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EDITORIAL  

 

O Boletim Económico de dezembro do Banco de Portugal merece um justificado destaque nesta 

edição da Envolvente Empresarial – análise de conjuntura. 

Nele encontramos uma análise aprofundada dos fatores que moldarão a evolução da economia 

portuguesa nos próximos anos. 

As projeções apresentadas apontam para um abrandamento gradual do crescimento económico 

nos próximos anos (de 2,1% em 2018 para 1,6% em 2021), convergindo progressivamente para 

o seu nível potencial, num contexto de progressivo esgotamento da margem de recursos 

produtivos não utilizados na economia portuguesa (ou seja, à medida em que a componente 

cíclica da recuperação se vai desvanecendo). 

Contudo, o crescimento do produto potencial não pode ser considerado, deterministicamente, 

como um dado. 

Também o aumento de exposição da economia portuguesa aos desenvolvimentos internacionais 

(devido ao aumento do seu grau de abertura) e a maior “sincronia cíclica entre Portugal e a área 

do euro” não significam que não seja possível acelerar o processo de convergência de Portugal 

no quadro europeu. 

A comprová-lo estão as taxas de crescimento mais elevadas do que as observadas no nosso país, 

no terceiro trimestre de 2018, de pelo menos 18 países da União Europeia, a maioria dos quais 

com uma maior abertura ao exterior do que Portugal. 

O exercício levado a cabo pelo Banco de Portugal permite-nos retirar algumas conclusões sobre 

como reforçar o potencial de crescimento, numa perspetiva de médio e longo prazo, contrariando, 

assim, o abrandamento previsto. 

O principal fator subjacente à desaceleração do PIB será a redução do contributo positivo do fator 

trabalho, tendo em conta a absorção do desemprego que já foi alcançada e as perspetivas de 

crescimento muito moderado da população ativa, num contexto de redução e envelhecimento da 

população total. 

O capital humano, o investimento e a produtividade total dos fatores afiguram-se, assim, 

essenciais para promover o crescimento no longo prazo. 

Não tenho dúvidas que é possível aumentar significativamente o contributo do capital humano 

para níveis superiores aos observados nas últimas décadas, mediante uma aposta decisiva na 

qualificação dos portugueses como vetor crucial para o crescimento económico com base na 

produtividade. 

Quanto ao investimento, é dito que é necessário um crescimento mais forte para permitir não só 

a reposição ou substituição do capital depreciado, bem como uma expansão do stock de capital. 
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Sendo o baixo nível de capital por trabalhador um dos fatores questão na base dos baixos níveis 

de produtividade da nossa economia, o estímulo ao investimento deverá constituir uma 

prioridade. Saliento, a este respeito, a conclusão que consta deste Boletim Económico do Banco 

de Portugal de que a promoção de condições para atrair o investimento direto estrangeiro e a 

diversificação das fontes de financiamento externo para as empresas nacionais contribuiria para 

melhorar as perspetivas de investimento na economia portuguesa. 

Finalmente, para um maior contributo da produtividade total dos fatores para o crescimento, 

destaco, como um importante fator que a poderá potenciar, uma mais rápida reorientação da 

produção para atividades mais produtivas e expostas à concorrência internacional. 

Neste contexto, é fundamental que o sistema financeiro cumpra cabalmente a sua função de 

intermediação entre poupança e investimento, canalizando os recursos para o investimento 

produtivo e, em particular, para atividades com produtividade mais elevada. 

 

 

 

João Costa Pinto 
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1. ENQUADRAMENTO  

 

1.1 Enquadramento internacional 

 

No dia 3/10, o Parlamento Europeu aprovou novas metas para redução das emissões de 

CO2 dos automóveis. 

No dia 19/10 foi assinado o Acordo de Comércio Livre e de investimento UE - Singapura. 

No mesmo dia, durante o 12º Encontro Ásia-Europa (ASEM), em Bruxelas, a Comissão Europeia 

Comissão lançou o Portal de Conectividade Sustentável da ASEM — uma ferramenta em 

linha que faculta informações sobre a conectividade entre 30 países europeus, 19 países asiáticos, 

a Austrália e a Nova Zelândia (os países da ASEM). 

No dia 31/10, a Comissão Europeia divulgou o segundo relatório anual sobre a 

implementação dos acordos comerciais, relativo em 2017, abrangendo cerca de 70 

mercados em todo o mundo. O relatório conclui pela eficácia na remoção de barreiras ao comércio 

e promoção de elevados padrões de proteção laboral e ambiental, mas salienta que os 

exportadores europeus poderiam aproveitar ainda mais as oportunidades oferecidas pelos 

acordos em vigor. Nesse sentido, foram criadas ferramentas on-line de apoio às empresas – 

especialmente relevantes para as PME –, como o Market Access Database e o Trade 

Helpdesk, proporcionando orientações detalhadas às empresas que desejam aproveitar 

efetivamente os recentes acordos comerciais da UE com o Canadá e o Japão. 

No dia 13/11, o Parlamento Europeu aprovou metas para as energias renováveis e 

eficiência energética até 2030. 

No dia 20/11, o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão chegaram a um acordo político 

sobre um quadro de análise do investimento direto estrangeiro na UE. 

No dia 28/11, a Comissão adotou uma visão estratégica para uma economia europeia 

próspera, moderna, competitiva e com impacto neutro no clima até 2050. 

No dia 7/12, a Comissão autorizou a reprogramação da política de coesão de 2014-2020 

solicitada por Portugal, reorientando 2,7 mil milhões de euros de fundos em função das 

prioridades, com alterações em 11 programas. O exercício de reprogramação permitirá a 

execução de novos grandes projetos de infraestruturas estratégicas: a extensão dos 

metropolitanos de Lisboa e do Porto, a modernização da linha ferroviária urbana de Cascais e um 

novo sistema de mobilidade para a zona do Mondego, perto da cidade de Coimbra. Será criado 

um novo regime para apoiar o acesso ao financiamento das PME inovadoras. É dada 

ainda dada especial atenção ao crescimento económico nas regiões ultraperiféricas. 

No dia 10/12, o Tribunal de Justiça da UE (TJUE) anunciou que o Reino Unido pode reverter 

a decisão de deixar a UE de forma unilateral, dispensando a aprovação dos restantes Estados-

Portal de 
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http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20180925IPR14306/pe-aprova-novas-metas-para-reducao-das-emissoes-de-co2-dos-automoveis
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6139_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6144_pt.htm
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/asem-sustainable-connectivity/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0728&qid=1541421422969&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0728&qid=1541421422969&from=PT
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20181106IPR18315/pe-aprova-metas-para-renovaveis-e-eficiencia-energetica-ate-2030
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6467_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6543_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6682_pt.htm
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membros. O parecer, que não é vinculativo, surge na sequência de um pedido da justiça escocesa, 

que tinha solicitado um parecer à mais alta instância judicial da União Europeia. O entendimento 

do TJUE é oposto ao da própria UE, que entende que, para que o processo seja revertido, os 

restantes 27 Estados-membros devem aprovar a decisão. 

No dia 12/12, O Parlamento Europeu adotou os Acordos de Parceria Económica e 

Estratégica UE-Japão, que deverão entrar em vigor em fevereiro de 2019. 

No dia 13/12, os dirigentes da UE 27 realizaram uma reunião extraordinária do Conselho 

Europeu no formato do Artigo 50.º para debater o Brexit, tendo confirmado as suas 

conclusões de 25 de novembro de 2018 – nas quais aprovaram o Acordo de Saída apresentado 

pelos negociadores da UE e do Reino Unido e a Declaração Política sobre as futuras relações 

– e sublinhado que “o acordo não está aberto à renegociação". O Conselho Europeu 

salientou ainda que a solução de último recurso foi concebida como uma apólice de 

seguro para evitar uma fronteira física na ilha da Irlanda e assegurar a integridade do 

mercado único e "caso viesse ainda assim a ser acionada (…) se aplicaria temporariamente, 

a menos que, e até que, seja substituída por um acordo ulterior que garanta que é evitada uma 

fronteira física." Os dirigentes debateram ainda a preparação para um cenário de ausência 

de acordo. 

Nesse dia, o BCE confirmou a conclusão do programa de compra de ativos em dezembro, mas 

indicou o reinvestimento dos mesmos durante um período prolongado após o início da subida das 

taxas diretoras, que serão mantidas nos níveis atuais, pelo menos, até ao verão de 2019. 

No dia 14/12, na Cimeira do Euro, os dirigentes da UE debateram a reforma da União 

Económica e Monetária com base num relatório elaborado pelo Eurogrupo e adotaram 

uma declaração que aprova todos os elementos do relatório do Eurogrupo sobre o 

aprofundamento da UEM, incluindo: (i) uma ficha descritiva sobre a reforma do Mecanismo 

Europeu de Estabilidade; (ii) os termos de referência do mecanismo de apoio comum para o 

Fundo Único de Resolução; (iii) o caminho a seguir no domínio da união bancária. Foi ainda 

atribuído um mandato ao Eurogrupo para prosseguir os trabalhos relativos a um instrumento 

orçamental para a convergência e a competitividade na Área Euro, no contexto do 

Quadro Financeiro Plurianual. 

No dia 19/12, a Comissão acolheu favoravelmente as alterações ao esboço de orçamento 

italiano – que determinam um défice mais baixo – através de uma carta ao Ministro das Finanças 

de Itália, referindo que, nessas condições, a Comissão não irá recomendar a abertura do 

Procedimento por Défices Excessivos àquele país. 

No dia 21/12, a Comissão Europeia a Comissão Europeia apresentou o pacote de outono do 

Semestre Europeu, baseado nas previsões económicas do outono de 2018 e assente nas 

prioridades definidas no discurso do Presidente Jean Claude Juncker sobre o estado da União de 

2018. Neste pacote, a Comissão estabeleceu as prioridades económicas e sociais da UE para 2019 
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https://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/european-council/2018/12/13/art50/
https://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/european-council/2018/12/13/art50/
https://www.consilium.europa.eu/media/37099/draft_withdrawal_agreement_incl_art132.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37100/20181121-cover-political-declaration.pdf
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2018/12/04/eurogroup-report-to-leaders-on-emu-deepening/
https://www.consilium.europa.eu/media/37608/14-eurosummit-statement-pt.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/7351969_letter_to_prime_minister_conte_and_minister_tria.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/7351969_letter_to_prime_minister_conte_and_minister_tria.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6463_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6463_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_en


4T 18        ENVOLVENTE EMPRESARIAL - ANÁLISE DE CONJUNTURA 

 

 
 

8 
 

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA
CCI - CÂM ARA DE COMÉRCI O E I NDÚSTRIA

e apresentou o seu parecer sobre os projetos de planos orçamentais, indicando a 

existência, no caso da Itália, de um incumprimento do Pacto de Estabilidade e Crescimento na 

versão original. A Grécia foi integrada no Semestre Europeu pela primeira vez. 

Nos EUA, a parte final de 2018 ficou marcada por (i) uma nova subida da principal taxa de 

juro diretora da Fed em 19/12 (situando-se entre 2,25% e 2,5%), a quarta em 2018, que 

levou a fortes quedas nos mercados acionistas numa conjuntura já de abrandamento da 

economia global, a par com os destaques seguintes; (ii) um encerramento parcial dos serviços 

públicos (“shutdown”), devido à falta de um acordo para um orçamento Federal, com o 

Presidente Trump a insistir na inclusão de uma verba de 5,7 mil milhos de dólares para o 

alargamento do muro na fronteira com o México, por razões de segurança nacional, o que 

foi vetado pelo Senado; (iii) um prolongamento das difíceis negociações comerciais com a 

China, com vista a reduzir o elevado défice comercial dos EUA com aquele país. 

 

1.2 Enquadramento nacional 

 

Seleção de legislação nacional de início de outubro a final de dezembro: 

O Decreto-Lei n.º 82/2018, de 16/10, procede à 1ª alteração ao Decreto-Lei n.º 26/2008, de 

22/02, que regula a constituição e o funcionamento do regime público de capitalização1, 

destinada à atribuição de um complemento de pensão ou de aposentação por velhice, 

republicando-o. Entre as principais alterações destaca-se: (i) as entidades empregadoras 

passam a poder contribuir para os certificados de reforma dos seus trabalhadores que tenham 

aderido ao Regime Público de Capitalização; (ii) abre-se o sistema aos beneficiários do Seguro 

Social Voluntário, que passam a poder aderir ao Regime Público de Capitalização. 

O Decreto-Lei n.º 86/2018, de 29/10, altera o Regulamento das Custas Processuais, 

procedendo à redução das mesmas em determinados casos, com destaque para a descida de 

10% na taxa de justiça nos processos administrativos, que pode ir até 90%. 

O Decreto-Lei n.º 87/2018, de 31/10, procede à simplificação do preenchimento dos anexos A 

e I da Informação Empresarial Simplificada (IES), estando previsto o pré-preenchimento de 

informação que as Finanças já dispõem, com aplicação a partir da entrega de 1/11/18. 

O Decreto-Lei n.º 91/2018, de 12/11, regula o acesso à atividade das instituições de pagamento 

e a prestação de serviços de pagamento, bem como o acesso à atividade das instituições de 

moeda eletrónica e a prestação de serviços de emissão de moeda eletrónica, transpondo a 

Diretiva (UE) 2015/2366 (serviços de pagamento no mercado interno).   

O Decreto-Lei n.º 94/2018, de 14/11, recria o Conselho de Garantias Financeiras à 

Exportação e ao Investimento previsto no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 183/88, de 24/05, 

                                                
1 Sistema público de poupança para a reforma, não obrigatório, que se destina a complementar outras pensões a que a 

pessoa possa ter direito, bem como do respetivo fundo de certificados de reforma. 
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https://dre.pt/application/conteudo/116696175
https://dre.pt/application/conteudo/247682
https://dre.pt/application/conteudo/116809383
https://dre.pt/application/conteudo/116826872
https://dre.pt/application/conteudo/116936932
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_337_R_0002&from=PT
https://dre.pt/application/conteudo/116967078
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116975779/201811142308/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=diplomasModificantes
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com o objetivo de ajudar o governo a tomar decisões sobre operações financeiras relacionadas 

com a exportação e o investimento externo de empresas portuguesas, concretizando a medida 

“C.1. Dinamização de Produtos de Cobertura de Risco à Exportação” do Eixo C — 

Financiamento do Programa Internacionalizar. Neste âmbito foram ainda alterados: (i) o 

Decreto-Lei n.º 183/88, de 24/05, que estabelece o quadro legal do seguro de créditos; (ii) 

o Decreto-Lei n.º 295/2001, de 21/11, que regula o seguro de investimento direto 

português no estrangeiro; (iii) o Decreto-Lei n.º 51/2006, de 14/03, que cria o Conselho de 

Garantias Financeiras à Exportação e ao Investimento, revogando muitos dos seus artigos. 

Pacote legislativo relativo à transferência de competências para os Municípios e 

entidades Intermunicipais:2 Justiça (Decreto-Lei n.º 101/2018, de 29/11); Projetos financiados 

por fundos europeus e programas de captação de investimento (Decreto-Lei n.º 102/2018, de 

29/11); Apoio às associações de bombeiros voluntários (Decreto-Lei n.º 103/2018, de 29/11); 

Estruturas de atendimento ao cidadão (Decreto-Lei n.º 104/2018, de 29/11); Habitação (Decreto-

Lei n.º 105/2018, de 29/11); Gestão do património imobiliário público (Decreto-Lei n.º 106/2018, 

de 29/11); Estacionamento público (Decreto-Lei n.º 107/2018, de 29/11); Promoção turística 

(Decreto-Lei n.º 99/2018, de 28/11); Vias de comunicação (Decreto-Lei n.º 100/2018, de 28/11); 

Praias marítimas, fluviais e lacustres (Decreto-Lei n.º 97/2018, de 27/11); Exploração de jogos 

de fortuna ou azar (Decreto-Lei n.º 98/2018, de 27/11). 

A Lei n.º 66/2018, de 03/12, procede à 1ª alteração ao Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14/11, que 

aprova a Classificação Portuguesa das Atividades Económicas, Revisão 3 (CAE rev.3), criando 

um Código específico para a atividade económica itinerante. Atividades aditadas: 56306 

(Estabelecimentos de bebidas itinerantes); 93211 (Atividades de parques de diversão itinerantes); 

93295 (Outras atividades de diversão itinerantes). 

O Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10/12, aprova um novo Código da Propriedade Industrial, 

transpondo diretivas comunitárias, com vista à simplificação de procedimentos e reforço da 

proteção dos direitos de propriedade industrial. 

A Portaria n.º 316/2018, de 10/12, procede à 7ª alteração ao Regulamento Específico do Domínio 

da Competitividade e Internacionalização (RECI), aprovado pela Portaria n.º 57-A/2015, de 

27/02, republicando-o. 

O Decreto-Lei n.º 111/2018, de 11/12, estabelece e regulamenta o Programa de Captação de 

Investimento para o Interior (PC2II), que assume duas vertentes: (i) Campanha de 

captação de investimento privado, com um conjunto de ações internas e externas de 

divulgação e promoção dirigidas a determinadas regiões e ou setores, a implementar por uma 

Comissão de Captação de Investimento para o Interior; (ii) Reconhecimento do valor 

                                                
2 Embora estes diplomas produzam efeitos a 1/01/2019, os municípios podem adiar a transferência de competências para 

2020 desde que comuniquem isso à Direção-Geral das Autarquias Locais até dia 1/03/2019, nos termos permitidos pela 

Lei n.º 50/2018, de 16/08, que estabelece o quadro da transferência de competências para as autarquias locais 

e para as entidades intermunicipais. 
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https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116975779/201811142308/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=diplomasModificantes
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116973879/201811142309/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=diplomasModificantes
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116975781/201811142311/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=diplomasModificantes
https://dre.pt/application/conteudo/117142867
https://dre.pt/application/conteudo/117142868
https://dre.pt/application/conteudo/117142869
https://dre.pt/application/conteudo/117142870
https://dre.pt/application/conteudo/117142871
https://dre.pt/application/conteudo/117142871
https://dre.pt/application/conteudo/117142872
https://dre.pt/application/conteudo/117142873
https://dre.pt/application/conteudo/117142823
https://dre.pt/application/conteudo/117142824
https://dre.pt/application/conteudo/117128623
https://dre.pt/application/conteudo/117128624
https://dre.pt/application/conteudo/117202784
https://dre.pt/application/conteudo/629150
https://dre.pt/application/conteudo/117279933
https://dre.pt/application/conteudo/117279936
https://dre.pt/application/conteudo/117343896
https://dre.pt/application/conteudo/116068877
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estratégico dos Projetos de Investimento para o Interior, com um investimento igual ou 

superior a 10 M€ e a criação 25 ou mais postos de trabalho, que passam a ser acompanhados 

pela Comissão Permanente de Apoio ao Investimento (criada pelo Decreto-Lei n.º 

154/2013, de 5/11) e a beneficiar de regime especial com tramitação facilitada. O lançamento do 

PC2II concretiza a medida 2.62 do Programa de Valorização do Interior (PVI), aprovado 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 116/2018, de 6/09. 

A Portaria n.º 328/2018, de 19/12, define o regime de certificação de empresas para o 

acolhimento de nacionais de Estados terceiros que pretendam desenvolver uma atividade 

altamente qualificada em Portugal, ao abrigo do programa Tech Visa. 

