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EDITORIAL  

 

1. Destacam-se no primeiro trimestre deste ano, na envolvente europeia, dois 

marcos simbólicos: a celebração do 60º aniversário do Tratado de Roma, logo seguida 

da notificação britânica que deu início formal ao processo de saída do Reino Unido da 

União Europeia. 

Ambos os marcos dão conta de uma Europa em busca de um rumo, entre forças 

contraditórias, de coesão e desintegração. 

Receosa de provocar mais clivagens ou de “queimar” soluções, a Comissão limitou-se, 

no seu Livro Branco sobre o Futuro da Europa, a apresentar aos Estados-membros 

cinco cenários, para reflexão.  

Na declaração solene dos dirigentes europeus, em Roma, a frase “atuaremos em 

conjunto, a ritmos e com intensidades diferentes quando for necessário, avançando 

todos na mesma direção”, parece indicar a opção por um desses cenários: o da Europa 

a várias velocidades. 

Resta esperar que passadas as próximas eleições em vários países da União Europeia, 

cujos resultados são cruciais para clarificar o enquadramento político, seja possível dar 

conteúdo concreto às intenções expressas dessa declaração. 

Quanto ao Brexit, as partes envolvidas mantêm um posicionamento pouco propício à 

dissipação da incerteza e dos receios que este processo inédito levanta às empresas de 

ambos os lados do Canal. 

 

2. No plano nacional, salientam-se diversos sinais animadores na conjuntura 

económica: os resultados do quarto trimestre vieram confirmar o desempenho da 

atividade acima do esperado, na segunda metade de 2016, após um início de ano que 

dececionou, pelo menor dinamismo. 

Estes resultados são particularmente positivos, porque se ficaram a dever, 

fundamentalmente, à aceleração das exportações (com aumentos de quotas de 

mercado) e do investimento empresarial. 

Os indicadores já disponíveis relativos ao início de 2017 dão conta de algum reforço 

destas dinâmicas positivas. 

Os números do emprego continuam a evidenciar um maior dinamismo do mercado do 

trabalho com o emprego a aumentar 1.8% no quarto trimestre, aumento este 

concentrado nos setores secundário e terciário e nos níveis de ensino mais qualificados. 
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Mantêm-se, contudo, razões para alguma prudência, que se prendem com a 

sustentabilidade a prazo desta rota de recuperação económica. 

O facto de o aumento do emprego ser superior ao crescimento da atividade económica, 

com uma queda da produtividade de 0.2% em 2016, sugere que, a médio prazo, o 

atual dinamismo do mercado do trabalho pode facilmente ser reversível. 

Nas suas projeções para 2017/2019, o Banco de Portugal antevê um abrandamento na 

evolução do emprego e uma recuperação da produtividade inferior à observada em 

anteriores fases de recuperação, traduzindo-se num crescimento dos salários reais 

igualmente baixo. 

Ora, se esta moderação salarial não se verificar, a degradação dos custos unitários do 

trabalho relativos penalizará a competitividade externa, colocando em risco as duas 

variáveis chave essenciais ao crescimento económico: o investimento e as exportações. 

Acresce que a retoma do investimento ainda conta com um contributo significativo da 

componente de material de transporte, o que indicia alguma fraqueza na sua 

capacidade para impulsionar ganhos mais significativos de produtividade (pese embora 

a componente de máquinas e equipamento dar, finalmente, sinais de recuperação). 

Finalmente, as projeções do Banco de Portugal apontam para uma aceleração do PIB 

em 2017, consistente com a manutenção de equilíbrios macroeconómicos 

fundamentais, mas para um abrandamento ligeiro nos dois anos seguintes, ficando 

ainda aquém do necessário ao reinício do processo de convergência real face à Área 

Euro. 

Fiquemos, pois, atentos – e ativos – quanto às duas condições apontadas para que um 

maior crescimento seja possível: aprofundar a orientação de recursos para empresas 

mais expostas à concorrência internacional e mais produtivas, e continuar o processo 

de redução do elevado nível de endividamento dos vários setores. 

 

João Costa Pinto 
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1. ENQUADRAMENTO  

 

1.1 Enquadramento internacional 

 

No dia 17/1, o eurodeputado António Tajani foi eleito Presidente do Parlamento Europeu. 

No mesmo dia, a UE e os EUA publicaram uma avaliação conjunta dos progressos alcançados nas 

negociações para um Acordo de Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento (TTIP) 

desde o início das negociações, em julho de 2013. 

No início de fevereiro, a UE e o México acordaram em acelerar negociações para um Acordo 

de Comércio Livre novo e remodelado, e agendaram duas rondas negociais antes do verão, 

tendo também prosseguido o processo negocial com a Indonésia com o mesmo propósito. 

No dia 15/2, o Parlamento Europeu aprovou o Acordo Comercial Global entre a UE e o Canadá 

(CETA), que será aplicado provisoriamente em abril, antes da ratificação pelos Estados-membros. 

No dia 22/2, a Comissão Europeia congratulou-se com a entrada em vigor, nesse dia, do Acordo 

de Facilitação do Comércio da OMC (AFC), que visa simplificar e clarificar os procedimentos 

internacionais de importação e de exportação, as formalidades aduaneiras e de trânsito, tornando 

as transações menos onerosos e contribuindo, assim, para o crescimento económico global. 

No dia 1/3, a Comissão Europeia apresentou o Livro Branco sobre o futuro da Europa, que 

enuncia os principais desafios e oportunidades na próxima década, traçando cinco cenários até 

2025 em função das escolhas adotadas, a título ilustrativo. O Livro Branco foi um contributo para 

a celebração, em 25/3, do 60º aniversário do Tratado de Roma, onde se refletiu sobre o 

estado da União Europeia e do processo de integração, tendo os dirigentes adotado uma 

declaração que define uma visão conjunta para os próximos anos. 

No dia 29/3, o Conselho Europeu recebeu uma carta da Primeira-ministra Theresa May 

notificando formalmente a intenção do Reino Unido se retirar da União Europeia, nos termos do 

art.º 50.º do Tratado da UE, dando assim início formal ao processo conhecido como Brexit, 

que envolverá longas negociações. 

Em termos de política monetária, no primeiro trimestre destaca-se a subida esperada da 

principal taxa de juro diretora da Fed na reunião de 15 de março (de um intervalo de 0.5-0.75% 

para 0.75-1.0%), continuando a apontar para um ajustamento gradual (mais duas subidas de 

0.25 p.p. em 2017). Por sua vez, o BCE manteve as suas taxas de referência em mínimos e não 

indicou novas alterações no programa de compra de ativos (com o montante de compras 

mensais a diminuir de 80 para 60 mil M€, milhões de euros, a partir de abril, de acordo com 

decisão de dezembro), embora nos relatos da reunião de janeiro a autoridade monetária tenha 

admitido que "desvios limitados e temporários" da chave de capital "são possíveis e inevitáveis", o 

que poderá ajudar países que, como Portugal, estão já perto de atingir os limites de detenção de 

Fed sobe taxa 

diretora 

 

BCE melhora 

cenário macro e 

sinaliza redução 

do programa de 

compra de ativos 

em 2018, mas 

admite  flexibilizar 

as regras,  o que 

favorece países 

como Portugal 

Ponto de situação 

do TTIP 

CETA aprovado 

inicia-se em abril 

Livro Branco 
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Tratado de Roma 
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/january/tradoc_155242.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/january/tradoc_155242.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-183_pt.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1621&title=Commission-publishes-negotiating-proposals-for-EU-Indonesia-trade-deal
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/20170209IPR61728/ceta-parlamento-europeu-aprova-acordo-de-com%C3%A9rcio-livre-entre-a-ue-e-o-canad%C3%A1
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-188_pt.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/livro_branco_sobre_o_futuro_da_europa_pt.pdf
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/03/25-rome-declaration/
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títulos pelo BCE, o que levou a uma descida das yields soberanas, mas apenas temporária. Por 

outro lado, o abandono da expressão “referência à utilização de todos os instrumentos 

disponíveis” na reunião de 9 de março sugere que a redução gradual do programa de compra de 

ativos será iniciada nos primeiros meses de 2018. Destaca-se ainda a revisão do cenário 

macroeconómico do BCE para a Área Euro, com valores mais altos de crescimento (+0.1 

p.p. tanto em 2017 como em 2018, para 1.8% e 1.7%, respetivamente, mantendo-se a previsão 

de 1.6% para 2019), mas sobretudo de inflação  (+0.3 p.p. em 2017, para 1.7%, e mais 0.1 p.p. 

em 2018, para 1.6%, mantendo-se em 1.7% a previsão para 2019). Relativamente à recente 

subida da inflação na Área Euro, o Presidente do BCE, Mario Draghi referiu que resulta 

essencialmente do aumento dos preços dos bens energéticos, não sendo ainda evidente o 

contágio a outras classes de bens. 

 

1.2 Enquadramento nacional 

 

Seleção de legislação nacional publicada de final de dezembro a final de março: 

O Decreto-Lei n.º 6/2017, de 06/01, cria a Fatura Única Portuária por Escala de Navio, 

uma medida prevista o Simplex+2016. 

O Ofício-Circulado n.º 15552/2016, de 30/12/16, determina a entrada em vigor, a partir de 

01/01/2017, do Sistema de Exportador Registado (REX), que permitirá a certificação de 

origem das mercadorias (declaração do caráter originário das mercadorias) pelos próprios 

exportadores da UE após registo nesse sistema, inicialmente apenas no quadro do 

Sistema de Preferências Generalizadas (SPG), podendo as autoridades aduaneiras emitir ainda, 

numa fase transitória, até 31/12/17, certificados de circulação EUR.1 ou certificados de 

origem de substituição, FORM. A., a pedido dos exportadores não registados. Após 1/1/18, 

todos os exportadores da UE para países SPG deverão estar registados para emitir certificados 

de origem para valores acima de 6 mil €, sendo a emissão facultativa para valores inferiores. 

A Portaria n.º 34/2017, de 18/01, regula a criação da medida Contrato-Emprego, que 

consiste na concessão, ao empregador, de um apoio financeiro à celebração de contrato de 

trabalho com desempregado inscrito no Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P.. 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 25/2017, de 30/01, aprova os princípios técnicos, a 

metodologia e as regras de operacionalização do Orçamento Participativo Portugal 2017. 

A Portaria n.º 105/2017, de 10/3, regula a criação do Sistema de Incentivos ao 

Empreendedorismo e ao Emprego, SI2E, para financiamento a micro e pequenas 

empresas, que foi apresentado no dia 14/3 pelo Primeiro-Ministro. O apoio destina-se a projetos 

de investimento inferiores a 235 mil euros orientados para a criação de emprego e valor 

acrescentado local, sendo gerido pelas comunidades intermunicipais ou áreas metropolitanas e 

pelos grupos de ação local, em articulação com os programas operacionais regionais. Com um 

Subida recente da 

inflação na AE 

associada apenas 

à energia 

Sistema de 

Exportador 

Registado (REX) 

para auto-

certificação de 

origem de 

mercadorias 

entra em vigor 

Medida Contrato-

Emprego 

Orçamento 

Participativo 

Portugal 

Sistema de 

incentivos ao 

emprego e 

empreendedorismo 

para micro e 

pequenas 

empresas, quase ½ 

para territórios de 

baixa densidade 

https://dre.pt/application/conteudo/105711791
http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/F09D6A5F-6CE0-4717-802F-D0C5B3CE5E3E/0/15552_2016.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/105820642
https://dre.pt/application/conteudo/106579662
http://www.portugal.gov.pt/pt/pm/noticias/20170314-pm-mpi-empreendedorismo.aspx
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orçamento de 320 M€, 47% desse montante destina-se aos territórios de baixa densidade 

populacional, não podendo ser transferido para regiões mais desenvolvidas.  

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2017, de 24/03, aprova o modelo de avaliação 

prévia de impacto legislativo (Comporta Regulatória, medida do SIMPLEX 2016). 

A Lei n.º 10-A/2017, de 29/03, reduz o pagamento especial por conta (PEC) previsto no 

artigo 106.º do Código IRC e cria condições para a sua substituição por um regime 

adequado de apuramento da matéria coletável. 

No período em apreço, destaca-se ainda a publicação de um número muito significativo de 

contratos coletivos de trabalho e portarias de extensão abrangendo variados setores, o 

que traduz um aumento da  Regulamentação Coletiva de Trabalho.  

 

Seleção de notícias de envolvente nacional de final de dezembro a final de março: 

No dia 16/1, o Governo lançou, no âmbito do Programa Capitalizar (integrado no Programa 

Nacional de Reformas, PNR), cinco novas linhas de crédito destinadas a PME, no 

montante global de 1600 M€. 

No dia 31/1, o Governo lançou a Estratégia para a Indústria 4.0 (integrado no PNR), 

constituída por um conjunto de 60 medidas (das quais foram destacadas 10) de iniciativa 

pública e privada que deverão ter impacto sobre mais de 50 mil empresas a operar em Portugal 

e, numa fase inicial, permitirão requalificar e formar mais de 20 mil trabalhadores em 

competências digitais, contemplando 4.5 mil M€ de investimento nos próximos 4 anos. 

No dia 7/2, o Primeiro-Ministro apresentou o Programa de Valorização das Áreas 

Empresariais (integrado no PNR), que se destina a reforçar a competitividade das regiões de 

convergência, melhorar as condições de instalação das empresas nas áreas com falta de espaços 

de implantação empresarial, potenciar a criação de emprego e aumentar as exportações. O 

programa prevê um investimento de 180 M€, dos quais 102 M€ em acessibilidades rodoviárias e 

78 M€ na criação e expansão de zonas empresariais. Os critérios para este investimento passaram 

pela redução do tempo de percurso, o custo por quilómetro e a dimensão do tecido empresarial. 

No dia 8/2, Portugal apresentou 30 novas candidaturas a fundos comunitários, no âmbito do 

programa Mecanismo Conectar Europa (CEF na sigla inglesa), representando um investimento 

global de 1.2 mil M€, onde a maior fatia vai para os projetos ferroviários (cinco, num total de 

1016 M), seguido pelos do sector marítimo-portuário (quatro, num total de 97 M€), da 

rodovia (cinco projetos, num total de 3.6 M€) e da Força Aérea (oito, num total de 33 M€). 

Cinco das candidaturas são apresentadas ao CEF Coesão e as restantes 25 ao CEF Geral. Está em 

causa maioritariamente investimento público (1140 M€), mas também privado (56 M€). 

O Conselho de Ministros de 9/2 aprovou uma resolução que cria o programa de regularização 

extraordinária dos vínculos precários na Administração Pública (PREVPAP).  
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regulamentação 

coletiva de 

trabalho 
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https://dre.pt/application/conteudo/106654347
https://dre.pt/application/conteudo/106667554
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/meco/noticias/20170116-meco-capitalizar.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/meco/noticias/20170130-mecon-industria-4.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/pm/noticias/20170207-pm-areas-empresariais.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mpi/docs/20170207-mpi-areas-empresariais.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mpi/docs/20170207-mpi-areas-empresariais.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mpi/noticias/20170208-mpi-fundos-transportes.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/o-governo/cm/comunicados/20170209-com-cm.aspx
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No dia 15/2, o Governo e os Aeroportos de Portugal (ANA) assinaram um memorando de 

entendimento cujo objetivo é estudar uma solução de um aeroporto complementar no 

Montijo que aumente a capacidade aeroportuária na área metropolitana de Lisboa, devido ao 

esgotamento da capacidade do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. 

O Conselho de Ministros de 16/2 aprovou a proposta de lei que estabelece o quadro de 

transferência de competências para as autarquias locais e as entidades intermunicipais 

nos domínios da educação, da saúde, da ação social, dos transportes, da cultura, da habitação, 

da proteção civil, do policiamento de proximidade, das áreas portuárias e marítimas, do cadastro 

rústico e da gestão florestal. O processo de descentralização deverá assegurar o aumento da 

participação das Autarquias Locais na receita pública de 14% para os 19% previstos no PNR. 

No dia 22/2, o FMI divulgou o relatório da 5ª Avaliação Pós-Programa de Ajustamento, e 

salientou que, apesar da retoma económica, as perspetivas de crescimento a médio prazo 

continuam condicionadas pelo elevado endividamento empresarial e outros problemas estruturais. 

