.1 6.7 13.2 0.0 20.5 

1 207.8 4.1 5.0 0.7 15.7 

2 196.3 12.6 3.2 0.6 0.1 

5 402.5 15.7 5.1 0.8 8.0 

2 109.5 7.6 3.8 0.4 3.1 

19 283.0 9.9 4.5 0.8 6.2 
(12.0) 
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(1) 
-

611 

612 

625 

628 

(b) 633 

634 

635 
(b) 641 

642 

661 

662 

663 

664 

665 

666 

(a) 821 

(e) 831 

851 

Descri<;8.o des produtos 

(2) 
---

Produtos de madeira, papel, corti\<1, minerais nao metalicos, 
etc. 

Couros e peles, preparados 
Artelactos de couro, n. ·e., e partes de calr;ado. n. e. 

Pneus e camaras-de-ar ..... 
Artefactos de borracha, n. e. 

Obras de cortic;a 
Madeira placada au contraplacada, paineis e outra madeira 

trab., n. e. 

Artefactos de madeira, n. e . . 

Papel e cartao ... 

Artigos de papel e cartao, e papel e cartao cortados . - - -~ 
Cal, cimento e materiais de construc;ao . 

Materiais de canstruc;ao em -argita e refractarios . . 
Artigos minerais manutacturados, n .. e . . 
Vidro 

Artigos de vidro 
Objectos de cerc3.mica 
Mobilicirio e suas pec;as . 
Artigos de viagem, malas e similares 
Gal9ado 

Total (exportac;6es) e medias (direltos). 
Percentagem em relac;ao ao total da amostra 

ANEXO I (continuar;ao) 

Comercio externo e direitos aduaneiros 

Classes Exporta9oes (valores FOB) 1978/79 

De Portugal Da GEE De Portugal Da GEE 

A 8 para para para o resto para o resto 

a GEE Portugal do mundo do mundo 

(3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Ill II 1.8 9.7 2.2 466.4 

I I 4.0 1.8 2.8 247.4 
Ill Ill 3.4 16.9 3.2 1 413.9 
IV IV 0.1 6.2 0.4 422.9 
I I 101.3 0.2 55.4 15.6 

13.7 0.9 1.5 244.6 

6.6 0.5 3.5 446.6 
28.9 11.0 20.5 1 218.5 

3.6 5.1 4.9 714.9 
18.0 1.4 5.3 699.6 
1.7 5.5 2.5 959.0 
0.8 10.3 1.4 838.0 
1.0 8.6 1.7 652.1 

13.8 3.0 12.1 762.7 
7.8 1.9 10.6 488.2 

I 2.6 2.9 3.6 2 061.4 
v 0.6 0.8 0.3 422.0 
I 52.1 1.2 38.5 1 761.1 

262.1 88.2 170.4 13 834.9 

(21.3) (4.7) (20.6) (8.5) 

Direitos (%) 
Sobre-

Reduzidos 
taxa 

Da GEE GEE Portugal -
para -

Portugal 
1978/79 

-
a GEE 1981 1978 

1978 

(9) (10) (11) (12) (13) 

841.1 3.6 1.9 0.3 14.5 

166.4 6.9 11.4 1.5 17.9 
1 868.2 5.0 15.6 4.0 10.2 

451.8 7.0 7.4 1.4 17.9 

12.2 14.0 38.8 0.0 40.3 

831.4 6.7 17.1 1.8 15.4 

652.3 8.0 45.4 2.3 31.2 
3 157.7 11.2 9.6 0.7 11.1 
1 423.5 11.6 26.4 2.7 20.9 

766.5 4.2 20.0 1.0 12.8 
1 361.9 5.4 6.1 0.9 17.9 
1 017.2 5.9 13.6 1.7 17.1 
1 088.5 6.1 20.1 2.4 13.5 

862.9 9.7 37.0 1.4 23.7 
482.3 10.8 15.5 1.4 60.0 

3 585.0 5.9 20.7 5.1 35.0 
425.0 10.6 80.7 11.7 60.0 

2 666.3 11.5 25.1 3.8 20.5 

21 660.5 8.0 22.9 2.5 24.4 

(13.5) 
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(1) 

(b) 651 

(b) 652 

(b) 653 

(b) 654 

655 

657 

658 

659 

(b) 842 

(b) 843 

(b) 844 

(b) 845 

(b) 846 

847 

848 

Descric;ao des produtos 

(2) 

Produtos texteis e de vestuario 

Fios 1exteis . 
Tecidos de algodao ..... 
Tecidos de fibras sin!Bticas e artificiais . . 