A Lei n.º 69/2018, de 26/12, procede à 1ª alteração ao Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11/12, 

que unifica o regime da gestão de fluxos específicos de resíduos sujeitos ao princípio da 

responsabilidade alargada do produtor, com o fim de instituir um sistema de incentivo à 

devolução de embalagens de bebidas em plástico não reutilizáveis e de depósito de 

embalagens de bebidas em plástico, vidro, metais ferrosos e alumínio. O sistema será 

regulamentado até 30/06/19 e implementado até 31/12/19 sob a forma de projeto-piloto, com 

contributo das grandes superfícies comerciais, que devem disponibilizar equipamentos para a 

devolução das embalagens de bebidas em causa, bem como espaço para a sua instalação. 

O Decreto-Lei n.º 117/2018, de 27/12, fixa em 600 € o valor da retribuição mínima mensal 

garantida para 2019, que traduz o quarto aumento seguido desde 2015, altura em que se 

situava em 505 €. O novo salário mínimo nacional prevalece sobre os limites mínimos previstos 

nas tabelas salariais dos Contratos Coletivos de Trabalho, determinando a atualização salarial das 

categorias com mínimos fixados abaixo do novo valor, a partir de 01/01/2019. 

O Decreto-Lei n.º 119/2018, de 27/12, cria o novo regime de flexibilização da idade de 

acesso à pensão de velhice, produzindo efeito a 01/01/19, mas com períodos transitórios. 

O Decreto-Lei n.º 123/2018, de 28/12, procede à 1ª alteração ao Decreto-Lei n.º 111-B/2017, 

de 31/08, que alterou o Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29/01, no sentido de definir o modelo de governação para a implementação da 

faturação eletrónica nos contratos públicos, que produz efeitos a partir de 01/01/2019. 

A Lei n.º 70/2018, de 31/12, aprova as Grandes Opções do Plano para 2019. 

A Lei n.º 71/2018, de 31/12, aprova o Orçamento do Estado para 2019. Aceda aqui ao 

resumo das medidas mais importantes do OE com efeito sobre as empresas. 

 

Seleção de notícias de envolvente nacional: 

No dia 3/10, Portugal e Argélia assinaram 13 acordos de cooperação em vários domínios. 
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https://dre.pt/application/conteudo/116341225
https://dre.pt/application/conteudo/117441497
https://dre.pt/application/conteudo/117484671
https://dre.pt/application/conteudo/114337042
https://dre.pt/application/conteudo/117503933
https://dre.pt/application/conteudo/117503935
https://dre.pt/application/conteudo/117514514
https://dre.pt/application/conteudo/108086621
https://dre.pt/application/conteudo/248178
https://dre.pt/application/conteudo/248178
https://dre.pt/application/conteudo/117537582
https://dre.pt/application/conteudo/117537583
http://www.aeportugal.pt/comunicacoesemail/Legislacao/Z%20-%20OE%202019%20-%20analise%20AEP.pdf
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=portugal-e-argelia-reforcam-cooperacao-com-assinatura-de-13-acordos
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No dia 12/10, a agência Moody’s subiu a notação da dívida soberana para Baa3 com perspetiva 

estável, passando assim Portugal a ter, pela primeira vez desde 2011, o grau de investimento 

nas quatro principais agências de rating internacionais, o que reforça a credibilidade e reduz 

os custos de financiamento, como sublinhou o Ministro das Finanças. 

No dia 15/10, o Presidente da República empossou os novos Ministros da Defesa Nacional (João 

Gomes Cravinho), Adjunto e da Economia (Pedro Siza Vieira), da Cultura (Graça Fonseca), da Saúde 

(Marta Temido) e do Ambiente e da Transição Energética (João Pedro Matos Fernandes).   

No dia 29/10, na sequência da eleição de Jair Bolsonaro como novo Presidente do Brasil, o 

Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, afirmou que Portugal mantém “todo o 

empenhamento” em prosseguir o nível das relações bilaterais e multilaterais com o Brasil. 

No dia 31/10, o Secretário de Estado das Autarquias Locais, anunciou o reforço de competências 

das comissões de coordenação regional e áreas metropolitanas assim que o processo de 

descentralização para os municípios fique concluído. 

Nos dias 5-8/11 decorreu a Web Summit, que se irá realizar por mais 10 anos em Lisboa. 

No dia 21/11, na conferência de imprensa final da 30.ª Cimeira Luso-Espanhola, que se 

realizou em Valladolid, o Primeiro-Ministro António Costa afirmou a sua “especial satisfação por 

termos estabelecido como prioritária a definição de uma estratégia comum de 

desenvolvimento das regiões de fronteira”. Segundo António Costa, “se queremos maior 

coesão territorial, temos que desenvolver as regiões de fronteira – que estão mais despovoadas 

e mais envelhecidas e têm menor dinâmica económica,” sendo a conclusão da A25 até 2020 uma 

peça relevante nessa estratégia. O Ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Viera, afirmou 

ainda que “vamos levar à União Europeia os problemas específicos da zona raiana e tentar 

também desenvolver em conjunto uma estratégia de combate ao despovoamento e ao 

envelhecimento”. O desenvolvimento fronteiriço é uma estratégia comum desde 2017, que será 

agora dotada de uma equipa técnica para a sua concretização. 

No dia 23/11, durante uma visita a Portugal, o Presidente de Angola exortou os empresários 

portugueses a investirem em áreas como a agricultura, as pescas, a indústria e o turismo, 

afirmando pretender que o relacionamento entre os dois países “não se restrinja apenas ao 

comércio”, desejando “investimentos de médio e longo prazo em setores chaves da economia”. 

João Lourenço referiu oportunidades de investimento nos concursos públicos para os 

caminhos-de-ferro, novo aeroporto internacional de Luanda e novas licenças de telefonia móvel, 

e privatização de parte da Angola Telecom, estando ainda em estudo privatizações nas áreas 

petrolífera, industrial, agrícola, banca e seguros. A visita ficou ainda marcada pela assinatura de 

13 acordos em várias áreas, tendo o comunicado final destacado o empenho na realização do 

Programa Estratégico de Cooperação Portugal - Angola 2018-22, assinado em 18/9/18. 

No dia 2/12, Portugal foi eleito o Melhor Destino Turístico do Mundo pelo segundo ano 

consecutivo pelos World Travel Awards. 
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https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/comunicado?i=moodys-sobe-rating-de-portugal-para-grau-de-investimento-e-dbrs-mantem-grau-de-investimento-e-perspetiva-estavel
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=portugal-tem-a-confianca-reconhecimento-e-credibilidade-dos-mercados-internacionais
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=novos-membros-do-governo-tomam-posse
https://websummit.com/
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=web-summit-ajuda-a-projetar-a-imagem-do-pais-de-inovacao-que-queremos-ser
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=cimeira-estabelece-estrategia-comum-para-desenvolver-regioes-fronteiricas
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=conclusao-da-a25-e-uma-peca-na-estrategia-de-desenvolvimento-da-raia
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=portugal-e-espanha-vao-levar-a-uniao-europeia-os-problemas-especificos-da-zona-raiana
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=relacoes-entre-portugal-e-angola-encontram-se-no-seu-melhor-nivel
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=visita-do-presidente-de-angola-e-passo-decisivo-na-plena-realizacao-da-parceria-estrategica
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=020997b9-64a9-4cd5-a0e9-b595b1d3d1f0
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=fe5cd9b2-de08-4eec-b7c9-2fda6f277711
https://www.instituto-camoes.pt/images/cooperacao/PEC_Portugal-Angola2018-2022.pdf


4T 18        ENVOLVENTE EMPRESARIAL - ANÁLISE DE CONJUNTURA 

 

 
 

12 
 

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA
CCI - CÂM ARA DE COMÉRCI O E I NDÚSTRIA

No dia 4/12, o Governo apresentou o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050, onde se 

prevê que Portugal atinja o objetivo nesse ano através da implementação de medidas como o 

aumento da eletrificação da economia para 65%, a produção de energia solar, a redução das 

emissões de gases com efeito de estufa da indústria em 70% ou de resíduos urbanos em 25%. 

No dia 5/12, o Governo assinou com o Fundo Europeu de Investimento (FEI) uma parceria que 

institui o programa Portugal Tech, visando o investimento em startups e PME portuguesas. Este 

instrumento de capitalização está dotado de um montante de 100 M€ (dividido a meias entre FEI 

e IFD/IAPMEI), mais 40 a 100 M€ adicionais a mobilizar via capital de risco. 

No mesmo dia, durante uma visita do Presidente da China a Portugal, foram assinados 17 

acordos  nas áreas da economia, comércio, cultura, ciência, tecnologia, exportação, ambiente, 

poder local, ensino, finanças e energia, assim como um memorando de entendimento sobre 

a participação de Portugal na iniciativa Uma Faixa, Uma Rota, cuja importância estratégica foi 

destacada pelo Primeiro-Ministro português. António Costa destacou ainda a elegibilidade da 

dívida soberana Portuguesa, por parte da agência de rating chinesa, para emissão de panda 

bonds (em renmimbi), importante para a diversificação de fontes de financiamento nacionais e 

para a internacionalização da divisa chinesa. 

No dia 7/12, o Primeiro-Ministro afirmou que “o País tem um objetivo muito claro que é ter uma 

década de convergência sustentável com a União Europeia”, durante a apresentação da 

reprogramação dos fundos europeus Portugal 2020, em que intervieram também a 

Comissária da Política Regional e o Ministro do Planeamento e Infraestruturas, que salientou o 

reforço do alinhamento do PT 2020 com o Programa nacional de Reformas. 

No dia 10/12, numa conferencia de imprensa, o Ministro anunciou a concretização do 

pagamento do valor remanescente do empréstimo FMI (4,7 de uma dívida total de 28 mil 

milhões de euros), contraído no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira. A 

antecipação de pagamentos ao Fundo nos últimos dois anos permitiu uma poupança acumulada 

de encargos com juros estimada em 1,16 mil milhões de euros. 

No dia 14/12, a Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, esteve presente na assinatura do acordo 

de paz social para o Porto de Setúbal entre o Sindicato dos Estivadores e da Atividade 

Logística (SEAL) e os operadores portuários. A Ministra destacou, em conferencia de imprensa, a 

importância do acordo, que permite “resolver a situação de precariedade existente no Porto de 

Setúbal e retomar a sua rota de crescimento como potenciador do crescimento económico e do 

emprego na Península de Setúbal e no País”. Recorde-se que o Porto de Setúbal esteve paralisado 

desde o dia 5/11 devido à disputa laboral, situação que penalizou de forma significativa as 

exportações de automóveis em novembro (esperando-se uma retoma em dezembro e 

janeiro), como refere o INE no destaque do comércio internacional desse mês.  
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https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=governo-confirma-compromisso-de-atingir-neutralidade-carbonic
https://descarbonizar2050.pt/
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=estao-criadas-as-condicoes-para-reforcar-as-relacoes-com-a-china
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=o-objetivo-e-ter-uma-decada-de-convergencia-sustentavel-com-a-uniao-europeia
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=reprograma-do-portugal-2020-alinhada-com-programa-nacional-de-reformas-
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=ministra-do-mar-destaca-importancia-do-acordo-de-paz-social-para-o-porto-de-setubal
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=ministra-do-mar-destaca-importancia-do-acordo-de-paz-social-para-o-porto-de-setubal
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=314610496&DESTAQUESmodo=2
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2. ATIVIDADE ECONÓMICA GLOBAL 

 

2.1 Evolução recente do PIB e de outros indicadores de atividade 

 

No terceiro trimestre, o PIB em volume abrandou para um crescimento homólogo de 2,1% 

(menos 0,3 p.p. que no trimestre anterior), o valor mais baixo desde o 2º trimestre de 2016 e o 

8º pior entre os 26 países da UE 28 com informação disponível (apenas acima de Itália, Alemanha, 

França, Reino Unido, Bélgica, Suécia e Dinamarca), embora tenha permanecido ligeiramente  

acima das médias europeias (que desceram para 1,8% na UE e 1,6% na Área Euro) pelo segundo 

trimestre seguido. Em variação trimestral, o crescimento reduziu-se de 0,6% para 0,3%. 

 

Quadro 2.1.1: PIB e componentes de despesa 

 2016 2017 4T 17 1T 18 2T 18 3T 18 

PIB       

  Tvcr (%) 1,9 2,8 0,8 0,4 0,6 0,3 

  Tvhr (%) 1,9 2,8 2,5 2,2 2,4 2,1 

Componentes de despesa: tvhr, %        

  Consumo Final (peso no PIB, preços 2017: 82,3%) 2,0 1,8 1,8 1,8 2,3 1,9 

    Consumo Privado (64,8%), do qual:  2,4 2,3 2,2 2,2 2,7 2,3 

      Bens alimentares (11,9%) 2,3 1,1 1,1 1,4 1,1 1,7 

      Bens duradouros (5,9%) 11,1 6,2 5,1 2,9 8,8 5,3 

      Bens correntes não alim., serviços (45,1%) 1,4 2,2 2,1 2,3 2,3 2,0 

    Consumo Público (17,5%) 0,8 0,2 0,6 0,7 0,9 0,7 

  FBC (16,9%), da qual:  1,8 9,2 6,9 6,1 4,4 4,4 

    FBCF (16,6%) 2,3 9,2 6,1 4,3 4,1 4,5 

      Recursos biológicos cultivados (0,3%) 4,7 0,8 0,4 0,7 0,9 0,9 

      Outras máq. e eq., sist. Armamento (4,2%) 4,7 14,4 9,3 8,6 8,7 7,5 

      Eq. de transporte (1,5%) 17,4 10,7 0,4 5,9 -5,6 9,3 

      Construção (8,1%) -1,3 8,3 6,5 2,1 3,6 2,4 

      Produtos de propriedade intelectual (2,6%) 2,4 3,4 3,2 3,1 3,1 2,8 

  Exportações (42,7%) 4,4 7,8 7,2 4,9 7,1 3,1 

    Bens (30,0%) 4,2 6,7 6,5 4,8 7,3 3,6 

    Serviços (12,7%) 4,9 11,0 9,1 5,4 6,4 1,6 

  Importações (41,9%) 4,7 8,1 7,2 5,6 7,5 3,5 

    Bens (35,3%) 5,0 8,1 7,9 6,4 7,9 3,5 

    Serviços (6,6%) 2,7 7,7 3,0 0,1 4,3 3,4 

Contributos para a tvhr do PIB (p.p.)       

  Procura Interna 2,2 3,1 2,7 2,6 2,7 2,4 

  Exportações líquidas -0,2 -0,3 -0,2 -0,4 -0,4 -0,3 

Fonte: INE, Contas nacionais (base 2011, SEC 2010). Tvc(h)r = taxa de variação em cadeia (homóloga) real; p.p.=pontos 

percentuais; FBC(F)=Formação Bruta de Capital (Fixo). 

 

O abrandamento homólogo do PIB resultou de uma redução do contributo da procura interna 

(de 2,7 para 2,4 p.p.), a refletir um menor crescimento do consumo (de 2,7% para 2,3% no 

PIB real abranda no 

3T para 2,1% em 

termos homólogos 

e 0,3% em cadeia 
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consumo privado), em particular dos bens duradouros – uma evolução já esperada depois 

do forte crescimento no trimestre anterior, influenciado pela antecipação de compras de veículos 

automóveis devido à perspetiva de alterações fiscais em sede de ISV. O investimento, medido 

pela FBC, manteve o ritmo de crescimento homólogo (em 4,4%), com a redução de stocks a 

contrariar a aceleração da FBCF (de 4,1% para 4,5%), explicada pela recuperação da 

componente de Equipamento de transporte (de -5,6% para 9,3%), também já esperada 

devido à dissipação de um efeito de base no trimestre anterior. 

Verifica-se, assim, uma recomposição da procura interna com mais FBCF e menos consumo, 

dissipados alguns efeitos temporários. 

A redução do contributo positivo da procura interna no 3º trimestre foi parcialmente mitigada 

pela atenuação ligeira do contributo negativo da procura externa líquida (de -0,4 para -0,3 

p.p.), explicado pelo abrandamento das importações (de 7,5% para 3,5%) similar ao das 

exportações (de 7,1% para 3,1%), tendo estas um peso ligeiramente superior no PIB. De notar 

que o menor crescimento das exportações e importações foi influenciado, em boa medida, pela 

paragem programada na atividade de refinação de petróleo. 

 

No que se refere ao PIB nominal, o ritmo de crescimento homólogo reduziu-se de 3.6% para 

3,3%, traduzindo o referido abrandamento em volume e, em menor medida, um menor 

dinamismo do deflator (de 1,2% para 1,1%).  

 

Segundo dados revistos, o peso das exportações no PIB (intensidade exportadora) recuou 

para 43,6% no terceiro trimestre, após um máximo de 44,5% no trimestre anterior. 

 

Figura 2.1.1: Intensidade exportadora (total, bens e serviços) 

 

 

No terceiro trimestre de 2018, o peso da FBCF no PIB a preços correntes (taxa de 

investimento) baixou para 16,7% (após 17,7% no trimestre anterior, o máximo desde o terceiro 
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trimestre de 2011), refletindo sobretudo a evolução nas Sociedades não financeiras (de 12,2% 

para 11,2% do PIB). 

 

Figura 2.1.2: Investimento por setor institucional (FBCF em % do PIB) 

 

 

 

Em variação homóloga, a FBCF acelerou de 5,8% para 6,0% em termos nominais, com origem 

nas Sociedades Financeiras (de 4,0% para 9,3%), o setor com maior peso, e nas Administrações 

públicas. No conjunto do setor privado, a FBCF abrandou de 5,1% para 4,9%, refletindo a 

quebra nas Sociedades Financeiras e o menor crescimento nas Famílias e ISFLSF. 

 

Quadro 2.1.2: VAB por ramos  

 2016 2017 4T 17 1T 18 2T 18 3T 18 

VAB total e por ramos (tvhr, %)* 1.6 2.4 2.1 1.5 1.9 1.5 

  Agricultura, Silvicultura e Pesca (peso em 2016: 2.3%) -3.6 4.6 4.0 -0.4 -3.1 -4.3 

  Indústria (14.8%) 2.7 3.6 3.3 1.5 0.7 0.1 

  Energia, Águas e Saneamento (3.7%) -0.5 -2.1 0.2 4.2 3.3 3.9 

  Construção (4.0%) -0.5 6.3 4.7 0.9 2.6 1.5 

  Comércio e rep. aut, Aloj. e Restauração (20.0%) 3.1 2.9 2.7 2.9 3.2 2.8 

  Transp. e armaz., Inf. e comunicação (8.4%) 0.5 5.7 3.0 2.1 3.8 2.0 

  Ativ. Financeira, Seguradora e Imobiliária (17.1%) 0.0 0.1 0.0 1.1 1.3 1.7 

  Outros Serviços (29.7%) 2.2 1.8 1.8 0.7 1.4 1.2 

INE, Contas nacionais (base 2011, SEC 2010). Tvhr=taxa de variação homóloga real; VAB=Valor Acrescentado Bruto. 

*VAB a preços base (sem impostos líquidos de subsídios). 

 

No terceiro trimestre, o crescimento do VAB (sem impostos líquidos de subsídios) em volume 

reduziu-se para 1,5%, refletindo o abrandamento da maioria dos ramos, com exceção da Energia, 

águas e saneamento e da Atividade financeira, seguradora e imobiliária, que aceleraram. 

Dos dados de conjuntura mais recentes, realça-se a estabilização do indicador coincidente 

do BdP para a evolução homóloga tendencial de atividade (1,9% nos meses de agosto a 

novembro, segundo dados revistos, o mínimo desde outubro de 2016, após 11 meses seguidos 
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de descida), sugerindo uma pausa no abrandamento da atividade económica. Por sua vez, o 

indicador coincidente análogo para o consumo privado prosseguiu uma trajetória 

descendente, continua a sinalizar uma perda de dinamismo. O indicador de FBCF do INE 

continuou em desaceleração nos meses de setembro e outubro julho (tvh nominal de 3,6% e 

2.7%, respetivamente, em média móvel de três meses). 

