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EDITORIAL  

 

1. Os novos dados relativos à evolução da economia portuguesa confirmam e 

reforçam a análise que procurei sintetizar há três meses, neste mesmo espaço. 

Por um lado, os resultados macroeconómicos do primeiro trimestre de 2017 revelam 

uma nítida melhoria da conjuntura, dando continuidade à aceleração da atividade 

económica, impulsionada pela maior dinâmica de crescimento do investimento e das 

exportações, cujo peso no PIB subiu para um novo máximo histórico de 43.2%. 

Acresce que as exportações passaram a registar um ritmo de crescimento superior ao 

das importações, o que permitiu a retoma de um contributo positivo da procura externa 

líquida para a evolução do PIB. 

Para além da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) ter aumentado à taxa mais 

elevada desde o final de 1998, a sua composição revelou-se mais equilibrada e mais 

sustentável: a FBCF em material de transporte abrandou, passando a componente de 

“outras máquinas e equipamentos” a ser a que está a crescer a um ritmo mais forte. 

Além disso, a generalidade dos indicadores coincidentes e avançados apontam para a 

consolidação, nos próximos meses, desta evolução favorável da economia. 

Saliento ainda a revisão em alta das projeções de crescimento económico nos próximos 

anos a que procederam o Banco de Portugal e o FMI, perspetivando o reinício do 

processo de convergência real com a União Europeia (interrompido desde o início dos 

anos 2000), sob um padrão consistente com a manutenção dos equilíbrios 

macroeconómicos fundamentais. 

 

Contudo, permanecem as razões para alguma prudência, que tive ocasião de apontar, 

relativamente à sustentabilidade a prazo desta rota de recuperação económica. 

No primeiro trimestre, o aumento homólogo de 3.2% do emprego continuou a superar 

a taxa de crescimento do PIB (2.8%), o que significa que a produtividade do trabalho 

continua em queda. 

É certo que encontraremos justificações para estes números: o impacto do investimento 

que está agora a ser realizado ainda não se reflete plenamente nos resultados das 

empresas. Além disso, o aumento do emprego corresponderá ainda a um ajustamento 

cíclico dos mercados, após anos de retração. 

No entanto, nas suas projeções, o Banco de Portugal antecipa a manutenção de uma 

dinâmica fraca da produtividade do trabalho, com uma virtual estagnação em 2017. 
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Os dados que constam desta publicação revelam já, em 2016, uma degradação do 

indicador de competitividade-custo (após dois anos de melhoria) sob o efeito da 

apreciação cambial do euro, mas também de um diferencial positivo da variação dos 

custos laborais unitários face ao exterior (ao contrário do que se verificou nos dois anos 

anteriores). 

Mantenho, por isso o alerta que deixei no último editorial quanto ao risco de a 

degradação dos custos unitários do trabalho relativos penalizar a competitividade 

externa, afetando negativamente as duas variáveis chave para o crescimento 

económico: o investimento e as exportações. 

 

2. No plano europeu, destaco o alívio da incerteza, tanto de natureza política 

como económico-financeira, que resultou dos resultados eleitorais em França, das 

melhores perspetivas de estabilidade no setor financeiro italiano e do desbloqueio pelo 

Eurogrupo de uma nova tranche de financiamento à Grécia. 

Pelo contrário, as negociações do Brexit iniciaram-se sem que se antevejam sinais de 

uma menor incerteza sobre o seu desfecho. Qualquer um dos temas prioritários na 

primeira fase destas negociações – direitos dos cidadãos, a questão da fronteira 

irlandesa e as obrigações financeiras do Reino Unido – adivinham-se difíceis, o que fará 

adiar decisões diretamente mais relevantes do ponto de vista empresarial. 

A desaceleração das exportações portuguesas para o Reino Unido – a que não será 

estranha a depreciação da libra, mas também o clima de incerteza gerado pelo 

processo do Brexit – está já patente nos resultados que constam destas páginas. As 

exportações para o mercado britânico estão longe de acompanhar a dinâmica comum à 

generalidade dos mercados europeus (com a principal exceção da Suécia). 

Os dados mais recentes, divulgados já depois do fecho desta edição, mostram mesmo 

uma redução homóloga das exportações portuguesas para o Reino Unido no trimestre 

terminado em maio. Embora de pequena dimensão (0,4%), esta redução foi a única 

observada entre os 10 principais destinos das exportações portuguesas. 

Dada a importância do mercado britânico para as empresas portuguesas (trata-se do 

nosso quarto maior cliente), este assunto merece um acompanhamento próximo nos 

próximos meses. 

 

João Costa Pinto 
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1. ENQUADRAMENTO  

 

1.1 Enquadramento internacional 

 

No dia 5/4, o Parlamento Europeu definiu as condições para poder aprovar o futuro acordo 

de saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit). No dia 29/4, o Conselho Europeu 

extraordinário adotou as orientações. No dia 22/5, a Comissão Europeia foi mandatada 

para dar início às negociações com o Reino Unido, que começaram no dia 19/6.  

No dia 11/4, a Comissão Europeia divulgou o Relatório sobre as regiões em atraso, 

situação em que se encontram várias regiões portuguesas (Norte, Centro, Alentejo e Algarve). 

No dia 22/5, a Comissão divulgou, no âmbito do Pacote de Primavera do Semestre 

Europeu, a Análise Anual do Crescimento 2017 e as recomendações específicas por país, 

incluindo Portugal (avaliação do Plano Nacional de Reformas e do Programa de estabilidade 

2017-21), que foram acolhidas pelo Conselho de 16/6. 

No dia 29/5, o Parlamento, o Conselho e a Comissão chegaram a um acordo político sobre a 

iniciativa WiFi4EU e o seu financiamento, para apoiar a instalação de pontos de acesso Wi-Fi 

públicos gratuitos em comunidades locais em toda a UE (praças públicas, largos, hospitais, 

parques e outros espaços públicos), estando previstos 120 M€ para 6 a 8 mil municípios. 

No dia 31/5, a Comissão apresentou um documento de reflexão para o aprofundamento 

da União Económica e Monetária Europeia, dando sequência ao Livro Branco da Comissão 

sobre o Futuro da Europa apresentado em 1/3. 

No dia 1/6, Donald Trump anunciou a saída dos EUA do Acordo de Paris sobre o Clima. 

Nos dias 1 e 2/6, na Cimeira UE-China, foi alcançado um acordo sobre uma lista de 100 

indicações geográficas europeias que serão consideradas nas negociações do acordo 

bilateral a ser concluído ainda em 2017.  Foi ainda assinado um Memorando de Entendimento 

tendo em vista o início do diálogo no que diz respeito aos auxílios estatais na China. 

No dia 16/6, o Conselho encerrou os procedimentos por défice excessivo a Portugal e à 

Croácia, com a descida dos respetivos défices abaixo da referência de 3% do PIB. 

No dia 20/6, o Conselho adotou uma versão revista do quadro orçamental da UE para 

2014-2020 para dar respostas a novas prioridades, como estimular o emprego e o 

crescimento, fazer face à crise migratória e a reação da UE a acontecimentos inesperados. 

No dia 20/6 foi divulgado o European Innovation Scoreboard 2017, onde Portugal 

permanece um Inovador Moderado, mas registando a segunda melhor performance nesse grupo 

em 2016 (apenas atrás da República Checa) e a 14ª posição no conjunto da UE 28, uma posição 

acima da registada em 2015 e igual ao melhor registo (alcançado em 2014). Isto apesar de uma 

descida ligeira do indicador de inovação relativo de 85 em 2015 para 83 em 2016 (UE 

Portugal sobe de 

15º para 14º no 

EIS 2017, o 2º 

dos inovadores 

moderados, 

apesar de descida 

no indicador 

relativo  

Condições da UE 

para o Brexit 

CE mandatada 

para iniciar 

negociações 

Relatório sobre 

regiões em atraso 

Semestre 

Europeu 

Reflexão sobre a 

UEM 

Iniciativa 

WIFi4EU 

Cimeira UE-China 

com resultados a 

nível comercial 

Versão revista do 

Orçamento da UE 

Fim do PDE de 

Portugal e 

Croácia 

Saída dos EUA do 

Acordo de Paris 

http://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/european-council/2017/04/29/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1405_pt.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/pt/newsroom/news/2017/04/04-11-2017-commission-reports-on-how-the-eu-cohesion-policy-can-help-low-income-and-low-growth-regions
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/lagging_regions%20report_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0725&rid=2
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_-_portugal-pt.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-union_pt
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-union_pt
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_pt
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_pt
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1507_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1507_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1520_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/06/20-budget-framework-2014-2020/
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/06/20-budget-framework-2014-2020/
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pt
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/23935/attachments/1/translations/en/renditions/native
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2010=100). Portugal apresenta como principais forças o ambiente de inovação, a atratividade 

dos sistemas de investigação e os recursos humanos, e como principais fraquezas as ligações 

com o meio empresarial, o impacto nas vendas e no emprego. Na sequência do EIS 2017, e com 

vista a reforçar a ligação do sistema de inovação as empresas, o Governo salientou a importância 

dos Programas Interface  e Start-up Portugal.  