Tecidos de outras fibras texteis . 

Tecidos de malha elastica, em pec;:a au artefactos 

Tee ides especiais e produtos conexos. 
Artigos manufacturados em mat8rias texteis, n. e. 
Tapetes, alcatifas, etc . ..... 

Vestu8.rio exterior p/ homens e rapazes, textil (exc. malha) 

Vestucirio exterior p/ senhoras e crianc;as. textil (exc. malha) 
Vestu8rio interior em matE!rias texteis (exc. malha) . 
Vestu<irio exterior e outros artigos de malha 
Vestu<irio interior de malha ........ 
Acess6rios de vestu<irio, em materias texteis, n. e. 
Vestu<irio e acess6rios em mat8rias nao texteis, chapeus 

Total (exporta96es) e medias (direitos) ... 
Percentagem em rela98.o ao total da amostra 

ANEXO I (Gontinuar;ao) 

Comercio externo e direitos aduaneiros 

Classes ExportaQoes (valores FOB) 1978/79 

De Portugal Da GEE De Porlugal Da GEE 

A 8 para para para o resto para o resto 

a GEE Portugal do mundo do mundo 

(3) (4) (5) (6) (7) (8) 

63.6 47.7 29.1 2 106.3 

42.6 12.4 50.5 908.5 

43.4 15.8 30.0 1 388.1 

7.6 7.8 2.9 859.4 

1.4 2.6 3.4 483.5 

22.1 11.4 21.4 829.1 

126.6 1.4 31.6 437.0 

4.5 1.0 4.9 732.9 

51.1 0.9 46.9 642.3 

25.9 1.5 25.3 1 121.0 

34.8 0.3 36.0 128.5 

53.4 1.2 22.0 861.9 

63.0 1.1 17.1 379.8 
7.3 1.1 4.4 258.9 

4.2 1.2 5.3 373.3 

551.7 107.8 330.9 11 510.4 
(44.9) (5.7) (40.1) (7.1) 

Direitos (%) 
Sabre· 

taxa 
Da GEE GEE Portugal 

Reduzidos -
para - Portugal 

1978/79 -
a GEE 1981 1978 

1978 

(9) (10) (11) (12) (13) 

3 653.9 8.0 14.0 1.7 15.3 

1 719.3 13.3 24.6 0.9 15.5 

2 181.9 14.8 50.5 3.4 14.2 
975.2 12.6 14.8 2.4 17.7 
813.9 12.2 62.5 12.5 17.2 

1 190.0 9.4 16.5 2.4 17.8 
630.9 13.8 43.1 2.2. 27.3 

1 446.9 12.5 22.9 1.1 32.0 
1 633.0 17.0 (d) 100.0 0.0 20.5 
2 035.2 16.8 (d) 100.0 0.0 20.5 

259.4 15.0 (d) 100.0 0.0 20.5 
2 172.1 17.7 27.7 0.0 20.5 

652.9 12.8 32.3 0.0 20.5 
400.0 14.2 38.3 6.3 19.4 

571.2 7.5 24.9 4.1 30.5 

20 336.1 13.2 44.6 2.5 20.6 
(12.7) 
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(1) 

671 
673 

674 

678 
679 

682 

684 

691 

692 

693 

694 

(e) 695 

(e) 696 

:a)( e) 697 

699 

Descric;:ao des produtos 

(2) 

Produtos metalurgicos 

Ferro fundido, Spiegefeisen. ferro-esponja, ferro·ligas. etc. 
Barras e perfis em ferro au ac;:o . . .... 
Chapas e larges plats em ferro au ac;:o . 
Tubas e condutas em ferro au ac;:o . 
Obras em ferro fundido au ac;:o. em estado brute, n. e. 