 

Figura 2.1.3: PIB e Indicador Coincidente para a evolução homóloga tendencial de atividade 

do Banco de Portugal, BdP (tvhr, %) 

 

 

Figura 2.1.4: Indicador de Clima Económico (tvh; média móvel de 3 meses, mm3) e 

Indicadores de Confiança, IC (saldo de respostas extremas, sre; mm3) 

 

 

Em termos de informação avançada, de realçar a descida do Indicador de Clima do INE 

(calculado a partir do inquérito às empresas e consumidores, estando calibrado para antecipar a 

tvh do PIB) para 2,2% em dezembro, após atingir um máximo de mais de 16 anos em agosto 

(2.5%), evidenciando um menor dinamismo da atividade económica. A evolução do indicador de 

Clima em setembro refletiu descidas na maioria dos indicadores de confiança (exceto na 

Construção e obras públicas, onde se registou uma subida), em particular nos relativos aos 

Consumidores e Serviços. 
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Figura 2.1.5: Indicador de Sentimento Económico em Portugal, Área Euro e UE 

 (média 1990-2012=100, valores efetivos ajustados de sazonalidade)  

 

 

Por sua vez, o Índice de Sentimento Económico de Portugal (dados da Comissão 

Europeia com base em dados do inquérito às empresas e consumidores do INE), que permite 

antecipar a atividade face à tendência de longo prazo (índice 100 para a média desde 1990), 

recuperou pelo segundo mês consecutivo em dezembro – em contraste com os índices da UE e 

da Área Euro, que permaneceram em queda –, apontando para algum ressurgimento da 

atividade económica ou, pelo menos, uma pausa no abrandamento nos próximos meses.  

 

2.2 Projeções macroeconómicas nacionais e internacionais 

Projeções para Portugal 

 

Em dezembro, o Banco de Portugal reviu em baixa as suas projeções de crescimento do PIB 

nacional para 2,1% em 2018, a estimativa mais baixa até ao momento, e 1,8% em 2019 (menos 

0,2 p.p. e 0,1 p.p., respetivamente, face às anteriores projeções), valor este alinhado com as 

previsões mais recentes do FMI e da Comissão Europeia, e menos otimista que os valores da OCDE 

(2,1%) e do Governo (2,2%). O Banco Central manteve a projeção de 1,7% para 2020 e indicou a 

primeira estimativa para 2021 (1,6%), também numa trajetória de abrandamento. 

 

 

 

 

 

Quadro 2.2.1: Projeções económicas para Portugal 
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PIB (tvar, %) 2.1 1.8 1.7 1.6 2.2 1.8 2.2 2.1 2.2 1.8 2.3 2.2 

  Consumo privado 2.3 2.0 1.8 1.6 1.8 1.8 2.2 1.8 2.3 2.0 2.3 1.9 

  Consumo público 0.7 0.1 0.0 0.2 1.8 0.3 1.0 0.2 0.9 0.7 1.0 0.2 

  FBCF 3.9 6.6 5.9 4.9 7.3 6.1 4.6 6.0 4.4 4.7 5.2 7.0 

  Exportações 3.6 3.7 4.0 3.6 5.7 4.9 5.8 4.3 5.5 4.3 6.6 4.6 

  Importações 4.1 4.7 4.9 4.2 6.2 5.3 6.2 4.8 6.0 5.2 6.9 4.8 

Contributos brutos  
para a tvar do PIB (p.p.) 

            

   Exportações líquidas  
   (do total de importações) 

    -0.4 -0.4 -0.1 -0.2 -0.2 -0.4 -0.3 -0.3 

   Procura Interna     2.6 2.2 2.3 2.3 2.4 2.2 2.7 2.5 

Contributos líquidos das 
respetivas importações (p.p.)* 

            

   Exportações 0.9 0.7 0.7 0.6         

   Procura Interna 1.2 1.2 1.0 1.0         

Proc. externa relevante (tvar, %) 3.4 3.6 3.8 3.4       4.8 4.2 

Emprego (tva, %) 2.2 1.2 0.9 0.4 1.9 1.3   2.2 1.3 2.5 0.9 

Taxa de desemprego (%) 7.0 6.2 5.5 5.3 7.0 6.5 7.1 6.4 7.1 6.3 6.9 6.3 

Inflação (tva do IHPC, %) 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.6 1.3 1.5 1.5 1.6 1.3 1.3 

Bal. Corr. e de capital (% PIB) 1.3 1.3 1.3 1.6     0.9 0.8 1.0 1.2 

Balança corrente (% PIB)     0.0 -0.3 -0.9 -0.4 0.0 -0.1 0.0 0.0 

Bal. de bens e serviços (% PIB) 1.5 1.1 0.9 0.7       0.7 0.7 

Bal. de bens (% PIB)         -6.0 -6.5   

Saldo orçamental (% PIB)     -0.7 -0.4 -0.7 -0.2 -0.7 -0.4 -0.7 -0.2 

Dívida pública bruta (% PIB)     121.1 117.9 121.7 118.4 121.5 119.2 121.2 118.5 

Fontes: Banco de Portugal, BdP, Boletim Económico Dezembro 2018; Fundo Monetário Internacional, FMI, Portugal: Staff 

Concluding Statement of the Seventh Post-Program Monitoring Mission; OCDE, OECD Economic Outlook November 2018 

- Portugal summary; Comissão Europeia, CE, European Economic Forecast - Autumn 2018; Governo, Relatório da Proposta 

de Orçamento de Estado de 2019 (OE 18).. Tva = taxa de variação anual; tvar= taxa de variação anual real; p.p.= pontos 

percentuais. *Contributo de cada componente expurgada do respetivo conteúdo importado (lógica de valor acrescentado 

nacional), uma abordagem diferente da tradicional (contributos brutos), em que a procura interna inclui importações e a 

procura externa líquida considera as exportações deduzidas das importações totais. O cálculo dos conteúdos importados 

foi feito com base em informação relativa ao ano de 2013 da matriz input-output com 82 produtos, divulgada pelo INE 

em maio de 2017, conforme explicado na Caixa 2 do Boletim Económico de Dez-17. 

 

Seguem abaixo os principais destaques do Boletim Económico de outubro. 

“A economia portuguesa deverá prosseguir uma trajetória de crescimento da atividade, embora 

em desaceleração, no horizonte 2018-21, em linha com as projeções para o mesmo período 

publicadas para o conjunto da área do euro pelo Banco Central Europeu (...). Projeta-se que o 

PIB cresça 2,1% em 2018, 1,8% em 2019, 1,7% em 2020 e 1,6% em 2021 [aproximando--se 

da média das estimativas disponíveis para o crescimento do produto potencial].  

 

Os valores para o horizonte 2018-19 implicam um crescimento ligeiramente inferior do PIB em 

2018 e 2019 (…), essencialmente devido a uma revisão em baixa do crescimento das 

exportações, que reflete a revisão das hipóteses relativas à evolução da procura externa e a 

incorporação da informação mais recente.” 
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do PIB em 2018 e 

2019 com origem 
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face a piores 

perspetivas para a 

procura externa 

Crescimento do PIB 

nacional aproxima-

se do potencial 

Desaceleração do 

PIB em Portugal e 

na AE 

https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/be_dez2018_p.pdf
https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/11/30/mcs113018-portugal-staff-concluding-statement-of-the-seventh-post-program-monitoring-mission
https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/11/30/mcs113018-portugal-staff-concluding-statement-of-the-seventh-post-program-monitoring-mission
http://www.oecd.org/eco/outlook/economic-forecast-summary-portgual-oecd-economic-outlook.pdf
http://www.oecd.org/eco/outlook/economic-forecast-summary-portgual-oecd-economic-outlook.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip089_en_0.pdf
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c4a535339305a58683062334d76634842734d5455324c56684a53556c664d6a49756347526d&fich=ppl156-XIII_22.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c4a535339305a58683062334d76634842734d5455324c56684a53556c664d6a49756347526d&fich=ppl156-XIII_22.pdf&Inline=true
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“Em termos gerais, o enquadramento externo da economia portuguesa permaneceu favorável 

em 2018. A economia mundial continuou a expandir-se a um ritmo sólido, num quadro de 

manutenção de condições favoráveis nos mercados financeiros e de trabalho e de níveis 

relativamente elevados da confiança dos agentes económicos das principais economias 

avançadas. Ao longo do ano, assistiu-se contudo à materialização de alguns riscos 

negativos anteriormente elencados, nomeadamente um aumento do protecionismo comercial 

e focos de turbulência financeira em certas economias emergentes mais vulneráveis, num 

quadro de normalização da política monetária nos EUA e de um menor apetite ao risco pelos 

investidores internacionais. Neste contexto, o crescimento do PIB mundial em 2018 denotou uma 

menor sincronização entre países. 

No horizonte de projeção, a expansão da economia mundial deverá continuar a um ritmo mais 

moderado, num contexto de maturação do ciclo económico e de diminuição gradual dos estímulos 

de política monetária e de política orçamental nas principais economias avançadas, em particular 

nos EUA, bem como de desaceleração gradual da economia chinesa. Por seu turno, espera-se a 

recuperação da atividade nas economias emergentes mais afetadas pelos recentes episódios de 

turbulência financeira. De acordo com o exercício de projeção do Euro-sistema, o PIB mundial 

deverá manter um crescimento de 3,6% em 2018 e desacelerar para cerca de 3,3% entre 2019 e 

2021 (…). Na área do euro, a atividade deverá registar um abrandamento mais acentuado em 

2018 (de 2,5% para 1,9%), refletindo a evolução nas quatro maiores economias da área. 

Posteriormente, é projetada uma redução mais gradual, para 1,5% em 2021, destacando-se o 

contributo significativo da economia espanhola para este abrandamento.” 

“O enquadramento externo da economia portuguesa deverá permanecer relativamente 

favorável. Após um crescimento significativamente superior ao da atividade em 2017 e 2018, o 

comércio internacional deverá apresentar uma evolução mais próxima da do PIB mundial, 

implicando uma relativa estabilidade do crescimento da procura externa dirigida a Portugal em 

2019‐21. As projeções apontam para um crescimento das exportações de 3,6% em 2018, 3,7% 

em 2019, 4% em 2020 e 3,6% em 2021. 

O abrandamento do PIB no horizonte 2018-21 reflete, em larga medida, um contributo 

progressivamente menor das exportações em termos líquidos de conteúdos importados. 

O contributo da procura interna líquida de conteúdos importados para o crescimento do 

PIB também se deverá reduzir ligeiramente ao longo do horizonte de projeção. 

 

“Durante o período de recuperação iniciado em 2013 observou-se uma recuperação da FBCF 

empresarial mais significativa do que as restantes componentes do investimento e um 

aumento do peso das exportações no PIB, com destaque para o aumento da relevância 

do turismo. O peso do consumo privado no PIB manteve-se relativamente inalterado neste 
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período. As atuais projeções têm subjacente a continuação destas tendências, consistentes com 

um perfil de crescimento mais sustentável da economia portuguesa.” 

“As exportações de bens e serviços foram a componente da procura global que mais contribuiu 

para a recuperação da economia portuguesa iniciada em 2013. Este traço irá manter-se em 2018-

21, sendo que no final do horizonte de projeção as exportações em termos reais deverão atingir 

um crescimento de cerca de 70% face ao nível observado antes da crise financeira internacional. 

O peso deste agregado no PIB deverá ser próximo de 50% em 2021. Nos próximos anos, 

as exportações deverão apresentar um crescimento médio anual num intervalo entre 3,5% e 4%, 

o que traduz uma desaceleração face ao ritmo de crescimento muito acentuado registado em 

2017 (7,8%).” “Para 2019-21 projeta-se uma evolução das exportações em linha com as 

hipóteses para a procura externa dirigida à economia portuguesa, que deverá apresentar um 

crescimento relativamente estável (Capítulo 2). Assim, no horizonte de projeção a quota de 

mercado deverá apresentar apenas ganhos marginais (…), associados às exportações de 

turismo, um segmento em que se antecipa a manutenção de um crescimento superior ao da 

procura externa – em linha com o dinamismo recente deste setor e o seu potencial de crescimento 

(…) – embora com um perfil de desaceleração. É de referir que é o crescimento progressivamente 

menor do turismo que explica em grande medida o menor contributo das exportações líquidas 

para o PIB ao longo do horizonte de projeção, uma vez que assumem um peso superior neste 

agregado do que nas exportações em termos brutos.” De notar que, em 2018, “as exportações 

de serviços deverão ter voltado a desacelerar na segunda metade deste ano, sendo a 

componente com maior contributo para o abrandamento das exportações totais em 2018, embora 

mantendo uma taxa de crescimento elevada. Esta evolução reflete, por um lado, o menor 

crescimento do turismo ao longo do ano, uma evolução que é comum a outros países do Sul da 

Europa, como Espanha e Itália, que poderá estar a refletir parcialmente a recuperação de 

alguns destinos concorrentes (…), bem como, por outro lado, alguns fatores temporários. É 

de referir que a evolução do turismo também contribui indiretamente para um abrandamento das 

exportações dos restantes serviços, através por exemplo da componente de transportes.” O 

turismo, tema em destaque no Boletim Económico de Dezembro, merece uma análise 

exaustiva no Boletim Económico do banco de Portugal, da qual salientamos alguns aspetos no 

final deste resumo.  

A FBCF empresarial “deverá beneficiar da realização de alguns projetos de infraestruturas 

de grande dimensão e, numa perspetiva mais abrangente, da continuação de perspetivas 

favoráveis em relação à procura, bem como da manutenção de condições de financiamento 

favoráveis. As restrições ao investimento causadas pelas condições financeiras têm vindo a 

reduzir-se, embora se mantenham superiores em Portugal face à média europeia, sendo aferidas 

pelas empresas como tendo uma importância menor face às restrições criadas pelo 

enquadramento regulatório e pela incerteza em geral”. 

Menor crescimento 

do turismo 

associado, apenas 

em parte, à retoma 

de alguns destinos 

concorrentes 

FBCF deverá 

beneficiar de 

alguns projetos de 

grande dimensão  

Exportações 

deverão atingir 

50% do PIB em 

2021 

Ganhos marginais 

de quota de 

mercado 

associados às 

exportações de 

turismo, apesar do 

seu abrandamento 

ser determinante 

para o menor 

crescimento das 

exportações 

globais 

Financiamento 

menos restritivo 

que a regulação ou 

incerteza em geral 



4T 18        ENVOLVENTE EMPRESARIAL - ANÁLISE DE CONJUNTURA 

 

 
 

21 
 

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA
CCI - CÂM ARA DE COMÉRCI O E I NDÚSTRIA

“Quanto ao investimento público, assume-se para 2018 e 2019 uma evolução semelhante ao 

perspetivado no Orçamento do Estado para 2019. Nos restantes anos do horizonte de previsão, 

projeta-se uma gradual desaceleração deste agregado. Esta evolução configura um aumento 

médio no horizonte de projeção do peso do investimento público no total da FBCF, mas para 

níveis significativamente inferiores aos registados antes da crise da dívida soberana em 2011 

(12,8% em média entre 2018 e 2021, face a 18,9% em média entre 1996 e 2010).” 

Ao longo do horizonte de projeção, a economia portuguesa deverá manter uma situação de 

capacidade de financiamento face ao exterior. O saldo conjunto das balanças corrente e de capital 

deverá situar‐se, em média, em 1,3% do PIB em 2018‐20, relativamente inalterado face ao nível de 

2017, aumentando para 1,6% no final do horizonte de projeção. No entanto, antecipa‐se uma 

alteração de composição, já que a redução do saldo da balança de bens e serviços será 

compensada pela evolução das balanças de rendimento primário e de capital [aumento dos 

respetivos saldos a refletir, respetivamente, a redução dos juros da dívida pública e as entradas 

líquidas de fundos comunitários].” “No que se refere à balança de bens e serviços, o excedente deverá 

reduzir-se progressivamente ao longo do horizonte de projeção. Este perfil reflete o comportamento 

projetado para a balança de bens, uma vez que o excedente da balança de serviços deverá 

continuar a aumentar. Em 2018, o aumento do défice da balança de bens resultou em larga 

medida da componente energética, estando associado em particular ao impacto do forte crescimento 

dos preços dos produtos petrolíferos. Nos anos seguintes, a evolução deste saldo refletirá 

essencialmente um crescimento real das importações acima do das exportações.” 

Após um crescimento muito dinâmico em 2017, o emprego deverá retomar, em média, no 

horizonte de projeção, uma evolução mais em linha com a sua relação histórica com a 

atividade [desaceleração gradual até 0,4% em 2021, com um crescimento médio anual de 0,8% 

no período 2019-21, após 2,2% em 2018], o que permitirá a continuação de uma trajetória 

descendente da taxa de desemprego, embora mais moderada do que nos anos recentes (…), 

para 5,3% no final do horizonte de projeção.” “O crescimento do emprego reflete essencialmente 

a evolução no setor privado, perspetivando-se uma gradual desaceleração do emprego 

público, que deverá estabilizar em 2020-21. No final do horizonte de projeção, o emprego deverá 

situar-se num nível próximo mas ligeiramente inferior ao observado no período imediatamente 

anterior à crise financeira internacional de 2008”.  

“Ao longo do horizonte de projeção a população ativa deverá registar um ligeiro aumento, no 

seguimento de crescimentos observados em 2017 e nos primeiros trimestres de 2018 (…). Este 

crescimento da população ativa, num contexto demográfico caracterizado pela redução e 

envelhecimento da população total, reflete o aumento da taxa de participação, para o qual 

deverão contribuir o regresso ao mercado de trabalho de indivíduos desencorajados, o gradual 

aumento da idade da reforma e a continuação do aumento da participação feminina no 

mercado de trabalho”. 
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“O aumento da produtividade é o fator crucial para um maior crescimento da economia 

portuguesa. A evolução projetada do PIB e do emprego deverá traduzir-se em crescimentos 

moderados da produtividade aparente do trabalho no período 2019-21, após uma variação 

aproximadamente nula em 2018 e variações negativas no período de 2014-2017. O produto por 

trabalhador em Portugal continua a situar-se em níveis baixos comparativamente à área do 

euro, o que está associado inter alia aos níveis de escolaridade e níveis de capital por trabalhador 

relativamente baixos.” 

De acordo com a Caixa 1 do Boletim Económico (fatores de crescimento), “apesar da 

trajetória de desaceleração projetada para o emprego, este deverá permanecer o principal fator 

contributivo para o crescimento do PIB per capita em média no horizonte de projeção.” “A 

evolução futura do contributo deste fator [trabalho] está condicionada pela significativa 

diminuição do grau de subtilização no mercado de trabalho observado nos últimos anos, bem 

como pelas perspetivas de crescimento muito moderado da população ativa, num contexto de 

redução e envelhecimento da população total.” “O capital humano deverá também manter um 

contributo positivo para o crescimento económico, como vem sendo observado desde o início da área 

do euro, associado à trajetória crescente das qualificações médias da mão-de-obra (indiretamente 

medidas pelo gradual aumento dos níveis médios de escolaridade). Ao longo do horizonte de projeção, 

o contributo médio deste fator para o crescimento deverá ser próximo do observado no período de 

2014 a 2017”. 