No dia 23/6, a Comissão Europeia apresentou uma proposta para investir 2.7 mil M€ em 152 

projetos-chave no domínio dos transportes, no âmbito do Mecanismo Interligar Europa. 

No caso de Portugal foram selecionados 8 projetos. 

Em termos de política monetária, o BCE manteve as suas taxas de juro de referência e as 

condições do programa de compra de ativos nas reuniões de abril e junho. Contudo, no final de 

junho, no decorrer da  reunião anual de bancos centrais realizado em Sintra, o Presidente do 

BCE reforçou o discurso mais positivo quanto ao crescimento da Área Euro e à inflação, referindo 

que a ameaça de deflação desapareceu e que os fatores de suporte a um movimento de 

aceleração dos preços se estão a consolidar, pelo que permanência do atual grau de acomodação 

da política monetária poderá exigir alguns ajustes nos instrumentos de política. Estas declarações 

geraram a expectativa de que o BCE poderá anunciar em breve o início do processo de redução 

do montante de compra de ativos de longo prazo, levando a uma apreciação do euro. 

Por sua vez, a Reserva Federal subiu a sua principal taxa de juro diretora na reunião de junho 

(0.25 p.p., para um intervalo entre 1% e 1.25%), pela terceira vez desde dezembro passado, 

tendo ainda dado indicações quanto ao previsível processo de redução do seu balanço. A Fed 

subiu ligeiramente a previsão mediana de crescimento em 2017, mas baixou a de inflação (de 

1.9% para 1.6%, abaixo do objetivo de 2%, que deverá ser alcançado em 2018), mantendo as 

previsões para os dois anos seguintes. A perspetiva da maioria dos membros do Conselho de 

Política Monetária é de uma nova subida da taxa diretora até final do ano e mais três em 2018. 

Ao nível político-económico, destaca-se ainda: (i) a vitória de Emanuel Macron nas eleições 

presidenciais francesas de abril e maio, e a maioria absoluta do seu partido nas eleições 

legislativas de junho, afastando do espectro político francês a perspetiva de partidos radicais no 

poder, o que reduziu fortemente a incerteza política na UE e Área euro, visível na apreciação do 

euro; (iii) em Itália, o Governo aprovou no final de junho um pacote financeiro até 17 mil M€ de 

resgate à banca, com os bancos Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca a serem comprados 

ao preço simbólico de um euro pelo grupo Intesa Sanpaolo; (iii) na Grécia, o desbloqueio pelo 

Eurogrupo de uma nova tranche de financiamento em junho, após meses de incerteza.  

 

1.2 Enquadramento nacional 

 

Seleção de legislação nacional publicada de início de abril a final de junho: 

A Portaria n.º 131/2017, de 07/04, cria a medida de Estágios Profissionais, que consiste no 

apoio à inserção de jovens no mercado de trabalho ou à reconversão profissional de 

BCE mantém 

política monetária 

mas sinaliza 

ajustamentos 

para breve 

Fed prossegue 

subida da taxas 

de juro de 

referência 

Investimento nos 

transportes 

Notícias que 

reduzem 

incerteza na UE: 

- Eleição de 

Macron em 

França 

- Resgate de 2 

bancos em Itália 

- Desbloqueio no 

financiamento da 

Grécia 

Ligação da 

inovação às 

empresas ainda 

fraca, a melhorar 

com programas  

como o Interface 

e o Startup 

Medida Estágios 

Profissionais 

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/meco/noticias/20170621-meco-inovacao.aspx
http://www.programainterface.pt/pt
http://startupportugal.com/home-pt/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1729_pt.htm
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2016-cef-call-selected-projects.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2016-cef-call/2016-cef-country-fiche-pt.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/106844789


2T 17        ENVOLVENTE EMPRESARIAL - ANÁLISE DE CONJUNTURA 

 

 
 

8 
 

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA
CC I - CÂM ARA DE COMÉRCI O E I NDÚSTR IA

desempregados, revogando a Portaria n.º 204-B/2013, que criou a medida Estágios Emprego, e 

a Portaria n.º 86/2015, que criou a medida REATIVAR. O novo regime entrou em vigor a 8/04. 

A Portaria n.º 142/2017, de 20/04, procede à 4ª alteração à Portaria n.º 57-A/2015, de 27/02, 

que aprova o RECI (Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e Internacionalização). 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2017, de 19/04, cria uma estrutura temporária 

designada por Estrutura de Missão Portugal In com o desígnio de promover a atração de 

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

A Portaria n.º 150/2017, de 03/05, estabelece os procedimentos da avaliação de situações 

a submeter ao programa de regularização extraordinária dos vínculos precários na 

Administração Pública e no setor empresarial do Estado. 

A Lei n.º 15/2017, de 03/05, proíbe a emissão de valores mobiliários ao portador (ações ao 

portador) a partir de 4/05/2017 e cria um regime transitório destinado à conversão, em 

nominativos, dos valores mobiliários ao portador existentes à data da sua entrada em vigor. 

O Despacho n.º 3746/2017, de 04/05, dá início ao processo de descongelamento das 

carreiras e de limitação das perdas reais de remuneração na Administração Pública. 

A Circular n.º 5/2017, de 04/05, identifica os benefícios fiscais do EBF em vigor em 2017. 

A Portaria n.º 186/2017, de 1/06, estabelece o Sistema de Incentivos à Eficiência da 

Despesa Pública (SIEF), que podem ser financeiros (prestação pecuniária) ou não financeiros. 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 78/2017, de 06/06, aprova a centralização da 

compra de energia na Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública. 

O Decreto-Lei n.º 60/2017, de 09/06, estabelece o enquadramento para a implantação de uma 

infraestrutura para combustíveis alternativos. 

Neste âmbito, salienta-se ainda a publicação, no final do mês, da Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 88/2017, de 26/06, que aprova o Quadro de Ação Nacional para o 

desenvolvimento do mercado de combustíveis alternativos no setor dos transportes. 

Pacote legislativo para a floresta de 12/06: Decreto-Lei n.º 64/2017 (regime para novas 

centrais de biomassa florestal); Decreto-Lei n.º 65/2017 (alterações aos planos regionais 

de ordenamento florestal); Decreto-Lei n.º 66/2017 (estabelece o regime jurídico de 

reconhecimento das entidades de gestão florestal), Decreto-Lei n.º 67/2017 (estabelece o 

regime de criação das zonas de intervenção florestal). 

O Decreto-Lei n.º 72/2017, de 21/06, estabelece incentivos à contratação de jovens à 

procura do primeiro emprego e de desempregados de longa e muito longa duração, através 

de uma dispensa parcial ou isenção total da contribuição social do empregador. 

A Lei n.º 44/2017, de 19/06, procede à 5ª alteração à Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 

58/2005, de 29/12, para estabelecer o princípio da não privatização do setor da água. 

4ª Alteração ao 

RECI 

Estrutura de 

missão Portugal 

In para atrair IDE 

Regularização de 

precários públicos 

Fim das ações ao 

portador 

Descongelamento 

de carreiras 

públicas 

Incentivos à 

eficiência da 

despesa pública 

Quadro de 

infraestrutura e 

mercado de 

combustíveis 

alternativos 

Pacote legislativo 

para a Floresta 

Incentivos à 

contratação 

Princípio de não 

privatização da 

água 

https://dre.pt/application/conteudo/106901298
https://dre.pt/application/file/66622102
https://dre.pt/application/conteudo/106896738
https://dre.pt/application/conteudo/106960760
https://dre.pt/application/conteudo/106960758
https://dre.pt/application/conteudo/106968173
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/F1BEE19A-7266-4209-B4F2-02229CC8BE50/0/Circular_5_2017.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/107114307
https://dre.pt/application/conteudo/107477149
https://dre.pt/application/conteudo/107495707
https://dre.pt/application/conteudo/107567058
https://dre.pt/application/conteudo/107567058
https://dre.pt/application/conteudo/107507169
https://dre.pt/application/conteudo/107507170
https://dre.pt/application/conteudo/107507171
https://dre.pt/application/conteudo/107507172
https://dre.pt/application/conteudo/107541408
https://dre.pt/application/conteudo/107524707
https://dre.pt/application/conteudo/469068
https://dre.pt/application/conteudo/469068
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No âmbito do Programa SIMPLEX+, foram aprovados os seguintes diplomas em maio/junho: 

- Portaria n.º 170/2017, de 25/05 – procede a alterações à tramitação eletrónica dos 

processos judiciais, concretizando algumas medidas previstas no Plano de Ação Justiça + 

Próxima e no Programa Simplex 2016, nomeadamente: (i) o acesso aos processos 

executivos por via eletrónica; (ii) a extensão da tramitação eletrónica a outros processos;(iii) 

simplificação de outros procedimentos.  