Cobre. ... 

Alumfnio. 
Construc;:Oes em ferro, ac;:o au aluminio, e partes, n. e. 
Recipientes meta.Jicos para armazenagem e tfansporte·. 
Obras em fie metcilico, redes e simHares .... .... 
Pregos, parafusos, porcas e similares em ferro. a<;:o au co· 

bre ... ········ 
Ferramentas manuais au para maquinas ............ 
Cutelaria ········ 
Objectos damesticos em metais comuns, n. e. 
Objectos manufacturados em metais comuns, n. e. 

Total (exporta9oes) e medias (direitos) . ····· 
Percentagem em relayao ao total da amostra ... 

ANEXO I (continuar;ao) 

Comercio externo e direitos aduaneiros 

Classes Exporta9oes (valores FOB) t 978/79 

De Portugal Da GEE De Portugal Da GEE 

A 8 para para para o resto para o resto 

a GEE Portugal do mundo do mundo 

(3) (4) (5) (6) (7) (8) 

I I 10.3 1.3 25.4 352.1 

Ill II 0.4 28.7 9.5 3 185.0 
Ill Ill 0.6 48.1 10.5 4 535.2 
IV IV 3.4 26.7 2.8 4 148.3 
I I 4.7 0.4 4.7 222.8 

Ill IV 3.8 32.8 1.6 1 203.2 
Ill Ill 1.3 31.8 3.1 1 219.8 
II Ill 1.4 5.5 5.7 2 659.7 
II I 2.0 3.5 6.0 549.0 
II II 0.9 2.5 2.3 523.2 

Ill IV 0.2 4.5 0.6 447.6 
IV II 3.8 17.0 9.6 1 265.8 
IV II 0.6 3.6 2.2 277.9 
Ill I 2.9 6.8 10.8 711.3 
Ill II 9.2 26.7 12.4 2 238.6 

45.6 240.2 107.5 23 539.6 
(3.7) (12.8) (13.0) (14.5) 

- - -

Direitos (%) 
Sabre· 

Reduzidos 
taxa 

Da GEE GEE Portugal -
para - Portugal 

1978/79 -
a GEE 1981 1978 

t978 

(9) (10) (11) (12) (13) 

643.8 4.3 3.3 0.0 7.7 

3 187.3 6.6 5.2 0.6 0.0 
4 344.8 6.5 4.1 0.4 0.7 

1 798.2 9.6 10.1 0.8 15.1 
204.2 6.3 10.0 2.0 9.0 

2 164.9 4.8 2.6 0.3 4.6 

2 743.5 9.4 5.5 0.4 7.3 
1 065.1 6.3 12.6 3.0 12.2 

627.8 7.1 26.4 3.2 13.7 
453.2 7.7 7.0 0.6 13.1 

631.9 6.4 9.7 1.1 13.7 
1 028.5 6.0 12.7 2.1 17.3 

241.5 9.8 8.8 0.7 26.3 
788.4 6.6 16.1 2.6 33.7 

2 413.4 6.5 6.8 0.7 11.5 

22 336.7 6.9 9.4 1.2 12.4 
(13.9) 
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(1) 

713 

716 

723 

724 

728 

736 

741 

744 

745 

749 

Descric;:ao des produtos 

(2) 

Maquinas e aparelhos industriais 

Motores de explosao au combustao interns e suas partes 

e pec;:as, n. e. 
Mclquinas e aparelhos eh§ctricos rotativos e suas pec;as. 

n. e. 
Equipamento para construc;:ao civil e suas partes e pec;:as, 

n. e, 
Mciquinas e aparelhos para a indUstria textil e de couros, e 

sf pec;:as . 
Outras mciquinas e aparelhos especializados p/ indUstrias e 

sf pec;:as . 
Mciquinas·ferramentas p/ metalurgia e s/ partes e pec;as, 

n. e. 
Equipamento p/ refrigera<;8.o e aquecimento e sf pec;:as, 

n. e. . ..... 
Equipamento mecanico p/ elevac;:~o e transporte, e s/ pe· 

c;:as, etc. 