 “O capital físico e a produtividade total dos fatores deverão apresentar igualmente contributos 

positivos para o crescimento da atividade, o que contrasta com o período de 2014-2017.” “O 

contributo positivo do fator capital ao longo do horizonte de projeção resulta da dinâmica 

recente e projetada para o investimento, em particular para o investimento empresarial, 

importante fator potenciador do crescimento económico. No passado recente, a evolução e a 

recomposição do investimento traduziram-se num aumento das taxas de depreciação do stock 

de capital. Deste modo, são atualmente necessários crescimentos mais fortes do investimento 

para permitir não só a reposição ou substituição do capital depreciado, bem como uma expansão 

do stock de capital. A produtividade total dos fatores (…) deverá apresentar um contributo 

positivo relativamente baixo para o crescimento do PIB no horizonte de projeção, após um 

contributo aproximadamente nulo no período 2014-17. A evolução positiva da produtividade total 

dos fatores refletirá uma melhoria da afetação dos recursos na economia, associada, 

nomeadamente à reorientação da produção para atividades mais produtivas e expostas à 

concorrência internacional, ao processo de desalavancagem financeira em curso e às reformas 

adotadas ao longo da presente década nos mercados de trabalho e do produto, bem como no 

sistema judicial”. 

“As projeções para a inflação mantêm-se relativamente inalteradas relativamente às 

anteriormente publicadas. Os preços no consumidor deverão crescer 1,4% em 2018 e em 2019, 

1,5% em 2020 e 1,6% em 2021, traduzindo um quadro de algumas pressões inflacionistas 
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internas originadas pelos custos salariais”, uma “evolução deverá ser parcialmente contrariada 

por um crescimento reduzido do preço dos bens energéticos em 2019-21”. “Por comparação 

com as projeções para a área do euro divulgadas pelo BCE a 13 de Dezembro, o perfil da 

inflação excluindo produtos alimentares e energéticos em Portugal é próximo do projetado para 

a área do euro. Deverá observar-se um diferencial ligeiramente negativo (-0,2 pontos 

percentuais) para o IHPC total.” 

“Dado que, em simultâneo com o aumento dos salários, se projeta alguma recuperação da 

produtividade, o crescimento dos custos unitários do trabalho será relativamente moderado 

no período de projeção. O excedente bruto de exploração por unidade produzida deverá 

recuperar no período 2019-21, após as quedas estimadas para 2017 e 2018. Refletindo 

contributos positivos dos custos unitários de trabalho e das margens de lucro, o deflator do PIB 

deverá apresentar um perfil ascendente ao longo do horizonte de projeção, com uma aceleração 

mais pronunciada do que a prevista para o IHPC.” 

“Relativamente às pressões inflacionistas externas, os preços de importação excluindo bens 

energéticos, após uma variação nula em 2018 – com uma desaceleração explicada em grande 

medida pela apreciação do euro – deverão acelerar em 2019, atingido em 2020-21 um 

crescimento próximo de 2% (…). Após variações aproximadamente nulas em 2018- 19, projetam-

se ganhos marginais de termos de troca em 2020-21, em parte refletindo a ligeira queda 

prevista para o preço do petróleo.” 

 “Os principais fatores de risco identificados para a atividade decorrem da possibilidade de 

um enquadramento internacional menos favorável (…), com efeitos negativos no comércio 

mundial”, que “pode resultar de uma intensificação das políticas protecionistas e de 

condições financeiras mais restritivas, bem como da possibilidade de agravamento das 

tensões geopolíticas e da incerteza política a nível global. Ao nível europeu, um ajustamento 

abrupto nos mercados da dívida soberana na área do euro pode criar tensões nos mercados 

financeiros, com impacto negativo nas condições de financiamento. Foi ainda considerada a 

possibilidade de um impacto mais adverso do processo de saída do Reino Unido da UE. A 

materialização destes riscos origina consequências adversas para as componentes da procura 

global. 

A nível interno, foi identificado um risco ascendente para a inflação decorrente da 

possibilidade de aumento do salário mínimo em 2019. A inflação também poderá ser 

condicionada em alta pelo impacto de tarifas comerciais mais elevadas nos preços de 

importação. Estes riscos em alta podem ser parcialmente compensados pela possibilidade de a 

posição cíclica da economia ser menos favorável do que o sugerido pelas estimativas 

disponíveis para o hiato do produto, o que poderá limitar as pressões inflacionistas. 

O conjunto de fatores de risco identificados traduz-se na probabilidade de a evolução da procura 

externa ser mais desfavorável do que a considerada na projeção, principalmente em 2020 (…). 
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No que diz respeito à taxa de juro de longo prazo foi identificado risco em alta em 2019. Para 

o investimento, foram incluídos riscos em baixa em 2019 e 2020, enquanto para o consumo 

privado se incluiu um ligeiro risco em baixa para 2019, associados a eventuais efeitos negativos 

nos níveis de confiança e nas condições de financiamento associados aos fatores de risco 

referidos. Por último, foi incluído um risco em alta para os salários em 2019 com probabilidade 

de ocorrência de 55%.  

(…) A combinação dos fatores de risco (…) implica riscos reduzidos em baixa para o 

crescimento real do PIB ao longo de todo o horizonte de projeção e ligeiramente em alta 

para a inflação, em particular em 2019.” 

“Nas conclusões, o Banco de Portugal destaca que “ao longo do horizonte de projeção 

considerado, a economia portuguesa deverá caracterizar-se por uma progressiva 

convergência do crescimento para o seu nível potencial. Durante o período de 

recuperação iniciado em 2013, a economia portuguesa evidenciou traços que permitem 

atualmente perspetivar um crescimento mais sustentado da atividade. O investimento 

privado produtivo cresceu a um ritmo muito superior ao da atividade, mas, simultaneamente 

potenciou a redução dos níveis de endividamento das empresas não financeiras, 

desenvolvimentos que se perspetiva se mantenham no horizonte de projeção. O grau de 

abertura da economia aumentou significativamente, beneficiando do comportamento das 

exportações, com destaque para o aumento da relevância do turismo (…). Esta alteração 

estrutural da economia potenciou a exposição da economia aos desenvolvimentos 

internacionais, em particular da área do euro. De facto, parte da desaceleração da atividade 

projetada para Portugal resulta da evolução esperada das exportações, num contexto de 

maturação do ciclo económico também na área do euro e nas economias avançadas em geral, 

acompanhada por uma progressiva redução dos estímulos de política monetária. A elevada 

sincronia cíclica entre Portugal e a área do euro deverá persistir em 2018-21, traduzindo 

progressos ligeiros do processo de convergência do crescimento per capita da economia 

portuguesa. Neste quadro, alguns dos principais desafios da economia portuguesa para os 

próximos anos são também os desafios da área do euro e da União Europeia. O aprofundamento 

da União Económica e Monetária, em particular de mecanismos que permitam uma coordenação 

macroeconómica mais eficaz, uma partilha eficiente do risco e maior resiliência a choques 

desfavoráveis é essencial para garantir a estabilidade macroeconómica e as condições para o 

crescimento económico no futuro. A economia portuguesa continua ainda a enfrentar 

constrangimentos específicos ao crescimento no médio-longo prazo. Apesar dos 

progressos realizados nos últimos anos ao nível do funcionamento dos mercados e da redução 

do endividamento dos diversos setores da economia, estes fatores deverão continuar a 

condicionar a evolução do investimento – e, como tal, do capital enquanto fator de crescimento 

económico – e da produtividade. O processo de redireccionamento dos recursos para 

setores mais expostos à concorrência internacional, por natureza mais permeáveis à 
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inovação, deverá prosseguir, potenciando efeitos de composição favoráveis à evolução da 

produtividade total dos fatores. Finalmente, o envelhecimento da população cria limitações 

ao contributo do fator trabalho para o crescimento, apesar de a evolução dos fluxos 

migratórios poder vir a compensar esta dinâmica negativa. Neste quadro, a aposta no capital 

humano afigura-se essencial para promover o crescimento no longo prazo.” 

 

Merece ainda referência a Caixa 2 do Boletim Económico, onde é salientado que “os 

resultados do inquérito EIBIS (Investment Survey do Banco Europeu de Investimento, BEI) 

mostram que as empresas de capital estrangeiro estão melhor posicionadas para investir do 

que as empresas portuguesas. Por conseguinte, a promoção de condições para atrair o IDE e a 

diversificação das fontes de financiamento externo para as empresas nacionais contribuiria para 

melhorar as perspetivas de investimento na economia portuguesa.” 

 

Tema em Destaque do Boletim Económico de dezembro de 2018: Exportações de 

turismo – desenvolvimentos recentes e perspetivas futuras  

“O comportamento das exportações reais de turismo de Portugal pode ser avaliado a partir 

de uma equação econométrica simples – tipicamente utilizada nos exercícios de projeção do 

Banco de Portugal – que tem como variáveis explicativas um indicador de procura externa de 

turismo e uma medida de competitividade-preço específica do setor turístico. (…) Com base 

no modelo estimado, é possível explicar apenas cerca de 20% do crescimento das exportações 

de turismo no período 2010-17, pelo que a parcela restante terá sido determinada por outras 

variáveis, não consideradas explicitamente no modelo, em particular, fatores de 

competitividade-não-preço. Uma parte destes efeitos estará associada ao aumento da 

instabilidade geopolítica e da insegurança em destinos concorrentes do Norte de África (com 

início em 2011 com a Primavera Árabe). Este fator terá conduzido a um redireccionamento dos 

fluxos turísticos, sendo Portugal um dos países beneficiários desse desvio de comércio. 

O apelo de Portugal como destino turístico seguro é confirmado pelos indicadores de 

competitividade do turismo do World Economic Forum (WEF) (descritos em pormenor mais à 

frente) para 2017, onde Portugal apresentava a 11.ª melhor posição entre 136 países no que diz 

respeito à segurança e proteção, situando-se acima de todos os países da Europa do Sul e 

notoriamente acima da maioria dos países do Norte de África. As exportações de turismo dos 

países mais afetados pelo clima de insegurança e instabilidade política evidenciaram uma 

evolução relativamente fraca desde 2010, com destaque para o Egipto e a Tunísia e, mais 

recentemente, a Turquia (…). Na generalidade dos países da Europa do Sul/Mediterrânea, por 

contraste, observou-se uma evolução muito positiva no mesmo período (…). No entanto, os dados 

mais recentes mostram uma forte recuperação das exportações de turismo no Egipto e 

na Turquia em 2017 e no início de 2018, num contexto de diminuição da perceção de riscos 
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geopolíticos. Esta recuperação explicará, em parte, a desaceleração dos indicadores de 

turismo não residente em Portugal e noutros países da Europa do Sul/Mediterrânea no 

primeiro semestre de 2018. 

A comparação com a Europa do Sul/Mediterrânea – onde se situam os países com atrativo 

turístico similar ao de Portugal – mostra que a economia portuguesa se destaca claramente pelo 

comportamento mais positivo das exportações nominais de turismo ou das dormidas de não 

residentes no período 2010-17 (…). Tal sugere que parte do dinamismo não explicado pelos 

determinantes habituais estará associado a outros fatores para além do clima de 

insegurança em mercados concorrentes. (…). A manutenção de um dinamismo elevado dos 

indicadores reais de turismo não residente em Portugal – implicando ganhos significativos de 

quota de mercado – num contexto de subidas de preços superiores às observadas em destinos 

concorrentes indicia um aumento da perceção de qualidade e valor acrescentado dos 

serviços oferecidos pelos operadores turísticos nacionais. Esta ideia é confirmada pela evolução 

da receita de exportação média por turista e, em particular, por dormida não residente (aumentos 

de 7,7% e 13,7%, respetivamente, entre 2010 e 2017) (…). De assinalar que ambos os 

indicadores registaram uma evolução mais positiva em Portugal que nos países concorrentes da 

Europa do Sul/Mediterrânea e que os seus níveis se situam acima dos registados nessas 

economias. 

Existe evidência de alterações estruturais no setor turístico em Portugal, que terão 

contribuído para o elevado dinamismo registado pelas exportações deste tipo de serviços e que 

poderão igualmente sustentar um crescimento forte no horizonte de projeção. Ao nível dos 

indicadores de turismo não residente, são de assinalar as tendências de diversificação, 

nomeadamente em termos da nacionalidade dos turistas e da sua distribuição geográfica 

pelo território nacional. Observou-se igualmente uma alteração do perfil dos turistas 

relativamente ao tipo de alojamento privilegiado. São também de mencionar os sinais de uma 

menor sazonalidade dos indicadores de turismo não residente.” “A evolução da distribuição 

regional das dormidas de não residentes estará relacionada com alterações no tipo de turismo 

destinado a Portugal, com uma diminuição relativa do turismo de “sol e praia” e aumento do 

turismo de lazer em cidade e do turismo de negócios. Estas alterações também justificarão os 

sinais de uma menor sazonalidade nos indicadores das exportações de turismo.” “O dinamismo 

das exportações tem sido acompanhado de um forte aumento da oferta de alojamento turístico, 

em particular nos anos recentes (…) Para o crescimento do número de camas, o maior contributo 

foi dado pelo alojamento local.” “Outro fator a contribuir para o dinamismo das exportações 

de turismo foi o crescimento da presença de companhias aéreas de baixo custo no mercado 

português.” 

“As projeções deste Boletim incorporam a manutenção de um crescimento relativamente forte das 

exportações de turismo nos próximos anos – superior ao projetado para o total das exportações de 

bens e serviços e para o PIB – mas inferior ao registado em 2017. A nível global, as projeções 
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disponíveis apontam para um crescimento do número de chegadas de turistas essencialmente em 

linha com o da atividade. As perspetivas para as exportações portuguesas de turismo estão 

ancoradas nas vantagens comparativas da economia portuguesa neste setor e na margem de 

crescimento existente. Estas perspetivas positivas estão, no entanto, sujeitas a incerteza e 

riscos. Por um lado, a atividade turística tem uma elevada sensibilidade ao ciclo económico 

global, pelo que uma deterioração das perspetivas de crescimento mundial terá certamente 

impacto neste setor. Por outro lado, a recuperação da atividade turística em destinos 

concorrentes, que competem essencialmente na vertente preço, também poderá afetar 

negativamente as exportações portuguesas de turismo. (…) Em termos de intensidade do turismo 

(número de chegadas de turistas em percentagem da população) e importância macroeconómica 

deste setor (peso da despesa em turismo no PIB), Portugal situa-se ligeiramente abaixo da média 

da Europa do Sul/Mediterrânea (…). A melhor posição relativa de alguns países da Europa do 

Sul/Mediterrânea indicia que existe margem para crescimento da atividade turística em Portugal 

acima do total da economia. 

Estas perspetivas positivas para a atividade turística em Portugal comportam, no entanto, 

importantes desafios. A concorrência elevada que carateriza este mercado torna fundamental 

continuar a apostar em fatores de atratividade turística não centrados na competitividade-preço, 

nomeadamente num aumento da qualidade e valor acrescentado dos serviços oferecidos que 

contribuam para fidelizar os visitantes e para um aumento da receita média por turista. Esta 

aposta permitirá manter um crescimento elevado das exportações de turismo em paralelo com o 

desenvolvimento de segmentos com margem de crescimento, como o turismo de negócios. 

Por outro lado, refira-se que as modalidades relativamente recentes de alojamento, em particular 

o alojamento local de pequena dimensão, tem dado um contributo forte para o aumento da 

oferta global do país aos visitantes estrangeiros e, nesse sentido, tem sustentado uma parte 

importante do desenvolvimento desta atividade. 

O previsível aumento da intensidade turística traz óbvias vantagens para a economia do país 

mas coloca também alguns desafios, nomeadamente riscos de hostilidade por parte dos 

habitantes locais, a deterioração da experiência turística e a degradação do 

património natural, cultural e histórico. Neste quadro, mantém-se a necessidade de uma 

melhor distribuição do turismo não residente ao longo do ano e em termos regionais. Os 

progressos realizados nestas áreas deverão ser aprofundados de forma a evitar potenciais efeitos 

de congestão na época alta ou de subutilização de infraestruturas na época baixa, bem como o 

impacto negativo da sazonalidade sobre o mercado de trabalho, onde contribui para aumentar o 

emprego temporário e precário. Não obstante este esforço de redução da sazonalidade, o 

investimento em infraestruturas de transporte e outras facilidades turísticas não deve 

ser descurado, evitando a criação de estrangulamentos. Finalmente, o quadro regulatório do 

setor deve permitir o desenvolvimento ordenado de novos modelos de negócio, 

nomeadamente associados a novas tecnologias.” 
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Projeções para a economia mundial e principais mercados 

 

Quadro 2.2.2: Previsões de crescimento económico – mundo e mercados (tvar, %)  
 BM, jan-18 OCDE, nov-18 CE, nov-18 FMI, out-18 

 2018 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2018 2019 

Mundo 3.0 2.9 2.8 3.5 3.5 3.5 3.5 3.7 3.7 

 Ec. Avançadas 2.2 2.0 1.6     2.4 2.1 

  EUA 2.9 2.5 1.7 2.7 2.1 2.6 1.9 2.9 2.5 

  Japão 0.8 0.9 0.7 1.0 0.7 1.0 0.5 1.1 0.9 

  UE      1.9 1.8 2.2 2.0 

   Área Euro 1.9 1.6 1.5 1.8 1.6 1.9 1.7 2.0 1.9 

    Alemanha    1.6 1.4 1.8 1.7 1.9 1.9 

    França    1.6 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 

    Itália    0.9 0.9 1.2 1.3 1.2 1.0 

    Espanha    2.2 1.9 2.2 2.0 2.7 2.2 

    Holanda    2.5 2.1 2.4 1.8 2.8 2.6 

   RU    1.4 1.1 1.2 1.2 1.4 1.5 

   OCDE    2.1 1.9     

 Ec. em Desenvolvimento 4.2 4.2 4.5     4.7 4.7 

  Angola -1.8 2.9 2.6     -0.1 3.1 

  Moçambique 3.3 3.5 4.1     3.5 4.0 

  Brasil 1.2 2.2 2.4 2.1 2.4   1.4 2.4 

  Rússia 1.6 1.5 1.8 1.5 1.8   1.7 1.8 

  Índia 7.3 7.5 7.5 7.3 7.4   7.3 7.4 

  China 6.5 6.2 6.2 6.3 6.0 6.2 5.9 6.6 6.2 

Fontes: Banco Mundial, BM, Global Economic Prospects - January 2019; Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico, OCDE, OECD Economic Outlook November 2018 - presentation; Comissão Europeia, CE, European Economic 

Forecast - Autumn 2018; Fundo Monetário Internacional, FMI, World Economic Outlook October 2018. Tvar= taxa de 

variação anual real. 

 

No início de janeiro, o Banco Mundial reviu em baixa ligeira as suas projeções de crescimento 

do PIB mundial (para 3,0% em 2018, 2,9% em 2019 e 2,8% em 2020, menos 0,1 p.p. em cada 

um dos anos), que são as mais baixas entre as principais organizações internacionais. 

Segundo o Banco Mundial, o aperto das condições de financiamento a nível global e as 

tensões comerciais são dois aspetos que contribuem para o abrandamento da economia global, 

afetando em particular as economias em desenvolvimento mais endividadas. Embora as medidas 

de estímulo nos EUA e China – as duas maiores economias a nível mundial – tenham melhorado 

as perspetivas a médio prazo nestes dois anos, tornando o abrandamento mais suave, também 

poderão contribuir para um abrandamento mais abrupto no futuro, o que teria um impacto severo 

nas perspetivas da economia global. 