- Decreto-Lei n.º 68/2017, de 16/06 – concretiza três medidas do Programa SIMPLEX+ 2016, 

salientando-se, entre as alterações mais relevantes: (i) Os tribunais passam a poder emitir 

certidões judiciais em formato eletrónico; (ii) O registo criminal pode ser pedido 

usando a chave móvel digital, e não apenas o cartão de cidadão. (iii) O SICAE passa a 

incluir todos os CAE secundários das pessoas coletivas e não apenas três como até agora. 

- Decreto-Lei n.º 74/2017, de 21/06 – implementa as medidas SIMPLEX+ 2016 “Livro de 

reclamações on-line”, “Livro de reclamações amarelo” e “Atendimento Público avaliado”. 

No âmbito do Programa Capitalizar, foram publicados os seguintes diplomas em junho: 

- Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2017, de 08/06 – avalia a execução das medidas 

do Programa Capitalizar e aprova medidas adicionais constantes do anexo II do diploma. 

- Decreto-Lei n.º 75/2017, de 26/06 – aprova o regime da apropriação do bem empenhado no 

penhor mercantil; 

- Decreto-Lei n.º 77/2017, de 30/06 – medidas de dinamização do mercado de capitais, com 

vista à diversificação das fontes de financiamento das empresas, nomeadamente a criação das 

SIMFE - Sociedades de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia e dos 

certificados de dívida de curto prazo (um tipo de papel comercial);  

- Decreto-Lei n.º 79/2017, de 30/06 – alterações ao Código da Insolvência e da 

Recuperação de Empresas e ao Código das Sociedades Comerciais, com destaque para: (i) 

criação de um mecanismo simplificado de aumento do capital social por conversão de 

suprimentos, cuja eficácia fica dependente da não oposição expressa dos demais sócios; (ii) 

implementação da Medida 157 do programa Simplex+, referente ao livro de atas eletrónico; 

(iii) medidas de agilização do PER, que passa a aplicar-se apenas a empresas; (iii) criação do 

processo especial para acordo de pagamento (PEAP) para permitir a recuperação de 

pessoas singulares; (iv) preparação da plenitude da tramitação eletrónica dos processos 

do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, em portal a disponibilizar. 

- Decreto-Lei n.º 81/2017, de 30/06 – aprova a certificação eletrónica de micro, 

pequenas e médias empresas e consagra as figuras de “Mid Cap” (empresa de média 

capitalização: a que, não sendo PME, empregue menos de 3.000 pessoas) e “Small Mid Cap” 

(empresa de pequena-média capitalização: a que empregue menos de 500 pessoas).  
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https://dre.pt/application/conteudo/107078025
https://dre.pt/application/conteudo/107522250
https://dre.pt/application/conteudo/107541411
https://dre.pt/application/conteudo/107494009
https://dre.pt/application/conteudo/107567060
https://dre.pt/application/conteudo/107596682
https://dre.pt/application/conteudo/107596684
https://dre.pt/application/conteudo/107596686
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Outras medidas aprovadas em Conselho de Ministros e não publicadas: 

O Conselho de Ministros de 27/4 aprovou, em definitivo, as versões finais e completas do 

Programa Nacional de Reformas e do Programa de Estabilidade 2017-2021.  

O Conselho de Ministros de 18/5, dedicado ao Programa Capitalizar, anunciou, para além 

das medidas já publicadas e mencionadas acima, a aprovação da Proposta de Lei que altera a 

Lei de Entrada e Residência de Estrangeiros alterando o regime das Autorizações de 

Residência para Investimento (Vistos Gold) para abranger 3 tipos de investimento, 

sobretudo em PME: (i) 350.000 € para a criação de empresas ou reforço do capital social de 

empresas portuguesas, desde que se criem ou mantenham 5 postos de trabalho permanentes; 

(ii) 200.000 € em empresas portuguesas em situação económica difícil e que estejam com um 

plano de recuperação; (iii) 350.000 € (antes era 500.000 €) em fundos destinados à 

capitalização das empresas portuguesas.  

Ainda a respeito do Programa Capitalizar, destaca-se a sua divulgação pelo Ministério da 

Economia em conjunto com a Estrutura de Missão para a Capitalização das Empresas (EMCE) 

em várias sessões públicas durantes os meses junho e julho (uma delas na Associação 

Empresarial de Portugal, em 30/6, e outra na Associação Industrial Portuguesa, em 10/7). 

O Conselho de Ministros de 22/6 aprovou o decreto-lei que altera os estatutos da IFD – 

Instituição Financeira de Desenvolvimento, alargando o âmbito da atividade da instituição em 

conformidade com decisão da Comissão Europeia, reforçando o seu papel no apoio ao 

financiamento e capitalização das PME e mid caps portuguesas. 

O Conselho de Ministros de 29/6 aprovou a minuta do acordo relativo à conclusão da 

reconfiguração da participação do Estado no capital social da TAP, dando cumprimento 

ao compromisso assumido no Programa do Governo de o Estado passar a ser o maior acionista 

Foi ainda determinada a criação da Conta Satélite do Mar, um instrumento adequado para 

medir a relevância da economia do mar, com periodicidade de três em três anos. 

 

Seleção de notícias de envolvente nacional no mesmo período: 

No dia 26/4, foi anunciada a implementação da medida “Informação Única no INE” inscrita 

no Simplex+, para reduzir e simplificar os inquéritos a empresas e dos cidadãos, ao permitir o 

aproveitamento da informação já fornecida a outras entidades da Administração Pública. 

No dia 19/5, o Primeiro-Ministro António Costa afirmou que está na altura de Portugal começar 

a pensar no que quer “fazer a seguir a 2020”, com uma perspetiva de médio prazo e um 

processo de planeamento bem consolidados, e para tal “temos de preparar bem a negociação 

com Bruxelas e só preparamos bem se internamente nos preparamos para sabermos aquilo 

que queremos”, inspirados em “bons exemplos dos outros países da União Europeia”, pelo que 

o debate será aberto a autarcas, associações empresariais, associações ecologistas, instituições 

de solidariedade social, mutualidades, misericórdias e universidades. 
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http://www.portugal.gov.pt/pt/o-governo/cm/comunicados/20170427-com-cm.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/o-governo/pnr/pnr-2017.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/o-governo/cm/comunicados/20170518-com-cm-capitalizar.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/meco/noticias/20170629-meco-capitalizar.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/o-governo/cm/comunicados/20170622-com-cm.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/o-governo/cm/comunicados/20170629-com-cm.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mpma/noticias/20170426-mpma-ine-simplex.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/pm/noticias/20170519-pm-planeamento-2020.aspx
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No dia 22/5, O Governo assinou um memorando de entendimento para o mecanismo 

financeiro do Espaço Económico Europeu 2014-2021 (Fundo EEA Grants) com a 

Islândia, o Liechtenstein e a Noruega (os países doadores do Fundo), que tem como objetivo 

reduzir as disparidades sociais e económicas na Europa, reforçando as relações bilaterais com 

os Estados beneficiários, onde se inclui Portugal. Para o período 2014-2021, foi acordada uma 

contribuição total de 2.8 mil M€ para 15 Estados beneficiários, recebendo Portugal 102.7 M€.  

No dia 16/6, segundo nota do Governo, a agência Fitch melhorou a perspetiva do rating da 

República Portuguesa de “estável” para “positiva”, apontando para uma subida do rating para 

um grau de investimento na próxima atualização. A decisão surgiu no mesmo dia em que o 

Conselho confirmou a saída de Portugal do Procedimento de Défices Excessivos 

(proposta pela Comissão a 22/5). O Ministro das Finanças afirmou que, “após a deliberação do 

Conselho da União Europeia, a decisão da Fitch surge em linha com a acumulação de 

indicadores que atestam a trajetória de melhoria substancial da economia portuguesa”. 

No dia 24/6, foram assinados 11 acordos entre Portugal e a Índia na visita do Primeiro-

ministro indiano ao nosso País, reforçando as relações comerciais, científicas e tecnológicas. 

No dia 26/6, a Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão 

Marques, apresentou os resultados da primeira edição do Simplex+ 2016, fazendo um 

balanço muito positivo da execução, com uma taxa de cumprimento de 89% até maio 

(conclusão de 157 das 176 medidas previstas). Foi ainda anunciado que  a totalidade das 

medidas do Simplex+ 2017 está já disponível. 