No dia 23/2, o Primeiro-Ministro apresentou o Programa Interface (integrado no PNR), que 

visa “pôr em contacto empresas, universidades e politécnicos, conhecimento e necessidades, 

promover o desenvolvimento através de oportunidades de investigação, e desenvolver produtos a 

partir de investigações já concluídas”. 

No dia 10/3, a Comissão considerou que a recapitalização da CGD pelo Estado português 

não constitui um novo auxílio estatal. 

No dia 15/3 foi apresentada a Estratégia Turismo 2027, que tem como objetivos duplicar, 

em dez anos, as receitas turísticas, aumentar o número de dormidas, reduzir o índice de 

sazonalidade, aumentar as habilitações dos profissionais do turismo, assegurar um impacto local 

positivo  do turismo e o cumprimento de metas ambientais. 

No mesmo dia foi apresentado pelo Ministro da Economia o Livro de Reclamações Online 

(medida Simplex+), que será disponibilizado aos consumidores a partir de 1/7, aplicando-se 

durante o primeiro ano aos serviços essenciais de comunicações eletrónicas, serviços postais, 

eletricidade, gás natural, águas e resíduos, sendo depois alargado aos outros setores. 

O Conselho de Ministros de 16/3 aprovou, no âmbito do Programa Capitalizar, um conjunto de 

diplomas que visa agilizar o processo de reestruturação empresarial, a submeter a consulta 

pública alargada, contemplando: (i) A Revisão do PER (Processo Especial de Revitalização) e do 

Regime de Insolvência mediante alterações ao Código das Sociedades Comerciais e ao Código 

da Insolvência e da Recuperação de Empresas; (ii) Novos regimes e figuras ao nível dos 

mecanismos extrajudiciais que vêm simplificar o processo de recuperação de empresas: o 

Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas (RERE); o Regime de Mediador de 

Recuperação de Empresas; o Regime Jurídico de Conversão de Créditos em Capital; e 

o Regime da apropriação do bem empenhado no penhor mercantil. Para o 

acompanhamento e conclusão do trabalho no âmbito do Programa Capitalizar, o Governo 

prorrogou o mandato da Estrutura de Missão para a Capitalização das Empresas até 30/6. 
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http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mpi/noticias/20170215-mpi-novo-aeroporto-lisboa.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/o-governo/cm/comunicados/20170216-com-cm.aspx
http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/02/22/Portugal-Fifth-Post-Program-Monitoring-Discussions-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-44674
http://www.portugal.gov.pt/pt/pm/noticias/20170223-pm-apres-interface.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/pm/noticias/20170223-pm-interface.aspx
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-556_pt.htm
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mf/noticias/20170310-mf-cgd.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/meco/noticias/20170315-meco-btl.aspx
http://estrategia.turismodeportugal.pt/
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/meco/noticias/20170315-meco-livro-reclamacoes.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/o-governo/cm/comunicados/20170316-com-cm.aspx
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No dia 20/3 foi apresentado pela Ministra do Mar o Plano de Segurança, Sustentabilidade e 

Navegabilidade do Douro, que visa alargar as possibilidades de navegação do rio e equipará-lo 

às melhores autoestadas fluviais da Europa, tendo já financiamento comunitário. 

O Conselho de Ministros de 21/3 aprovou, após consulta pública, um conjunto de medidas no 

âmbito da Reforma do Setor Florestal, que tem como objetivo de aproveitar o património para 

criar riqueza e emprego, conforme referiu o Ministro da Agricultura. 

No dia 21/3, o Governo anunciou a revisão das condições do empréstimo do Estado ao 

Fundo de Resolução com o objetivo de “assegurar a estabilidade financeira, após um período 

de profunda recessão”, e de “favorecer o reforço da capitalização dos bancos portugueses, bem 

como da competitividade da economia portuguesa”.1 

No dia 21/3, o Ministério do Ambiente identificou um conjunto de medidas para aplicar aquando 

do período de transição para o novo regime de concorrência na gestão de resíduos de 

embalagens, que entrará em vigor a 1 de abril. Durante o primeiro ano de operação das novas 

licenças atribuídas às entidades gestoras – Sociedade Ponto Verde e Novo Verde – será feito um 

acompanhamento por parte da tutela, com vista a identificar os eventuais fatores críticos que 

possam vir a ocorrer no período de transição para o novo modelo de gestão. 

No dia 22/3, no âmbito do Semestre Europeu, a Comissão Europeia apresentou o relatório do 

Procedimento por Desequilíbrio Macroeconómicos Excessivos relativo a Portugal.2 

No Conselho de Ministros de 30/3 foi aprovada a criação da Estrutura de Missão Portugal In, 

com mandato até final de 2019, que terá como desígnio atrair para Portugal investimento (direto 

estrangeiro) que pretenda permanecer na UE após a saída do Reino Unido (Brexit). 

No dia 31/3, o Primeiro-ministro afirmou que a última semana do mês foi “ decisiva para a 

estabilização do sistema financeiro português” com a  conclusão da capitalização da CGD, a 

venda do Novo Banco ao investidor norte-americano Lonestar e a aprovação no Conselho de 

Ministros de 30/3 do acordo para a recuperação de créditos dos lesados do BES. 

No mesmo dia, a Ministra do Mar afirmou que Portugal poderá dobrar a sua plataforma 

continental para quatro milhões de km2 dentro de dois a três anos, altura em que se prevê uma 

decisão sobre o pedido de extensão. 

                                                
1 Uma nota do Ministério das Finanças refere que “a maturidade dos empréstimos foi revista para dezembro de 
2046, para que o pagamento anual por parte dos bancos seja satisfeito pelas receitas da contribuição ordinária e da 
contribuição sobre o sector bancário, mantendo-se o esforço de contribuição dos bancos ao nível atual”, 
permitindo “o pagamento integral das responsabilidades do Fundo de Resolução, bem como a respetiva remuneração, 
sem necessidade de recurso a contribuições especiais ou qualquer outro tipo de contribuições extraordinárias por parte 
do setor bancário”. A revisão das condições do empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução não alterou as 
responsabilidades do setor bancário” e  “contou com o acordo da Comissão Europeia”, possibilitando “reduzir a 
incerteza face às responsabilidades anuais dos bancos no futuro, independentemente das contingências que 
venham a recair sobre o Fundo de Resolução”. 
2 Foi salientado que,  apesar do quarto ano consecutivo de recuperação, a economia portuguesa continua vulnerável a 
choques, com a procura interna a ser alimentada pelo consumo privado. A retoma esperada do investimento, com o 
apoio dos fundos da UE, deverá ajudar a reequilibrar a economia mediante o aumento da quota-parte dos setores 
transacionáveis. Contudo, o crescimento potencial continua aquém do registado antes da crise e abaixo da média da 
UE, o elevado volume de crédito em incumprimento continua a colocar desafios à banca, e a sustentabilidade da dívida 
pública a médio e longo prazo depende de uma consolidação orçamental sólida, entre outros aspetos. 
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http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mm/noticias/20170320-mm-mdn-douro.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/o-governo/cm/comunicados/20170321-com-cm-ext.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mafdr/noticias/20170302-mafdr-floresta.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mf/noticias/20170321-mf-fundo-resolucao.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mamb/noticias/20170321-mamb-residuos.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0087&rid=1
http://www.portugal.gov.pt/pt/o-governo/cm/comunicados/20170330-com-cm.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/pm/noticias/20170331-pm-novo-banco.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mf/noticias/20170330-mf-cgd.aspx
https://www.bportugal.pt/comunicado/comunicado-do-banco-de-portugal-sobre-o-processo-de-venda-do-novo-banco-5
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mm/noticias/20170331-mm-plataforma-continental.aspx
http://www.portugal.gov.pt/media/26445654/20170321-mf-fundo-resolucao.pdf
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2. ATIVIDADE ECONÓMICA GLOBAL 

 

2.1 Evolução recente do PIB e de outros indicadores de atividade 

 

Em 2016, o PIB registou um crescimento real de 1.4%, valor um pouco abaixo de 2015 

(1.6%), mas acima das previsões mais recentes, refletindo o desempenho acima do 

esperado no segundo semestre, acelerando até uma taxa de variação homóloga de 2.0% no 

quarto trimestre (que compara com tvh de 1.7% no terceiro trimestre e 1% quer no primeiro 

quer no segundo trimestres), após um início de ano com menor dinamismo. 

 

Quadro 2.1.1: PIB e componentes de despesa 

 2015 2016 1T 16 2T 16 3T 16 4T 16 

PIB       

  Tvcr (%) 1.6 1.4 0.3 0.2 0.9 0.6 

  Tvhr (%) 1.6 1.4 1.0 1.0 1.7 2.0 

Componentes de despesa (tvhr, %)        

  Consumo Final (peso no PIB, preços 2016: 83.9%) 2.2 1.9 2.3 1.4 1.6 2.5 

    Consumo Privado (65.8%), do qual:  2.6 2.3 2.5 1.6 1.9 3.1 

      Bens alimentares (12.0%) 1.1 1.3 1.1 0.9 1.9 1.2 

      Bens duradouros (5.6%) 11.9 9.5 11.7 7.8 6.2 12.5 

      Bens correntes não alim., serviços (46.2%) 1.9 1.6 1.8 1.0 1.4 2.4 

    Consumo Público (18.1%) 0.8 0.8 1.4 0.8 0.5 0.5 

  FBC (14.9%), da qual:  4.6 -0.9 -2.1 -2.1 -1.8 2.6 

    FBCF (14.8%) 4.5 -0.3 -2.5 -2.2 -0.1 3.9 

      Recursos biológicos cultivados (0.2%) 0.1 0.0 -0.2 0.0 0.1 0.1 

      Outras máq. e eq., sist. Armamento (3.6%) 6.0 1.4 -5.4 -2.4 7.0 6.9 

      Eq. de transporte (1.3%) 24.2 8.8 18.2 3.4 0.6 15.3 

      Construção (7.3%) 4.1 -2.2 -3.4 -3.8 -3.4 1.7 

      Produtos de propriedade intelectual (2.4%) -3.5 -1.2 -3.8 0.0 -1.8 0.9 

  Exportações (40.2%) 6.1 4.4 3.7 1.9 5.6 6.4 

    Bens (28.8%) 6.6 4.7 3.8 2.5 5.8 6.6 

    Serviços (11.4%) 4.8 3.6 3.2 0.1 5.0 5.9 

  Importações (39.1%) 8.2 4.4 4.8 1.5 3.9 7.3 

    Bens (32.9%) 8.5 4.7 5.3 1.9 4.2 7.6 

    Serviços (6.2%) 6.4 2.0 1.4 -0.8 1.8 5.7 

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

  Procura Interna (98.8%) 2.6 1.5 1.6 0.9 1.1 2.6 

  Exportações líquidas (1.2%) -1.0 -0.1 -0.6 0.1 0.6 -0.6 

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 ligeiro do PIB em 2016 traduziu a descida do contributo positivo da procura 

interna (para 1.5 p.p., após 2.6 p.p. em 2015), que continuou a assegurar o crescimento, 
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tendo a procura externa líquida voltado a registar um desagravamento significativo (-0.1 

p.p., face a -1.0 p.p. em 2015), passando a apresentar um contributivo já pouco negativo. 

A evolução menos favorável da procura interna em 2016 traduziu o abrandamento ligeiro do 

consumo privado (para 2.3%, após 2.6% em 2015, para o que contribuiu a desaceleração 

dos bens de consumo duradouro, com variações de 9.5% e 11.9%, respetivamente), bem como 

a quebra da FBCF (-0.3%, após 4.5% em 2015, a refletir a quebra de -2.2% na Construção, 

passado o efeito da construção do Túnel do Marão em 2015, e o abrandamento para 8.8% no 

Equipamento de transporte e 1.4% nas Outras máquinas e equipamentos, neste caso a refletir 

a venda de equipamento militar à Roménia, registada como desinvestimento e exportação), 

pese embora alguma reanimação de ambas as rubricas no quarto trimestre (para tvh de 

3.1% no consumo privado e 3.9% na FBCF, que interrompeu assim a trajetória de descida), 

alargando o contributo da procura interna para 2.6 p.p.. O consumo público manteve um 

crescimento ligeiro em 2016 (0.8%, com uma tvh de 0.5% no quarto trimestre). 

O contributo menos negativo da procura externa líquida em 2016 traduziu uma 

desaceleração mais forte das importações (de 8.2% para 4.4%) do que das exportações 

(de 6.1% para 4.4%), que mesmo assim continuaram a evidenciar um crescimento 

significativo. O abrandamento das exportações em 2016 abrangeu tanto os bens como os 

serviços – onde a aceleração do Turismo não foi suficiente para contrariar a evolução nos 

outros serviços, segundo o INE – embora no quarto trimestre já se tenha registado um maior 

dinamismo (tvh de 6.4%: 6.6% nos bens e 5.9% nos serviços), só que, como as importações 

cresceram ainda mais (7.3%), o resultado foi a retoma de um contributo negativo da procura 

externa líquida nesse trimestre (-0.6 p.p., após +0.6. p.p. no terceiro trimestre). 

 

O crescimento do PIB nominal reduziu-se de 3.7% em 2015 para 3.1% em 2016 (apesar de 

um maior dinamismo no quarto trimestre, com a tvh a subir para 3.3%), um abrandamento 

mais forte do que em volume, em resultado de menor dinâmica dos preços, aferida pelo menor 

crescimento do deflator do PIB (que passou de 2.1% para 1.6%). 

 

O peso das exportações no PIB (nominal) subiu para um máximo histórico de 41.6% no 

quarto trimestre de 2016, embora tenha recuado ligeiramente em média anual (para 

40.2%, após 40.6% em 2015), estabilizando na casa dos 40%.  
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Figura 2.1.1: Intensidade exportadora (total, bens e serviços) 

 

 

 

A taxa de investimento (peso da FBCF no PIB, valores a preços correntes) recuou de 15.3% 

em 2015 para um mínimo anual de 14.8% em 2016 (na série iniciada em 1995), com 

valores de 9.6% nas Sociedades Não Financeiras, 3.2% nas Famílias e ISFLSF, 1.6% nas 

Administrações Públicas e 0.3% nas Sociedades Financeiras. Apesar de tudo, a descida 

da taxa de investimento foi já menos significativa em 2016 e registou-se uma recuperação 

para 15.2% no quarto trimestre – face a um mínimo de 14.6% no terceiro trimestre – 

com origem nas Administrações Públicas (taxa de 2.2%, apos 1.4% no terceiro trimestre).  

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

 

 

 
No que se refere à evolução da FBCF por setor institucional, a estabilização em termos 

nominais registada em 2016 traduziu o crescimento de 6.3% nas Sociedades não Financeiras 

e, em menor medida, de 41.6% nas Sociedades Financeiras (com um peso de apenas 2.1% no 

total), compensando as quedas de 28.9% nas Administrações Públicas e de 0.8% nas Famílias 

e ISFLSF. A virtual estabilização nominal da FBCF no ano traduziu a recuperação homóloga de 
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4.6% no quatro trimestre (após três trimestres em queda), impulsionada pelas subidas de 

15.2% nas Sociedades não Financeiras e 2.7% nas Famílias e ISFLSF, que contrariaram o 

agravamento da descida nas Administrações Públicas (para uma tvh de -34.5%), não obstante 

uma forte recuperação em cadeia (53.7%). Os dados para o conjunto do setor privado 

mostram um crescimento de 5.1% em 2016 (3.6% em 2015) e 16.0% no quarto trimestre. 

 

O VAB (sem impostos líquidos de subsídios) registou também um abrandamento em 2016 (de 

uma variação anual de 1.2% para 0.9%), a refletir um pior andamento na Atividade 

financeira, seguradora e imobiliária (de -0.4% para -1.7%), na Indústria (de 2.0% para 

0.7%), na Construção (de 0.0 para -1.8%), na Agricultura, silvicultura e pesca (de 6.8% 

para -5.0%) e no Comércio e reparação automóvel, alojamento e restauração (de 3.6% 

para 3.4%). Esta evolução foi minorada por um andamento mais favorável na Energia, águas 

e saneamento (de -3.3% para 2.8%), nos Transportes e armazenamento, informática e 

comunicação (de -1.5% para 0.7%) e nos “outros serviços” (de 0.9% para 1.2%). No quarto 

trimestre, a aceleração homóloga do VAB traduziu uma melhoria de andamento na maioria 

dos setores (com destaque para o maior dinamismo no Comércio e reparação automóvel, 

alojamento e restauração, o setor com maior peso) e a estabilização nos restantes. 