A menor dinâmica de crescimento da economia global tem origem no abrandamento das 

economias avançadas (para 2,0% em 2019 e 1,6% em 2020, incluindo 2,5% e 1,7% nos EUA, 

e 1,6% e 1,5% na Área Euro) já que o PIB das economias em desenvolvimento mantém o 
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https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31066/9781464813863.pdf
http://www.oecd.org/economy/outlook/Growth-has-peaked-amidst-escalating-risks-economic-outlook-presentation-11-2018.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip089_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip089_en_0.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/09/24/world-economic-outlook-october-2018


4T 18        ENVOLVENTE EMPRESARIAL - ANÁLISE DE CONJUNTURA 

 

 
 

29 
 

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA
CCI - CÂM ARA DE COMÉRCI O E I NDÚSTRIA

crescimento em 2019 (4,2%) e até acelera em 2020 (para 4,5%). Nestas, realce para o 

abrandamento ligeiro do PIB da China (de 6,5% em 2018 para 6,2% em 2019 e 2020) e a 

aceleração ligeira na Índia (de 7,3% em 2018 para 7,5% em 2019 e 2020). 

Já em janeiro de 2019, o FMI divulgou uma atualização intercalar do World Economic Outlook, onde 

reviu em baixa o crescimento da economia mundial para 3,5% em 2019 e 3,6% em 2020. A revisão 

adicional em baixa (também tinha acontecido nas anteriores previsões, de outubro), reflete um 

efeito de carry over resultante de uma menor dinâmica na segunda metade de 2018 — incluindo 

na Alemanha, na sequência da introdução de novos standards de emissões de gases de 

automóveis, e na Itália, onde os riscos da dívida soberana e financeiros pesaram na procura 

doméstica —, mas também um enfraquecimento do sentimento dos mercados financeiros e uma 

contração na Turquia acima do esperado. Os riscos para o crescimento mundial são globalmente 

descendentes para o Fundo, com destaque para as tensões comerciais, o Brexit e o abrandamento 

da China, com possíveis impactos no sentimento de mercado, apreciação de risco e, 

consequentemente, deterioração das condições de financiamento, sobretudo para as economias 

mais endividadas. Ao nível das políticas, a melhor via é a resolução das tensões comerciais via 

cooperação, o desenho de medidas de aumento do produto potencial e o reforço dos amortecedores 

orçamentais, sobretudo nas economias mais endividadas, num contexto de menor crescimento e 

piores condições de financiamento. 

 

2.3 Constituições, dissoluções e insolvências de empresas 

 

Segundo dados do Barómetro Informa D&B, no período de janeiro a outubro de 2018 registou-

se um forte abrandamento da criação líquida de empresas (variação homóloga de 1,5%, 

correspondendo a mais 349 empresas, após 22,9% em 2017), a refletir uma acentuada 

recuperação dos encerramentos (de -6,8% para 25,4%) e uma ligeira desaceleração nos 

nascimentos (de 9,9% para 9,4%).  

O crescimento homólogo dos encerramentos superior ao dos nascimentos levou a uma queda do 

rácio de nascimentos por encerramento (para 2,6, após 3,0 em 2017). 

 

 

 

 

 

Quadro 2.3.1: Criação líquida de empresas e insolvências 

  

2016 2017 

Var. 
homóloga Jan-Out 

17 
Jan-Out 

18 

Var. 
homóloga 

  % Nº % Nº 

Nascimentos de empresas (A) 37264 40941 9,9 3677 34524 37777 9,4 3253 
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https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/01/11/weo-update-january-2019
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Encerramentos de empresas (B) 16381 15273 -6,8 -1108 11418 14322 25,4 2904 

Criação líquida de empresas=A-B 20883 25668 22,9 4785 23106 23455 1,5 349 

Rácio nascimentos/encerramentos=A/B 2,3 2,7   3,0 2,6   

Número de empresas com processos de 
insolvência (C) 

3 271 2676 -18,2 -595 2 245 2 020 -10,0 -225 

Fonte: Barómetro Informa D&B. Tvh= Taxa de variação homóloga. Notas: A(B) - entidades constituídas no período 

considerado, com publicação de constituição (encerramento: não são consideradas extinções com origem em 

procedimentos administrativos de dissolução) no portal de atos societários do Ministério da Justiça; C - Entidades com 

processos de insolvência iniciados no período considerado, com publicação no portal Citius do Ministério a Justiça. 

 

Figura 2.3.1: Criação líquida de empresas por setor (nº de empresas) 

 

 

 

No detalhe dos dados por setor, a criação líquida de empresas até outubro de 2018 

aumentou nos “Outros serviços” (+656), Atividades imobiliárias (+507), Transportes (+456), 

Construção (+153), Telecomunicações (+131) e Atividades financeiras (+23), mais do que 

compensado as quedas nos demais setores. As maiores descidas ocorreram no comércio por 

grosso (-407), Indústria transformadora (-385), Agricultura, pecuária, pesca e caça (-362), 

Comércio a retalho (-304) e Alojamento e restauração (-106). 

 

O número de empresas com processos de insolvência teve uma queda homóloga de 10,0% 

até outubro, inferior à ocorrida em 2017 (18,2%).  

-6

87

291

587

826

870

984

1035

1830

1897

2846

3184

9024

-2000 0 2000 4000 6000 8000 10000

Indústrias extrativas

Gás, eletricidade e água

Atividades financeiras

Indústrias transformadoras

Agricultura, pecuária, pesca e caça

Comércio por grosso

Telecomunicações

Transportes

Comércio a retalho

Construção

Alojamento e restauração

Atividades imobiliárias

Outros serviços

Jan-out 17 Jan-out 18Fonte: Informa D&B e cálculos próprios.

Menor descida dos 

processos de 

insolvência 

Maior reforço da 

criação líq. 

empresas nos 

“outros serviços”, 

Imobiliário,  

Transportes e 

Construção  

 Maiores quedas na 

Agric., comércio, IT, 

Aloj. e restauração 



4T 18        ENVOLVENTE EMPRESARIAL - ANÁLISE DE CONJUNTURA 

 

 
 

31 
 

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA
CCI - CÂM ARA DE COMÉRCI O E I NDÚSTRIA

3. INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

3.1 Comércio internacional 

 

Nesta secção são apresentadas as principais tendências das exportações e importações de bens 

e de serviços, incluindo o cálculo e análise de quotas de mercado das exportações. 

 

3.1.1 Comércio internacional de bens 

 

Saldo da balança de bens 

 

Quadro 3.1.1.1: Saldo da balança de bens 

  2017 Var. homóloga 

  

Jan-Nov 18 Var. homóloga 

   Valor (M€) Valor (M€) Tvhn (%) Valor (M€) Valor (M€) Valor (M€) 

Total             

  Exportações (FOB) 55 029 4 990 10,0 53 473 2 504 4,9 

  Importações (CIF) 69 489 8 065 13,1 68 962 5 026 7,9 

  Saldo -14 460 -3 075 27,0 -15 489 -2 522 19,4 

  Taxa de Cobertura (%) 79,2     77,5     

Intra-UE             

  Exportações (FOB) 40 757 3 167 8,4 40 671 2 843 7,5 

  Importações (CIF) 53 110 5 294 11,1 52 089 3 319 6,8 

  Saldo -12 353 -2 127 20,8 -11 418 -476 4,4 

  Taxa de Cobertura 76,7     78,1     

Extra-UE             

  Exportações (FOB) 14 272 1 823 14,6 12 802 -339 -2,6 

  Importações (CIF) 16 379 2 771 20,4 16 873 1 707 11,3 

  Saldo -2 107 -948 81,8 -4 070 -2 046 101,0 

  Taxa de Cobertura 87,1     75,9     

Total sem combustíveis             

  Exportações (FOB) 51 042 4 131 8,8 49 785 2 424 5,1 

  Importações (CIF) 61 384 6 208 11,3 60 635 4 115 7,3 

  Saldo -10 342 -2 077 25,1 -10 849 -1 691 18,5 

  Taxa de Cobertura  83,2     82,1     

Fonte: INE. Tvhn = taxa de variação homóloga nominal. M€= Milhões de euros. CIF (Cost, Insurance and Freight) 

significa a inclusão dos custos inerentes ao transporte das mercadorias e FOB (Free on Board) o contrário. 

 

Entre janeiro e novembro de 2018, o défice comercial de bens teve um agravamento 

homólogo de 2,5 mil M€ (+19,4%), para 15,5 mil M€, devido a um crescimento mais baixo das 

exportações do que das importações (+4,9% e +7,9%, respetivamente), o que se refletiu 

numa descida da taxa de cobertura (para 77,5%, após 79,7% no período homólogo e 79.2% 

no conjunto de 2017).  
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O aumento homólogo de +4,9% das exportações traduziu variações de +7,5% na UE (com 

principais contributos positivos dos mercados tradicionais Espanha, Itália, França, Alemanha) e -

2,6% no mercado extracomunitário (de onde vieram os três contributos negativos: Angola, 

China e Brasil), enquanto no caso das importações a variação homóloga de +7,9% repartiu-se 

entre 6,8% na UE e 11,3% extra-UE. 

O défice sem combustíveis aumentou 1,7 mil M€ em termos homólogos (+18,5%), para 10,8 

mil M€, com tvh de +5,1% nas exportações e +7,3% nas importações, variações bem mais 

próximas do que acontece nos dados globais incluindo combustíveis. 

 

Exportações de bens 

Quadro 3.1.1.2: Exportações de bens por tipo de produto 

  2017 Jan-Nov 18 

Produtos NC8 e respetivos códigos Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Máquinas e aparelhos: S16 (84-85) 8 430 9,2   1,4 7 664 -2,5   -0,4 

Material de Transporte: S17 (86-89) 6 590 16,0   1,8 7 478 22,7   2,7 

Metais: S15 (72-83) 4 326 17,4   1,3 4 285 6,7   0,5 

Plásticos e borracha: S7 (39-40) 4 167 9,4   0,7 3 972 1,7   0,1 

Madeira e cortiça: S9 (44-46) e S10 (47-49) 4 149 3,4   0,3 4 059 6,0   0,4 

Combustíveis e óleos minerais: S5 (27) 3 987 27,5   1,7 3 688 2,2   0,2 

Animais vivos, produtos animais e vegetais, e 
gorduras: S1 (1-5), S2 (6-14), S3 (15) 

3 703 14,6   0,9 3 546 4,7   0,3 

Alimentação, bebidas e tabaco, S4 (16-24) 3 182 1,3   0,1 3 024 2,7   0,2 

Vestuário: S11 (61-62) 3 150 2,0   0,1 2 954 1,2   0,1 

Químicos: S6 (28-38) 2 747 2,6   0,1 2 636 3,2   0,2 

Têxteis: S11 (50-60, 63) 2 066 6,0   0,2 1 980 2,6   0,1 

Calçado: S12 (64-67) 2 063 2,2   0,1 1 881 -2,7   -0,1 

Mobiliário: S20 (94) 1 936 5,9   0,2 1 802 0,0   0,0 

Pedra, cerâmica e vidro: S13 (68-70) 1 788 3,6   0,1 1 691 1,5   0,1 

Outros 1 734 22,0   0,6 1 801 12,4   0,4 

Produtos minerais exceto combustíveis: S5 (25-
26) 

734 15,0   0,2 752 13,6   0,2 

Peles e couros S8 (41-43) 278 -2,4   0,0 259 2,0   0,0 

Total 55 029 10,0     53 473 4,9     

Total sem combustíveis 51 042 8,8   8,3 49 785 5,1   4,8 

Fonte: INE. Tabela ordenada pelo valor das exportações em 2017. NC8 = Nomenclatura combinada de mercadorias da 

UE a oito dígitos; M€= milhões de euros; tvhn = taxa de variação homóloga nominal; p.p. = pontos percentuais. 

 
 

No detalhe por tipo de bens, os maiores contributos positivos para o crescimento das 

exportações até novembro foram registados nos grupos material de transporte (+22,7%; +2,7 

p.p.) – não obstante o impacto da paralisação do Porto de Setúbal nas exportações de automóveis 

em novembro, como refere o INE – e metais (+6,7%; +0,5 p.p.), considerando apenas valores 

iguais ou superiores a 0.5 p.p.. Houve apenas um contributo negativo, embora pouco 

significativo, proveniente do calçado (-2,7%; -0,1 p.p.). 

Material de 

transporte e metais 

com os maiores 

contributos positivos 

para a subida das 

exportações, 

contrariando  a 

queda no calçado 

Exportações para a 

UE contrariam 

quebra extra-UE e 

importações extra-

UE sobem mais que 

as oriundas da UE 

Défice sem 

combustíveis agrava-

se 1,7 mil M€, com 

tvh de 5,1% nas 

exportações e 7,3% 

nas importações  

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=314610496&DESTAQUESmodo=2
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Quadro 3.1.1.3: Exportações de bens nos 20 principais mercados de 2017 

  2017 Jan-Nov 18 

 Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Espanha 13 861 7,2 1,9 13 611 6,0 1,5 

França 6 888 8,9 1,1 6 789 6,2 0,8 

Alemanha 6 256 7,2 0,8 6 175 5,3 0,6 

Reino Unido 3 644 3,0 0,2 3 386 -1,2 -0,1 

Estados Unidos 2 844 15,4 0,8 2 671 0,9 0,0 

Países Baixos 2 209 17,8 0,7 2 030 -0,4 0,0 

Itália 1 949 12,6 0,4 2 219 24,7 0,9 

Angola 1 787 19,0 0,6 1 412 -15,3 -0,5 

Bélgica 1 276 5,0 0,1 1 229 5,0 0,1 

Brasil 944 75,3 0,8 733 -14,7 -0,2 

China 842 24,4 0,3 617 -20,8 -0,3 

Marrocos 730 2,6 0,0 649 -1,7 0,0 

Polónia 630 9,7 0,1 701 19,5 0,2 

Suíça 579 8,3 0,1 538 -0,2 0,0 

Suécia 499 5,5 0,1 532 14,7 0,1 

Roménia 392 0,6 0,0 381 5,2 0,0 

Turquia 385 -8,8 -0,1 406 16,1 0,1 

Áustria 361 22,7 0,1 494 49,5 0,3 

Dinamarca 357 5,6 0,0 370 13,0 0,1 

República Checa 341 16,0 0,1 333 5,4 0,0 

Subtotal 46 773 9,6 8,2 45 274 4,3 3,7 

Total 55 029 10,0   53 473 4,9   

  Intra-UE 40 757 8,4 6,3 40 671 7,5 5,6 

  Extra-UE 14 272 14,6 3,6 12 802 -2,6 -0,7 

Fonte: INE. Tabela ordenada pelo valor das exportações em 2017. M€= milhões de euros; tvhn = taxa de variação 

homóloga nominal; p.p. = pontos percentuais. 

 

Nos 20 principais mercados de destino em 2017, os maiores contributos positivos para a 

variação homóloga de janeiro a novembro pertenceram aos mercados de Espanha (tvh de 

+6,0%; contributo de +1.5 p.p.), Itália (+24,7%; +0,9 p.p.), França (+6,2%; +0,8 p.p.) e 

Alemanha (+5,3%; +0,6 p.p.), considerando valores iguais ou superiores a 0,5 p.p.. Sete 

mercados do Top 20 registaram um contributo negativo, mas apenas três deles foram 

significativos (Angola: -15,3%; -0,5 p.p.; China: -20,8%; -0,3 p.p.; Brasil: -14,7%; -0,2 p.p.). 

 

Quotas de mercado das exportações de bens 

A quota de mercado das exportações nacionais nas importações mundiais de bens 

(estimada com dados revistos do INE e OMC) subiu para 0,354% no conjunto dos três primeiros 

trimestres de 2018, após 0,347% no conjunto de 2017, com a evolução favorável no mercado 

intra-UE (de 0,783% em 2017 para 1,199% até ao terceiro trimestre) a mais do que compensar 

a queda no mercado extra-UE (de 0,0992% para 0,0832%).  

Quota de mercado 

das exportações 

sobe para 0,354% 

até ao 3T 18 face a 

2017 com subida no 

mercado UE a 

contrariar a queda 

extra-UE 

Maiores contributos 

positivos vieram de  

Espanha, Itália, 

França, Alemanha; 

contributos 

negativos 

significativos de 

Angola, China, 

Brasil 
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Quadro 3.1.1.4: Quotas de mercado das exportações de bens (%) 

  2015 2016 2017 3T 18 

Mundo 0,330 0,343 0,347 0,354 

Intra-UE 0,752 0,779 0,783 1,199 

Extra-UE 0,0964 0,0956 0,0992 0,0832 

Fontes: OMC e INE. Nota metodológica: as quotas foram calculadas dividindo as exportações de Portugal (dados 

trimestrais da OMC em milhões de dólares, repartidos entre os mercados intra-UE e extra-UE usando a estrutura de 

exportações de Portugal calculada a partir de informação do INE para os períodos em causa) pelas importações totais 

nos vários mercados (obtidas na mesma base de dados trimestrais da OMC). 

 

No que se refere à evolução em variação homóloga, e considerando só dados do INE, no 

terceiro trimestre registou-se uma quebra da quota de mercado de bens (diferencial de  -

0,5 p.p. entre as taxas de variação homóloga das exportações e da procura externa, após 5,2 

p.p. no trimestre anterior), devido ao abrandamento das exportações (de 10,8% para 6,0%) 

para um ritmo de crescimento inferior ao da procura externa, que acelerou (de 5,6% para 

6,5%). Note-se, contudo que a evolução das exportações no terceiro trimestre foi influenciada, 

pelo menos em parte, pela paragem programada na atividade de refinação de petróleo. 

 

Figura 3.1.1.1: Evolução homóloga das exportações de mercadorias, da procura externa 

relevante e dos ganhos de quota de mercado  

 

 

As estimativas das quotas de mercado dos 20 principais mercados de exportação subiram, 

na sua grande maioria, no período de janeiro a novembro de 2018 face ao valor registado no 

conjunto de 2017, com os maiores ganhos a ocorrerem em Espanha (0,15 p.p., para 5,05%, a 

segunda maior quota, a seguir a Angola), Áustria (0,10 p.p., para 0,34%), Itália (0,09 p.p., para 

0,52%) e França (0,07 p.p., para 1,50%). Dos 19 mercados com dados disponíveis, apenas 

ocorreram perdas de quota em seis (Marrocos, Brasil, Reino Unido, Países Baixos, Roménia e 

China), sobretudo em Marrocos e Brasil. No caso de Angola, apenas há dados para 2017 

(17,21%, o valor mais alto, embora obtido com uma metodologia diferente). 
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Quebra de quota no 

3T 18 com o 

abrandamento das 

exportações (mas 

influenciado pela 

paragem da 

refinação de 

petróleo) e a 

aceleração da 

procura externa  

 

Ganhos de quota  

em 13 dos 19 dos 

principais mercados 

com dados até nov-

18 (sobretudo 

Espanha, Áustria, 

Itália e França,) e 

perdas significativas 

apenas em Marrocos 

e no Brasil 
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Quadro 3.1.1.5: Quotas de mercado nos 20 maiores mercados de exportação de bens 

  Quotas (%) Variação (p.p.) 