No dia 28/6 foi assinado o protocolo sobre a aplicação e execução do projeto Empreender 

2020, liderado pela Fundação AEP, ao qual o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o 

Alto Comissariado para as Migrações e a AICEP se associaram, e que tem como objetivo 

permitir o regresso de jovens qualificados ao País, ajudando a encontrar financiamento e a 

converter as suas ideias em oportunidades de negócio.  

No dia 30/6, o Ministério das Finanças emitiu um comunicado a anunciar o reembolso de mais 

1000 M€ do empréstimo do FMI, seguido de 2600 M€ até agosto e mais 4000 M€ em 2018. 

No dia 30 de junho, o FMI divulgou a conclusão das consultas anuais ao abrigo do art.º IV  da 

instituição (a análise das previsões é feita na secção 2.2 e também em 9.3 - Contas públicas). 

Na sua avaliação, o FMI destaca a melhoria considerável das perspetivas de curto prazo, 

beneficiando de um maior dinamismo na Área Euro. Foi também realçada a descida das 

yields soberanas com a redução dos riscos de curto prazo em face da saída do PDE, a 

perspetiva de cumprimento da meta orçamental de 2017 e a estabilização do setor 

bancário, embora o problema do crédito malparado da banca seja ainda um desafio de 

médio prazo, exigindo novas melhorias do modelo de negócio e mais salvaguardas, e 

iniciativas como a plataforma de coordenação entre a banca e o Governo para a 

redução do crédito malparado, que considerou importante. 
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http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mpi/noticias/20170522-mpi-eea-grants.aspx
http://www.portugal.gov.pt/media/29671140/20170616-mf-ficht.pdf
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mf/noticias/20170616-mf-pde.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mf/noticias/20170522-mf-saida-pde.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mf/noticias/20170616-mf-ficht.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/pm/noticias/20170624-pm-pm-india.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mpma/noticias/20170628-mpma-ar.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mpma/noticias/20170626-mpma-simplexplus-2017.aspx
http://www.simplex.gov.pt/
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/noticias/20170628-mne-empreender.aspx
http://www.empreender2020.pt/pt/projeto
http://www.empreender2020.pt/pt/projeto
http://www.portugal.gov.pt/media/30352485/20170630-mf-reembolsos-fmi.pdf
http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/06/29/mcs6292017-portugal-staff-concluding-statement-of-the-2017-article-iv-mission
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2. ATIVIDADE ECONÓMICA GLOBAL 

 

2.1 Evolução recente do PIB e de outros indicadores de atividade 

 

No primeiro trimestre de 2017 registou-se uma aceleração do PIB em volume para uma taxa 

de variação homóloga de 2.8% (face a 2.0% no trimestre anterior), a mais elevada desde o 

último trimestre de 2007, e uma taxa de variação em cadeia de 1.0% (0.7% no quarto 

trimestre), a maior desde o quarto trimestre de 2013. 

 

Quadro 2.1.1: PIB e componentes de despesa 

 2015 2016 2T 16 3T 16 4T 16 1T 17 

PIB       

  Tvcr (%) 1.6 1.4 0.2 0.9 0.7 1.0 

  Tvhr (%) 1.6 1.4 0.9 1.7 2.0 2.8 

Componentes de despesa (tvhr, %)        

  Consumo Final (peso no PIB, preços 2016: 83.9%) 2.1 1.9 1.4 1.5 2.3 1.6 

    Consumo Privado (65.8%), do qual:  2.6 2.3 1.6 1.9 3.0 2.2 

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

      Bens duradouros (5.6%) 11.9 9.5 7.8 6.2 12.5 5.4 

      Bens correntes não alim., serviços (46.2%) 1.9 1.6 1.0 1.4 2.4 2.1 

    Consumo Público (18.0%) 0.7 0.5 0.6 0.2 0.0 -0.4 

  FBC (14.9%), da qual:  4.7 -0.6 -2.2 -1.8 3.6 5.5 

    FBCF (14.9%) 4.5 0.1 -2.2 -0.1 5.2 8.9 

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

      Outras máq. e eq., sist. Armamento (3.7%) 6.0 2.7 -2.4 7.0 12.3 15.0 

      Eq. de transporte (1.3%) 24.2 8.6 3.4 0.6 14.6 10.7 

      Construção (7.3%) 4.1 -2.3 -3.9 -3.4 1.5 8.5 

      Produtos de propriedade intelectual (2.4%) -3.5 -1.2 -0.3 -1.8 1.4 0.4 

  Exportações (40.3%) 6.1 4.4 1.9 5.5 6.6 9.7 

    Bens (28.8%) 6.6 4.7 2.5 5.8 6.6 9.2 

    Serviços (11.5%) 4.8 3.7 0.0 4.7 6.7 10.9 

  Importações (39.1%) 8.2 4.5 1.5 3.9 7.7 8.0 

    Bens (32.9%) 8.5 4.8 1.9 4.2 8.0 7.7 

    Serviços (6.2%) 6.4 2.1 -1.0 1.6 6.1 10.4 

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

  Procura Interna (102.2%) 2.6 1.5 0.8 1.0 2.6 2.3 

  Exportações líquidas (-2.2%) -1.0 -0.1 0.1 0.6 -0.6 0.5 

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). 

 

A aceleração homóloga do PIB foi impulsionada pela maior dinâmica de crescimento do 

investimento – com a FBCF a subir 8.9% em termos reais, o valor mais alto desde o final de 

1998, após 5.2% no trimestre anterior – e das exportações, que aumentaram a um ritmo 

ainda mais elevado (tvh de 9.7%, a mais alta desde o final de 2013, após 6.6% no quarto 

trimestre), embora empolado por alguns fatores pontuais (como o efeito de base motivado 

pela paragem de uma refinaria no primeiro trimestre de 2016).  
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Na FBCF destacaram-se as elevadas taxas de crescimento das rubricas Outras máquinas e 

equipamento (15.0%), Equipamento de transporte (10.7%) e Construção (8.5%). Note-

se que a subida da FBC foi inferior à da FBCF devido ao contributo negativo da componente 

volátil de variação de existências, que penalizou a procura interna e o PIB.  

O crescimento do PIB foi ainda atenuado pelo abrandamento do consumo privado (de 3.0% 

para 2.2%), em particular na componente de bens duradouros (de 12.5% para 5.4%), e pela 

quebra ligeira do consumo público (-0.4%). 

As importações aceleraram de forma ligeira (de 7.7% para 8.0%), passando a registar um 

ritmo de crescimento inferior ao das exportações, o que permitiu a retoma de um contributo 

positivo da procura externa líquida (0.5 p.p. após -0.6 p.p. no trimestre anterior), 

contrariando a ligeira redução do contributo positivo da procura interna (de 2.6 para 2.3 

p.p.), que continuou a justificar a maior parte do crescimento económico. 

 

No que se refere ao PIB nominal, o crescimento homólogo passou de 3.3% para 3.4% no 

primeiro trimestre, uma aceleração inferior à observada no PIB em volume, traduzindo uma 

menor dinâmica dos preços (abrandamento do deflator de 1.3% para 0.6%). 

 

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

43.2% no primeiro trimestre de 2017 (31.0% nos bens e 12.2% nos serviços), após 41.8% 

no trimestre anterior. 

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

 

 

 

A taxa de investimento (peso da FBCF no PIB, valores a preços correntes) subiu de 15.4% 

no quarto trimestre de 2016 para 15.7% no primeiro trimestre de 2017. A melhoria da taxa 

de investimento resultou de um reforço do investimento das Sociedades Não Financeiras 

(de 9.8% para 10.7% do PIB) e, em menor medida, das Sociedades Financeiras (de 0.2% 
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para 0.5%), contrariando a descida observada nas Administrações Públicas (de 2.0% para 

1.3%), com o valor das Famílias e ISFLSF a manter-se em 3.2%.  

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

 

 

 

Em termos de evolução da FBCF, o crescimento homólogo nominal passou de 5.8% para 

10.3%, agora com subidas em todos os setores (14.4% nas Soc. Não Financeiras, 15.1% nas 

Sociedades Financeiras, 10.3% nas Administrações Públicas, e 9.1% nas Famílias e ISFLSF), 

deixando de se registar quedas nas Administrações Públicas e nas Sociedades Financeiras. Os 

dados para o conjunto do setor privado mostraram um abrandamento de 19.2% para 10.3%, 

com origem nas Sociedades Não Financeiras, que ainda assim mantiveram um forte dinamismo 

(tvh 14.4%, apos 18.3% no quarto trimestre). 