Outras m8quinas nao ehktricas e sf partes e pec;:as, n. e. 

Partes, pec;:as e acess6rios de maquinaria, n. e. 

Total (exporta96es) e medias (direitos) . ········ 
Percentagem em relac;:ao ao total da amostra 

ANEXO I (Gontinuar;ao) 

Comercio externo e direitos aduaneiros 

Classes Exporta96es (valores FOB) 1978/79 

De Portugal Da GEE De Portugal Da GEE 

A B para para para o resto para o resto 

a GEE Portugal do mundo do mundo 

(3) (4) (5) (6) (7) (8) 

IV IV 0.2 69.5 1.5 3 228.4 

Ill Ill 7.2 11.2 3.9 , 753.4 

IV IV 0.1 42.4 0.6 2 938.6 

IV Ill 2.9 56.7 5.0 3 040.2 

IV IV 0.9 76.9 3.2 6 059.5 

IV IV 1.9 25.8 2.6 3 448.4 

IV IV 0.3 51.1 0.8 3 210.6 

IV Ill 0.1 32.0 5.3 2 731.7 
IV IV 0.1 26.3 0.9 , 888.3 
Ill II 11.5 43.9 18.2 3 926.1 

25.5 435.9 41.7 32 225.2 
(2.1) (23.2) (5.0) (19.8) 

--

Direitos (%) 
Sabre-

Reduzido 
taxa 

Da GEE GEE Portugal -
para -

Portugal 
1978/79 

-
a GEE 1981 1978 

1978 

(9) (10) (11) (12) (13) 

2 434.1 5.6 8.8 2.2 2.9 

861.5 5.1 4.7 0.6 8.7 

, 742.8 5.6 2.9 0.3 2.6 

, 230.6 5.3 6.8 1.2 2.9 

2 197.5 5.1 4.4 0.6 5.7 

, 397.4 4.5 6.9 0.4 4.9 

, 512.6 5.1 4.6 0.5 5.8 

, 774.8 5.9 5.9 1.8 5.1 
, 177.5 4.9 5.4 0.5 8.3 
3 324.6 6.1 5.7 1.1 8.4 

17 653.6 5.3 5.6 0.9 5.5 
(11.0) 
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(1) 

751 

(e) 752 

759 

(a) 761 

(a) 762 

764 

772 

773 

776 

778 

DeScric;:ao des produtos 

- - _@L 

Material ehictrico e electr6nico 

Mc3.quinas para escrit6rio . 
Equipamento de informcitica e sf unidades . 
Pec;:as e acess6rios para as mB.quinas des grupos 751 

e 752 ······· 
Aparelhos receptores para terevisao 
Aparelhos receptores para radiodifusao . ········ 
Equipamento de telecomunicac;:ao, n. e., e partes e pec;:as 

p/ diviscio 76 ... ... ... 
Aparelhos pi corte, protecc;:ao au ligac;:ao de circuitos elSe· 

trices, etc. ... 
Equipamento para distribuic;:ao de electricidade ...... 
Lampadas, tubes e vttlvulas electr6nicas, transistores, semi-

cond., etc .. .... . ... . ...... ······ 
Mitquinas e aparelhos el9ctricos, n. e . ....... 

Total (exportac;:Oes) e medias (direitos) . 
Percentagem em relac;:ao ao total da amostra ..... 