 2016 2017 Jan-Nov 18 2017 Jan-Nov 18 

Espanha 4,93 4,90 5,05 -0,03 0,15 

França 1,40 1,45 1,50 0,06 0,05 

Alemanha 0,48 0,49 0,50 0,00 0,02 

Reino Unido 0,96 0,93 0,89 -0,02 -0,04 

Estados Unidos 0,19 0,21 0,23 0,02 0,02 

Países Baixos 0,36 0,38 0,36 0,02 -0,02 

Itália 0,41 0,43 0,52 0,02 0,09 

Angola 14,89 17,21   2,32   

Bélgica 0,34 0,33 0,34 0,00 0,00 

Brasil 0,32 0,49 0,39 0,17 -0,09 

China 0,04 0,04 0,03 0,01 -0,01 

Marrocos 3,45 3,26 2,91 -0,19 -0,35 

Polónia 0,31 0,30 0,34 -0,01 0,04 

Suíça 0,20 0,22 0,22 0,02 0,00 

Suécia 0,38 0,37 0,41 -0,01 0,04 

Roménia 0,68 0,63 0,61 -0,05 -0,02 

Turquia 0,33 0,28 0,31 -0,05 0,03 

Áustria 0,21 0,24 0,34 0,03 0,10 

Dinamarca 0,39 0,39 0,43 0,00 0,04 

República Checa 0,20 0,21 0,21 0,01 0,00 

Fontes: OMC, INE Angola, INE, BdP, cálculos próprios. Tabela ordenada pelo ranking das exportações em 2017 (como no 

quadro 3.1.1.3). P.p. = pontos percentuais. *Peso de Portugal nas importações de mercadorias desse país, obtidas a 

partir de dados do respetivo instituto nacional de estatística. As restantes quotas seguem a metodologia descrita na nota 

do quadro anterior (mas aqui com dados mensais). 

 

 
 

Importações de bens 

 

No que se refere às importações, os maiores contributos positivos para o crescimento até 

novembro registaram-se nos grupos máquinas e aparelhos (+10,1%; +1,7 p.p.), combustíveis 

(+12,3%; +1,4 p.p.), químicos (+11,9%; +1,2 p.p.), material de transporte (7,2%; +1,0 p.p.) e 

metais (+9,5%; +0,8 p.p.). Ocorreram apenas três contributos negativos e muito pouco 

significativos (mobiliário; alimentação, bebidas e tabaco; peles e couros). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Máq. e aparelhos, 

combustíveis, 

químicos, material 

de transporte e 

metais os grupos 

que mais impeliram 

as  importações 
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Quadro 3.1.1.6: Importações de bens por tipo de produto 

  2017 Jan-Nov 18 

Produtos NC8 e respetivos códigos Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Máquinas e aparelhos: S16 (84-85) 12 010 15,1   2,6 12 105 10,1   1,7 

Material de Transporte: S17 (86-89) 9 426 12,0   1,6 9 313 7,2   1,0 

Combustíveis e óleos minerais: S5 (27) 8 105 29,7   3,0 8 327 12,3   1,4 

Animais vivos, produtos animais e vegetais, 
e gorduras: S1 (1-5), S2 (6-14), S3 (15) 

7 475 10,9   1,2 7 197 4,2   0,5 

Químicos: S6 (28-38) 6 865 5,9   0,6 7 071 11,9   1,2 

Metais: S15 (72-83) 5 553 23,4   1,7 5 634 9,5   0,8 

Plásticos e borracha: S7 (39-40) 4 269 13,6   0,8 4 191 5,9   0,4 

Alimentação, bebidas e tabaco, S4 (16-24) 3 157 6,9   0,3 2 899 -0,2   0,0 

Outros 2 491 5,5   0,2 2 447 7,7   0,3 

Madeira e cortiça: S9 (44-46) e S10 (47-49) 2 208 5,7   0,2 2 182 7,6   0,2 

Vestuário: S11 (61-62) 2 093 4,4   0,1 2 024 6,8   0,2 

Têxteis: S11 (50-60, 63) 2 045 5,7   0,2 1 946 2,3   0,1 

Mobiliário: S20 (94) 1 151 16,0   0,3 1 064 -0,6   0,0 

Calçado: S12 (64-67) 867 3,3   0,0 836 3,6   0,0 

Peles e couros S8 (41-43) 825 0,1   0,0 762 -0,4   0,0 

Pedra, cerâmica e vidro: S13 (68-70) 773 11,5   0,1 783 9,9   0,1 

Produtos minerais exceto combustíveis: S5 
(25-26) 

175 10,7   0,0 181 11,8   0,0 

Total 69 489 13,1     68 962 7,9     

Total sem combustíveis 61 384 11,3   10,1 60 635 7,3   6,4 

Fonte: INE. Tabela ordenada pelo valor das importações em 2017. NC8 = Nomenclatura combinada de mercadorias da 

UE a oito dígitos; M€= milhões de euros; tvhn = taxa de variação homóloga nominal; p.p. = pontos percentuais.  

 

Nos 20 principais mercados de origem das importações, os maiores contributos positivos 

pertenceram aos mercados de Espanha (tvh de +5,0%; contributo de +1,6 p.p.), Alemanha 

(+8,9%; +1.2 p.p.), França (+12,4%; +0,9 p.p.), EUA (+35,4%; +0,5 p.p.) e Cazaquistão 

(+63,9%; +0,5 p.p.). Apenas dois mercados tiveram contributos negativos, designadamente 

Rússia (-19,0%; -0,4 p.p.) e Brasil (-18,6%; -0,3 p.p.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espanha, Alemanha 

França, EUA e 

Cazaquistão com  

os maiores 

contributos, 

contrariando a 

queda nas compras 

à Rússia e Brasil 



4T 18        ENVOLVENTE EMPRESARIAL - ANÁLISE DE CONJUNTURA 

 

 
 

37 
 

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA
CCI - CÂM ARA DE COMÉRCI O E I NDÚSTRIA

Quadro 3.1.1.3: Importações de bens nos 20 principais mercados de 2017 

  2017 Jan-Nov 18 

 Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Espanha 22 453 10,4 3,4 21 584 5,0 1,6 

Alemanha 9 504 15,1 2,0 9 493 8,9 1,2 

França 5 105 7,9 0,6 5 305 12,4 0,9 

Itália 3 771 11,5 0,6 3 640 4,8 0,3 

Países Baixos 3 735 19,2 1,0 3 578 4,2 0,2 

China 2 051 12,7 0,4 2 182 14,7 0,4 

Bélgica 1 926 11,1 0,3 1 988 12,4 0,3 

Reino Unido 1 863 3,4 0,1 1 748 2,1 0,1 

Rússia 1 577 32,8 0,6 1 217 -19,0 -0,4 

Brasil 1 219 15,6 0,3 954 -18,6 -0,3 

Estados Unidos 994 13,2 0,2 1 219 35,4 0,5 

Polónia 843 15,5 0,2 809 2,7 0,0 

Azerbaijão 689 51,3 0,4 679 7,8 0,1 

Turquia 664 25,4 0,2 826 35,5 0,3 

Suécia 655 -3,3 0,0 651 7,2 0,1 

Índia 622 19,1 0,2 624 9,6 0,1 

Arábia Saudita 589 26,9 0,2 645 17,5 0,2 

Cazaquistão 509 67,7 0,3 770 63,9 0,5 

Irlanda 464 -13,5 -0,1 446 4,6 0,0 

República Checa 457 -3,3 0,0 532 26,9 0,2 

Subtotal 59 690 12,6 10,9 58 890 7,2 6,2 

Total 69 489 13,1   68 962 7,9   

  Intra-UE 53 110 11,1 8,6 52 089 6,8 5,2 

  Extra-UE 16 379 20,4 4,5 16 873 11,3 2,7 

Fonte: INE. Tabela ordenada pelo valor das exportações em 2017. M€= milhões de euros; tvhn = taxa de variação 

homóloga nominal; p.p. = pontos percentuais. 

 

3.1.2 Comércio internacional de serviços 

 

No período de janeiro a novembro registou-se uma subida homóloga de 7,1% no excedente 

da balança de serviços (mil M€, para 15,5 mil M€), bastante menor do que a observada no 

ano de 2017 (16,0%), a refletir uma desaceleração mais forte das exportações (de uma tvh de 

13,3% em 2017, para 6,3% até novembro) do que das importações (de 10,5% para 5,4%). A 

rubrica Viagens e turismo continuou a ser, de forma destacada, a que mais contribuiu para a 

subida das exportações (5,1 p.p. e 1,4 mil M€), seguida pelos Transportes (1,0 p.p. e 0,3 mil M€ 

para 6.4%), ambos em abrandamento face a 2017. A rubrica Viagens e turismo foi também a 

que mais contribuiu para a subida do saldo, tendo sido a única, a par com a categoria “outros”, 

a registar um crescimento homólogo das exportações superior ao das importações.  

 

Quadro 3.1.2.1: Balança de serviços 

  2017 Var. homóloga Jan-Nov 18 Var. homóloga 

Exportações 

abrandam mais do 

que as importações 

de serviços até 

novembro, levando 

a um menor 

crescimento do  

saldo excedentário 

Viagens e turismo 

com o maior 

contributo para a 

subida das 

exportações (que 

também abrandem) 

e do saldo 
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  Valor 
(M€) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Valor 
 (M€) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Exportações 30 270 3 545 13,3   29 640 1 761 6,3   

Transformação, 
manut., 
reparação 

1 014 182 21,9 0,7 808 -125 -13,4 -0,4 

Transportes 6 548 800 13,9 3,0 6 294 274 4,5 1,0 

Viagens e turismo 15 153 2 473 19,5 9,3 15 549 1 418 10,0 5,1 

Outros serviços 
forn. por 
empresas 

4 433 -88 -1,9 -0,3 4 118 136 3,4 0,5 

Outros 3 122 178 6,0 0,7 2 870 59 2,1 0,2 

Importações 14 651 1 388 10,5   14 119 729 5,4   

Transformação, 
manut., 
reparação 

456 84 22,5 0,6 380 -35 -8,5 -0,3 

Transportes 3 604 537 17,5 4,1 3 543 233 7,0 1,7 

Viagens e turismo 4 293 443 11,5 3,3 4 322 373 9,5 2,8 

Outros serviços 
forn. por 
empresas 
empresas 

3 283 398 13,8 3,0 3086 140 4,8 1,0 

Outros 3 015 -74 -2,4 -0,6 2 787 17 0,6 0,1 

Saldo 15 619 2 158 16,0   15 521 1 033 7,1   

Transformação, 
manut., 
reparação 

558 99 21,5   428 -89 -17,3   

Transportes 2 944 263 9,8   2751 41 1,5   

Viagens e turismo 10861 2030 23,0   11227 1044 10,3   

Outros serviços 
forn. por 
empresas 
empresas 

1150 -486 -29,7   1032 -5 -0,5   

Outros 106 252 s.s.   83 42 s.s.   

Fonte: BdP. M€= milhões de euros; tvhn = taxa de variação homóloga nominal; p.p. = pontos percentuais; s.s. = sem 

significado. 

 
De acordo com dados da OMC, confirma-se que a quota das exportações nacionais nas 

importações mundiais de serviços comerciais subiu pelo segundo ano consecutivo em 

2017, para 0,673% (após 0,610% em 2016 e 0,590% em 2015), o valor mais alto desde 2008. 

 

3.1.3 Balança de bens e serviços 

 

Entre janeiro e novembro, a balança de bens e serviços (BBS) acumulou um excedente de 2,2 

mil M€, que corresponde a uma descida homóloga de 1,4 mil M€ (39,8%), já que o aumento do 

excedente de serviços foi insuficiente para contrariar o agravamento do défice de bens. Dentro 

da estrutura da BBS, apenas as Viagens e turismo registaram uma subida de peso em termos 

homólogos, quer ao nível das exportações (de 18,1% para 18,9%) quer das importações (de 

5,3% para 5,4%), em dissonância com a tendência de perda ligeira de peso nas restantes rubricas 

de serviços.  

 

 

Quadro 3.1.3.1: Balança de bens e serviços 

  Exportações 
  

Importações Saldo 

Excedente da BBS 

até novembro com 

queda homóloga 

face ao maior défice 

nos bens, que 

contrariou a subida 

do excedente nos 

serviços 

Viagens e turismo a 

única rubrica de 

serviços a reforçar o 

peso na BBS, 

sobretudo nas 

exportações 



4T 18        ENVOLVENTE EMPRESARIAL - ANÁLISE DE CONJUNTURA 

 

 
 

39 
 

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA
CCI - CÂM ARA DE COMÉRCI O E I NDÚSTRIA

 Jan-Nov Jan-Nov Jan-Nov 

 2017 2018 2016 2018 2017 2018 

 Valor 
(M€) 

Peso 
(%) 

Valor 
(M€) 

Peso 
(%) 

Valor 
(M€) 

Peso 
(%) 

Valor 
(M€) 

Peso 
(%) 

Valor 
(M€) 

Valor 
(M€) 

Bens (FOB) 50 033 64,2 52 
653 

64,0 60 
880 

82,0 65 
959 

82,4 -10 847 -13 305 

Serviços (FOB) 27 879 35,8 29 
640 

36,0 13 
390 

18,0 14 
119 

17,6 14 488 15 521 

Transformação, 
manut., reparação 

933 1,2 808 1,0 416 0,6 380 0,5 518 428 

Transportes 6 020 7,7 6 294 7,6 3 310 4,5 3 543 4,4 2 710 2 751 

Viagens e turismo 14 131 18,1 15 549 18,9 3 949 5,3 4 322 5,4 10 183 11 227 

Outros serviços 
forn. por 
empresas 

3 982 5,1 4 118 5,0 2 946 4,0 3 086 3,9 1 036 1 032 

Outros serviços 2 811 3,6 2 870 3,5 2 770 3,7 2 787 3,5 41 83 

Total (FOB) 77 912 100 82 

293 
100 74 

270 
100 80 

078 
100 3 642 2 216 

Fonte: Banco de Portugal. M€= milhões de euros. Nota: devido a diferenças de natureza metodológica, ocorre uma 

diferença significativa de valores na balança de bens entre este quadro e o quadro 3.1.1.1, que tem como fonte o INE. 

As diferenças têm origem sobretudo nas importações, em boa medida porque esta componente se encontra expressa em 

valores CIF nos dados do INE e em valores FOB nos do Banco de Portugal (ver nota ao quadro 3.1.1.1). 

 

3.1.4 Termos de troca de bens e de serviços 

 

Quadro 3.1.4.1: Evolução dos termos de troca (tvh, %) 

 Deflator exportações, tvh (1) Deflator importações, tvh (2) Termos de troca (p.p.)= (1)-(2) 

 Bens 
(FOB) 

Serviços Total Bens 
(FOB) 

Serviços Total Bens 
(FOB) 

Serviços Total 

2014 -1,9 0,6 -1,2 -3,0 1,7 -2,3 1,1 -1,0 1,1 

2015 -2,6 2,4 -1,3 -5,2 0,7 -4,4 2,6 1,7 3,1 

2016 -2,9 1,8 -1,6 -3,9 0,7 -3,2 1,0 1,1 1,6 

2017 3,3 2,9 3,3 4,3 2,5 4,0 -1,0 0,4 -0,7 

4T 17 2,4 3,5 2,8 2,9 2,3 2,7 -0,5 1,1 0,1 

1T 18 1,3 3,1 1,8 0,9 1,8 0,9 0,4 1,2 0,9 

2T 18 1,8 2,0 1,8 2,2 1,9 2,1 -0,4 0,0 -0,3 

3T 18 3,1 3,6 3,2 4,4 2,5 4,1 -1,3 1,1 -0,9 

Fonte: INE (Contas nacionais base 2011, SEC 2010) e cálculos próprios. Tvh = taxa de variação homóloga. FOB: ver nota 

ao quadro 3.1.1.1. 

 

Os dados das contas nacionais mostram que a deterioração dos termos de troca se acentuou 

no terceiro trimestre (diferencial de -0,9 p.p. entre a tvh do deflator das exportações e a das 

importações, após -0,3 p.p. no trimestre anterior), com origem nos bens (de -0,4 p.p para -1,3 

p.p.), refletindo, em ambos os casos, uma aceleração mais forte do deflator das importações do 

que do das exportações, a que não será alheia a subida do preço do petróleo e combustíveis, dos 

quais Portugal é importador líquido. Nos serviços, o deflator das exportações acelerou mais do 

que o das importações e passou a crescer a um ritmo superior, levando a uma melhoria homóloga 

dos termos de troca, após uma estabilização no trimestre anterior.   
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3.2 Investimento direto 

 

Segundo dados do Banco de Portugal, a posição de investimento direto líquido subiu 6,5% 

em termos homólogos no final do segundo trimestre (atingindo 70,9 mil M€), em abrandamento 

face ao final dos dois trimestres anteriores (tvh de 10,9% e 11,5%), a refletir uma quebra ligeira 

da posição de investimento direto estrangeiro (tvh de -0,1%, para 119,7 mil M€, após 1,2% 

e 1,6% no final dos dois trimestres precedentes) e uma menor descida na posição de 

investimento português no exterior (-8,3%, para 48,7 mil M€, após -10,2% e -9,5%).  

 

Quadro 3.2.1: Investimento direto (posição em final de período em M€, salvo outra 
indicação) 

 2015 2016 2017 4T 17 1T 18 2T 18 3T 18 

Posição de Inv. Direto líquido = (1)-
(2) 

56021 57530 68925 68925 67691 70568 70902 

Tvh (%) 4,0 2,7 19,8 19,8 11,5 10,9 6,5 

Posição de Inv. Direto Estrangeiro (1) 108454 110633 119768 119768 116830 119002 119648 

Tvh (%) 9,5 2,0 8,3 8,3 1,6 1,2 -0,1 

Posição de Inv. Direto no Exterior (2) 52434 53103 50843 50843 49139 48434 48746 

Tvh (%) 16,2 1,3 -4,3 -4,3 -9,5 -10,2 -8,3 

Fonte: BdP. Tvh =taxa de variação homóloga; M€= milhões de euros. 
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4. FINANCIAMENTO 

 

4.1 Taxas de juro 

 

Quadro 4.1.1: Taxas de juro 

 2016 2017 2018 2T 18 3T 18 4T 18 nov-18 dez-18 

Taxas de juro (%)         

Mercado monetário         

  Taxa “Refi” do BCE (fim de 
período) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Taxas Euribor (valores médios)         

    3 meses -0,265 -0,329 -0,322 -
0,325 

-0,320 -0,315 -0,316 -0,312 

    6 meses -0,165 -0,260 -0,266 -
0,270 

-0,268 -0,254 -0,257 -0,241 

    12 meses -0,035 -0,145 -0,173 -
0,186 

-0,172 -0,143 -0,147 -0,129 

Dívida soberana: OT (valores 
médios) 

        

  Yield  PT, 10 anos (a) 3,17 3,05 1,84 1,79 1,82 1,87 1,92 1,73 

  Yield  Área Euro, 10 anos 0,86 1,09 1,13 1,06 1,12 1,22 1,25 1,09 

  Yield  Alemanha, 10 anos (b) 0,09 0,32 0,40 0,42 0,31 0,30 0,31 0,19 

  Prémio de risco de PT = (a) –(b) 3,08 2,73 1,44 1,37 1,51 1,57 1,61 1,54 

Crédito a empresas         

  Novas operações até 1 M€ (exclui 
descobertos bancários) 

        

    Taxa de juro média pond. em PT 3,48 3,10  2,79 2,72  2,76  

    Tx. de juro média pond. na A. 
Euro 

2,41 2,17  2,06 2,01  2,02  

Fontes: EMMI (European Money Markets Institute), BdP, BCE e Eurostat. OT = Obrigações do Tesouro; PT = Portugal; 

Taxa “Refi” do BCE = taxa de juro aplicável às operações principais de refinanciamento do Eurosistema. 

 

Figura 4.1.1: Taxas Euribor a 3, 6 e 12 meses (valores médios mensais, %) 

 

 

 

No quarto trimestre prosseguiu a trajetória ascendente das taxas Euribor (mais intensa nos 

prazos mais longos) – a refletir a normalização gradual da política monetária do BCE –, mas com 

valores ainda negativos e ainda não muito distantes dos mínimos históricos. Em dezembro, as 
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taxas situarem-se em -0,312% nos 3 meses, -0,241% nos seis meses e            -0,129% nos 12 

meses, valores acima dos registados um ano antes. Em média anual, registou-se uma subida nos 

três meses, mas ainda quedas nos seis e doze meses em 2018 (ver tabela).  