 

Quadro 2.1.2: VAB por ramos  

 2015 2016 2T 16 3T 16 4T 16 1T 17 

VAB total e por ramos (tvhr, %)* 1.2 0.8 0.2 0.8 1.5 2.1 

  Agricultura, Silvicultura e Pesca (peso em 2016: 2.2%) 6.8 -5.0 -5.2 -6.8 -6.4 -4.0 

  Indústria (13.9%) 2.0 0.7 -0.8 1.4 1.4 4.5 

  Energia, Águas e Saneamento (4.6%) -3.3 2.8 2.3 4.2 5.1 1.8 

  Construção (3.9%) 0.0 -1.9 -3.2 -2.6 1.6 7.4 

  Comércio e rep. aut, Aloj. e Restauração (20.3%) 3.6 3.4 2.7 3.3 4.3 3.1 

  Transp. e armaz., Inf. e comunicação (8.0%) -1.5 0.7 -2.0 1.9 4.3 2.9 

  Ativ. Financeira, Seguradora e Imobiliária (17.2%) -0.4 -1.7 -2.6 -1.5 -0.8 -0.5 

  Outros Serviços (29.9%) 0.9 1.1 1.7 0.6 0.5 1.4 

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). 

 

O VAB (sem impostos líquidos de subsídios) também registou um maior crescimento homólogo 

em volume no primeiro trimestre de 2017 (de 1.5% para 2.1%), a refletir a aceleração na 

Indústria (de 1.4% para 4.5%), nos “Outros serviços” (de 0.5% para 1.4%) e na Construção 
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(de 1.6% para 7.4%), e as menores quedas na Atividade financeira, seguradora e imobiliária 

(de -0.8% para -0.5%) e na Agricultura, silvicultura e pesca (de -6.4% para -4.0%), mais do 

que compensando o abrandamento no Comércio e reparação automóvel, alojamento e 

restauração (de 4.3% para 3.1%), nos Transportes e armazenamento, informática e 

comunicação (de 4.3% para 2.9%) e na Energia, águas e saneamento (de 5.1% para 1.8%). 

 

Quanto aos dados de conjuntura mais recentes, salienta-se a subida mais forte do 

indicador coincidente do BdP para a evolução homóloga tendencial de atividade em 

abril e maio, atingindo um valor de 3.0% neste último mês, o que sugere a sustentação do 

maior ritmo de crescimento do PIB observado no primeiro trimestre (reforço da dinâmica 

positiva de fundo expurgada de efeitos cíclicos). O indicador coincidente análogo para o 

consumo privado subiu de forma ligeira em abril (para 2.7%) e estabilizou em maio, 

apontando para a continuação de um crescimento moderado desta rubrica. No caso do 

investimento, o indicador de FBCF do INE continuou a acelerar em abril (para uma tvh de 

13.7% em média móvel de três meses), com origem na componente de material de transporte 

(51.1%) e, em menor medida, da construção (8.7%), contrariando algum abrandamento nas 

máquinas e equipamento (para 10.0%), ainda com um crescimento acentuado. 

 

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

do Banco de Portugal, BdP (tvhr, %) 

 

 

No que se refere a informação avançada, de acordo com dados revistos, o Indicador de 

Clima do INE (calculado a partir do inquérito às empresas e consumidores, estando calibrado 

para antecipar a tvh do PIB) continuou a subir em maio, atingindo um máximo de quase 15 

anos (2.0%), o que sugere uma um maior dinamismo da atividade económica nos próximos 

meses. O aumento do indicador de clima em maio refletiu a melhoria dos indicadores de 

confiança dos serviços, dos consumidores e, em menor medida, da Construção, tendo-se 

registado uma estabilização no indicador da indústria transformadora e uma redução pouco 

significativa no Comércio. 
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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) 

 

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

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

 

 

O Índice de Sentimento Económico da Comissão Europeia para Portugal (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), manteve uma trajetória 

ascendente em maio (com um valor já bastante acima da média da UE e da Área Euro), 

atingindo o valor mais elevado desde julho de 2000, uma evolução que aponta para uma 

dinâmica mais forte e sustentada da atividade económica.  
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2.2 Projeções macroeconómicas nacionais e internacionais 

 

Projeções para Portugal 

 

Quadro 2.2.1: Projeções económicas para Portugal 

 
 FMI BdP OCDE CE Gov 

 Jun-17 Jun-17 Jun-17 Mai-17 Abr-17 

 
2017 2018 2017 2018 2019 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

PIB (tvar, %) 2.5 2.0 2.5 2.0 1.8 2.1 1.6 1.8 1.6 1.8 1.9 

  Consumo privado 2.2 1.8 2.3 1.7 1.7 2.0 1.5 1.9 1.3 1.6 1.6 

  Consumo público 0.6 0.5 0.4 0.6 0.3 -1.0 -0.8 0.4 0.5 -1.0 -0.8 

  FBCF 6.9 5.7 8.8 5.3 5.5 6.5 2.3 5.4 4.7 4.8 5.1 

  Exportações 7.6 5.2 9.6 6.8 4.8 5.5 4.5 4.4 4.2 4.5 4.5 

  Importações 7.3 5.1 9.5 6.9 5.2 5.2 3.9 5.2 4.5 4.1 4.1 

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

           

   Exportações líquidas  
   (do total de importações) 

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

   Procura Interna 2.6 2.2    1.9 1.3 2.1 1.7 1.7 1.8 

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

           

   Exportações   1.8 1.2 0.9       

   Procura Interna   0.8 0.8 0.8       

Proc. externa relevante (tvar, %)   4.5 3.9 4.0     3.9 4.1 

Emprego (tva, %) 1.6 0.9 2.4 1.3 1.3   1.4 0.9 1.3 1.0 

Taxa de desemprego (%) 9.7 9.0 9.4 8.2 7.0 9.7 8.9 9.9 9.2 9.9 9.3 

Inflação (tva do IHPC, %) 1.6 2.0 1.6 1.4 1.5 1.6 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 

Bal. Corr. e de capital (% PIB)   2.1 2.4 2.4   1.4 1.5 1.1 1.5 

Balança corrente (% PIB) 0.6 0.5    0.4 0.8 0.5 0.5 0.2 0.5 

Bal. de bens e serviços (% PIB)   2.0 2.2 2.4     1.2 1.4 

Bal. de bens (% PIB)        -4.5 -4.7   

Saldo orçamental (% PIB) -1.5 -1.4    -1.5 -1.0 -1.8 -1.9 -1.5 -1.0 

Dívida pública bruta (% PIB) 125.8 122.6    128.6 126.5 128.5 126.2 127.9 124.2 

Fontes: Fundo Monetário Internacional, FMI, Portugal: Staff Concluding Statement of the 2017 Article IV Mission; Banco 

de Portugal, BdP, Boletim Económico Junho 2017; OCDE, OECD Economic Outlook June 2017 - Portugal summary; 

Comissão Europeia, CE, European Economy - Spring 2017; Governo, Programa de Estabilidade 2017-2021. 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). 

 

No Boletim Económico de Junho, o Banco de Portugal divulgou novas previsões 

macroeconómicas que se revelaram bastante favoráveis. As previsões de crescimento 

económico (2.5% em 2017, 2.0% em 2017 e 1.8% em 2019) são as mais elevadas até ao 

momento, pelo menos no que se refere a 2017 e 2018 (também em junho, a OCDE apontou 

para valores de 2.1% e 1.6%, respetivamente). Com efeito, no Programa de Estabilidade 

2017-2021, divulgado em abril, o Governo apresenta previsões de crescimento de 1.8% em 

Novas previsões de 

crescimento do BdP 

as mais altas até ao 

momento em 2017 

e 2018, a par com 

as do FMI (ambas 

revistas em alta), 

mas Governo mais 

otimista para 2019 

 

http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/06/29/mcs6292017-portugal-staff-concluding-statement-of-the-2017-article-iv-mission
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/bol_econ_junho17_p.pdf
http://www.oecd.org/eco/outlook/economic-forecast-summary-portgual-oecd-economic-outlook-june-2017.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ecfin_forecast_spring_110517_pt_en.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/27640818/20170428-pestabilidade-2017.pdf
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2017 e 1.9% em 2018, abaixo das do Banco de Portugal, mas é mais otimista no valor para 

2019 (2.0%), apontando ainda a melhoria de uma décima por ano até 2.2% em 2021. 

No final de junho, o FMI alinhou as projeções de crescimento de Portugal em 2017 e 2018 com 

as do Banco de Portugal (2.5% e 2.0%, respetivamente). Note-se que as novas previsões de 

crescimento do FMI foram substancialmente revistas em alta face aos números do World 

Economic Outlook de abril (1.7% e 1.5%). 

 

Principais destaques do Boletim Económico de Junho e confronto com as previsões do FMI:  

PIB (Atividade económica) 

- “Revisão em alta do crescimento económico ao longo de todo o horizonte de projeção” 

que “reflete, em parte, o conjunto de informação recente, que se revelou 

sistematicamente mais favorável que o anteriormente projetado”. “O ritmo de 

crescimento ao longo de todo o horizonte deverá ser superior ao da área do euro, tendo 

em conta as projeções recentemente divulgadas pelo BCE, traduzindo-se num reinício do 

processo de convergência real, interrompido desde o início dos anos 2000.” 