 
Quadro 2.1.2: VAB por ramos  

 2015 2016 1T 16 2T 16 3T 16 4T 16 

VAB total e por ramos (tvhr, %)* 1.2 0.9 0.7 0.2 0.9 1.7 

  Agricultura, Silvicultura e Pesca (peso em 2016: 2.2%) 6.8 -5.0 -1.5 -5.2 -6.8 -6.4 

  Indústria (13.9%) 2.0 0.7 0.8 -0.8 1.4 1.4 

  Energia, Águas e Saneamento (4.6%) -3.3 2.8 -0.1 2.3 4.2 5.1 

  Construção (3.9%) 0.0 -1.8 -3.2 -3.2 -2.6 1.7 

  Comércio e rep. aut, Aloj. e Restauração (20.3%) 3.6 3.4 3.3 2.7 3.3 4.4 

  Transp. e armaz., Inf. e comunicação (8.0%) -1.5 0.7 -1.3 -2.0 1.9 4.4 

  Ativ. Financeira, Seguradora e Imobiliária (17.1%) -0.4 -1.7 -2.0 -2.7 -1.5 -0.7 

  Outros Serviços (29.9%) 0.9 1.2 1.5 1.8 0.7 0.7 

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). 

 

Quanto aos dados de conjuntura mais recentes, é de realçar a melhoria do indicador 

coincidente do BdP para a evolução homóloga tendencial de atividade em janeiro e 

fevereiro (para 1.4% neste último mês), após a subida registada no quarto trimestre, sugerindo 

um reforço da dinâmica positiva de fundo (expurgada de efeitos cíclicos) e uma retoma mais 

sustentada da atividade no início de 2017. O indicador coincidente análogo para o 

consumo privado aponta para a continuação de um crescimento moderado desta rubrica, 

(2.3% em fevereiro, pelo quarto mês seguido). Por usa vez, o indicador de FBCF do INE 

registou uma recuperação homóloga de 0.9% no quarto trimestre de 2016 (em termos 

nominais) e acelerou para uma tvh de 5.5% no trimestre até janeiro, sinalizando uma maior 

dinâmica de investimento no início de 2017. 
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Figura 2.1.3: PIB e Indicador Coincidente para a evolução homóloga tendencial de atividade 

do Banco de Portugal, BdP (tvhr, %) 

 

 

Em termos de informação avançada, o Indicador de Clima do INE (calculado a partir do 

inquérito às empresas e consumidores, estando calibrado para antecipar a tvh do PIB), subiu 

para um máximo de mais de 14 anos em fevereiro (1.6%), apontando para uma aceleração da 

atividade económica nos próximos meses. A melhoria do indicador de clima em janeiro e 

fevereiro traduziu a subida nos indicadores de confiança da construção e obras públicas, 

dos serviços, dos consumidores e, em menor medida, do comércio, tendo-se registado 

uma estabilização no caso da indústria transformadora. 

 

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) 
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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)  

 

 

Em março, o Índice de Sentimento Económico da Comissão Europeia para Portugal 

(construído com base em dados do inquérito às empresas e consumidores do INE), que projeta 

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

segundo mês seguido em março (para 109.1 pontos, acima dos valores da UE e da Área Euro). 

 

 

2.2 Projeções macroeconómicas nacionais e internacionais 

 

Projeções para Portugal 

 

Nas suas projeções mais recentes (divulgadas a 29 de março), o Banco de Portugal prevê 

uma aceleração do PIB em 2017 (de 1.4% para 1.8%) e um abrandamento ligeiro nos dois 

anos seguintes (para 1.7% em 2018 e 1.6% em 2019), com uma alteração da sua 

composição, passando a estar mais assente nas exportações e no investimento e menos no 

consumo, o que configura um padrão mais sustentável. As previsões do Banco de Portugal 

implicam que, em 2019, o PIB atinja um nível idêntico ao registado em 2008. 

Estas são as previsões de crescimento mais favoráveis até ao fecho desta Envolvente 

Empresarial, incorporando a informação das contas nacionais relativas ao quarto trimestre de 

2016, ainda não disponíveis em fevereiro, altura em que foram divulgadas as projeções do FMI 

na 5ª Avaliação Pós-Programa (1.3% em 2017 e 1.2% em 2018) e as previsões de Inverno da 

Comissão Europeia (1.6% e 1.5%, respetivamente). Embora à data de fecho desta 

Envolvente Empresarial, não houvesse novas previsões oficiais do Governo, o Ministro das 

Finanças anunciara já uma revisão em alta, no próximo Programa de Estabilidade a enviar à 

Comissão Europeia, da projeção de crescimento em 2017, passando de 1.5% (valor associado 

ao Orçamento de Estado desse ano) para perto de 2%. 
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Quadro 2.2.1: Projeções económicas para Portugal 

  
BdP FMI CE OCDE Gov. 

 
Mar-17 Fev-17 Fev-17 Nov-16 Out-16 

 
2016 2017 2018 2019 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

PIB (tvar, %) 1.4 1.8 1.7 1.6 1.3 1.2 1.6 1.5 1.2 1.3 1.5 

  Consumo privado 2.3 2.1 1.4 1.4 1.3 1.2 1.6 1.2 1.2 1.2 1.5 

  Consumo público 0.8 0.2 0.5 0.2 0.6 0.3 0.4 0.5 0.2 0.3 -1.2 

  FBCF -0.3 6.8 5.0 4.8 2.8 2.4 3.8 4.2 0.7 1.6 3.1 

  Exportações 4.4 6.0 4.8 4.5 3.6 3.9 4.1 4.2 3.7 4.0 4.2 

  Importações 4.4 7.3 4.8 4.7 3.5 3.9 4.3 4.3 3.6 3.6 3.6 

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

           

   Exportações líquidas  
   (do total de importações) 

    0.0 -0.1 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 

   Procura Interna     1.4 1.3 1.7 1.5 1.1 1.1 1.3 

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

           

   Exportações 0.9 1.0 0.9 0.9        

   Procura Interna 0.5 0.8 0.7 0.7        

Proc. externa relevante (tvar, %) 2.0 4.0 4.0 4.0       4.2 

Emprego (tva, %) 1.6 1.6 1.0 1.1 1.0 0.5 0.8 0.6   1.0 

Taxa de desemprego (%) 11.1 9.9 9.0 7.9 10.6 10.1 10.1 9.4 10.1 10.1 10.3 

Inflação (tva do IHPC, %) 0.6 1.6 1.5 1.5 1.1 1.4 1.3 1.4 1.1 1.1 1.5 

Bal. Corr. e de capital (% PIB) 1.7 1.0 1.1 1.2   1.5 1.7   2.2 

Balança corrente (% PIB)     -0.6 -0.7 0.4 0.6 0.5 0.7 1.0 

Bal. de bens e serviços (% PIB) 2.2 1.4 1.3 1.4       1.9 

Bal. de bens (% PIB)       -4.5 -4.6    

Saldo orçamental (% PIB)     -2.1 -2.3 -2.0 -2.2 -2.1 -1.9 -1.6 

Dívida pública bruta (% PIB)     129.8 128.7 128.9 127.1 129.5 128.2 128.3 

Fontes: Banco de Portugal, BdP, Projeções para a economia portuguesa 2017-19; Fundo Monetário Internacional, FMI, 

Relatório da 5ª avaliação Pós-Programa de Ajustamento de Portugal; Comissão Europeia, CE, European Economy - 

Winter 2017; OCDE, OECD Economic Outlook November 2016 - Portugal summary; Governo, Relatório da Proposta de 

Orçamento de Estado para 2017. 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 baseado em informação de 2005 (seguindo uma metodologia descrita no Boletim Económico 

de Junho de 2014). 

 

Os valores de crescimento do PIB do Banco de Portugal incorporam significativas  

revisões em alta (0.4 p.p. em 2017, 0.2 p.p. em 2018 e 0.1 p.p. em 2019) face às anteriores 

projeções de dezembro, traduzindo um dinamismo da atividade no final de 2016 e início de 

2017 superior ao antecipado, bem como a melhoria global das hipóteses externas, com a 

revisão em alta da procura externa e da depreciação efetiva do euro a contrariarem o efeito 

negativo da alteração dos termos de troca, associado à subida do preço do petróleo. Acresce 

ainda que a aceleração do PIB na parte final de 2016 tem um efeito desfasado (carry-over) 

no crescimento em 2017 de cerca de 1 p.p., segundo o Banco de Portugal (assumindo que os 

valores trimestrais do PIB em 2017 são iguais ao nível do quarto trimestre de 2016, ou seja, 

Revisão em alta da 

previsões do PIB 

do BdP com 

melhoria das 

hipóteses externas 

e efeito carry-over 

https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/projecoes_mar17_pt.pdf
http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/02/22/Portugal-Fifth-Post-Program-Monitoring-Discussions-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-44674
http://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ip048_en_3.pdf
http://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ip048_en_3.pdf
http://www.oecd.org/eco/outlook/economic-forecast-summary-portugal-oecd-economic-outlook-november-2016.pdf
http://www.dgo.pt/politicaorcamental/OrcamentodeEstado/2017/Proposta%20do%20Or%C3%A7amento/Documentos%20do%20OE/Rel-2017.pdf
http://www.dgo.pt/politicaorcamental/OrcamentodeEstado/2017/Proposta%20do%20Or%C3%A7amento/Documentos%20do%20OE/Rel-2017.pdf
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que as variações em cadeia são nulas). Em particular, o consumo privado, a FBCF e as 

exportações registaram, no final de 2016, um crescimento superior ao anteriormente previsto, 

indicação reforçada pela evolução positiva dos indicadores de investimento e exportações no 

início de 2017 e a manutenção de um elevado nível de confiança dos consumidores e da 

generalidade dos setores produtivos da economia. 

Ainda relativamente a 2016, o Banco de Portugal refere que a aceleração da atividade 

económica no segundo semestre traduziu, nomeadamente: (i) a recuperação das 

exportações, quer extracomunitárias, com destaque para Angola, quer intracomunitárias, 

nomeadamente para Espanha, (ii) a concretização de decisões de investimento, num 

contexto de redução da incerteza sobre a evolução da economia nacional, e (iii) a 

dissipação de alguns fatores de natureza temporária, nomeadamente na construção.  

Quanto à evolução prevista das principais componentes de despesa, é destacado: 

- No consumo privado, a perda esperada de dinamismo, sobretudo após 2017 (com subidas 

de apenas 1.4% em 2018 e 2019), é explicada pela desaceleração dos bens duradouros 

(correção em baixa após subidas acentuadas com a realização de despesa adiada durante a 

recessão), que é amortecida pela ligeira aceleração do consumo corrente, num quadro de 

aumento do emprego e de crescimento moderado dos salários reais (a refletir, em parte, o 

aumento de 5.1% do salário mínimo e mais algumas medidas de reposição do rendimento no 

Orçamento de Estado), mas também e continuação do processo de desendividamento; 

-  Na FBCF, o significativo crescimento previsto (6.8% em 2017, 5.0% em 2018 e 4.8% em 

2019) traduz subidas na casa de 6% da FBCF empresarial (face a expetativas positivas para a 

procura global, à manutenção de condições de financiamento favoráveis, à necessidade de 

recuperação do stock de capital e ao aumento da taxa de utilização da capacidade produtiva), 

mas também a realização de investimentos em grandes infraestruturas nos anos 2017-19, 

sendo ainda realçado o impacto positivo no investimento privado e público da esperada 

normalização da atribuição de financiamento através de fundos europeus, bem como a 

estabilização do peso da FBCF em habitação, após uma queda prolongada. 

- Nas exportações, o crescimento previsto (6.0% em 2017, 4.8% em 2018 e 4.5% em 2019), 

supera o esperado para a procura externa (4% nos três anos), incorporando assim ganhos 

de quota, que se irão reduzindo progressivamente. O dinamismo das exportações verificar-se-

á tanto na componente de bens como na de serviços, onde se destaca o desempenho das 

exportações de turismo, que será favorecido pela ocorrência em território português de 

importantes eventos à escala internacional. As exportações de bens em 2017 também 

beneficiam da dissipação de alguns efeitos temporários negativos, associados à redução 

temporária da produção em unidades industriais dos setores energético e automóvel em 2016. 

No caso do setor automóvel foi incorporada informação referente a um aumento previsto da 

capacidade produtiva de uma unidade industrial, beneficiando as exportações em 2017 e 2018. 
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- Nas importações, a evolução esperada (subidas de 7.3% em 2017, 4.8% em 2018 e 4.7% 

em 2019) está em linha com a procura global ponderada pelos conteúdos importados. 

Globalmente, as atuais projeções apontam para o reforço da tendência ascendente da 

internacionalização da economia portuguesa, com o aumento do grau de abertura (peso das 

exportações e importações no PIB, em termos nominais) de 72% em 2008 para 79% em 2016 

e 91% em 2019, a refletir sobretudo a evolução nas exportações, cujo peso no PIB passa de 

31% em 2008 para 40% em 2016 e 46% em 2019. A evolução do grau de abertura decorre 

sobretudo do forte aumento em volume das exportações e importações, estando ainda 

associado ao aumento dos deflatores do comércio externo superior ao do deflator do PIB. 

 

O excedente da balança de bens e serviços deverá diminuir 0.8 p.p. do PIB em 2017 (para 

1.4%, mas estabilizando depois em torno desse valor em 2018 e 2019), refletindo em igual 

medida efeitos volume e termos de troca negativos. O maior dinamismo das importações face 

às exportações, em volume, traduz o crescimento significativo de rubricas da despesa com 

elevado conteúdo importado – nomeadamente o investimento – enquanto a perda de 

termos de troca está associada ao aumento do preço do petróleo. 

A redução do excedente é ligeiramente menos acentuada no caso da balança corrente e de 

capital (de 1.7% em 2016 para 1.0% em 2017), num quadro de manutenção de taxas de juro 

baixas e da normalização da distribuição dos fundos comunitários no âmbito do atual programa 

de financiamento europeu. Para 2018 e 2019 projeta-se um ligeiro aumento do excedente da 

balança corrente e de capital (para 1.1% e 1.2%, respetivamente).  

 

Para o mercado de trabalho antecipa-se um aumento do emprego de 1.6% em 2017 e 

cerca de 1% em 2018 e 2019. Esta evolução reflete o progressivo retorno a variações do 

emprego mais em linha com a sua elasticidade histórica face à atividade e tem implícita uma 

recuperação da produtividade inferior à observada em anteriores fases de recuperação, 

traduzindo-se num crescimento dos salários reais igualmente baixo. No final do horizonte de 

projeção, o nível médio anual do emprego situar-se-á 8.5% acima do mínimo registado em 

2013, embora permaneça 5% abaixo do nível observado em 2008. Ao longo do horizonte de 

projeção assume-se a hipótese de uma relativa estabilização da população ativa, após um 

período de redução continuada. Esta hipótese traduz as atuais tendências demográficas e 

migratórias, assim como o aumento gradual da idade da reforma. Este cenário implica a 

manutenção de um perfil descendente para a taxa de desemprego, passando de 11.1% em 

2016 para 7.9% em 2019, após um máximo de cerca de 16% em 2013. 
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A inflação (taxa de variação do IHPC), deverá aumentar para 1.6% em 2017, a refletir 

sobretudo a recuperação esperada do preço dos bens energéticos, e estabilizar em 1.5% 

em 2018 e 2019, sob a hipótese de manutenção do preço do petróleo em torno de 56 dólares 

nesses dois anos. Relativamente à componente não energética, projeta-se uma aceleração 

gradual ao longo do horizonte de projeção, num quadro de crescimento moderado da economia 

portuguesa, de redução da taxa de desemprego, de aumento dos preços de importação e de 

expetativas de inflação ascendentes, quer em Portugal, quer na Área Euro, além do efeito do 

aumento do salário mínimo em 2017. Após dois anos consecutivos com um diferencial de 

inflação positivo face à Área Euro, muito influenciado por diferenças na repercussão da 

queda do preço internacional do petróleo, e considerando as mais recentes projeções do BCE, 

antecipa-se um diferencial de inflação marginalmente negativo de 2017 a 2019.  