ANEXO I (continua<;ao) 

Comercio externo e direitos aduaneiros 

Classes Exportacoes (valores FOB) 1978179 

De Portugal Da CEE De Portugal Da CEE 

A B para para para o resto para a resto 

a CEE Portugal do mundo do mundo 

(3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Ill Ill 1.3 12.6 2.8 1 053.7 

II IV 20.0 14.2 1.2 1 340.7 

II II 0.2 7.4 3.3 908.0 

I II 27.3 2.2 4.0 796.8 

I I 27.0 0.9 2.9 312.2 

IV Ill 4.7 72.2 7.9 4 078.3 

Ill IV 20.5 39.1 3.7 3 210.4 

IV Ill 7.2 16.5 2.0 1 313.0 

I II 30.5 12.7 4.9 1 433.5 
Ill IV 11.4 32.7 4.0 4 721.8 

150.4 210.7 36.7 19 168.2 
(12.2) (11.2) (4.4) (11.8) 

--- -

Direitos (%) 
Sabre· 

Reduzidos 
taxa 

Da CEE CEE Portugal -
para - Portugal 

1978179 -
a CEE 1981 1978 

1978 

(9) (10) (11) (12) (13) 

1 261.6 7.1 18.3 0.5 4.7 

2 369.3 3.3 0.0 0.0 0.0 

1 766.5 7.6 11.6 0.1 0.0 

993.4 14.0 36.0 0.0 20.5 
488.7 14.0 30.0 0.0 20.5 

2 015.6 5.7 9.7 2.7 17.9 

2 188.9 6.9 11.5 3.2 9.0 
637.7 8.1 13.7 0.7 15.2 

1 445.3 9.0 9.3 0.0 0.0 
2 749.7 6.6 7.2 0.6 5.2 

15 916.8 8.2 14.7 0.8 9.3 
(9.9) 
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(1) 

(eXc) 781 

(c) 782 

784 

(a) 785 

786 

(eXc) 792 

(c) 793 

Descri<;:ao des produtos 

(2) 

Material de transporte 

Autom6Veis p/ transports de pessoas, e de pessoas e mer-

cadorias . . . .. .... .... 
Autom6veis p/ transports de mercadorias . ..... 
Pec;:as e acess6rios p/ autom6veis . .... 
Motociclos e outros velocipedes c/ au s/ motor . .... 
Reboques e outros veiculos nao autom6veis e contentores 

Aeronaves e material conexo; suas partes e pec;:as, n. e ... 
Navies, barcos e apetrechos flutuantes 

Total (exportac;:Oes) e medias (direitos). 
Percentagem em rela~ao ao total da amostra 

- - -

ANEXO I (continuac;;ao) 

Comercio externo e direitos aduaneiros 

Classes Exportac;oes (valores FOB) 1978/79 

De Portugal Da GEE De Portugal Da GEE 

A 8 para para para a resto para o resto 

a GEE Portugal do mundo do mundo 

(3) (4) (5) (6) (7) (8) 

II IV 0.6 79.3 1.2 11 232.5 

IV Ill 55.7 138.6 6.9 3 633.6 

IV IV 2.7 109.1 1.6 6 864.5 
II II 1.4 3.0 1.7 562.8 

II Ill 1.7 5.1 2.0 848.5 
II IV 0.2 6.9 4.0 3 679.8 
Ill II 6.4 11.0 22.1 2 814.6 

68.8 353.2 39.5 29 636.2 

(5.6) (18.8) (4.8) (18.2) 

I Oireitos (%) 
Sobre· 

Reduzidos 
taxa 

Da GEE GEE Portugal -

-
Portugal 

1978/79 para -
a GEE 1981 1978 

1978 

(9) (10) (11) (12) (13) 

17 171.6 14.4 (d) 4.7 (d) 0.7 20.5 
2 869.1 11.3 1.5 0.1 4.7 
7 099.9 12.4 17.4 3.4 0.0 

578.5 10.5 13.4 2.7 13.5 

915.0 5.7 39.7 7.9 15.4 

2 469.0 5.1 6.0 0.0 0.0 

917.3 2.6 7.6 1.5 14.1 

32 020.6 8.9 12.9 2.3 9.7 

(19.9) 
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(1) 

812 • 

(e) 871 

872 

874 

(e) 881 

884 

665 

(a) 693 

(a) 694 

895 

897 

898 

(e) 899 

Descrh;:ao des produtos 

(2) 

Produtos manulacturados diversos 

Aparelhos sanit8.rios. de aquecimento, iluminaQ80, etc., n. e. 