- “Após um crescimento de 1.4% em 2016, o PIB deverá aumentar 2.5% em 2017 [o valor 

mais elevado desde 2007], 2.0% em 2018 e 1.8% em 2019, valores superiores aos 

projetados pelo Banco de Portugal em março [1.8%, 1.7% e 1.6%, respetivamente]. Em 

2019, o nível do PIB português deverá superar o observado antes da crise financeira 

internacional.” 

- “A recuperação da atividade económica no horizonte de projeção deverá resultar de um 

maior dinamismo das exportações, num quadro de melhoria do enquadramento 

internacional, e da recuperação da procura interna, nomeadamente do investimento.” 

Apesar de estimar os mesmos números de crescimento económico em 2017 e 2018 que o 

Banco de Portugal (BdP), o FMI aponta para menores taxas de crescimento do investimento, 

das exportações e das importações, sobretudo em 2017 (no caso do consumo público e 

privado, as estimativas são bastante similares – ver quadro). 

➢ EXPORTAÇÕES 

- Segundo o BdP, “projeta-se uma forte aceleração das exportações em 2017 [9.6%, após 

4.4% em 2016] e a manutenção de um crescimento robusto em 2018-2019 [6.8% em 

2018 e 4.8% em 2019], refletindo a aceleração da procura externa e ganhos adicionais 

significativos de quota de mercado. Em 2019, o valor das exportações de bens e serviços 

deverá situar-se cerca de 65% acima do nível registado em 2008.” 

- “As exportações de bens em 2017 deverão também beneficiar da dissipação de alguns 

efeitos temporários negativos, associados à redução da produção em unidades industriais 

dos setores automóvel e energético em 2016, bem como da recuperação das exportações para 
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Angola. As exportações deverão ainda beneficiar, no final de 2017 e ao longo de 2018, do 

aumento previsto da capacidade produtiva de uma unidade industrial do setor 

automóvel.” 

- “No que diz respeito às exportações de turismo, antecipa-se a manutenção de um 

elevado dinamismo (…). Em 2017 foi incorporada alguma informação referente à 

ocorrência em território português de importantes eventos à escala internacional, 

com impacto positivo nas exportações. Refira-se que as exportações de turismo cresceram 

muito acima do total das exportações nos anos recentes, situando-se em 2016 cerca de 

60% acima do nível observado em 2008, em termos reais.” 

- “O desempenho positivo das exportações nos anos mais recentes assume uma natureza 

estrutural, assente numa reestruturação empresarial que se iniciou antes da crise 

financeira internacional. Este dinamismo das exportações não assentou em ganhos de 

competitividade por via dos preços. Refira-se ainda que desde 2011 cerca de metade do 

crescimento acumulado das exportações de bens e serviços refletiu ganhos de quota 

de mercado. A evolução quer das exportações de bens quer de serviços tem sido um dos 

aspetos mais assinaláveis do processo de ajustamento da economia portuguesa, 

favorecendo uma forte reorientação de recursos produtivos para setores mais expostos à 

concorrência internacional.” 

➢ INVESTIMENTO 

- “A aceleração da atividade em 2017 deverá ainda assentar numa recuperação da FBCF 

[8.8%], refletindo a manutenção do forte dinamismo da FBCF empresarial [7.6%] e uma 

marcada recuperação do investimento público [apenas é referido um “forte crescimento 

em 2017, após uma queda muito acentuada em 2016”, mesmo excluindo o efeito extraordinário 

da venda de material militar, seguido de um crescimento em linha com o PIB em 2018-2019] e 

do investimento residencial [subida de 9.2%, a refletir um efeito estatístico, condições de 

financiamento favoráveis, a melhoria da situação no mercado de trabalho, investimento 

relacionado com o turismo e um aumento da procura por parte de não residentes, apontando o 

BdP para um aumento mais moderado em 2018-19].  

- “Em 2018-2019 projeta-se a continuação de um crescimento robusto da FBCF [5.3% 

em 2018 e 5.5% em 2019], em particular da componente empresarial [acima de 6% nos 

dois anos], num quadro de manutenção de condições monetárias e financeiras estáveis e 

de perspetivas favoráveis quanto à evolução da procura global.” “A evolução desta 

componente [empresarial] reflete ainda a necessidade de renovação do stock de capital” 

(…), “informação sobre investimentos em infraestruturas de larga dimensão que 

deverão ocorrer no período 2017-2019” e a “normalização da atribuição de financiamento 

através de fundos europeus.” 
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➢ CONSUMO PRIVADO 

- “o consumo privado deverá apresentar um crescimento [2.3% em 2017, 1.7% em 2018 e 

2019] ligeiramente inferior ao do PIB ao longo de todo o horizonte de projeção, refletindo 

o crescimento moderado dos salários reais e a necessidade de continuação do 

processo de redução do nível de endividamento das famílias.” 

➢ CONSUMO PUBLICO 

- “Para o consumo público continua a perspetivar-se, em termos reais, um crescimento 

bastante contido em todo o horizonte de projeção [0.4% em 2017; 0.6% em 2018 e 0.3% 

em 2018], em resultado fundamentalmente da hipótese de estabilização do número de 

funcionários públicos face ao final de 2016. A este fator acresce o facto de se projetar a 

manutenção de um crescimento moderado da aquisição de bens e serviços, que decorre 

em parte da redução da despesa com parcerias público-privadas do setor rodoviário, 

com um impacto particularmente significativo em 2019. De destacar que o crescimento real 

projetado para o consumo público é mais baixo em 2017 em resultado da redução do 

número de horas trabalhadas em meados de 2016.” 

➢ IMPORTAÇÕES E GRAU DE ABERTURA 

- “As importações de bens e serviços deverão apresentar um crescimento de 9.5% em 2017, 

após 4.4% em 2016, e desacelerar ao longo do horizonte para 5.2% em 2019. Esta 

evolução está aproximadamente em linha com a procura global ponderada pelos 

conteúdos importados, tendo em conta os padrões médios observados no passado. O 

crescimento das importações em 2017 reflete os efeitos desfasados do forte aumento 

observado no último trimestre de 2016 e o crescimento dinâmico de algumas componentes da 

procura global, com destaque para o investimento empresarial e para as exportações de bens.” 

- “A evolução muito dinâmica das exportações e importações ao longo do horizonte de 

projeção deverá reforçar o grau de internacionalização da economia portuguesa 

[atualmente abaixo da média e mediana da OCDE], traduzindo-se num aumento do grau de 

abertura – medido pelo peso da soma das exportações e das importações no PIB, em termos 

nominais – de 72% em 2008 para 79% em 2016 e 93% em 2019.” 

 

MERCADO DE TRABALHO 

- “Projeta-se uma evolução favorável do mercado de trabalho. Depois de ter aumentado 

1.6% em 2016, o emprego deverá crescer 2.4% em 2017 e 1.3% em 2018 e em 2019. A 

taxa de desemprego também deverá cair ao longo do horizonte, atingindo 7% em 2019.” 

Embora com os mesmos números de crescimento em 2017 e 2018, o FMI mostra-se menos 

otimista do que o BdP quanto à evolução do emprego (subidas de 1.6% e 0.9% nos dois anos, 

face a 2.4% e 1.3% no BdP) e da taxa de desemprego (9.7% e 9.0%, face a 9.4% e 8.2%). 
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PRODUTIVIDADE 

- “A evolução da atividade económica e do emprego ao longo da atual fase de recuperação 

tem-se traduzido numa dinâmica muito fraca da produtividade aparente do trabalho, 

implicando um crescimento inferior ao observado em anteriores fases de recuperação 

económica. Este perfil tem sido comum a muitas economias avançadas, incluindo a Área 

Euro. Ao longo do horizonte de projeção, antecipa-se a manutenção de uma dinâmica fraca da 

produtividade do trabalho, com uma virtual estagnação em 2017 e um crescimento médio anual 

em torno de 0.6% no período 2018-2019. As explicações para a redução da produtividade 

aparente do trabalho na atual fase de recuperação são complexas, podendo relacionar-se com 

alterações na estrutura produtiva e com um contexto em que o capital por trabalhador 

na economia portuguesa permanece reduzido, após vários anos de quedas no 

investimento. Em particular, a forte redução do investimento no período 2009-2013, e o seu 

impacto sobre a adoção de novas tecnologias e novos processos produtivos, poderão 

ter condicionado os ganhos de eficiência de uma forma relativamente generalizada a nível 

setorial. Efetivamente, em comparações internacionais, Portugal surge com um nível de capital 

por trabalhador muito inferior ao da média na Área Euro.” 