 

O Banco de Portugal conclui que “as atuais projeções sugerem a continuação da recuperação 

da atividade económica no período 2017-19, com um padrão de crescimento caraterizado por 

um dinamismo elevado das exportações e do investimento empresarial, que será acompanhado 

pelo aumento do emprego no setor privado e pela redução continuada da taxa de desemprego. 

Este perfil é consistente com a manutenção de equilíbrios macroeconómicos 

fundamentais, com destaque para o excedente externo da economia portuguesa. Ainda 

assim, o ritmo de crescimento económico projetado é inferior ao necessário para o 

reinício do processo de convergência real face à Área Euro, o que decorre da persistência de 

importantes constrangimentos estruturais ao crescimento [entre os quais, como refere o 

Boletim Económico de dezembro, se salientam os elevados níveis de endividamento dos 

setores público e privado, a evolução demográfica desfavorável e as ineficiências nos 

mercados do trabalho e do produto, requerendo a continuação das reformas estruturais]. (…) A 

importância e urgência de progressos nestes domínios são reforçadas pela manutenção de uma 

elevada incerteza e pela persistência de riscos descendentes, a nível interno e externo”.  A 

este respeito, o Banco de Portugal chamou a atenção, no  Boletim Economico de dezembro, 

que a natureza temporária do atual conjunto alargado de medidas não convencionais de 

política monetária na Área Euro reforça a importância e urgência de progressos estruturais. 

 

Projeções para a economia mundial e principais mercados 

 
Em março, a OCDE procedeu à atualização intercalar das principais projeções 

económicas com poucas revisões face a novembro, tendo mantido a projeção de uma 

aceleração gradual do PIB mundial de 3.0% em 2016 para 3.3% em 2017 e 3.6% em 2018. 
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Quadro 2.2.2: Previsões de crescimento económico – mundo e mercados (tvar, %)  

 OCDE, mar-17 [nov-16] CE, fev-17 FMI, jan-17 [out-16] BM, jan-17 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Mundo 3.0 3.3 3.6 3.0 3.4 3.6 3.1 3.4 3.6 2.3 2.7 2.9 

 Ec. Avanç.       1.6 1.9 2.0 1.6 1.8 1.8 

  EUA 1.6 2.4 2.8 1.6 2.3 2.2 1.6 2.3 2.5 1.6 2.2 2.1 

  Japão 1.0 1.2 0.8 0.9 1.0 0.5 0.9 0.8 0.5 1.0 0.9 0.8 

  UE    1.9 1.8 1.8 [1.9] [1.7] [1.8]    

   Área euro 1.7 1.6 1.6 1.7 1.6 1.8 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 1.4 

    Alemanha 1.8 1.8 1.7 1.9 1.6 1.8 1.7 1.5 1.5    

    França 1.1 1.4 1.4 1.2 1.4 1.7 1.3 1.3 1.6    

    Itália 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 1.1 0.9 0.7 0.8    

    Espanha [3.2] [2.3] [2.2] 3.2 2.3 2.1 3.2 2.3 2.1    

    Holanda [2.0] [2.0] [1.9] 2.1 2.0 1.8 [1.7] [1.6] [1.8]    

   RU 1.8 1.6 1.0 2.0 1.5 1.2 2.0 1.5 1.4    

   OCDE [1.7] [2.0] [2.3]          

 Ec. em Des.       4.1 4.5 4.8 3.4 4.2 4.6 

  Angola       [0.0] [1.5] [2.4] 0.4 1.2 0.9 

  Moçambique       [4.5] [5.5] [6.7] 3.6 5.2 6.9 

  Brasil -3.5 0.0 1.5    -3.5 0.2 1.5 -3.4 0.5 1.8 

  Rússia [-0.8] [0.8] [1.0]    -0.6 1.1 1.2 -0.6 1.5 1.7 

  Índia 7.0 7.3 7.7    6.6 7.2 7.7 7.0 7.6 7.8 

  China 6.7 6.5 6.3 6.7 6.4 6.2 6.7 6.5 6.0 6.7 6.5 6.3 

Fontes: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE, Interim Economic Assessment - March 

2017 [Economic Outlook - November 2016 e respetivo anexo]; Comissão Europeia, CE, European Economy - Winter 

2017; Fundo Monetário Internacional, FMI, World Economic Outlook Update - January 2017 [World Economic Outlook – 

October 2016]; Banco Mundial, BM, Global Economic Prospects - January 2017. Tvar= taxa de variação anual real. 

 

A OCDE destaca que há sinais positivos de aceleração da atividade e um aumento da 

confiança dos consumidores e das empresas tanto nas economias avançadas com em várias 

economias emergentes, em particular desde o final de 2016, refletindo-se num maior 

dinamismo do comércio mundial. O aumento das taxas de juro e dos preços do petróleo 

poderá atenuar ligeiramente esta evolução, embora a subida dos preços das matérias-primas 

também possa beneficiar várias economias emergentes que as produzem. 

Para a melhoria do crescimento em 2017-18 contribuem as propostas de estímulo 

orçamental esperadas nos EUA e na China, a par com uma postura menos restritiva na Área 

Euro e iniciativas noutras economias, como o Canadá. A saída da “armadilha de baixo 

crescimento” em que se encontra a economia mundial nos últimos anos depende do impacto 

conjunto de políticas macroeconómicas, estruturais e comerciais, assim como na 

implementação concertada e efetiva das atuais iniciativas.  

As revisões em alta mais fortes nas novas previsões de crescimento da OCDE ocorreram no 

Reino Unido em 2017 (+0.4 p.p., para 1.6%) e no Brasil em 2018 (+0.2 p.p., para 1.5%), 

enquanto nas revisões em baixa se destaca a Índia em 2017 (-0.2 p.p, para 7.3%), e os 

EUA e a França em 2018 (-0.2 p.p. nos dois casos, para 2.8% e 1.4%, respetivamente). 
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http://www.oecd.org/economy/outlook/Will-risks-derail-the-modest-recovery-OECD-Interim-Economic-Outlook-March-2017.pdf
http://www.oecd.org/economy/outlook/Will-risks-derail-the-modest-recovery-OECD-Interim-Economic-Outlook-March-2017.pdf
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-economic-outlook-volume-2016-issue-2_eco_outlook-v2016-2-en#.WFpRCPCLTcs
http://www.oecd.org/eco/outlook/statistical-annexes-oecd-economic-outlook-november-2016.pdf
http://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ip048_en_3.pdf
http://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ip048_en_3.pdf
https://blog-imfdirect.imf.org/2017/01/16/a-shifting-global-economic-landscape-update-to-the-world-economic-outlook/
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/pdf/text.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/pdf/text.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25823/9781464810169.pdf
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2.3 Constituições, dissoluções e insolvências de empresas 

 

Quadro 2.3.1: Criação líquida de empresas e insolvências 

  

2015 2016 

Var. 
homóloga Jan-Fev 

16 
Jan-Fev 

17 

Var. 
homóloga 

  % Nº % Nº 

Nascimentos de empresas (A) 37969 37245 -1.9 -724 7712 7686 -0.3 -26 

Encerramentos de empresas (B) 16636 16353 -1.7 -283 2527 2306 -8.7 -221 

Criação líquida de empresas=A-B 21333 20892 -2.1 -441 5185 5380 3.8 195 

Rácio nascimentos/encerramentos=A/B 2.3 2.3     3.1 3.3     

Número de empresas com processos de 
insolvência 

4 246 3 275 -22.9 -971 675 493 -27.0 -182 

Fonte: Barómetro Informa D&B. Tvh= Taxa de variação homóloga. 

 

Segundo dados do Barómetro Informa D&B, a criação líquida de empresas diminuiu 2.1% 

em 2016 (para 20892, menos 441 empresas que em 2016), em resultado de uma queda dos 

nascimentos (menos 1.9% e 724 empresas) superior à dos encerramentos (menos 1.7% e 

283 empresas), embora com pouca diferença nas taxas de variação, daí que o rácio de 

nascimentos por encerramento praticamente não se tenha alterado, estabilizando em 2.3. 

A descida da criação líquida de empresas em 2016, invertendo o aumento que se vinha a 

observar desde 2012 (2.3% em 2015) – ano em que se registou um forte acréscimo das 

dissoluções e uma redução também acentuada das constituições, no início do PAEF – traduz a 

interrupção da subida das constituições, já que os encerramentos prosseguiram em queda, 

podendo tratar-se apenas uma correção temporária. 

De facto, já em 2017, os dados de janeiro a fevereiro, embora seja ainda insuficientes para 

estabelecer claramente uma tendência, mostram uma queda homóloga já pouco significativa 

dos nascimentos (0.3%) e uma descida acentuada dos encerramentos (8.7%), resultando num 

aumento de 3.8% da criação líquida de empresas (mais 195). 

 

Por setores, o maior aumento da criação líquida de empresas em 2016 ocorreu nas 

Atividades imobiliárias (+883 empresas), seguindo-se os “Outros serviços” (+442), a 

Construção (+208), o Alojamento e restauração (+188), os Transportes (+75), o Gás, 

eletricidade e água (+34), e as Indústrias extrativas (+2). Nas perdas, destacou-se o Comércio 

a retalho (-515), a Agricultura, pecuária, pesca e caça (-463), as Indústrias transformadoras     

(-381), o Comércio por grosso (-126), as Atividades financeiras (-78) e as Telecomunicações     

(-13).  Nos primeiros dois meses de 2017, os “Outros serviços”, as Atividades imobiliárias e 

a Construção continuam a dominar a criação líquida de empresas, mantendo-se também as 

principais perdas no Comércio a retalho e na Agricultura, pecuária, pesca e caça. 
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Figura 2.3.1: Criação líquida de empresas por setor (nº de empresas) 

 

 

 

O número de empresas com processos de insolvência recuou 22.9% em 2016 (para 

3275) e prosseguiu em queda até fevereiro de 2017 (tvh de -27.0%).  
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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 

  2016 Var. homóloga Jan-Fev 17 Var. homóloga 

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

Total             

  Exportações (FOB) 50 312 486 1.0 8 768 1 066 13.8 

  Importações (CIF) 61 117 807 1.3 10 476 1 397 15.4 

  Saldo -10 805 -321 3.1 -1 708 -331 24.1 

  Taxa de Cobertura (%) 82.3     83.7     

Intra-UE             

  Exportações (FOB) 37 854 1 596 4.4 6 609 551 9.1 

  Importações (CIF) 47 510 1 358 2.9 7 895 755 10.6 

  Saldo -9 656 238 -2.4 -1 286 -204 18.9 

  Taxa de Cobertura 79.7     83.7     

Extra-UE             

  Exportações (FOB) 12 458 -1 110 -8.2 2 159 515 31.3 

  Importações (CIF) 13 607 -551 -3.9 2 581 642 33.1 

  Saldo -1 149 -559 94.6 -422 -127 43.1 

  Taxa de Cobertura 91.6     83.7     

Total sem combustíveis             

  Exportações (FOB) 47 183 1 159 2.5 8 045 763 10.5 

  Importações (CIF) 54 959 2 619 5.0 9 090 772 9.3 

  Saldo -7 776 -1 460 23.1 -1 045 -9 0.9 

  Taxa de Cobertura  85.9     88.5     

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. 

 

Em 2016, o défice da balança de bens situou-se em 10805 M€, traduzindo um agravamento 

de 3.1% face a 2015 (321 €), a refletir um crescimento nominal mais forte das importações 

(1.3% e 807 M€) do que das exportações (1.0% e 486 €), implicando uma descida ligeira da 

taxa de cobertura (de 82.6% para 82.3%). 
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O crescimento nominal das exportações no mercado da UE (4.4%) foi amortecido pela queda 

acentuada no mercado extra-UE (-8.2%), tendo-se verificado dinâmicas similares no caso das 

importações, mas com menores magnitudes (2.9% no mercado da UE e -3.9% fora da UE). 

Em termos de saldo, ambos os mercados registaram um agravamento do saldo deficitário. 

Excluindo combustíveis (cuja evolução foi influenciada pela queda de 16.5% do preço do 

petróleo em euros em 2016, segundo o INE), registaram-se subidas de 2.5% nas exportações e 

5.0% nas importações e um agravamento significativo do saldo deficitário (23.1% e 1460 M€). 

Os dados mais recentes, relativos a janeiro e fevereiro de 2017 – insuficientes para 

estabelecer tendências, por serem sujeitos a revisão e poderem ser facilmente influenciados por 

fatores pontuais – permitem destacar um forte crescimento homólogo das exportações 

(13.8%), mas ainda maior das importações (15.4%), levando a uma subida do défice (24.1%).  

Note-se que os resultados das exportações (também com reflexos nas importações) em 2016 

foram afetados por alguns fatores temporários, associados à redução temporária da 

produção em unidades industriais dos setores energético e automóvel em 2016. 

 

Exportações de bens 

 
Quadro 3.1.1.2: Exportações de bens por tipo de produto 

  2016 Jan-Fev 17 

Produtos NC8 e respetivos códigos Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Máquinas e aparelhos: S16 (84-85) 7 740 6.3   0.9 1 351 15.8   2.4 

Material de Transporte: S17 (86-89) 5 679 -0.3   0.0 982 8.8   1.0 

Madeira e cortiça: S9 (44-46) e S10 (47-49) 4 014 -0.5   0.0 641 -2.6   -0.2 

Plásticos e borracha: S7 (39-40) 3 795 3.3   0.2 664 9.5   0.7 

Metais: S15 (72-83) 3 700 -2.2   -0.2 678 22.4   1.6 

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

3 401 6.5   0.4 542 23.8   1.4 

Alimentação, bebidas e tabaco, S4 (16-24) 3 170 0.1   0.0 494 7.7   0.5 

Combustíveis e óleos minerais: S5 (27) 3 129 -17.7   -1.3 723 72.2   3.9 

Vestuário: S11 (61-62) 3 104 8.0   0.5 546 2.0   0.1 

Químicos: S6 (28-38) 2 697 3.4   0.2 439 12.1   0.6 

Calçado: S12 (64-67) 2 028 3.1   0.1 383 6.5   0.3 

Têxteis: S11 (50-60, 63) 1 957 0.8   0.0 323 3.7   0.2 

Mobiliário: S20 (94) 1 822 6.8   0.2 308 3.2   0.1 

Pedra, cerâmica e vidro: S13 (68-70) 1 729 4.6   0.2 277 3.6   0.1 

Outros 1 426 2.5   0.1 259 16.2   0.5 

Produtos minerais exceto combustíveis: S5 (25-
26) 

638 -19.1   -0.3 117 59.0   0.6 

Peles e couros S8 (41-43) 285 8.6   0.0 43 7.6   0.0 

Total 50 312 1.0     8 768 13.8     

Total sem combustíveis 47 183 2.5   2.3 8 045 10.5   9.9 

Fonte: INE. Tabela ordenada pelo valor das exportações em 2015. NC8 = Nomenclatura combinada de mercadorias da 

UE a oito dígitos; M€= milhões de euros; tvhn = taxa de variação homóloga nominal; p.p. = pontos percentuais. 
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Os dados por tipo de bens mostram que os principais contributos positivos para o aumento 

das exportações em 2016 vieram das máquinas e aparelhos (0.9 p.p.), do vestuário (0.5 

p.p.), e dos animais vivos, produtos animais e vegetais, e gorduras (0.4 p.p.), seguidos por um 

conjunto de contributos mais pequenos. O principal contributo negativo veio dos 

combustíveis (-1.3 p.p.), a que se juntaram outros dois substancialmente menores (-0.3 p.p. 

nos outros minerais e -0.2 p.p. nos metais). 

Os dados de janeiro a fevereiro mostram contributos positivos da larga maioria dos grupos 

de produtos (incluindo nos combustíveis), com exceção da madeira e cortiça.  

 

O crescimento das exportações no mercado intra-UE (4.4%), com maior peso (que subiu de 

72.8% em 2015 para 75.2% em 2016), sobrepôs-se à queda no mercado extra-UE (-8.2%), 

determinando o aumento global de 1.0% em 2016.  

Nos dois primeiros meses de 2017, pelo contrário, foi o mercado extra-UE que mais 

impulsionou o aumento das exportações (+31.3%, face a uma subida de 9.1% para a UE). 