Aparelhos e instrumentos de 6ptica .. 
~trumentos e aparelhos m9dico-cirUrgicos, n. e. 

lnstrumentos de medida, ve~ificaQ8o, analise e controle, s/ 

pec;:as, n. e. 
Aparelhagem fotogril.fica, n. e. .............. 
Elementos 6pticos, lentes e 6culos, n. e. 
Rel6gios ............. 
Artigos 'em materias pl8.sticas . 
Brinquedos, jogos e artigos de desporto . 

Artigos de papelaria e escrit6rio, n. e. 

Artigos de joalharia e ourivesaria, n. e. 
lnstrumentos musicais e s/ peyas e acess6rios (incl. discos) 

Objectos manufacturados diversos, n. e. 

Total (exporta96es) e medias (direitos) . 

Percentagem em relayao ao total da amostra 

Total e mf!Jdia geral da amostra . 

ANEXO I (continuaqao) 

Comercio externo e direitos aduaneiros 

Classes Exporta9oes (valores FOB) 1978179 

De Portugal Da CEE De Portugal Da CEE 

A B para para para o resto para o resto 

a CEE Portugal do mundo do mundo 

(3) (4) (5) (6) (7) (8) 

II Ill 1.5 5.3 2.1 752.5 
·11 IV 2.9 2.2 0.2 221.3 
Ill Ill 2.6 6.3 1.3 674.0 

Ill IV 0.9 27.4 1.4 3 045.5 
II IV 15.8 12.6 0.1 546.4 
IV Ill 0.5 5.7 1.2 508.1 
IV Ill 0.6 6.9 1.0 659.1 
II Ill 3.0 10.2 3.0 1 296.4 
II Ill 2.4 5.5 2.5 898.5 
Ill II 0.5 3.8 1.4 365.9 
Ill Ill 0.8 3.2 3.3 1 854.6 
II II 3.5 3.4 4.5 655.5 
Ill I 4.9 12.8 6.3 690.0 

40.3 105.3 28.4 12 171.9 
(3.3) (5.6) (3.4) (7.5) 

1 230.1 1 677.3 825.2 162 807.0 

Direitos (%) 
Sabre-

taxa 
Reduzidos 

Da CEE CEE Portugal -
para -

Portugal 
1978179 

-
a CEE 1961 1976 

1976 

(9) (10) (11) (12) (13) 

1 096.6 8.0 17.6 1.9 16.4 

193.5 10.2 7.1 0.0 7.2 

514.1 5.2 14.1 1.5 0.0 

2 164.6 6.4 7.7 1.1 2.6 

581.7 8.4 12.7 5.8 23.5 

316.1 9.7 25.3 4.1 30.7 
467.2 7.4 13.7 4.3 17.1 

2 441.2 9.3 7.6 1.3 14.6 
1 164.8 8.9 23.7 3.7 20.5 

312.8 7.1 16.6 4.6 22.1 
702.7 6.9 60.2 22.7 59.4 
728.3 7.5 21.6 5.6 20.0 
716.4 8.7 23.9 2.3 25.7 

11 402.2 8.0 19.4 4.5 20.0 
~ (7.1) 

160 609.0 8.7 18.2 2.0 14.8 



ANEXO I 

Comercio externo e direitos aduaneiros 

(lncldiincias) 

Notas: 

(a) Produtos sujeitos a contingentamento temporclrio 

par Portugal no quadro das medidas de protec<;ao to

madas em 1975-1976. 
(b) Produtos sujeitos aos acordos de ((autolimita({8.o)) 

das exportaQ6es estabetecidos em 1 978 ou a outras 
restriQ6es quantitativas a importaQao peta GEE. 

(c) Produtos sujeitos a contingentamento permanente 
ou a autorizac;ao previa de importac;:ao por Portugal. 

(d) Valor aproximado par deleito. 
(e) Produtos considerados de classilicaQao duvidosa. 