- “um exercício de decomposição do crescimento (…) aponta para que a evolução do PIB 

per capita ao longo do horizonte de projeção seja explicada, em larga medida, pelo 

contributo do fator trabalho (1 p.p. em média no período 2017-2019). O contributo do 

fator capital deverá ser aproximadamente nulo ao longo do horizonte de projeção, à 

semelhança do que ocorreu no período 2011-2016, uma vez que, não obstante a recuperação 

do investimento, este deverá manter-se em níveis que apenas permitem compensar a 

depreciação do capital. Este é um aspeto limitativo a um maior dinamismo do produto 

potencial, já que é através do capital que é feita a incorporação de novas tecnologias no 

processo produtivo. Por seu turno, a acumulação de capital humano, medido pelo 

número médio de anos de escolaridade da força de trabalho, deverá ter um contributo 

positivo para o crescimento (0.5 p.p. em média), à semelhança do que tem ocorrido no 

passado, num contexto de melhoria contínua das qualificações da população em idade ativa. 

Finalmente, o crescimento do PIB per capita em 2017- 2019 deverá beneficiar de um contributo 

positivo da produtividade total dos fatores (0.5 p.p. em média), num contexto de 

continuação do processo de melhoria na afetação de recursos na economia. Sublinhe-se 

que este crescimento da produtividade total de fatores contrasta com a queda observada 

em média desde 1999.” 

 

SALDO EXTERNO 

- “As atuais projeções apontam para um reforço da capacidade de financiamento da 

economia portuguesa no período 2017-2019. (…) O saldo conjunto da balança corrente e 
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de capital situou-se em 1.7% do PIB em 2016, antecipando-se que aumente para 2.1% do 

PIB em 2017 e para 2.4% do PIB em 2018-2019.” 

- “Importa destacar que desde 2012 se tem observado uma evolução favorável dos 

termos de troca (só em parte resultante do preço do petróleo), que teve um contributo 

significativo para a melhoria do saldo da balança de bens e serviços e para o 

ajustamento externo da economia portuguesa.” 

 

INFLAÇÃO 

- As projeções apontam ainda para uma relativa estabilização da inflação ao longo do 

horizonte de projeção. Depois de um aumento de 0.6% em 2016, os preços no consumidor 

deverão crescer 1.6% em 2017, 1.4% em 2018 e 1.5% em 2019. Por sua vez, o FMI aponta 

para um valor de 1.6% em 2017, como o BdP, mas apresenta uma estimativa bastante superior 

em 2018 (2.0%, face a 1.4%). 

- “O deflator do PIB deverá aumentar a um ritmo relativamente constante e próximo do 

observado em 2016, em torno de 1.6% ao longo do horizonte de projeção.” 

- “Num quadro de melhoria da situação do mercado de trabalho, os salários nominais por 

trabalhador deverão acelerar gradualmente entre 2017 e 2019. No entanto, em termos 

médios anuais, o crescimento desta variável deverá manter-se apenas ligeiramente acima da 

projeção para a inflação, refletindo ganhos reduzidos de produtividade. No que diz respeito 

aos custos unitários do trabalho para o total da economia, projeta-se uma desaceleração 

ao longo do horizonte de projeção.” 

 

FATORES DE RISCO PARA AS PREVISÕES 

- Riscos para o PIB 

➢ Riscos descendentes 

- Externos: reforço das políticas protecionistas nos Estados Unidos e a nível global; preços 

do petróleo mais elevados; recrudescimento das tensões nos mercados financeiros europeus. 

- Internos: consequências de eventuais tensões nos mercados financeiros europeus; 

medidas de consolidação orçamental adicionais. 

➢ Riscos ascendentes (internos): crescimento mais forte no curto prazo, em particular do 

investimento empresarial (em linha com a evolução recente dos indicadores de sentimento 

económico observados não só em Portugal mas também em outras economias avançadas); 

perspetivas mais positivas para o mercado imobiliário; recuperação mais forte do que a 

antecipada do investimento público, após uma queda superior a 30% em 2016. 
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“A combinação dos fatores de risco acima referidos implica riscos equilibrados no curto 

prazo para o crescimento real do PIB e ligeiramente descendentes no médio prazo. Os 

riscos para a inflação são globalmente equilibrados ao longo do horizonte de projeção.” 

 

CONCLUSÕES 

- “A recuperação da atividade económica tem subjacente um dinamismo elevado das 

exportações e do investimento empresarial, sendo acompanhada 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. Assim, o padrão de 

crescimento económico projetado apresenta características consistentes com uma 

recuperação sustentada da economia portuguesa.” 

- “Apesar da capacidade de ajustamento macroeconómico que a economia portuguesa tem 

revelado ao longo dos últimos anos e da reestruturação setorial assente numa dinâmica de 

internacionalização das empresas, persistem importantes constrangimentos ao 

crescimento de longo prazo, incluindo o elevado nível de endividamento dos vários 

setores da economia, o baixo nível de capital produtivo por trabalhador, uma evolução 

demográfica desfavorável e um elevado nível de desemprego de longa duração.” 

- “É necessário prosseguir a orientação de recursos para empresas mais expostas à 

concorrência internacional e mais produtivas, aumentando os incentivos à inovação, à 

mobilidade de fatores e ao investimento em capital físico e humano, num quadro 

institucional e fiscal previsível. Simultaneamente, é importante concretizar uma redução 

sustentada do endividamento público, o que requer a manutenção do esforço de 

consolidação orçamental. Todos estes progressos estruturais são ainda mais prementes em 

virtude da natureza temporária das medidas não convencionais de política monetária 

na Área Euro e da persistência de riscos descendentes para a atividade económica no 

médio prazo.” 

Por seu turno, o FMI refere que, ao nível do potencial de crescimento da economia, há 

um conjunto alargado de iniciativas em curso que poderão ter um impacto positivo neste 

domínio. No que se refere ao investimento, a recente dinâmica de crescimento tem sido em 

parte financiada por recursos internos das empresas, mas os níveis de investimento da 

economia teriam de aumentar substancialmente para elevar o potencial de crescimento 

económico. Tal exigiria uma maior flexibilidade do mercado de trabalho, com salários mais 

em linha com a produtividade, permitindo a Portugal tirar vantagem de entrantes com 

maiores qualificações salvaguardando ao mesmo tempo a competitividade. As reformas 

estruturais deverão focar-se nos estrangulamentos que influenciam as perceções dos 
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investidores sobre o ambiente de negócios, incluindo a ineficiência dos processos judiciais 

ineficientes e a complexidade da regulamentação que afeta a atividade das empresas. 

ANÁLISE DO PROGRAMA DE ESTABILIDADE 2017-2021 DO GOVERNO (Caixa de texto 

incluída no Boletim Económico) - (ver secção 9.3 Contas públicas) 

TEMA EM DESTAQUE do Boletim Económico: Dinâmica de poupança e investimento 

das empresas portuguesas 

 “A dinâmica do investimento e da poupança dos vários setores da economia durante a última 

década traduziu-se numa alteração da posição relativa dos setores enquanto financiadores ou 

devedores líquidos da economia. Em Portugal, tal como na área do euro e noutras economias à 

escala global, as empresas tornaram-se um setor financiador da economia [desde 2013, 

traduzindo uma poupança superior ao investimento]. Esta alteração deve-se sobretudo a um 

aumento da poupança das empresas [essencialmente calculada como a variação de 

reservas e de resultados transitados mais as amortizações], uma vez que o investimento 

apresenta um padrão mais estável quando medido em percentagem do PIB. 

A análise de dados microeconómicos ao nível da empresa permite compreender melhor qual a 

origem deste aumento da poupança das empresas em Portugal: 

• A evolução agregada da poupança das empresas portuguesas está essencialmente associada 

ao comportamento das grandes empresas, que poupam (cada vez) mais sem que pareça 

existir uma alteração significativa no padrão de distribuição de resultados para essas empresas; 

• Existe também uma relação positiva entre a poupança e a idade das empresas, apesar de 

esta não ser tão clara como no caso da dimensão, essencialmente devido à elevada 

heterogeneidade nas decisões de poupança das empresas mais jovens; 

• As empresas que geram mais lucros também têm contribuído de forma mais expressiva 

para a evolução da poupança, como seria expectável;  

• Por último, verifica-se que as empresas mais endividadas aumentaram de forma 

significativa o seu esforço de poupança. Este reforço da acumulação de recursos internos é 

consistente com o processo de desalavancagem ainda em curso na economia 

portuguesa, verificando-se que estas empresas convergem gradualmente para uma estrutura 

de financiamento mais equilibrada. 