 

Quadro 3.1.1.3: Exportações de bens nos 20 principais mercados de 2015 

  2016 Jan-Fev 17 

 Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Espanha 13 163 5.6 1.4 2 325 14.3 3.8 

França 6 333 5.0 0.6 1 108 5.9 0.8 

Alemanha 5 857 -0.4 -0.1 1 011 6.0 0.7 

Reino Unido 3 540 5.4 0.4 614 9.5 0.7 

Estados Unidos 2 466 -3.9 -0.2 441 43.1 1.7 

Países Baixos 1 874 -5.9 -0.2 338 1.1 0.0 

Itália 1 731 9.1 0.3 301 10.3 0.4 

Angola 1 503 -28.4 -1.2 280 47.8 1.2 

Bélgica 1 219 7.4 0.2 228 1.8 0.1 

Marrocos 714 4.8 0.1 141 39.8 0.5 

China 677 -19.3 -0.3 129 98.0 0.8 

Polónia 575 3.9 0.0 94 4.4 0.1 

Brasil 539 -5.3 -0.1 106 37.3 0.4 

Suíça 535 16.6 0.2 86 6.9 0.1 

Suécia 480 17.0 0.1 83 -1.5 0.0 

Argélia 467 -17.4 -0.2 40 -32.7 -0.3 

Turquia 423 16.5 0.1 52 5.6 0.0 

Roménia 389 36.6 0.2 68 52.3 0.3 

Dinamarca 336 9.9 0.1 59 10.6 0.1 

Irlanda 336 41.6 0.2 47 -22.6 -0.2 

Subtotal 43 154 1.8 1.5 7 551 12.9 11.2 

Total 50 312 1.0   8 768 13.8   

  Intra-UE 37 854 4.4 3.2 6 609 9.1 7.1 

  Extra-UE 12 458 -8.2 -2.2 2 159 31.3 6.7 

Fonte: INE. Tabela ordenada pelo valor das exportações em 2015. M€= milhões de euros; tvhn = taxa de variação 

homóloga nominal; p.p. = pontos percentuais. 
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Considerando os 20 principais mercados (de 2016), confirma-se que Espanha deu o maior 

contributo positivo para o aumento das exportações em 2016 (1.4 p.p.), sendo também de 

realçar o contributo da França (0.6 p.p.). Estes dois contributos (precisamente dos dois maiores 

mercados de exportação, que representaram 38.7% das exportações em 2016), entre outros 

mais pequenos, mais do que compensaram o principal contributo negativo, de Angola (-1.2 

p.p.), que passou de 6º para 8º maior mercado de exportação em 2016 (em 2015, Angola fora 

já ultrapassada pelos EUA como o maior mercado extra-UE), tendo os restantes contributos 

negativos sido pouco expressivos. No fundo da tabela do Top 20 de mercados em 2016, merece 

referência a saída do Canadá, de Moçambique e da República Checa, e a entrada da Roménia, 

da Irlanda e da Dinamarca, mercados que registaram um elevado dinamismo nesse ano. 

 

Quotas de mercado das exportações de bens 

De acordo com dados revistos (do INE pois não houve atualização dos dados da OMC desde o 

anterior número da Envolvente Empresarial), estima-se que a quota de mercado das 

exportações nacionais nas importações mundiais de bens tenha subido para 0.349% 

nos três primeiros trimestres de 2016, face a um valor de 0.332% no conjunto de 2015, 

com o aumento registado no mercado da UE (de 0.756% para 0.794%) a contrariar a queda 

ligeira no mercado extracomunitário (de 0.0966% para 0.0949%).  

 

Quadro 3.1.1.4: Quotas de mercado das exportações de bens (%) 

  2015 1-3T 16 

Mundo 0.332 0.349 

  Intra-UE 0.756 0.794 

  Extra-UE 0.0966 0.0949 

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). 

 

De acordo com dados (apenas) do INE, apenas em termos evolutivos, mas já para o conjunto 

de 2016, nesse ano registou-se uma retoma dos ganhos de quota no mercado de bens 

(cerca de 1.9%), após dois anos consecutivos de perdas ligeiras (-0.4% em 2014 e -0.7% em 

2015), com as exportações a manterem uma dinâmica de crescimento, ainda que em 

abrandamento (de 3.7% para 1.0%), num contexto de quebra da procura externa (-0.9%, 

após 4.4% em 2015). Em termos intra-anuais, as exportações recuperaram uma trajetória de 

crescimento homólogo no terceiro trimestre, exibindo desde então uma dinâmica superior à da 

procura externa (que apenas cresceu no quarto trimestre), traduzindo uma retoma dos ganhos 

de quota de mercado, que se situaram em 2.5% no quarto trimestre, em termos homólogos. 
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Figura 3.1.1.1: Evolução homóloga das exportações de mercadorias, da procura externa 

relevante e dos ganhos de quota de mercado  

 

 

Quadro 3.1.1.5: Quotas de mercado nos 20 maiores mercados de exportação de bens 

  Quotas (%) Variação (p.p.) 

 2015 2016 2016 

Espanha 4.43 4.71 0.27 

França 1.17 1.22 0.06 

Alemanha 0.62 0.61 -0.01 

Reino Unido 0.59 0.62 0.02 

Estados Unidos 0.12 0.12 0.00 

Países Baixos 0.43 0.41 -0.02 

Itália 0.43 0.47 0.05 

Angola* 14.79 13.44 (1-3T 16) -1.36 (1-3T 16) 

Bélgica 0.34 0.37 0.03 

Marrocos 1.98 1.90 -0.08 

China 0.055 0.047 -0.008 

Polónia 0.31 0.32 0.01 

Brasil 0.35 0.42 0.06 

Suíça 0.20 0.22 0.02 

Suécia 0.33 0.38 0.05 

Argélia 1.21 1.21 0.00 

Turquia 0.19 0.24 0.04 

Roménia 0.45 0.58 0.13 

Dinamarca 0.40 0.44 0.04 

Irlanda 0.34 0.48 0.14 

Fontes: OMC, INE Angola, INE, BdP, cálculos próprios. Tabela ordenada pelo ranking das exportações em 2015 (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). 

 

As estimativas (cálculos próprios) das quotas de mercado nos 20 principais mercados de 

exportação de bens em 2016 mostram uma melhoria na larga maioria dos casos, com realce 

para a subida de 0.27 p.p. em Espanha (para 4.71%, o segundo valor mais elevado, a seguir ao 
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de Angola), seguindo-se os ganhos de 0.14 p.p. na Irlanda, de 0.13 p.p. na Roménia e de 0.06 

em França e no Brasil, considerando apenas valores acima de 0.05 p.p.. As perdas ocorreram 

em apenas cinco mercados, a maior das quais em Angola (-1.36 p.p., para 13.44%, 

considerando dados até ao terceiro trimestre em 2016), onde, mesmo assim, se continuou a 

registar a maior quota, a grande distância do valor em Espanha. Seguiram-se as perdas de 0.08 

p.p. em Marrocos, 0.02 p.p. nos Países Baixos e de apenas 0.01 p.p. na Alemanha e na China, 

mas que se tornam relevantes pela dimensão destes dois últimos mercados. 

 

Importações de bens 

O detalhe das importações por grupos de produtos mostra que o aumento de 1.3% em 

2016 resultou de fortes contributos positivos do Material de transporte (1.9 p.p.) e das 

Máquinas e aparelhos (1.2 p.p.). Estes contributos, entre outros mais pequenos, mais do que 

compensaram o acentuado contributo negativo dos Combustíveis e óleo minerais (-3.0 

p.p.), e, em menor medida, dos Metais (-0.3 p.p.).  

 

Quadro 3.1.1.6: Importações de bens por tipo de produto 

  2016 Jan-Fev 17 

Produtos NC8 e respetivos códigos Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Máquinas e aparelhos: S16 (84-85) 10 270 7.7   1.2 1 711 16.5   2.7 

Material de Transporte: S17 (86-89) 8 420 15.4   1.9 1 445 16.5   2.3 

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

6 718 2.6   0.3 1 036 6.8   0.7 

Químicos: S6 (28-38) 6 514 1.3   0.1 1 094 7.7   0.9 

Combustíveis e óleos minerais: S5 (27) 6 158 -22.7   -3.0 1 386 82.3   6.9 

Metais: S15 (72-83) 4 492 -4.4   -0.3 835 17.1   1.3 

Plásticos e borracha: S7 (39-40) 3 732 1.6   0.1 649 4.8   0.3 

Alimentação, bebidas e tabaco, S4 (16-24) 2 957 6.2   0.3 444 1.2   0.1 

Outros 2 351 4.8   0.2 354 4.6   0.2 

Madeira e cortiça: S9 (44-46) e S10 (47-49) 2 092 4.0   0.1 327 -3.5   -0.1 

Vestuário: S11 (61-62) 1 995 2.2   0.1 315 1.0   0.0 

Têxteis: S11 (50-60, 63) 1 922 2.1   0.1 295 -3.0   -0.1 

Mobiliário: S20 (94) 980 13.9   0.2 177 18.8   0.3 

Calçado: S12 (64-67) 840 11.0   0.1 149 -1.1   0.0 

Peles e couros S8 (41-43) 823 -2.4   0.0 121 -4.3   -0.1 

Pedra, cerâmica e vidro: S13 (68-70) 690 6.9   0.1 109 1.8   0.0 

Produtos minerais exceto combustíveis: S5 
(25-26) 

163 -4.5   0.0 30 16.3   0.0 

Total 61 117 1.3     10 476 15.4     

Total sem combustíveis 54 959 5.0   4.3 9 090 9.3   8.5 

Fonte: INE. Tabela ordenada pelo valor das importações em 2015. 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 dois primeiros meses de 2017, pelo contrário, os Combustíveis e óleos minerais 

passaram a dar o principal contributo positivo para o aumento das importações, a juntar aos 
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contributos positivos do Material de Transporte e das Máquinas e Aparelhos, entre outros, 

justificando o forte aumento homólogo das importações nesse período (15.4%).   

 

O aumento das importações em 2016 teve também origem no mercado intra-UE (2.9%), que 

contrariou a queda no mercado extra-UE (-3.9%). 

 

Quadro 3.1.1.7: Importações de bens nos 20 principais mercados de 2015 

  2016 Jan-Fev 17 

 Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Espanha 20 020 0.5 0.2 3 271 9.6 3.2 

Alemanha 8 259 6.3 0.8 1 450 15.8 2.2 

França 4 760 6.7 0.5 814 8.4 0.7 

Itália 3 349 2.6 0.1 528 5.6 0.3 

Países Baixos 3 121 1.3 0.1 555 23.4 1.2 

Reino Unido 1 886 -0.7 0.0 310 2.0 0.1 

China 1 819 2.3 0.1 300 -6.6 -0.2 

Bélgica 1 724 1.6 0.0 280 9.9 0.3 

Rússia 1 187 86.4 0.9 370 2279.4 3.9 

Brasil 1 054 22.6 0.3 135 -5.3 -0.1 

Estados Unidos 878 -9.1 -0.1 167 8.6 0.1 

Angola 810 -29.1 -0.6 60 -32.3 -0.3 

Polónia 729 24.5 0.2 136 23.0 0.3 

Suécia 687 6.4 0.1 91 4.7 0.0 

Irlanda 537 5.5 0.0 63 -28.3 -0.3 

Turquia 529 18.4 0.1 108 43.0 0.4 

Índia 522 13.7 0.1 91 9.5 0.1 

República Checa 470 -0.2 0.0 75 -7.0 -0.1 

Arábia Saudita 464 -35.8 -0.4 69 73.7 0.3 

Azerbaijão 455 8.9 0.1 136 33.5 0.4 

Subtotal 53 260 3.0 2.5 9 008 14.3 12.4 

Total 61 117 1.3   10 476 15.4   

  Intra-UE 47 510 2.9 2.3 7 895 10.6 8.3 

  Extra-UE 13 607 -3.9 -0.9 2 581 33.1 7.1 

Fonte: INE. Tabela ordenada pelo valor das importações em 2015. M€= milhões de euros; tvhn = taxa de variação 

homóloga nominal; p.p. = pontos percentuais; s.s.= sem significado. 

 

Entre os 20 principais mercados de importação, o maior contributo positivo para a 

subida das importações em 2016 veio da Rússia (0.9 p.p.), devido à aquisição de combustíveis, 

seguido dos contributos da Alemanha (0.8 p.p.) e França (0 .5 p.p.), entre outros, contrariando 

o contributo negativo de Angola (-0.6 p.p.) – que passou da 9ª para a 12ª posição – e, em 

menor medida, da Arábia Saudita (-0.4 p.p.) e dos EUA (-0.1 p.p.). Ainda de realçar a saída do 

Cazaquistão e da Argélia do Top 20 de mercados de importação de bens em 2016, dando lugar 

à Turquia e ao Azerbaijão. A evolução descrita em vários mercados parece estar relacionada, 

em boa medida, com uma alteração da geografia de fornecedores na área dos combustíveis. 
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O contributo da Rússia foi também o mais elevado nos dados de janeiro a fevereiro de 

2017, seguido pelos contributos da Espanha e da Alemanha.   

 

3.1.2 Comércio internacional de serviços 

 

Quadro 3.1.2.1: Balança de serviços 

  2016 Var. homóloga Jan 17 Var. homóloga 

  Valor 
(M€) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Valor 
 (M€) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Exportações 26 281 1 103 4.4   1 803 237 15.1   

Transformação, 
manut., reparação 

813 80 10.9 0.3 71 4 5.7 0.2 

Transportes 5 549 -140 -2.5 -0.6 508 125 32.6 8.0 

Viagens e turismo 12 681 1 229 10.7 4.9 686 102 17.4 6.5 

Outros serviços forn. 
por empresas 

4 497 -154 -3.3 -0.6 317 -10 -3.1 -0.6 

Outros 2 742 88 3.3 0.4 221 17 8.3 1.1 

Importações 13 140 398 3.1   1 189 174 17.1   

Transformação, 
manut., reparação 

335 -3 -1.0 0.0 21 -2 -9.9 -0.2 

Transportes 3 045 -127 -4.0 -1.0 275 60 28.1 5.9 

Viagens e turismo 3 850 238 6.6 1.9 320 48 17.8 4.8 

Outros serviços forn. 
por empresas 

2 744 150 5.8 1.2 280 46 19.6 4.5 

Outros 3 166 141 4.6 1.1 293 22 8.0 2.1 

Saldo 13 141 705 5.7   614 63 11.4   

Transformação, 
manut., reparação 

478 83 21.1   50 6 14.1   

Transportes 2 504 -13 -0.5   232 64 38.3   

Viagens e turismo 8831 992 12.7   366 53 17.1   

Outros serviços forn. 
por empresas 

1753 -304 -14.8   38 -56 -59.7   

Outros -424 -52 784   -72 -5 s.s.   

Fonte: BdP. M€= milhões de euros; tvhn = taxa de variação homóloga nominal; p.p. = pontos percentuais; s.s. = sem 

significado. 

 
Em 2016, o excedente da balança de serviços aumentou 5.7% (705 M€), para 13141 M€, 

refletindo uma subida mais forte das exportações (4.4%) do que das importações (3.1%), em 

termos nominais. A rubrica das Viagens e turismo foi a que mais contribuiu para o 

crescimento das exportações (4.9 p.p., com uma tvh de 10.7%), continuando a revelar um 

forte dinamismo, a que se juntaram contributos positivos menos significativos da rubrica 

residual “Outros” (0.4 p.p.) e da Transformação, manutenção e reparação (0.3 p.p.), 

contrariando a evolução negativa nas demais componentes (contributos de -0.6 p.p. quer nos 

Transportes quer nos Outros serviços fornecidos por empresas). A rubrica de Viagens e turismo 

foi também a que mais contribuiu para o aumento das importações (1.9 p.p.), mas neste caso 

seguida de perto pelos Outros serviços fornecidos por empresas (1.2 p.p.) e “Outros” (1.1 p.p.). 

Face a esta evolução, o aumento do excedente da balança de serviços em 2016 resultou do 

alargamento do saldo positivo nas Viagens e turismo (+992 M€) e, em menor medida, na  
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Transformação, manutenção e reparação (+83 M€), contrariando a deterioração do saldo nas 

demais componentes. 

Já em janeiro de 2017, os dados mostram a continuação do alargamento do excedente da 

balança de serviços, em termos homólogos, em face do dinamismo das exportações das 

Viagens e turismo, mas também dos Transportes. Contudo, chama-se a atenção que os dados 

de apenas um mês não permitem estabelecer uma tendência para o conjunto do ano, podendo 

ser influenciados por fatores pontuais e revisões. 