Fontes e problemas de calculo: 

96 

Par razoes de economia, nao se publicam os dados 

relativos ao comercio e aos direitos de 1970·1971, que 
serviram para o c6mputo das expressoes (2), (3) e (5). 

A fonte utilizada para o comercio externo foi: Statistics 
of Foreign Trade, OEGD, serie G ( 1 970 e 1971 ), e serie 
B (1978 e 1979). Foi achada a media para cada par de 
anos. Todos as valores sao FOB e dados em milh6es 

de d61ares. 
Para a c8.1culo das taxas m8dias dos direitos adua

neiros. utilizou-se 0 metodq das medias simples. em pi

ramide, ou seja, comec;:ou-se par calcular os direitos 
correspondentes as subposiQiles (6 digitos) da classifi· 
cac;:ao pautal e acharam-se as respectivas medias para 
o nivel das posiQ6es (4 digitos). Par seu turno, com ba
se nestas calcularam-se as m8dias correspondentes 

aos produtos definidos ao nivel dos 3 digitos da GTGI. 

Para a CEE calcularam-se as taxas m8dias corres

pondem as pautas convencionais de 1970 e de 1981. 

Gontudo, para eleitos de c6mputo da expressao (2), 
considerou-se nula a protecQao da GEE para todos os 
produtos da amostra em 1978-1979, ja que as restriQ6es 
em vigor, al8m de serem dificilmente quantific8veis, se

rao pouco significativas em termos de cria<;:ao de co
mercia. As importac;:Oes do Reina Unido e da Dinamar

ca em 1970-1971 foram tambem consideradas livres de 
direitos. As fontes utilizadas para 1970 e 1981 foram: 
Tarif douanier des Communaules Europeennes. 1970; e 
Journal Officiel des Communautes europSennes, n.o L 315, 

24 de Novembro de 1980. 

0 c6mputo dos direitos portugueses apresenta maio

res dificuldades par serem na sua maioria do tipo es

pecifico e sujeitos a urn complexo sistema de isenc;6es 

e redu<;6es. Para 1970, utilizou-se a estimativa dos 

equivalentes ad valorem realizada pelo GEBEl com ba
se nas receitas aduaneiras colectadas. Para 1978, po

r8m, dividiu-se cada direito especifico pelo valor unit8.· 

rio d8. importac;ao do produto correspondents. Ah§m dis
to, tomou-se em conta a situac;:ao de cada produto em 
termos do regime de isenc;:ao. No calculo ~as sabre· 
taxas seguiu-se procedimento analogo, _tendo·se ponde
rado para cada produto as dilerentes taxas pelo perio
do em que estiveram em vigor entre 1 de Janeiro de 
1978 e 31 de Dezembro de 1979. As fontes utilizadas 
foram: GEBEl, (cC8.1culo dos Direitos Aduaneirosl), in Sis
tema de Matrizes Multissectoriais para o Continente Par· 
luges, val. IV (1970); Alves, J. T., /sen9oes dos Direi

tos Aduaneiros e da Sobrelaxa de /mporta9iio, ed. Pe

trony, Lisboa, 1978; DirecQao-Geral das Alfandegas. 
Paula Aduaneira de Servi9o, 1978; INE, Estatislicas do 

Comercio Exlerno, 1978; JOG£, n.' L 301, 31 de De· 
zembro de 1972, e JOCE, n.' L 274, 29 de Selembro 
de 1978. 
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(1) 

633 
658 
844 
846 
762 
842 
761 
845 
661 
679 
851 
562 
652 
634 
847 
671 
776 
843 
665 
612 
653 
666 
635 
657 
641 

Ratio A 

N. 0. Valor 

(2) (3) 

1 + 88.789 
2 + 16.439 
3 + 11.656 
4 + 8.598 
5 + 5.030 
6 + 2.966 
7 + 2.410 
8 + 2.337 
9 + 2.089 