 

Figura 1.2: Yields soberanas a 10 anos de alguns países da Área Euro (%) 

 

 

 

No mercado secundário de dívida pública, a yield soberana de Portugal a 10 anos recuou para 

1,73% em dezembro – ainda o quarto valor mais alto da Área Euro, a seguir a Grécia, Itália e 

Chipre –, a refletir atenuação do risco e da yield soberana de Itália após a Comissão Europeia 

ter aprovado a nova proposta de Orçamento italiano com um défice mais baixo. No conjunto de 

2018, a yield nacional recuou para um mínimo histórico de 1,44% (após 2,73% em 2017), para 

o que contribuiu o crescimento económico e a redução do défice público, refletidos na 

recuperação do grau de investimento da dívida soberana pelas principais agências. 

 

Figura 4.1.3: Taxas de juro sobre novas operações (até 1 M€, excluindo descobertos 

bancários) a soc. não financeiras por  inst. fin. monetárias (médias ponderadas, %) 
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A taxa de juro a sociedades não financeiras sobre novas operações até 1 M€ (excluindo 

descobertos bancários) de Portugal recuou para 2,76% em novembro (face a 2,84% em outubro) 

– o 10º valor mais alto entre os 19 países da Área Euro, interrompendo a trajetória ascendente 

que se vinha a observar desde o mínimo de 2,65% registado em junho de 2018, num contexto de 

normalização da política monetária do BCE. 

 

4.2 Crédito bancário 

 

Quadro 4.2.1: Stock de crédito (valores em final de período) 

 2016 2017 Mar-18 Jun-18 Set-18 Out-18 

Crédito interno total (M€) 308 204 309 546 314 354 315 493 316 465 316 293 

Tvh (%) 0,2 0,4 1,2 1,3 1,9 1,6 

  Crédito a Soc. não financeiras 91 609 86 202 86 342 86 117 85 401 84 430 

  Tvh (%) -5,2 -5,9 -4,7 -3,8 -2,8 -3,9 

    Crédito à Ind. Transf. 12 505 12 399 12 913 12 729 12 775 12 494 

    Tvh (%) -2,9 -0,8 3,1 1,8 0,6 -1,7 

Fonte: BdP. Tvh =taxa de variação homóloga; M€= milhões de euros; s.s.=sem significado. *Quebra de série. 

 

O stock de crédito total subiu pelo décimo primeiro mês seguido, em termos homólogos, no 

final de outubro (para 1,6%, atingindo 316,3 mil M€), com as subidas de 5,6% nas 

Administrações Públicas, de 7,9% nas Instituições Financeiras e de 1,3% nos 

Particulares a contrariarem a queda nas Sociedades não Financeiras (-3,9%, para 84,4 mil 

M€, o valor mais baixo desde o final de novembro de 2002), que voltaram, assim, a apresentar 

a evolução mais desfavorável, e agravada face a setembro (mês em que a queda foi de -2,8%). 

 
Figura 4.2.1: Stock de crédito interno do setor financeiro não monetário às sociedades não 

financeiras (M€, tvh em %) 

 

 

Nas sociedades não financeiras, os dados em valor absoluto por setor de atividade 

evidenciam que, entre dezembro de 2017 e outubro de 2018, o stock de crédito teve o 

aumento mais significativo no Alojamento, restauração e similares (408 M€), seguido pela 
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Indústria transformadora (95 M€, embora com uma tvh de -1,7% no final de novembro), pela 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca (78 M€) e pelas Outras atividades (19 M€). 

Todos os demais setores registaram quedas, que foram mais acentuadas nas Atividades 

imobiliárias (-658 M€), no Comércio (-643 M€) e na Construção (-610 M€). 

 
Figura 4.2.2: Empréstimos bancários a sociedades não financeiras por setor de atividade 

(saldos em final de mês, não incluindo títulos; M€) 

 

 
Figura 4.2.3: Empréstimos  do setor financeiro monetário e não monetário às sociedades não 

financeiras: PME, grandes empresas e exportadoras (taxa de variação anual, tva, %) 

 

 

No detalhe por dimensão das empresas, os dados de novembro mostram um crescimento 

médio anual dos empréstimos às microempresas (4,5%, após 0,5% em 2017) e, em menor 

medida, nas grandes empresas (1,2%, apos -5,7% em 2017), e perdas quer nas pequenas 

(-2.9%) quer nas médias empresas (-6,2%), embora atenuadas face às ocorridas em 2017. No 
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caso das empresas exportadoras, a tendência foi também de redução das perdas (de uma 

variação média anual de -1,4% em 2017 para -0,9% em novembro).3 

4.3 Mercado de capitais 

 

Em 2018 assistiu-se ao quarto ano seguido de queda do valor transacionado no mercado 

secundário a contado (-16,7%, para 25,6 mil M€), com quedas  tanto na Euronext Lisbon   

(-15,8%, para 24,9 mil M€), o mercado com maior peso, como na Euronext Access (-39,8%, 

para 0,7 mil M€), que representou a totalidade da negociação do sistemas de negociação 

multilateral (com menores exigências de listagem, mais apropriados à participação das PME), 

já que a Euronext Growth não registou qualquer transação. 

 

Quanto à capitalização bolsista, a informação da CMVM relativa ao final de dezembro 

evidenciou quedas hokmmólogas de -32,2% na Euronext Lisbon (para 191,0 mil M€), -11,0% 

na Euronext Access (para 2,6 mil M€) e -5,8% na Euronext Growth (para 31,1 M€).  

 

Quadro 4.3.1: Transações e capitalização bolsista (M€, salvo outra indicação) 

 Valor transacionado Capitalização bolsista 

 2016 2017 2018 Dez-16 Dez-17 Dez-18 

-18 Mercados regulamentados 25 
670,7 

29 
597,6 

24 919,2       

Tvh (%) -10,8% 15,3% -15,8%       

  Euronext Lisbon 25 670,7 29 597,6 24 919,2 234 858,2 281 
492,2 

190 
990,4 

  Tvh (%) -10,8% 15,3% -15,8% 3,0% 19,9% -32,2% 

Sistemas de neg. multilateral 569,8 1 121,7 675,2       

Tvh (%) 97,7% 96,9% -39,8%       

  Euronext Access Lisbon (1) 569,8 1 121,4 675,2 2 912,6 2 967,5 2 641,2 

  Tvh (%) 99,7% 96,8% -39,8% -6,4% 1,9% -11,0% 

  Euronext Growth Lisbon (2) 0,0 0,3 0,0 44,2 33,0 31,1 

  Tvh (%) s.s. s.s. s.s. 239,8% -25,3% -5,8% 

  PEX (3) 0,0           

  Tvh (%) -100,0%           

Total (merc. secund. contado) 26 

240,5 

30 

719,3 
25 594,4       

Tvh (%) -9,7% 17,1% -16,7%       

Fonte: CMVM. Tvh = taxa de variação homóloga; s.s.=sem significado. 1) A partir de junho de 2017, o EasyNext passou 

a denominar-se Euronext Access, incluindo desde 2009 o Mercado Sem Cotações;  2) A partir de junho de 2017, o 

Alternext passou a denominar-se Euronext Growth; 3) O mercado PEX deixou de aparecer nas estatísticas da CMVM a 

partir de maio de 2017. 

 

O índice acionista de referência PSI-20 desvalorizou-se 3,7% em dezembro e 12,2% no conjunto 

de 2018, considerando valores em final de período. 

  

                                                
3 Nota: os dados deste parágrafo não são diretamente comparáveis com o anterior, por incluírem empréstimos de 

instituições não monetárias, mas excluírem o crédito titularizado. 
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5. MERCADO DE TRABALHO 

 

No terceiro trimestre, a taxa de desemprego manteve-se em 6,7%, o mínimo da série (iniciada 

em 2011), significativamente abaixo do valor de 8,5% no mês homólogo. A descida homóloga da 

taxa de desemprego correspondeu a uma queda de 20,6% no número de desempregados e 

um aumento de 2,1% no emprego. 

 
Figura 5.1: Taxa de desemprego total, jovem e de longa duração 

 (%, sem correção de sazonalidade) 

 

 

O crescimento homólogo do emprego teve origem nos contratos sem termo (2,7%, face a  -

0,3% nos com termo), no ensino secundário e superior (4,9% e 5,5%, respetivamente, face 

a -1,3% no ensino básico), e nos setores secundário e terciário (tvh de 2,9% e 2,1%%, face 

a -1,0% no setor primário). 

No que se refere ao desemprego, as quedas mais fortes ocorreram no nível de ensino básico 

(-29,2%, que compara com -15,8% no ensino superior e -8,9% no secundário ou pós-secundário) 

e no setor secundário (-22,5%; -22,1% no terciário e sem dados no primário). 

 

A taxa de desemprego de longa duração recuou em cadeia e em termos homólogos (para 

3,4%). A taxa de desemprego jovem subiu em cadeia (para 20,0%, após 19,4% no trimestre 

anterior, o mínimo da série), embora mantendo-se abaixo do valor homólogo. 

A queda homóloga da taxa de desemprego abrangeu todas as regiões, tendo sido mais intensa 

na A.M Lisboa (onde passou de 9,4% para 7,1%). Em cadeia, a subida da taxa de desemprego 

nas regiões Autónomas (para 8,9% na Madeira e 8,7% nos Açores, os valores mais altos do País) 

foi contrariada pelas queda no Algarve (para 5,0%, o mínimo nacional), no Alentejo (para 6,6%) 

e na A.M Lisboa. A taxa de desemprego da região Norte não se alterou face ao segundo trimestre, 

permanecendo a mais alta do Continente (7,2%). 
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Quadro 5.1: Inquérito trimestral ao emprego do INE 

 2017 3T 17 2T 18 3T 18 Tvh (%) Tvc (%) 

População ativa (103 indivíduos) 5 219,4 5 247,0 5 226,0 5 255,5 0,2 0,6 

Taxa de atividade (%) 50,7 51,0 50,9 51,2   

População empregada (103) 4 756,6 4 803,0 4 874,1 4 902,8 2,1 0,6 

- Por nível de qualificação       

  Ensino básico: até 3º ciclo 2 263,8 2 296,5 2 261,4 2 265,9 - 1,3 0,2 

  Ensino secundário ou pós-secundário 1 260,3 1 278,5 1 316,7 1 340,9 4,9 1,8 

  Ensino superior 1 232,5 1 228,0 1 296,0 1 295,9 5,5 0,0 

- Por setor       

  Sector Primário 304,4 304,5 315,1 301,6 - 1,0 - 4,3 

  Sector Secundário 1 176,8 1 181,0 1 208,1 1 215,0 2,9 0,6 

  Sector Terciário 3 275,4 3 317,5 3 350,9 3 386,1 2,1 1,1 

Trab. por conta de outrem (103) 3 948,7 3 998,8 4 065,0 4 091,4 2,3 0,7 

  Com contrato de trabalho sem termo 3 080,3 3 099,9 3 167,5 3 182,5 2,7 0,5 

  Com contrato de trabalho com termo 728,7 763,0 755,5 760,7 - 0,3 0,7 

População desempregada (103) 462,8 444,0 351,8 352,7 - 20,6 0,2 

  Ensino básico: até 3º ciclo 239,1 225,8 177,6 159,8 - 29,2 - 10,0 

  Ensino secundário ou pós-secundário 138,7 132,6 108,5 120,9 - 8,9 11,3 

  Ensino superior 85,0 85,5 65,7 72,0 - 15,8 9,6 

Desemp. à procura de novo emprego 
(103) 

407,3 385,4 309,6 301,8 - 21,7 - 2,5 

  Oriundos do Sector Primário 11,9 11,6 n.d. n.d. n.d. n.d. 

  Oriundos do Sector Secundário 102,6 85,0 83,9 65,8 - 22,5 - 21,5 

  Oriundos do Sector Terciário 266,3 261,3 190,4 203,5 - 22,1 6,9 

Taxa de desemprego (%) 8,9 8,5 6,7 6,7   

  Homens  8,4 7,7 6,4 6,2   

  Mulheres 9,3 9,2 7,1 7,2   

  Jovens (15-24 anos) 23,9 24,2 19,4 20,0   

  Longa duração (12 ou mais meses) 5,1 4,9 3,5 3,4   

  Regiões        

    Norte  9,8 9,3 7,2 7,2   

    Centro  6,9 6,8 5,3 5,4   

    A. M.  Lisboa  9,5 9,4 7,2 7,1   

    Alentejo  8,4 7,4 6,9 6,6   

    Algarve  7,7 5,2 5,3 5,0   

    R. A. Açores 9,0 8,2 8,2 8,7   

    R. A. Madeira  10,4 9,3 8,3 8,9   

População inativa (103) 5065,6 5 034,7 5 038,3 5 005,6 - 0,6 - 0,6 

Fonte: INE. Tvh(c)= taxa de variação homóloga (em cadeia); n.d. = não disponível. 
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6. CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS 

 

Segundo os dados revistos do Banco Mundial, o ano de 2018 ficou pautado por: (i) uma 

aceleração do índice da energia (de uma variação anual de 23,6% para 27,8%; de 23,5% para 

30,7% no caso do brent), a refletir sobretudo a perspetiva de redução da oferta de petróleo do 

Irão devido às sanções dos EUA; (ii) uma valorização muito mais pequena do índice dos metais 

(de 24,1% para 5,5%), devido aos receios de abrandamento económico, em particular na China, 

um grande consumidor; (iii) a manutenção de uma quebra ligeira no índice da agricultura (-

0,3%). O terceiro e o quarto trimestres foram já pautados por uma correção em cadeia dos 

índices de agricultura e metais, tendo o índice da energia recuado apenas no quarto trimestre (-

9,5%, incluindo uma descida de 11,2% em dezembro), para o que contribuiu a subida das taxas 

de juro da Fed e o abrandamento da economia mundial, afetada ainda por fatores políticos (e.g., 

protecionismo, Brexit e postura do governo italiano). 

 

Quadro 6.1: Índices e cotações das matérias-primas (médias de período) 

 2017 2018 1T 18 2T 18 3T 18 4T 18 Nov-18 Dez-18 

Índices (tvc, %)         

  Índice de agricultura* -0,6 -0,3 3,9 2,5 -6,8 -2,1 -1,3 0,6 

  Índice da energia 23,6 27,8 9,3 8,9 3,5 -9,5 -15,5 -11,2 

  Índice de metais 24,1 5,5 4,2 -0,6 -9,6 -1,0 -2,4 -1,8 

Preços de mat.-primas         

  Algodão ($/kg) 1,84 2,01 1,99 2,09 2,07 1,91 1,91 1,90 

  Tvc (%) 12,6 9,3 11,1 4,8 -1,2 -7,7 0,0 -0,9 

  Petróleo (barril de brent, $) 54,4 71,1 67,0 74,5 75,5 67,4 65,2 56,5 

  Tvc (%) 23,5 30,7 8,9 11,3 1,3 -10,7 -19,0 -13,4 

Fonte: Banco Mundial. Tvc = taxa de variação em cadeia. * Inclui bebidas, alimentação e matérias-primas agrícolas. 

 
 

Figura 6.1: Índices de matérias-primas: Agricultura, Energia e metais (2010=100) 
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7. CUSTOS DA ENERGIA 

 

7.1 Eletricidade 

 

Não havendo novos dados dos preços médios da eletricidade do Eurostat desde o anterior número 

da Envolvente Empresarial, mantém-se atual a análise então feita, abaixo reproduzida. 

No primeiro semestre de 2018, os preços médios da eletricidade sem IVA e outros 

impostos dedutíveis pagos pela indústria nacional registaram uma subida homóloga no 1º 

escalão (2.3%, após 0.6% no semestre anterior), onde se situará uma grande parte das PME, 

quebras nos dois seguintes (-3.1% e -1.9%), crescimentos de 1.6% no 4º e no 5º escalões e de 

0.2% no sexto escalão (1.6%), e uma queda de 9.5% no 7º e último escalão. Estas variações 

foram superiores às registadas na UE com exceção dos 2º e 3º escalões. Os preços da eletricidade 

sem IVA e outros impostos dedutíveis foram superiores à média da UE em todos os escalões 

comparáveis, exceto no 3º, situando-se mesmo na 5ª posição no 1º escalão – onde estarão 

muitas PME – e entre a 6ª e a 8ª posições nos demais escalões.  

 
Quadro 7.1.1: Preços sem IVA (e outros imp. ded.) da eletricidade na indústria (€/KWh) 

 Portugal UE (28) 

 1S 17 2S 17 1S 18  1S 18 2S 17 1S 18 

    #UE 28 (sem imp., 
taxas) 

  

Bandas de consumo       

IA: Consumo < 20 MWh 0.2007 0.2003 0.2053 5º em 27 (15º em 27) 0.1799 0.1859 

Tvh (%) 0.2 0.6 2.3  -2.0 1.9 

IB: [20Wh; 500 MWh [ 0.1539 0.1520 0.1492 7º em 28 (11º em 28) 0.1371 0.1378 

Tvh (%) 2.7 1.4 -3.1  0.1 -2.1 

IC: [500Wh; 2 000 MWh [ 0.1145 0.1147 0.1123 8º em 28 (12º em 28) 0.1121 0.1142 

Tvh (%) 1.8 1.3 -1.9  -1.1 0.2 

ID: [2 000; 20 000 MWh [ 0.1031 0.1043 0.1048 8º em 28 (8º em 28) 0.0979 0.0980 

Tvh (%) 1.1 1.6 1.6  -1.1 -1.0 

IE: [20 000Wh; 70 000 MWh [ 0.0877 0.0868 0.0891 8º em 28 (10º em 28) 0.0815 0.0818 

Tvh (%) 3.4 -0.1 1.6  -3.9 -3.3 

IF: [70 000; 150 000 MWh] 0.0814 0.0821 0.0816 7º em 28 (10º em 28) 0.0746 0.0750 

Tvh (%) 22.4 0.9 0.2  -2.1 -5.3 

IG: Consumo > 150 000 MWh 0.0750 0.0726 0.0679 6º em 18 (11º em 18)   

Tvh (%)   -9.5    

Fonte: Eurostat. # UE 28 (sem imp., taxas) = ranking do preço de Portugal  sem IVA e outros impostos dedutíveis (sem 

todos os impostos e taxas) na UE 28; Mwh= megawatts/hora; tvh= taxa de variação homóloga. 

 

Excluindo a totalidade de impostos e taxas (para aferir os preços de mercado sem a 

influência global da fiscalidade), confirma-se que os preços continuam claramente na 1ª metade 

da tabela em todos os escalões de consumo, mas tornam-se menos gravosos no seio da UE, 

sobretudo no primeiro escalão, significando que as empresas nacionais são relativamente mais 

afetadas por impostos não dedutíveis que as congéneres europeias. 
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7.2 Gás natural 

 

Não havendo novos dados dos preços médios da eletricidade do Eurostat desde o anterior número 

da Envolvente Empresarial, mantém-se atual a análise então feita, abaixo reproduzida. 

No primeiro semestre de 2018, os preços médios nacionais do gás natural sem IVA (e 

outros impostos e taxas dedutíveis) na indústria registaram variações homólogas mais baixas 

em todos os escalões de consumo do que na UE, com exceção do 2º, onde se registou uma 

subida acentuada (13.7%). 

Os preços sem IVA (e outros impostos dedutíveis) continuaram acima da média europeia na maior 

parte dos casos, com exceção do 3º e do 4º escalões (no 6º não é possível saber porque não há 

valor quer para Portugal quer para a média da UE). Em termos de ranking na UE, os preços 

nacionais situaram-se na 4ª  e 5ª posições nos 1º e 2º escalões, respetivamente, onde estão as 

PME, na 7ª posição no 5º escalão e na 18ª posição tanto no 3º como no 4º escalões, embora o 

nº de países com dados difira um pouco consoante os escalões.   