 

Não havendo ainda dados para o ano de 2016, os dados disponíveis da OMC permitem 

confirmar que a quota das exportações nacionais nas importações mundiais de 

serviços comerciais recuou ligeiramente em 2015 (de 0.633% para 0.602%). 

 

3.1.3 Balança de bens e serviços 

 
Em 2016, o excedente da balança de bens e serviços (BBS) alargou-se para 4065 M€ 

(+900 M€ que em 2015), a refletir um menor défice da balança de bens e, sobretudo, um saldo 

mais positivo na balança de serviços. Note-se que estes dados da balança de bens diferem dos 

dados acima referidos do INE por questões metodológicas (ver quadro abaixo).  

 

Quadro 3.1.3.1: Balança de bens e serviços 

  Exportações 
  

Importações Saldo 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

 Valor 
(M€) 

Peso 
(%) 

Valor 
(M€) 

Peso 
(%) 

Valor 
(M€) 

Peso 
(%) 

Valor 
(M€) 

Peso 
(%) 

Valor 
(M€) 

Valor 
(M€) 

Bens (FOB) 49 116 66.1 49 498 65.3 58 386 82.1 58 574 81.7 -9 270 -9 076 

Serviços (FOB) 25 178 33.9 26 281 34.7 12 742 17.9 13 140 18.3 12 435 13 141 

Transformação, 
manut., reparação 

733 1.0 813 1.1 339 0.5 335 0.5 395 478 

Transportes 5 689 7.7 5 549 7.3 3 172 4.5 3 045 4.2 2 517 2 504 

Viagens e turismo 11 451 15.4 12 681 16.7 3 612 5.1 3 850 5.4 7 839 8 831 

Outros serviços 
forn. por empresas 

4 651 6.3 4 497 5.9 2 594 3.6 2 744 3.8 2 057 1 753 

Outros serviços 2 653 3.6 2 742 3.6 3 025 4.3 3 166 4.4 -372 -424 

Total (FOB) 74 294 100.0 75 779 100.0 71 128 100.0 71 714 100.0 3 165 4 065 

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). 

 

Em termos de estrutura, salienta-se o aumento do peso dos serviços na BBS em 2016, 

(para 34.7% das exportações e 18.3% das importações totais de bens e serviços), em 

particular nas exportações, com destaque para o acréscimo na componente Viagens e 

turismo (para 16.7% das exportações e 5.4% das importações da BBS).  
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3.1.4 Termos de troca de bens e de serviços 

 

Em 2016 assistiu-se a uma nova melhoria dos termos de troca de bens e serviços (1.1%), 

embora menos intensa do que a registada em 2015 (3.2%), em resultado de uma menor queda 

nos preços das importações (de -4.3% para -3.1%) e do agravamento da queda no preços 

das exportações (de -1.1% para -2.0%), uma evolução semelhante à ocorrida na 

componente dos bens, com maior peso. Nos serviços, os preços das exportações revelaram 

um menor dinamismo em 2016, mas continuaram a crescer acima dos preços das importações, 

justificando um novo ganho dos termos de troca (0.5%), embora menor do que em 2015. 

Apesar da melhoria no conjunto do ano, no quarto trimestre registou-se já a uma 

deterioração ligeira dos termos de troca em termos homólogos (-0.4%), pois apesar de uma 

perda já pouco significativa dos preços das exportações (-0.1%: -0.4% nos bens), os preços 

das importações registaram uma recuperação ligeira (0.3%; 0.1% nos bens).  

  

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 

2013 -1.6 0.7 -1.0 -3.2 0.5 -2.7 1.6 0.2 1.7 

2014 -1.9 0.6 -1.2 -3.0 1.7 -2.3 1.1 -1.0 1.1 

2015 -2.1 1.8 -1.1 -5.1 0.7 -4.3 3.0 1.1 3.2 

2016 -3.2 1.1 -2.0 -3.7 0.6 -3.1 0.5 0.5 1.1 

1T 16 -3.5 1.6 -2.1 -5.3 0.2 -4.6 1.8 1.3 2.4 

2T 16 -5.0 2.1 -3.1 -6.2 0.3 -5.3 1.2 1.8 2.2 

3T 16 -4.0 0.3 -2.8 -3.4 0.4 -2.9 -0.5 -0.1 0.1 

4T 16 -0.4 0.6 -0.1 0.1 1.5 0.3 -0.5 -0.9 -0.4 

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. 

 

3.2 Investimento direto 

 

Tendo em conta dados (significativamente) revistos do Banco de Portugal (seguindo o princípio 

direcional), a posição de investimento direto líquido melhorou 7.0% em variação 

homóloga no final de 2016 (para 59164 M€), em aceleração face à subida de 2.6% em 2015, o 

que traduziu um abrandamento mais forte da posição de investimento português no 

exterior (tvh de 1.7%, para 52981 M€, após 15.5% em 2015), do que do investimento 

direto estrangeiro (4.4%, para 112146 M€, face a 8.5% em 2015). Os dados do quarto 

trimestre mostraram uma aceleração homóloga quer da posição de IDE quer de IPE, 

traduzindo-se num abrandamento ligeiro da posição de investimento líquido, que continuou a 

registar um dinamismo assinalável. 
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Quadro 3.2.1: Investimento direto (posição em final de período em M€, salvo outra indicação) 

 2014 2015 2016 1T 16 2T 16 3T 16 4T 16 

Posição de Inv. Direto líquido = (1)-(2) 53863 55274 59164 57464 57855 57087 59164 

Tvh (%) 15.8 2.6 7.0 5.4 5.0 7.8 7.0 

Posição de Inv. Direto Estrangeiro (1) 98988 107384 112146 110161 110681 110567 112146 

Tvh (%) 9.3 8.5 4.4 6.7 3.7 3.9 4.4 

Posição de Inv. Direto no Exterior (2) 45125 52110 52981 52696 52826 53480 52981 

Tvh (%) 2.5 15.5 1.7 8.2 2.2 0.1 1.7 

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 

 2015 2016 1T 16 2T 16 3T 16 4T 16 Jan-17 Fev-17 

Taxas de juro (%)         

Mercado monetário         

  Taxa “Refi” do BCE (fim de período) 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Taxas Euribor (valores médios)         

    3 meses -0.020 -0.265 -0.186 -0.258 -0.298 -0.313 -0.326 -0.329 

    6 meses 0.053 -0.165 -0.103 -0.148 -0.192 -0.213 -0.236 -0.241 

    12 meses 0.168 -0.035 0.007 -0.017 -0.054 -0.074 -0.095 -0.106 

Dívida soberana: OT (valores médios)         

  Yield  PT, 10 anos (a) 2.42 3.17 2.93 3.16 3.08 3.53 3.95 4.04 

  Yield  Área Euro, 10 anos 1.21 0.87 1.05 0.88 0.61 0.93 1.10 1.25 

  Yield  Alemanha, 10 anos (b) 0.50 0.09 0.26 0.08 -0.12 0.15 0.25 0.26 

  Prémio de risco de PT = (a) –(b) 1.93 3.08 2.67 3.08 3.20 3.38 3.70 3.78 

Crédito a empresas         

  Novas operações até 1 M€ (exclui 
descobertos bancários) 

        

    Taxa de juro média pond. em PT 4.21 3.48 3.71 3.48 3.42 3.32 3.35 3.25 

    Tx. de juro média pond. na A. Euro 2.81 2.41 2.62 2.44 2.33 2.26 2.25 2.22 

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, %) 

 

 

 

Em 2016, as taxas de juro do mercado monetário europeu atingiram sucessivos 

mínimos históricos – com valores médios anuais negativos em todos os prazos (-0.265% a 3 

meses, -0.165% a 6 meses e -0.035% a 12 meses) – em face das medidas expansionistas do 
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BCE, que reduziu as taxas de juro diretoras para mínimos em março (até uma taxa refi zero e 

um valor de -0.4% na taxa de depósito) e prolongou o programa de compra de ativos (até final 

de 2017) em dezembro. Já em 2017, as taxas Euribor continuaram a registar novos mínimos 

históricos em janeiro e fevereiro (mês em que atingiram -0.329% nos 3 meses, -0.241% nos 

6 meses e -0.106% nos 12 meses), com o BCE a manter os estímulos de política monetária 

apesar da subida da inflação na Área euro, vista como temporária (associada à evolução 

recente dos preços da energia). A tendência continuou a ser de descida nos valores diários de 

março (que se situaram em -0.330%, -0.242% e -0.109%, respetivamente, no dia 29). 

 
Figura 1.2: Yields soberanas a 10 anos de alguns países da Área Euro (%) 

 

 

 

No mercado secundário de dívida pública, após uma forte subida em 2011, que deu origem ao 

pedido de ajuda externa, a yield soberana de Portugal a 10 anos reduziu-se progressivamente 

até 2015 (situando-se em 2.49% em dezembro desse ano), mas corrigiu em alta em 2016 

(3.74% em dezembro) e no início de 2017, atingindo um valor de 4.04% em fevereiro, o 

mais elevado desde abril de 2014, com o prémio de risco-país medido pelo diferencial face à 

yield alemã a registar um máximo desde dezembro de 2013, de 3.78 p.p.. A subida da yield 

nacional em 2016 traduziu as dúvidas iniciais da Comissão Europeia relativamente à proposta 

de Orçamento de Estado de 2016 do novo Governo, o crescimento económico apenas gradual, 

a possibilidade de aplicação de uma multa por violação do Procedimento por Défices Excessivos 

em 2015 (posteriormente afastada), os receios quanto à situação da banca nacional e no sul da 

Europa, a eleição de um novo Presidente dos EUA com um programa eleitoral inflacionista – 

levando a uma subida global das taxas de juro de longo prazo – e a redução do ritmo de 

compra da dívida nacional pelo BCE, que continuou a justificar, em boa medida, o movimento 

de alta até fevereiro de 2017. Já em março, a yield nacional a 10 anos situou-se em 4.00% 

no dia 29, perto do nível médio de fevereiro.  
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As taxas de juro a sociedades não financeiras (sobre novas operações até 1 M€, excluindo 

descobertos bancários), continuaram a reduzir-se em 2016 (situando-se em 3.21% em dezembro 

desse ano, o mínimo da série, iniciada no ano 2000). Já em 2017, registou-se uma correção em 

alta em janeiro (para 3.35%), que foi parcialmente revertida em fevereiro (3.25%). Neste mês, 

a taxa de juro nacional era a quinta mais elevada da Área Euro (cuja média se situou em 2.22%) 

entre os países com informação disponível e a sétima maior assumindo que os valores da Grécia e 

Malta (não disponíveis nesse mês) eram superiores. 

 

Figura 4.1.3: Taxas de juro sobre novas operações (até 1 M€, excluindo descobertos 

bancários) a sociedades não financeiras por  inst. fin. monetárias (médias ponderadas, %) 

 

 

4.2 Crédito bancário 

 
Quadro 4.2.1: Stock de crédito (valores em final de período) 

 2015 2016 Jun-16 Set-16 Dez-16 Jan-17 

Crédito interno total (M€) 307 589 308210 311 499 310 629 308 210 307 283 

Tvh (%) -0.9 0.2 1.0 -0.1 0.2 -0.3 

  Crédito a soc. não financeiras 95 951 90 322 94 251 93 181 90 322 89 208 

  Tvh (%) -4.7 -5.9 -5.6 -5.2 -5.9 -6.9 

    Crédito à Ind. Transf. 12 881 12 709 13 015 12 969 12 709 12 787 

    Tvh (%) -1.8 -1.3 -3.4 -1.9 -1.3 -1.3 

Fonte: BdP. Tvh =taxa de variação homóloga; M€= milhões de euros; s.s.=sem significado. *Quebra de série. 

 

O stock de crédito interno registou uma subida homóloga de 0.2% em dezembro de 2016 

(aumento de 621 M€, para 308.2 mil M€), em recuperação após a queda registada em 2015    

(-0.9%, em comparação de final de ano). O aumento do stock de crédito em 2016 apenas 

ocorreu nas Administrações Públicas (+11.8 mil M€), à semelhança de 2015, mas desta vez 

contrariou a queda nos outros setores, que foi mais intensa nas Sociedades não financeiras 

(-5.6 mil M€, face a -3.4 mil M€ nas Instituições financeiras e -2.2 mil M€ nos Particulares). Em 
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janeiro de 2017, contudo, registou-se já uma quebra do crédito interno total (tvh de -0.3%) e 

um agravamento nas Sociedades não financeiras (para -6.9%, após -5.9% em dezembro). 

 

Figura 4.2.1: Stock de crédito interno do setor financeiro monetário às sociedades não 

financeiras (M€, tvh em %) 

 

 
Figura 4.2.2: Empréstimos bancários a sociedades não financeiras por setor de atividade 

(saldos em final de mês, não incluindo títulos; M€) 

 

 

Por setor de atividade (nas sociedades não financeiras), em 2016, o stock de crédito subiu 

apenas (em termos absolutos) na Agricultura, produção animal, caça e pesca (87 M€), nas 

SGPS (84 M€) e nas Outras atividades (89 M€), tendo as maiores quedas ocorrido nas 

Atividades imobiliárias (-1883 M€) e na Construção (-1805 M€). Na Indústria 

transformadora, o crédito contraiu-se 172 M€, com uma tvh em dezembro de 2016 de -1.3%. 
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Figura 4.2.3: Crédito do setor financeiro monetário e não monetário às sociedades não 

financeiras: PME, grandes empresas e exportadoras (taxa de variação anual, tva, %) 

 

 

Nos dados por dimensão das empresas, apesar da forte atenuação da queda do crédito nas 

microempresas em 2016 (para uma variação média anual de -2.8%, após -5.7% em 2015), 

registou-se um alargamento das perdas quer nas pequenas quer nas médias empresas        

(para -2.7% e -3.3% em 2016, respetivamente), após um desagravamento em 2015, e o 

retorno da queda do crédito nas grandes empresas (-1.2% em 2016, após 1.2% e -6.8% nos 

dois anos anteriores). Em janeiro, os dados mostram um novo desagravamento nas 

microempresas e uma queda mais forte nas grandes empresas, mantendo-se quase inalterado 

o ritmo de queda nas demais. O crédito às empresas privadas exportadoras abrandou em 

2016 (para 0.9%, após 2.6% em 2015) e teve uma quebra ligeira em janeiro (-0.2%).3 

 

4.3 Mercado de capitais 

 

Em 2016 transacionaram-se 26421.3 M€ no mercado secundário a contado, traduzindo uma 

descida de 10.8% em termos homólogos, tendo-se registado uma queda similar na Euronext 

Lisbon (-10.8%, para 26241.3 M€), o mercado com maior peso. Nos sistemas de 

negociação multilateral (com menores exigências de listagem, mais apropriados à 

participação das PME), a descida foi um pouco superior (-11.7%, para 596.8 M€) e 

correspondeu à evolução do mercado Easynext (-11.3%, para 596.8 M€), já que não se 

registaram transações quer no PEX quer na Alternext em 2016.  

Já em 2017, os dados de janeiro a março mostram uma queda homóloga de apenas 1.6% no 

mercado secundário a contado, com a descida na Euronext Lisbon a ser reduzida para 4.1% e a 

ser amortecida por uma forte recuperação na Easynext (159.2%). 

                                                
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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Quadro 4.3.1: Transações e capitalização bolsista (M€, salvo outra indicação) 

 Valor transacionado Capitalização bolsista 

 2015 2016 Jan-Mar 17 Dez-15 Dez-16 Mar-17 

Mercados regulamentados 28 781.0 25 671.5 6 721.2       

Tvh (%) -29.9% -10.8% -4.1%       

  Euronext Lisbon 28 781.0 25 671.5 6 721.2 228 061.3 234 858.2 258 091.3 

  Tvh (%) -29.9% -10.8% -4.1% -5.1% 3.0% 17.7% 

Sistemas de neg. multilateral 288.2 569.8 282.7       

Tvh (%) 35.4% -11.7% 159.2%       

  EasyNext Lisbon 285.3 569.8 282.7 3 110.6 2 912.6 2 956.3 

  Tvh (%) 51.2% -11.3% 159.2% -3.7% -6.4% -2.2% 

  AlterNext Lisbon 0.0 0.0 0.0 13.0 44.2 21.4 

  Tvh (%) 11.0 s.s. s.s. -79.8% 239.8% 26.2% 

  PEX 2.9 0.0         

  Tvh (%) -87.8% -100.0%         

Total (merc. secund. contado) 29 069.2 26 241.3 7 003.8       

Tvh (%) -29.5% -10.8% -1.6%       

Fonte: CMVM. Tvh = taxa de variação homóloga; s.s.=sem significado. 