10 + 2.035 
11 + 1.863 
12 + 1.780 
13 + 1.603 
14 + 1.497 
15 + 1.447 
16 + 1.351 
17 + 1.196 
18 + 1.170 
19 + 1.146 
20 + 1.134 
21 + 1.127 
22 + 1.047 
23 + 0.904 
24 + 0.716 
25 + 0.522 

Ratio B 

N. 0. Valor 

(4) (5) (1) (2) (3) 

1 353.994 848 26 + 0.475 
4 7.232 871 27 + 0.303 
2 28.065 752 28 + 0.241 
7 4.515 651 29 + 0.236 

25 0.913 659 30 + 0.227 
3 7.302 598 31 + 0.158 

41 0.502 881 32 + 0.064 
9 2.547 821 33 - 0.035 

30 0.765 898 34 - 0.066 
14 2.110 831 35 - 0.109 
11 2.183 654 36 - 0.152 
23 1.023 642 37 - 0.165 
6 5.564 655 38 - 0.221 

36 0.634 792 39 - 0.271 
16 1.681 692 40 - 0.333 
5 7.227 . 662 40 - 0.333 

47 0.342 785 42 - 0.336 
10 2.252 893 43 - 0.350 
17 1.593 894 44 - 0.351 
21 1.132 759 45 - 0.403 
13 2.161 693 46 - 0.416 
12 2.171 812 47 - 0.418 
28 0.784 691 48 - 0.455 
8 2.587 786 49 - 0.479 

15 1.682 781 50 - 0.536 
--- -

ANEXO II 

Valores e numeros de ordem dos ratios A e B 

(4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

19 1.420 897 51 - 0.540 70 0.181 582 76 - 1.446 80 0.109 

88 0.068 716 52 - 0.563 63 0.220 678 77 - 1.478 87 0.069 

82 0.090 514 53 - 0.583 94 0.030 696 78 - 1.507 26 0.792 

20 1.382 793 54 - 0.656 27 0.785 695 79 - 1.523 31 0.758 

35 0.669 697 55 - 0.700 18 '1.518 784 80 - 1.524 95 0.023 

38 0.558 872 56 - 0.725 68 0.193 628 81 - 1.548 84 0.083 

98 O.D18 694 57 - 0.766 77 0.134 885 82 - 1.549 75 0.144 

72 0.172 664 58 - 0.804 54 0.261 773 83 - 1.751 74 0.152 

33 0.694 522 59 - 0.822 29 0.767 513 84 - 1.758 100 0.010 

86 0.071 778 60 - 0.824 83 0.085 736 85 - 1.767 85 0.074 

48 0.337 625 61 - 0.825 61 0.223 583 86 - 1.803 89 0.063 

34 0.685 
32 0.703 
80 0.109 

699 62 - 0.830 39 0.556 
673 63 - 0.884 50 0.300 
751 64 - 0.938 53 0.266 

551 87 - 1.858 79 I 
0.111 I 

744 88 - 1.878 67 0.192 

533 89 - 1.941 40 o.53B I 
22 1.102 772 65 - 1.012 78 0.117 884 90 - 2.061 57 0.236 

54 0.261 749 66 - 1.070 43 0.464 745 91 - 2.340 92 0.045 
49 0.302 
60 0.227 

611 67 - 1.078 42 0.472 

663 68 - 1.086 71 0.173 
723 92 - 2.435 97 o.o2o I 
541 93 - 2.774 37 0.568 

52 0.278 674 69 - 1.093 59 0.233 713 94 - 2.899 92 0.045 
46 0.363 684 70 - 1.179 56 0.250 782 95 - 2.907 69 0.190 
44 0.440 874 71 - 1.255 91 0.048 741 96 - 3.435 95 0.023 
51 0.279 895 72 - 1.291 45 0.383 728 97 - 3.529 90 0.052 
65 0.214 
57 0.236 
99 0.011 

523 73 -
1.2951 

63 0.220 
682 74 - 1.388 76 0.137 
899 75 - 1.445 24 0.920 

764 98 - 3.790 66 0.194 
724 99 - 4.335 73 0.164 
531 100 - 4.337 95 0.023 