 

Quadro 7.2.1: Preços sem IVA (e outros imp. ded.) do gás natural na indústria (€/GJ) 

 Portugal UE (28) 

 1S 17 2S 17 1S 18 1S 18 2S 17 1S 18 

    #UE (sem imp. taxas)   

Bandas de consumo       

I1: Consumo < 1 000 GJ 15.57 15.58 15.15 4º em 24 (3º em 24) 12.00 12.57 

Tvh (%) -17.0 -4.5 -2.7  -9.2 0.2 

I2: [1 000; 10 000 GJ [ 10.78 10.42 12.26 5º em 25 (3º em 25) 9.95 10.44 

Tvh (%) -11.0 5.2 13.7  -3.6 2.2 

I3: [10 000; 100 000 GJ [ 7.74 7.52 7.59 18º em 25 (14º em 25) 7.82 8.52 

Tvh (%) -18.0 -2.1 -2.0  -5.9 3.3 

I4: [100 000; 1 000 000 GJ [ 6.65 6.35 6.61 18º em 24 (12º em 24) 6.40 6.92 

Tvh (%) -13.7 -3.2 -0.6  -3.1 3.5 

I5: [1 000 000; 4 000 000 GJ] 6.41 6.19 6.63 7º em 20 (5º em 20) 5.90 6.47 

Tvh (%) -13.1 2.4 3.4  -0.1 8.2 

I6: Consumo > 4 000 000 GJ 7.65   1º em 10, 1S 17 (1º em 10)   

Tvh (%)       

Fonte: Eurostat. # UE (sem imp., taxas) = ranking do preço de Portugal sem IVA e outros impostos e taxas dedutíveis 

(sem todos os impostos e taxas) nos países com informação disponível da UE. ; GJ= gigajoules; tvh= taxa de variação 

homóloga. Nota: não há dados para Portugal (e vários outros países europeus) no escalão acima de 4 000 000 GJ. 

 

Contudo, excluindo todos os impostos e taxas, continua a constatar-se que a situação piora 

em todos os escalões (com exceção do 6, em que não há dados) e os preços do gás natural à 

indústria de Portugal são dos mais altos entre os países com dados, na maior parte dos casos (3ª 

posição nos 2 primeiros escalões, e 5ª no quinto), sinalizando que os impostos não dedutíveis 

são relativamente baixos face à média destes países. Mais importante, continua em evidência 

que a indústria enfrenta preços relativamente elevados do gás natural antes da 

influência da fiscalidade.  
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7.3 Combustíveis 

 

No período de janeiro a novembro, o preço médio do gasóleo rodoviário sem impostos 

de Portugal registou uma subida de 15,7% em termos homólogos (18,8% na UE), para 0,626 

€/litro, valor ainda acima da média da UE (0,606 €/litro), tendo sido o 10º mais alto. 

O preço de venda ao público foi também superior à média da UE (1,349 e 1,338 €/litro, 

respetivamente), apesar do aumento homólogo ligeiramente inferior (8,9% face a 10,4% na UE), 

mas neste caso foi o 9º mais alto. O peso da fiscalidade continuou a ser inferior ao da média 

da UE (53,6%, face a 54,7%). 

O preço final continuou a ser superior ao de Espanha (1,349 e 1,208 €/litro, respetivamente) 

devido a um peso da fiscalidade mais elevado (53,6% face a 47,8%), já que o preço antes de 

impostos foi ligeiramente inferior (0,626 e 0,631 €/litro, respetivamente).  

Já em dezembro, o preço do gasóleo nacional caiu para 0,589 €/litro antes de impostos e 1,303 

€/litro após impostos (correspondendo a subidas de apenas 2,3% e 1,7% em termos homólogos, 

respetivamente), significativamente abaixo do preço médio até novembro, em reflexo da correção 

em baixa do preço do petróleo nos mercados internacionais. 

 

Quadro 7.3.1: Preço do gasóleo rodoviário em Portugal e na UE (€/litro) 

 2016 2017 Jan-Nov 18 Dez-18 

Preço do gasóleo rodoviário sem impostos*         

  Portugal 0,465 0,543 0,626 0,589 

    Tvh (%) -17,8 16,6 15,7 2,3 

    Ranking na UE (28) 11º 7º 10º   

  UE (28) 0,439 0,512 0,606  

    Tvh (%) -16,9 16,6 18,8  

Preço de venda ao público do gasóleo rodoviário*       

  Portugal 1,127 1,241 1,349 1,303 

    Tvh (%) -5,4 10,1% 8,9 1,7 

    Ranking na UE (28) 9º 9º 9º   

  UE (28) 1,124 1,214 1,338  

    Tvh (%) -9,0 8,0% 10,4  

Peso da tributação no preço (%)       

  Portugal 58,7 56,3 53,6   

  UE (28) 60,9 57,8 54,7   

Fonte: DGEG (Direção-geral de Energia e Geologia). Nota: a tributação inclui o IVA (dedutível) e o ISP, do qual estão 

isentas as instalações abrangidas pelo CELE (Comércio Europeu de Licenças de Emissão) e as empresas abrangidas pelos 

ARCE (Acordos de Racionalização de Consumos Energéticos) – nº 2 do artº 89 do CIEC (Código dos Impostos Especiais 

sobre o Consumo). * Preços do gasóleo simples. 
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8. COMPETITIVIDADE PELOS PREÇOS E PELOS CUSTOS LABORAIS 

 

8.1 Competitividade pelos preços: câmbios e inflação 

 
 

Segundo dados revistos da Comissão Europeia, a competitividade-preço de Portugal voltou a 

desagravar-se em termos homólogos no terceiro trimestre de 2018 (apreciação homóloga de 

cerca de 0,6% no Índice de Taxa de Câmbio Real Efetiva, ITCRE, medido com o deflator IPC face 

a 42 parceiros comerciais4, após 1,4% no trimestre anterior), a refletir a menor apreciação 

nominal do euro (de 2,3% para 1,4%), que contrariou uma ligeira atenuação do diferencial 

de inflação negativo face ao exterior (de -0,9 para -0,8 p.p.). 

 

Figura 8.1.1: Evolução da competitividade-preço e das componentes cambial e de diferencial 

de preços face ao exterior: 42 parceiros (tvh em % dos ITCRE e ITCNE, e diferença em p.p.) 

 

 

Os dados mais recentes mostram uma descida significativa da taxa de inflação homóloga 

(medida pelo IHPC) de Portugal no quarto trimestre (de 1,8% para 0,8%, incluindo 0,6% em 

dezembro) e um alargamento do diferencial negativo face à UE (onde a inflação desceu de 

forma apenas ligeira, de 2,2% para 2,0%), de -0,4 p.p. para -1,2%. No conjunto de 2018, a 

taxa de inflação medida pelo IHPC desceu para 1,2% (após 1,6% em 2017), correspondendo a 

uma diferencial de -0,7 p.p. face à UE (-0,1 p.p. no ano precedente). Nos EUA, a inflação 

homóloga desceu para 2,2% no quarto trimestre, incluindo 1,9% no quarto trimestre, tendo-se 

situado em 2,4% no conjunto de 2018 (2,1% em 2017). 

                                                
4 42 parceiros: 37 parceiros [UE (28)+9 outros países industrializados (Austrália, Canadá, EUA, Japão, Noruega, Nova 

Zelândia, México, Suíça e Turquia)]+5 outros países industrializados (Rússia, China, Brasil, Coreia do Sul e Hong Kong). 
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Figura 8.1.2: Taxas de inflação homólogas (%) de Portugal, UE (IHPC) e EUA (IPC), e 

diferencial de inflação entre Portugal e a UE (p.p.) 

 

 

Segundo dados do Banco de Portugal, a queda da inflação de 1,8% para 0,8% no quarto 

trimestre abrangeu tanto os serviços (de 2,9% para 1,3%, incluindo um valor de 1,5% em 

dezembro) como os bens (de 1,0% para 0,4%). Em 2018, a inflação de 1,2% repartiu-se entre 

2,1% nos serviços e 0,5% nos bens.  

   

Figura 8.1.3: Inflação (IHPC), total e componentes de bens e serviços (tvh, %) 

 

 

 

O câmbio euro/dólar (cuja evolução geralmente é um bom previsor de alterações de 
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que favorece a competitividade-preço. Num contexto de incerteza geopolítica e abrandamento 

da economia global, o aumento da aversão ao risco (comprovada pela correção dos mercados 

acionistas) gerou uma maior procura de dólares como moeda refúgio, o que penalizou o euro, a 
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parte final do ano, em 2018 o euro valorizou-se para uma cotação média anual de 1,1810 (mais 

4,5% que em 2017), a refletir a perspetiva de normalização da politica monetária do BCE e 

alguma perturbação politica dos EUA, nomeadamente. 

 

Figura 8.1.4: Taxa de câmbio euro/dólar (média mensal) 

 

 
 

8.2 Competitividade pelos custos laborais 

 

De acordo com dados revistos do indicador de competitividade-custo, no terceiro trimestre 

de 2018 registou-se um desagravamento da perda homóloga de competitividade  (apreciação 

homóloga de 2,0%, após 2,9% no trimestre anterior, no ITCRE medido com o deflator custos 

laborais unitários, CLU, face a 37 parceiros comerciais), a refletir uma menor apreciação do 

euro (de 2,0% para 1,0%), que contrariou um ligeiro alargamento do diferencial positivo de 

variação dos CLU face aos 37 principais parceiros (de 0,9 p.p. para 1,0 p.p.). 

 

Figura 8.2.1: Evolução da competitividade-custo e das componentes cambial e de diferencial 

de CLU face ao exterior: 37 parceiros (tvh em % dos ITCRE e ITCNE, e diferença em p.p.) 
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9. AJUSTAMENTO DA ECONOMIA PORTUGUESA 

 

9.1 Equilíbrio externo 

 

A Balança corrente registou um défice de 1057 M€ de janeiro a novembro de 2018, 

traduzindo uma deterioração de 1917 M€ face ao excedente observado no período homólogo 

(860 M€). A descida do saldo corrente resultou de um agravamento do défice das balanças de 

bens (em 2459 M€) e de rendimentos primários (em 634 M€), mais do que compensando o 

alargamento do excedente das balanças de serviços (em 1033 M€, para o que contribuiu em 

larga medida a rubrica de Viagens e turismo, como já referido) e de rendimentos 

secundários (em 143 M€).  

Na Balança de capital (constituída, sobretudo, por entradas líquidas de fundos comunitários), 

o saldo excedentário aumentou 16,1% em termos homólogos (266 M€, para 1919 M€), o que 

não impediu uma redução significativa do excedente da Balança Corrente e de Capital (-65,7%, 

ou -1651 M€, para 863 M€), traduzindo uma menor capacidade de financiamento da economia. 

 

Quadro 9.1.1: Balanças corrente e de capital (M€) 

 2016 2017 Jan-Nov 17 Jan-Nov 18 Var. hom. Var. abs. 

Balança Corrente 1 101 879 860 -1 057 s.s. -1 917 

  Balança de bens e serviços 3817 3511 3642 2216 -39,2% -1 426 

    Bens -9 645 -12 108 -10 847 -13 305 22,7% -2 459 

    Serviços 13 461 15 619 14 488 15 521 7,1% 1 033 

  Rendimentos primários -4 356 -4 859 -4 701 -5 334 13,5% -634 

  Rendimentos secundários 1 641 2 226 1 919 2 062 7,4% 143 

Balança de Capital 1 877 1 820 1 653 1 919 16,1% 266 

Balanças corrente e de capital 2 978 2 699 2 513 863 -65,7% -1 651 

Fonte: BdP. M€= milhões de euros; s.s.=sem significado. 

 

Segundo dados revistos do Banco de Portugal, a posição de investimento internacional (PII) 

melhorou para -103,1% do PIB no final do terceiro trimestre, após -106,1% e -105,8% no 

final dos dois trimestres anteriores. 

 

9.2 Endividamento 

 

De acordo com dados revistos, o rácio no PIB da dívida bruta não consolidada do setor não 

financeiro recuou para 361,1% no final de setembro, após 362,9% no final de junho, com 

quedas quer no Setor Público (para 160,2%) quer no Setor Privado (para 200,8%: 129,7% 

nas Empresas – onde a melhoria foi generalizada por dimensão, sendo que apenas as sedes 

sociais não acompanharam essa tendência de melhoria – e 71,1% nos Particulares). 
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Quadro 9.2.1: Rácios de dívida bruta não consolidada no setor não financeiro (% do PIB) 

 Dez-14 Dez-15 Dez-16 Dez-17 Jun-18 Set-18 

1. Setor Público não Financeiro 168,0 165,3 165,0 160,4 160,7 160,2 

2. Setor Privado não Financeiro 241,4 227,9 215,8 207,9 202,1 200,8 

2.1 Empresas privadas 155,8 147,5 139,9 135,5 130,4 129,7 

      Microempresas (344 mil) 40,1 37,5 34,7 33,0 32,2 32,0 

      Pequenas empresas (34 mil) 25,2 24,3 22,9 22,8 22,2 22,1 

      Médias empresas (6 mil) 27,8 26,7 26,1 24,5 24,0 23,8 

      Grandes empresas (1 milhar) 47,5 44,1 43,5 43,7 40,7 40,1 

      Sedes sociais 15,2 15,0 12,7 11,6 11,3 11,6 

2.2 Particulares 85,6 80,4 75,9 72,4 71,7 71,1 

3. Setor não financeiro= 1+2 409,4 393,2 380,8 368,3 362,9 361,1 

Fonte: BdP. Valores (em final de período) de dívida não consolidada, i.e., incluindo as dívidas entre setores. 

 

9.3 Contas públicas 

 

De acordo com dados do Banco de Portugal, o saldo orçamental situou-se em 6,0% do PIB no 

terceiro trimestre (ótica da Contabilidade nacional), após -3,1% e -0,9% nos dois trimestres 

precedentes, sugerindo que o Governo poderá alcançar, em 2018, um valor bem acima da meta 

de -0,7% do PIB e o melhor resultado em Democracia (seguindo-se a um valor de -3,0% em 

2017; -0.9% excluindo a recapitalização da CGD). No final do terceiro trimestre, a dívida pública 

situou-se em 125,0% do PIB, acima do valor de 121,2% previsto para 2018 no Relatório da 

Proposta de Orçamento de Estado para 2019, apresentado em outubro. 

 

Figura 9.3.1: Défice e dívida pública em Portugal (% do PIB) 
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No que se refere a dados mais recentes, numa ótica de Contabilidade Pública, a síntese de 

execução orçamental da DGO de janeiro a dezembro mostrou uma redução homóloga de 

25,2% no défice orçamental do subsetor Estado, para 3583,2 M€ (correspondendo a 1,8% 

do PIB e a 64,8% do que estava orçamentado) explicada pelo crescimento mais alto da receita  

do que da despesa (5,0% e 2,1%, respetivamente, valores mais favoráveis do que os 

orçamentados: 2,9% e 4,1%). 

 
Quadro 9.3.1: Execução orçamental do subsetor Estado (contabilidade pública)  

Jan-Dez 18 
Execução 

(M€) 

Grau 
execução 

(%) 

Tvh (%) 
Contributo 

(p.p.) 
Tvh implícita ao 

OE (%) 

Receita 47 886,0 102,1 5,0  2,9 

  Receita fiscal 44 300,2 102,8 4,9 4,6 2,1 

    Impostos diretos 19 746,5 108,1 7,7 3,1 -0,4 

      IRS 12 910,4 106,3 5,6 1,5 -0,7 

      IRC 6 339,2 112,3 10,2 1,3 -1,9 

      Outros 496,9 105,5 40,8 0,3 33,5 

    Impostos indiretos: 24 553,7 98,8 2,8 1,5 4,1 

      ISP 3 284,6 92,4 -2,4 -0,2 5,6 

      IVA 16 650,8 100,6 4,1 1,4 3,4 

      ISV 767,1 93,2 1,3 0,0 8,7 

      Imposto sobre o tabaco 
 

1 375,6 95,3 -4,8 -0,2 -0,1 

      IABA 
 

289,3 98,7 3,5 0,0 4,9 

      Imposto de selo 
 

1 564,3 103,5 6,5 0,2 2,9 

      IUC 
 

368,2 93,2 10,0 0,1 18,1 

      Outros 
 

253,8 90,3 13,3 0,1 25,4 

  Contribuições sociais 65,8 107,4 9,3 0,0 1,8 

  Receita não fiscal  3 520,0 93,9 5,2 0,4 12,1 

Despesa 51 469,2 98,1 2,1  4,1 

  Despesa corrente: 49 467,1 98,5 1,6 1,6 3,2 

    Despesas com pessoal 9 342,5 102,0 0,2 0,0 -1,7 

    Aquisições de bens e serviços 1 068,5 68,9 0,1 0,0 45,3 

    Juros 7 146,5 98,3 0,3 0,0 2,0 

    Transferências correntes 30 770,7 100,2 1,0 0,6 0,7 

    Subsídios 96,9 78,7 1,3 0,0 28,8 

    Outras despesas correntes 1 042,0 73,4 78,4 0,9 143,0 

  Despesa de capital 2 002,1 90,0 15,7 0,5 28,5 

Saldo -3 583,2 64,8 -25,1  15,6 

Fonte: DGO e cálculos próprios. OE= Orçamento de Estado. Grau de execução =100*Execução/ OE 15. 

 

O crescimento da receita traduziu subidas de 4,9% na receita fiscal (contributo de 4,6 p.p.), 

9,3% nas contribuições sociais (0,0 p.p.) e 5,2% na receita não fiscal (0,4 p.p.). 

Na receita fiscal, os impostos diretos aumentaram 7,7% (5,6% no IRS e 10,2% no IRC), e 

os impostos indiretos 2,8% (4,1% no IVA, 6,5% no Imposto de Selo e 10,0% no IUC, 

considerando os principais contributos). 
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Na despesa, a subida de 2,1% traduziu variações de 15,7% na despesa de capital (contributo 

de 0,5 p.p.) e 1,6% na despesa corrente (1,6 p.p.), onde os principais contributos vieram das 

rubricas outras despesas correntes (0,9 p.p., com uma variação de 78,4%) e transferências 

(0,6 p.p. e 1,0%), tendo as rubricas de pessoal, juros, aquisições de bens/serviços e 

subsídios registado subidas muito ligeiras e contributos praticamente nulos. 

 

A taxa de execução ficou abaixo do padrão de execução linear (12/12=100%) na despesa 

(98,1%), sobretudo na despesa de capital (90,0%), e ligeiramente acima desse padrão na 

receita (102,1%; 102,8% na receita fiscal). A taxa de execução do saldo orçamental 

(64,8%) bastante abaixo do padrão revela um défice inferior ao previsto. 

No conjunto das administrações públicas (também na ótica da contabilidade pública), o défice 

público reduziu-se para 2083,4 M€ em 2018 (menos 18,6% que em 2017), ou 1,0% do PIB, a 

refletir um aumento da receita (5,2%; 4,9% na receita fiscal) superior ao da despesa (4,5%: 

4,3% na corrente e 6,5% na de capital). De realçar ainda que o défice público nesta ótica de 

caixa se situou abaixo do que era esperado (3536,5 M€), pelo que se espera que se situe abaixo 

do previsto também na ótica das contas nacionais (0,7% do PIB), a que interessa para efeito 

dos compromissos europeus em matéria orçamental. 
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