 

Em termos de capitalização bolsista, a Euronext Lisbon registou um crescimento 

homólogo de 3.0% em dezembro de 2016 (após uma queda de 5.1% em 2015, em 

comparação de final de ano) e de 17.7% em março de 2017 (para 258091 M€), que compara 

com variações de -6.4% e -2.2% na Easynext, respetivamente, e 239.8% e 26.2% na 

Alternext. 

O índice acionista de referência PSI-20 registou uma desvalorização de 11.9% em 2016, em 

comparação de final de ano, mas recuperou 7.0% até março de 2017.  
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5. MERCADO DE TRABALHO 

 

Segundo o INE, a taxa de desemprego desceu pelo terceiro ano consecutivo em 2016 – face 

ao máximo de 16.2% registado em 2013 – situando-se em 11.1%, mas foi ainda a  quinta mais 

alta da UE nesse ano entre os países com dados, de acordo com o Eurostat. 

No quarto trimestre, a taxa de desemprego estabilizou em comparação trimestral (em 

10.5%), mas recuou significativamente face ao período homólogo (12.2%), refletindo tvh de 

1.8% no emprego e -14.3% nos desempregados. 

 

Figura 5.1: Taxa de desemprego total, jovem e de longa duração 

 (%, sem correção de sazonalidade) 

 

 

O crescimento homólogo do emprego no quarto trimestre foi mais forte nos contratos sem 

termo (2.8%, face a 0.4% nos com termo), e concentrou-se nos setores secundário e 

terciário (tvh de 4.1% e 1.7%, respetivamente, contrariando a descida de 5.1% no setor 

primário), e nos níveis de ensino secundário/pós-secundário e superior (3.0% e 7.1%, 

contrariando a descida de 1.5% no ensino básico). 

Quanto à evolução do desemprego, as quedas homólogas nos setores secundário (-17.4%) e 

terciário (-10.3%) mais do que compensaram a subida no setor primário (2.5%), e foram mais 

fortes no nível de ensino secundário/pós-secundário (tvh de -17.6%, face a -14.2% no básico 

e -9.7% no superior). 

 

Salienta-se ainda a queda homóloga da taxa de desemprego de longa duração (para 

6.5%) e da taxa de desemprego jovem (para 27.7%) no quarto trimestre, embora com uma 

subida em cadeia no segundo caso (após 26.1% no terceiro trimestre). 
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Quadro 5.1: Inquérito trimestral ao emprego do INE 

 2015 4T 15 3T 16 4T 16 Tvh (%) Tvc (%) 

População ativa (103 indivíduos) 5 178.3 5 195.4 5 211.0 5 186.8 -0.2 -0.5 

Taxa de atividade (%)  50.2 50.3  50.6 50.4     

População empregada (103) 4 605.2 4 561.5 4 661.5 4 643.6 1.8 -0.4 

- Por nível de qualificação            

  Ensino básico: até 3º ciclo 2 227.4 2 252.3 2 260.3 2 218.0 -1.5 -1.9 

  Ensino secundário ou pós-secundário 1 182.1 1 157.2 1 198.8 1 192.0 3.0 -0.6 

  Ensino superior 1 195.8 1 152.0 1 202.4 1 233.7 7.1 2.6 

- Por setor            

  Sector Primário  318.4  323.7  341.8  307.3 -5.1 -10.1 

  Sector Secundário 1 128.3 1 113.6 1 132.2 1 159.2 4.1 2.4 

  Sector Terciário 3 158.6 3 124.2 3 187.5 3 177.1 1.7 -0.3 

Trab. por conta de outrem (103) 3 787.2 3 734.9 3 822.9 3 837.1 2.7 0.4 

  Com contrato de trabalho sem termo 2 943.2 2 906.7 2 966.7 2 987.5 2.8 0.7 

  Com contrato de trabalho com termo  705.4  701.3  709.5  704.0 0.4 -0.8 

População desempregada (103) 573.0 633.9 549.5 543.2 -14.3 -1.2 

  Ensino básico: até 3º ciclo 299.0 328.6 290.3 282.1 -14.2 -2.8 

  Ensino secundário ou pós-secundário 165.0 186.7 155.8 153.9 -17.6 -1.2 

  Ensino superior 109.0 118.6 103.4 107.2 -9.7 3.6 

Desemp. à procura de novo emprego (103) 507.2 542.8 488.0 480.2 -11.5 -1.6 

  Oriundos do Sector Primário 11.8 14.0 11.6 14.3 2.5 23.2 

  Oriundos do Sector Secundário 147.4 159.8 145.8 132.0 -17.4 -9.5 

  Oriundos do Sector Terciário 314.9 338.3 295.3 303.5 -10.3 2.8 

Taxa de desemprego (%) 11.1 12.2 10.5 10.5   

  Homens  11.0 12.0 10.3 10.4   

  Mulheres 11.2 12.4 10.8 10.6   

  Jovens (15-24 anos) 28.0 32.8 26.1 27.7   

  Longa duração (12 ou mais meses) 6.9 7.6 6.7 6.5   

  Regiões        

    Norte  12.0 13.5 11.8 11.5   

    Centro  8.4 9.0 8.0 7.9   

    A. M.  Lisboa  11.9 12.5 10.9 11.4   

    Alentejo  12.1 13.3 12.0 11.0   

    Algarve  9.2 12.9 7.3 9.4   

    R. A. Açores 11.1 12.6 10.7 10.4   

    R. A. Madeira  12.9 14.7 13.2 11.0   

População inativa (103) 5 128.1 5 123.6 5 091.2 5 107.4 -0.3  0.3 

Fonte: INE. Tvh(c)= taxa de variação homóloga (em cadeia). 

 

Por regiões, o Norte registou a maior taxa de desemprego no quarto trimestre (11.5%), 

seguido pela A. M. de Lisboa (11.1%), pelo Alentejo, pela R. A. da Madeira (11.0% nos dois 

casos), pela R. A dos Açores (10.4%), pelo Algarve (9.4%) e pelo Centro (7.9%), tendo a maior 

descida homóloga ocorrido na R. A da Madeira (-3.7 p.p.). Em média anual, as taxas de 

desemprego oscilaram entre 8.4% no Centro e 12.9% na R. A. da Madeira em 2016. 
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6. CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS 

 

O índice global de matérias-primas do FMI recuou pelo quinto ano consecutivo em 2016, 

(-10.0%), com descidas em quase todas as componentes, sobretudo na Energia (-16.5%), 

com maior peso, a refletir o abrandamento da economia mundial (e da China), não obstante a 

manutenção de taxas de juro historicamente baixas. No final de 2016, o índice global e o da 

energia valorizaram com o corte de produção da OPEP em dezembro, tendência que prosseguiu 

em 2017 em janeiro e fevereiro, mês em que o brent atingiu os 55.5 dólares/barril. Já em 

março, a cotação do brent corrigiu em baixa para 52.42 dólares/barril no dia 29.  

 
Quadro 6.1: Índices e cotações das matérias-primas (médias de período) 

 2015 2016 1T 16 2T 16 3T 16 4T 16 Jan-17 Fev-17 

Índices (tvc, %)         

Índice global de mat.-primas (100%) -35.3 -10.0 -11.0 17.2 1.3 6.7 2.3 1.5 

  Índice de m.p. agrícolas (7.7%) -13.5 -5.7 -3.1 5.7 1.7 0.6 1.8 2.2 

  Índice de metais (10.7%) -23.0 -5.4 -1.2 5.2 4.3 10.2 1.8 5.2 

  Índice da energia (63.1%) -44.8 -16.5 -20.9 28.3 2.1 11.2 1.6 1.4 

  Índice de alim. e bebidas (18.5%) -15.8 1.3 1.8 8.7 -1.6 -1.6 4.6 -0.5 

Preços de mat.-primas industriais         

  Algodão (cts. $/libra de peso) 70.42 74.21 66.93 71.22 79.73 78.98 82.33 85.16 

  Tvc (%) -15.3 5.4 -3.8 6.4 11.9 -0.9 3.6 3.4 

  Cobre ($/tonelada) 5510.5 4867.9 4674.7 4736.4 4779.6 5280.8 5754.6 5940.9 

  Tvc (%) -19.7 -11.7 -4.3 1.3 0.9 10.5 1.7 3.2 

  Minério de ferro ($/tonelada) 56.1 58.6 48.4 56.4 58.6 70.8 80.82 88.80 

  Tvc (%) -42.4 4.3 2.5 16.5 3.9 20.9 1.7 9.9 

  Petróleo (barril de brent, $) 52.4 44.0 34.4 46.0 45.8 50.1 54.9 55.5 

  Tvc (%) -47.0 -15.9 -20.9 33.7 -0.3 9.3 1.5 1.1 

Fonte: FMI. Tvc = taxa de variação em cadeia; cts=cêntimos. 

 

Figura 6.1: Índice global de matérias-primas e componentes de inputs industriais: metais, 

matérias-primas agrícolas e energia (2005=100, valores mensais) 
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7. CUSTOS DA ENERGIA 

 

7.1 Eletricidade 

 

No segundo semestre de 2016, os preços médios sem IVA e outros impostos 

dedutíveis da eletricidade pagos pela indústria nacional registaram subidas homólogas 

nos primeiro, segundo e quarto escalões de consumo e mantiveram descidas nos restantes, 

sendo de destacar a forte aceleração nos dois primeiros escalões (para tvh de 14.7% e 9.1%), 

onde se situam as empresas de menor dimensão. 

Dentro da UE, a indústria nacional enfrentou dos preços da eletricidade sem IVA mais elevados 

da UE (entre a 1ª e 6ª posições), considerando os países com informação disponível.  

 

Quadro 7.1.1: Preços sem IVA (e outros imp. ded.) da eletricidade na indústria (€/KWh) 

 Portugal UE (28) 

 2S 15 1S 16 2S 16  2S 16 2S 15 1S 16 

    #UE 28 (sem imp., taxas)   

Bandas de consumo       

IA: Consumo < 20 MWh 0.1935 0.2003 0.2220 1º em 20 (2º em 20) 0.1909 0.1859 

Tvh (%) 2.2 1.9 14.7  -0.6 -3.1 

IB: [20Wh; 500 MWh [ 0.1440 0.1499 0.1571 3º em 20 (3º em 20) 0.1431 0.1415 

Tvh (%) -2.2 2.1 9.1  -0.9 -3.3 

IC: [500Wh; 2 000 MWh [ 0.1154 0.1125 0.1135 6º em 20 (4º em 20) 0.1188 0.1169 

Tvh (%) -2.8 -1.3 -1.6  -1.3 -3.1 

ID: [2 000; 20 000 MWh [ 0.1039 0.1020 0.1051 4º em 20 (3º em 28) 0.1065 0.1020 

Tvh (%) 3.0 -1.2 1.2  -0.7 -4.7 

IE: [20 000Wh; 70 000 MWh [ 0.0887 0.0848 0.0869 5º em 20 (5º em 20) 0.0930 0.0872 

Tvh (%) 0.9 -3.0 -2.0  -0.6 -6.5 

IF: [70 000; 150 000 MWh] 0.0847 0.0665 0.0814 5º em 19 (9º em 19) 0.0819 0.0745 

Tvh (%) 1.1 -15.4 -3.9  -3.3 -12.2 

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. Nota: não há dados 

para Portugal (e vários outros países europeus) no escalão de consumo acima de 150 000 MWh. 

 

Excluindo a totalidade de impostos e taxas (para aferir os preços de mercado sem a 

influência global da fiscalidade), Portugal está no top 10 dos preços da eletricidade à indústria 

em todos os escalões de consumo. 
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7.2 Gás natural 

 

Os preços médios nacionais sem IVA (e outros impostos e taxas dedutíveis) do gás 

natural na indústria mantiveram quedas homólogas significativas em todos os escalões de 

consumo no segundo semestre de 2016. 

Apesar do desagravamento, os preços nacionais do gás à indústria continuaram a ser elevados 

entre os países da UE com informação disponível (entre a 2ª e a 13ª posições), em particular 

no primeiro escalão de consumo (2ª posição). 

 

Quadro 7.2.1: Preços sem IVA (e outros imp. ded.) do gás natural na indústria (€/GJ) 

 Portugal UE (28) 

 2S 15 1S 16 2S 16 2S 16 2S 15 1S 16 

    #UE (sem imp. taxas)   

Bandas de consumo       

I1: Consumo < 1 000 GJ 20.38 18.77 16.39 2º em 20 (2º em 20) 14.44 13.06 

Tvh (%) -6.1 -11.3 -19.6  -3.7 -8.4 

I2: [1 000; 10 000 GJ [ 15.23 12.11 10.02 8º em 21 (5º em 21) 11.72 10.57 

Tvh (%) -9.6 -25.8 -34.2  -7.6 -13.3 

I3: [10 000; 100 000 GJ [ 10.52 9.44 7.67 10º em 21 (10º em 21) 9.56 8.76 

Tvh (%) -14.7 -18.4 -27.1  -6.8 -14.8 

I4: [100 000; 1 000 000 GJ [ 9.09 7.71 6.56 13º em 21 (9º em 21) 7.98 6.97 

Tvh (%) -14.2 -21.9 -27.8  -7.6 -18.4 

I5: [1 000 000; 4 000 000 GJ] 8.35 7.38 6.04 10º em 17 (4º em 17) 7.12 5.95 

Tvh (%) -16.1 -20.1 -27.7  -10.8 -23.3 

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. 

 

Excluindo todos os impostos e taxas, os preços do gás natural à indústria de Portugal 

estão no top 10 da UE.  

 

7.3 Combustíveis 

 

Em 2016, o preço do gasóleo rodoviário (simples) sem impostos de Portugal continuou 

acima da média da UE (0.465 e 0.439 €/litro, respetivamente), mas registou um descida mais 

forte (-17.8%, face a -16.9% na UE), passando de 8º para 11º mais elevado.  

Contudo, devido a um aumento mais forte do peso da tributação em Portugal (de 52.5% 

para 58.7%) do que na UE (de 57.2% para 60.9%), o preço de venda ao público (com 

impostos) registou uma descida comparativamente menor em 2016 (-5.4%, face a -9.0% na 

UE), situando-se já ligeiramente acima da média da UE (1.127 e 1.124 €/litro), onde passou da 

11º para 9º mais alto, e mais acima do valor de Espanha (1.012 €/litro). 
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Na sequência da subida da cotação do brent após o acordo para redução da produção da 

OPEP em dezembro, o preço do gasóleo nacional sem impostos registou uma subida 

acentuada na média de janeiro e fevereiro de 2017 (34.8%, para 0.569 €/litro), embora 

menos do que na UE (43.0%, para 0.537 €/litro). As subidas foram um pouco menores no 

preço de venda final (22.2% em Portugal, para 1.273 €/litro, e 18.5% na UE, para 1.246 

€/litro), devido ao agravamento da fiscalidade em 2016. 

Nos dois primeiros meses de 2017, o preço nacional do gasóleo foi o 7º mais elevado da UE, 

quer antes quer depois de impostos. 

Já em março, o preço do gasóleo registou alguma correção em baixa (para 0.555 €/litro antes 

de impostos e 1.256 €/litro após impostos), embora mantendo subidas homólogas bastante 

acentuadas (34.0% e 16.0%, respetivamente). 

 

Quadro 7.3.1: Preço do gasóleo rodoviário em Portugal e na UE (€/litro) 

 2015 2016 Jan-Fev 17 Mar-17 

Preço do gasóleo rodoviário sem impostos*         

  Portugal 0.566 0.465 0.569 0.555 

    Tvh (%) -18.7 -17.8 34.8 34.0 

    Ranking na UE (28) 8º 11º 7º   

  UE (28) 0.528 0.439 0.537  

    Tvh (%) -22.4 -16.9 43.0  

Preço de venda ao público do gasóleo rodoviário*       

  Portugal 1.192 1.127 1.273 1.256 

    Tvh (%) -9.0 -5.4 22.2 16.0 

    Ranking na UE (28) 11º 9º 7º   

  UE (28) 1.235 1.124 1.246  

    Tvh (%) -11.7 -9.0 18.5  

Peso da tributação no preço (%)       

  Portugal 52.5 58.7 55.3   

  UE (28) 57.2 60.9 56.9   

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 nacional deteriorou-

se de forma menos marcada no terceiro trimestre de 2016, em termos homólogos (1.3%, 

após 2.7% e 1.5% nos trimestres anteriores, correspondendo à apreciação do Índice de Taxa 

de Câmbio Real Efetiva, ITCRE, medido com o deflator IPC face a 42 parceiros comerciais4), 

evolução que contrasta com a melhoria observada em 2015 (2.7%). A menor perda de 

competitividade no trimestre traduziu a atenuação da apreciação cambial homóloga do euro 

(1.4%, após 2.8% e 1.8% nos dois trimestres anteriores, aferida pela variação do Índice de 

Taxa de Câmbio Nominal Efetiva, ITCNE, medido face a 42 parceiros comerciais), tendo-se 

mantido um ligeiro diferencial de inflação negativo face ao exterior (-0.1 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.) 

 

 

Em 2016, a taxa de inflação de Portugal (medida pelo IHPC) manteve-se próxima de 0.6%, 

ligeiramente acima do reduzido valor observado na UE (0.3%), traduzindo um diferencial de 

inflação de 0.3 p.p.. Já em janeiro de 2017, a taxa de inflação homologa subiu para 1.6% em 

Portugal, a refletir a subida dos preços da energia, mas agora com um diferencial negativo 

face à UE (-0.4 p.p.). Em fevereiro, os valores de inflação reduziram-se ligeiramente tanto em 

Portugal como na UE (para 1.4% e 1.6%), com o diferencial a situar-se em -0.2 p.p.. Nos EUA, 

pelo contrário, a inflação continuou a subir nesse mês, atingindo 2.7%. 

 

                                                
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.) 

 

 

O ligeiro acréscimo da inflação em 2016 (de 0.5% para 0.6%) refletiu uma subida ligeira nos 

serviços (de 1.4% para 1.5%) e uma inflação nula nos bens, após um valor ligeiramente 

negativo em 2015 (-0.1%). Em janeiro e fevereiro, a forte subida da inflação teve origem 

nos bens – mais concretamente na energia, com progressões de 7.8% e 8.2% – que registou 

valores de 1.4% e 1.7%, ligeiramente acima dos registados nos serviços (1.1% e 1.5%).  

 

Figura 8.1.3: Inflação (IHPC), total e componentes de bens e serviços (tvh, %) 

 

 

 

O câmbio euro/dólar (cuja evolução é geralmente um bom previsor do ITCNE de Portugal 

em termos de alteração de andamento, dada a influência sobre os outros câmbios) acentuou a 

depreciação no quarto trimestre de 2016 (tvh de -1.5%, após -0.7% no trimestre anterior), o 

que favorece a competitividade-preço, com um mínimo de quase 14 anos em dezembro. A 

depreciação homóloga acentuou-se em janeiro (-2.3%) e fevereiro (-4.1%, para 1.0643 

dólares/euro), apesar de uma recuperação em cadeia (0.7% e 0.3%, respetivamente) – com 

algum refreamento das expectativas quanto às propostas económicas do novo Presidente dos 
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EUA e ao perfil ascendente das taxas de juro de referência da Fed em 2017 – tendência que 

prosseguiu em março, com a taxa de câmbio a subir para 1.0748 dólares por euro no dia 29. 

 
Figura 8.1.4: Taxa de câmbio euro/dólar (média mensal) 

 

 
 

8.2 Competitividade pelos custos laborais 

 

Segundo dados revistos da Comissão Europeia, no terceiro trimestre de 2016 observou-se 

também uma menor perda homologa do indicador de competitividade-custo (1.1%, após 

1.5% e 0.7% nos dois trimestres anteriores, correspondendo à apreciação do ITCRE medido 

com o deflator custos laborais unitários, CLU, face a 37 parceiros comerciais), que registou uma 

melhoria de 1.1% em 2015. A menor perda de competitividade no terceiro trimestre  traduziu a 

redução da apreciação cambial do euro (tvh de 1.2%, após 1.4% e 0.7% nos dois trimestres 

anteriores, considerando 37 parceiros) e, em menor medida, a passagem de um diferencial 

ligeiramente positivo para um diferencial ligeiramente negativo de variação dos CLU 

face ao exterior (-0.1 p.p., após 0.1 p.p. e 0.0 p.p. nos dois trimestres anteriores). 

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 

 

Segundo dados revistos do Banco de Portugal, o excedente da Balança corrente aumentou 

para 1556 M€ em 2016, valor correspondente a 0.8% do PIB (decomposto em -4.9% do PIB 

na balança de bens, 7.1% na de serviços e -1.4% nos rendimentos primários e secundários), 

após 0.1% do PIB em 2015 (124 M€), em resultado de melhorias nas principais componentes 

(sobretudo na balança de serviços, cujo excedente se alargou em 705 M€), com exceção da 

balança de rendimentos primários (agravamento do défice em 32 M€).  

No caso da Balança de capital (constituída, sobretudo, por entradas líquidas de fundos 

comunitários), o excedente reduziu-se de 1.2% para 0.9% do PIB (de 2109 para 1598 M€). 

O excedente da Balança corrente e de capital subiu de 1.2% do PIB em 2015 para 1.7% 

em 2016 (de 2233 para 3154 M€), traduzindo uma maior capacidade de financiamento da 

economia. 

Os dados preliminares de janeiro de 2017 são insuficientes para estabelecer uma tendência. 

 

Quadro 9.1.1: Balanças corrente e de capital (M€) 

 
2015 2016 Jan 16 Jan 17 Var. hom. Var. abs. 

Balança Corrente 124 1 556 -281 -42 -84.9% 238 

  Balança de bens e serviços 3165 4065 -32 -204 534.9% -172 

    Bens -9 270 -9 076 -583 -818 40.3% -235 

    Serviços 12 436 13 141 551 614 11.4% 63 

  Rendimentos primários -4 547 -3 983 -341 -120 -64.8% 221 

  Rendimentos secundários 1 506 1 474 93 282 204.1% 189 

Balança de Capital 2 109 1 598 77 97 25.1% 19 

Balanças corrente e de capital 2 233 3 154 -203 54 s.s. 258 

Fonte: BdP. M€= milhões de euros; s.s.=sem significado. 

  

A posição de investimento internacional (PII) voltou a melhorar, embora de forma mais 

ligeira, no quarto trimestre de 2016 (para -105.2% do PIB, após -105.4% e -108.0% no 

final dos dois trimestres precedentes). 

 

9.2 Endividamento 

 

Seguindo dados revistos, a dívida bruta não consolidada do setor não financeiro reduziu-

se de 394.6% do PIB no final de 2015 para 386.2% no final de 2016,  tendo-se também 

registado uma melhoria face ao final de setembro de 2016 (392.2%).  
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Quadro 9.2.1: Rácios de dívida bruta não consolidada no setor não financeiro (% do PIB) 

 Dez-12 Dez-13 Dez-14 Dez-15 Set-15 Dez-16 

1. Setor Público não Financeiro 157.8 162.7 168.0 165.5 169.3 166.7 

2. Setor Privado não Financeiro 264.9 252.5 242.4 229.1 222.9 219.5 

2.1 Empresas privadas 171.1 163.1 156.5 148.4 144.4 142.2 

      Microempresas (344 mil) 42.7 41.5 39.8 37.2 36.3 35.7 

      Pequenas empresas (34 mil) 28.6 26.1 25.3 24.4 23.8 23.3 

      Médias empresas (6 mil) 30.3 28.3 28.4 27.5 27.0 26.4 

      Grandes empresas (1 milhar) 51.2 50.2 48.4 45.6 44.5 44.5 

      SGPS  18.3 17.1 14.5 13.7 12.8 12.2 

2.2 Particulares 93.9 89.4 85.9 80.7 78.5 77.3 

3. Setor não financeiro= 1+2 422.7 415.2 410.4 394.6 392.2 386.2 

Fonte: BdP. Valores (em final de período) de dívida não consolidada, i.e., incluindo as dívidas entre setores. 

  

A melhoria em 2016 teve origem no setor privado (de 148.4% para 142.2% do PIB nas 

empresas e de 80.7% para 77.3% do PIB nos particulares), contrariando a subida no setor 

público (de 165.5% para 166.7% do PIB). 

 

9.3 Contas públicas 

 

Em 2016, segundo o INE (reporte do Procedimento de Défices Excessivos de março e revisão 

de abril), o défice público na ótica das contas nacionais ter-se-á reduzido para 2.0% do 

PIB (depois de 4.4% em 2015 e 7.2% em 2014, valores influenciados, respetivamente, pela 

resolução do Banif e do BES), o valor mais baixo desde 1995, pelo menos (ano de início da 

série do Eurostat), e abaixo da meta de 2.5% da Comissão Europeia (e do referencial de 3% do 

Tratado de Maastricht), permitindo perspetivar a saída de Portugal do Procedimento dos Défices 

excessivos, caso seja validado. 

 

Figura 9.3.1: Défice e dívida pública em Portugal (% do PIB) 
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Considerando os dados dos Agregados das Administrações Públicas divulgados pelo INE, na 

ótica das contas nacionais, a queda do défice público em 2016 assentou numa descida mais 

forte da despesa (3.2 p.p., para 45.1%) do que da receita pública (0.9 p.p., para 43.1%) em 

percentagem do PIB. Para a diminuição da despesa contribuiu principalmente a redução da 

despesa de capital (de 4.3% para 2.0% do PIB), que traduz dois efeitos, segundo o INE: “o 

registo em 2015 da transferência de capital em consequência da resolução do Banif que empola 

a base de comparação; a diminuição da formação bruta de capital em 2016, em parte refletindo 

a redução de receitas de fundos da União Europeia.” Note-se que, excluindo o efeito Banif (na 

ordem de 1.4% do PIB, segundo o Relatório da Proposta de OE 17), a descida da despesa de 

capital é ainda assim bastante significativa (cerca de 0.9 p.p.). 

A queda dos gastos correntes (de 44.0% para 43.1% do PIB) refletiu, sobretudo, o recuo das 

prestações sociais (de 19.3% para 18.9% do PIB) e dos juros (de 4.6% para 4.2% do PIB). 

Do lado da receita, o valor de 588 M€ (0.3% do PIB) obtido com o Programa Especial de 

Redução do Endividamento ao Estado e Segurança Social (PERES) não impediu uma descida 

da receita corrente em percentagem do PIB (de 43.2% para 42.5%), incluindo na receita 

fiscal (de 25.4% para 25.1%). O recuo da receita de capital (de 0.7% para 0.5% do PIB) 

ficou associado aos menores montantes recebidos através dos fundos da UE. 

 

De acordo com a síntese de execução orçamental de 2016 (ótica da contabilidade 

pública), o défice do subsetor Estado agravou-se 9.8% em termos homólogos em 2016 

(abaixo da subida de 12.5% que estava prevista no Orçamento de Estado), para 6156.8 M€, 

refletindo uma subida mais forte da despesa (3.9%, face a uma meta de 6.3%) do que da 

receita (3.1%, que compara com uma meta de 5.5%), ambos abaixo do orçamentado. 

Ao nível da receita, as receitas fiscais aumentaram 3.5% (contributo de 3.2 p.p.), com a 

subida de 9.1 dos impostos indiretos (onde se salientam as subidas de 53.9% no ISP – com 

um contributo de 2.7 p.p. a refletir o aumento da fiscalidade – de 24.9% no I. Tabaco e, em 

menor medida, de 1.5% no IVA), mais do que compensando a descida de 2.7% nos impostos 

diretos (-3.8% no IRS, a refletir a redução da sobretaxa, e -0.4% no IRC, influenciado pela 

alteração da tributação de fundos de investimento, nomeadamente). A receita não fiscal 

recuou 2.3% (-0.2 p.p.), enquanto as contribuições sociais subiram 3.5% (0.1 p.p.). 

No caso da despesa, o aumento resultou das subidas de 3.7% nas transferências correntes 

(contributo de 2.2 p.p.), 4.0% nos juros (0.6 p.p.), 3.1% nas despesas com pessoal (0.6 

p.p.), 41.1% nas outras despesas correntes (0.3 p.p.; a evolução desta rubrica é 

influenciada pela inclusão da  “Dotação Provisional”, gerida em função da execução orçamental) 

e 11.1% na despesa de capital (0.3 p.p.), contrariando a queda de 3.9% nas aquisições de 

bens e serviços (-0.1 p.p.) e de 0.3% nos subsídios (0.0 p.p.). 

As taxas de execução ficaram acima de 95% na grande maioria dos casos, com exceção da 

receita não fiscal (92.4%) e, em particular, da despesa de capital (apenas 84.4%).  
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Quadro 9.3.1: Execução orçamental do subsetor Estado (contabilidade pública)  

Jan-Dez 16 
Execução 

(M€) 
Grau 

execução (%) 
Tvh (%) 

Contributo 
(p.p.) 

Tvh implícita ao 
OE (%) 

Receita 44 205.7 97.7 3.1  5.5 

  Receita fiscal 40 224.9 98.2 3.5 3.2 5.4 

    Impostos diretos 17 745.6 99.1 -2.7 -1.2 -1.8 

      IRS 12 214.4 98.6 -3.8 -1.1 -2.4 

      IRC 5 228.3 100.7 -0.4 0.0 -1.1 

      Outros 302.9 92.4 0.4 0.0 8.6 

    Impostos indiretos, dos quais: 22 479.3 97.6 9.1 4.4 11.8 

      ISP 3 259.3 94.9 53.9 2.7 62.2 

      IVA 15 067.0 98.4 1.5 0.5 3.2 

      ISV 671.7 101.7 17.2 0.2 15.2 

      Imposto sobre o tabaco 
 

1 515.1 100.1 24.9 0.7 24.9 

      Imposto de selo 
 

1 394.3 101.4 4.2 0.1 2.8 

  Contribuições sociais 633.3 95.2 3.5 0.1 8.7 

  Receita não fiscal  3 347.5 92.4 -2.3 -0.2 5.8 

Despesa 50 362.6 97.7 3.9   6.3 

  Despesa corrente: 48 827.1 98.2 3.6 3.5 5.6 

    Despesas com pessoal 9 371.4 103.0 3.1 0.6 0.1 

    Aquisições de bens e serviços 1 563.8 90.7 -3.9 -0.1 6.0 

    Juros 7 379.9 97.8 4.0 0.6 6.3 

    Transferências correntes 29 917.3 99.3 3.7 2.2 4.4 

    Subsídios 118.8 86.7 -0.3 0.0 14.9 

    Outras despesas correntes 475.8 43.4 41.4 0.3 226.0 

  Despesa de capital 1 535.5 84.4 11.1 0.3 31.7 

Saldo -6 156.8 97.7 9.8  12.5 

Fonte: DGO e cálculos próprios. OE= Orçamento de Estado. Grau de execução =100*Execução/ OE 15. 

 

No conjunto das administrações públicas (ainda na ótica da contabilidade pública) registou-

se um défice de 4255.7 M€ (abaixo dos 5493.3 M€ orçamentados), traduzindo uma descida de 

10.5% face a 2015 (496.8 M€), com variações de 2.7% na receita (3.1% na receita corrente, 

incluindo 2.4% na receita fiscal, e -12.2% na de capital) e 1.9% na despesa (2.4% na despesa 

corrente e -5.2% na de capital). 

Faz-se notar que, no caso do investimento, apesar de uma recuperação no Estado, registou-

se uma descida o conjunto das administrações públicas, que a DGO justifica com um efeito de 

base associado à despesa com a construção do Túnel do Marão em 2015 e o investimento 

realizado no âmbito do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva pela EDIA, concentrado 

na vigência do quadro financeiro plurianual da União Europeia para o período de 2007-2013. 

 

Quanto aos dados mais recentes da execução orçamental, de janeiro a fevereiro de 2017, a 

UTAO (Unidade Técnica e Apoio Orçamental da Assembleia da República) refere que “nos 

primeiros dois meses de 2017, as administrações públicas apresentaram uma deterioração do 

saldo orçamental face ao período homólogo, contrastando com a melhoria prevista para o 

conjunto do ano”, mas os dados de apenas dois meses não permitem estabelecer tendências.  
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