A análise de dados microeconómicos ao nível da empresa ajuda também a identificar o destino 

dos recursos acumulados por via da retenção de lucros na empresa que podem ser 

essencialmente, para além da redução do endividamento externo: o reforço do investimento ou 

a acumulação de ativos líquidos, refletindo poupança por motivos de precaução. De acordo com 

a análise efetuada neste tema em destaque, o aumento da poupança está essencialmente 

associado a um reforço do investimento. Dado que pode existir algum desfasamento 
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temporal entre a acumulação de poupança e a materialização das decisões de investimento, 

esta relação pode consubstanciar-se em desenvolvimentos positivos no investimento das 

empresas portuguesas no futuro próximo.” 

 

Projeções para a economia mundial e principais mercados 

 

Quadro 2.2.2: Previsões de crescimento económico – mundo e mercados (tvar, %)  
 BM, jun-17 OCDE, jun-17 CE, mai-17 FMI, abr-17 

 2016 2017 2018 2019 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Mundo 2.4 2.7 2.9 2.9 3.5 3.6 3.4 3.6 3.5 3.6 

 Ec. Avançadas 1.7 1.9 1.8 1.7     2.0 2.0 

  EUA 1.6 2.1 2.2 1.9 2.1 2.4 2.2 2.3 2.3 2.5 

  Japão 1.0 1.5 1.0 0.6 1.4 1.0 1.2 0.6 1.2 0.6 

  UE       1.9 1.9 2.0 1.8 

   Área Euro 1.8 1.7 1.5 1.5 1.8 1.8 1.7 1.8 1.7 1.6 

    Alemanha     2.0 2.0 1.6 1.9 1.6 1.5 

    França     1.3 1.5 1.4 1.7 1.4 1.6 

    Itália     1.0 0.8 0.9 1.1 0.8 0.8 

    Espanha     2.8 2.4 2.8 2.4 2.6 2.1 

    Holanda     2.4 2.1 2.1 1.8 2.1 1.8 

   RU     1.6 1.0 1.8 1.3 2.0 1.5 

   OCDE     2.1 2.1     

 Ec. em Desenvolvimento 3.5 4.1 4.5 4.7     4.5 4.8 

  Angola 0.0 1.2 0.9 1.5     1.3 1.5 

  Moçambique 3.3 4.8 5.1 6.7     4.5 5.5 

  Brasil -3.6 0.3 1.8 2.1 0.7 1.6   0.2 1.7 

  Rússia -0.2 1.3 1.4 1.4 1.4 1.6   1.4 1.4 

  Índia 6.8 7.2 7.5 7.7 7.3 7.7   7.2 7.7 

  China 6.7 6.5 6.3 6.3 6.6 6.4 6.6 6.3 6.6 6.2 

Fontes: Banco Mundial, BM, Global Economic Prospects - June 2017; Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico, OCDE, OECD Economic Outlook June 2017; Comissão Europeia, CE, European Economy - Spring 2017; Fundo 

Monetário internacional, FMI, World Economic Outlook April 2017. Tvar= taxa de variação anual real. 

 

Em junho, o Banco Mundial deixou inalteradas as previsões de crescimento do PIB 

mundial para 2017 (2.7%, em termos reais), 2018 (2.9%) e 2019 (2.9%), permanecendo as 

mais baixas até ao momento (a OCDE, que também divulgou previsões em junho, aponta para 

valores de 3.5% em 2017 e 3.6% em 2018). Ainda que os valores para as economias 

avançadas e as economias em desenvolvimento (1.9% e 4.1% em 2017, respetivamente) 

quase não tenham sido alterados no horizonte de previsão, em termos globais, destaca-se a 

revisão em alta do crescimento da Área Euro (para 1.7% em 2017, 1.5% em 2018 e 

também em 2019) e do Japão (para 1.5%, 1.0% e 0.6%), e em baixa nos casos da Rússia 

(para 1.3%, 1.4% e 1.4%), do Brasil (para 0.3%, 1.8% e 2.1%) e da Índia (para 7.2%, 

7.5% e 7.7%), que mesmo assim continua a mostrar-se das economias mais dinâmicas. Apesar 

das notas positivas do Banco Mundial, com a recuperação da atividade industrial, do comércio 

e dos níveis de confiança a justificarem uma aceleração gradual da economia mundial, a 

Banco Mundial 

mantém previsões 

de crescimento do 

PIB mundial  

Revisão em alta do 

crescimento da AE 

e do Japão, mas em 

baixa na Rússia, 

Brasil e Índia  

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26800/9781464810244.pdf
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organização vê ainda riscos globalmente descendentes para o crescimento global, 

incluindo o protecionismo, a incerteza política, uma maior volatilidade nos mercados financeiros 

(fruto de reavaliações de política monetária ou da evolução nos câmbios, que poderão afetar 

bastante as economias menos desenvolvidas) e, a longo prazo, um menor crescimento 

potencial. Como riscos ascendentes, o Banco Mundial destaca a possibilidade de uma política 

orçamental mais expansionista nos EUA, ainda por confirmar. 

No final de junho, o FMI (no âmbito das consultas anuais ao abrigo do art.º IV) reduziu para 

2.1% a previsão de crescimento dos EUA em 2017 (face a 2.3% em abril) devido ao atraso no 

plano de estímulos económicos e a incertezas em áreas como a consolidação orçamental, o 

investimento em infraestruturas, a renegociação de acordos comerciais e a imigração. 

Também em junho, o Banco de Espanha reviu em alta a projeção de crescimento da economia 

espanhola para 3.1% (mais 0.3 p.p.), acima das previsões mais  recentes 

 

2.3 Constituições, dissoluções e insolvências de empresas 

 

Quadro 2.3.1: Criação líquida de empresas e insolvências 

  

2015 2016 

Var. 
homóloga Jan-Mai 

16 
Jan-Mai 

17 

Var. 
homóloga 

  % Nº % Nº 

Nascimentos de empresas (A) 37969 37255 -1.9 -714 17387 18368 5.6 981 

Encerramentos de empresas (B) 16636 16361 -1.7 -275 5725 5639 -1.5 -86 

Criação líquida de empresas=A-B 21333 20894 -2.1 -439 11662 12729 9.1 1067 

Rácio nascimentos/encerramentos=A/B 2.3 2.3     3.0 3.3     

Número de empresas com processos de 
insolvência (C) 

4 244 3 273 -22.9 -971 1 586 1 199 -24.4 -387 

Fonte: Barómetro Informa D&B. Tvh= Taxa de variação homóloga. Notas: A(B) - entidades constituídas no período 
considerado, com publicação de constituição (encerramento: não são consideradas extinções com origem em 
procedimentos administrativos de dissolução) no portal de atos societários do Ministério da Justiça; C - Entidades com 
processos de insolvência iniciados no período considerado, com publicação no portal Citius do Ministério a Justiça. 

 

Os dados mais recentes do Barómetro Informa D&B mostram um aumento homólogo de 9.1% 

da criação líquida de empresas nos primeiros cinco meses de 2017 (para 12729 empresas), 

em reflexo de um aumento de 5.6% dos nascimentos (para 18368 empresas) e uma redução 

de 1.5% dos encerramentos (para 5639 empresas), permitindo uma melhoria ligeira do rácio 

de nascimentos por encerramento (para 3.3, face a 3.0 no período homólogo). 

 

Por setores, o maior aumento homólogo da criação líquida de empresas nos cinco 

primeiros meses de 2017 teve lugar nos “Outros serviços” (+512), seguido pelas Atividades 

imobiliárias (+316), pela Construção (+188), pela Agricultura, pecuária, pesca e caça (+171), 

pelas Telecomunicações (+95), pelos Transportes (+42), pelo Gás, eletricidade e água (+15) e 

pelo Comércio por Grosso (+10). A melhoria nesses setores mais do que compensou as perdas 
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líquidas de empresas no Comércio a retalho (-173), nas Indústrias transformadoras (-70), nas 

Atividades financeiras (-25), no Alojamento e restauração (-10) e nas Indústrias extrativas (-4).  

 

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

 

 

 

O número de empresas com processos de insolvência diminuiu 24.4% em termos 

homólogos no período de janeiro a maio (para 1199), um ritmo de queda ligeiramente mais 

forte do que o registado no ano de 2016 (-22.9%).  
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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-Abr 17 Var. homóloga 

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

Total             

  Exportações (FOB) 50 314 508 1.0 18 157 2 062 12.8 

  Importações (CIF) 61 134 789 1.3 22 005 2 741 14.2 

  Saldo -10 820 -281 2.7 -3 848 -680 21.4 

  Taxa de Cobertura (%) 82.3     82.5     

Intra-UE             

  Exportações (FOB) 37 856 1 613 4.4 13 538 1 058 8.5 

  Importações (CIF) 47 526 1 340 2.9 16 663 1 508 9.9 

  Saldo -9 670 272 -2.7 -3 125 -450 16.8 

  Taxa de Cobertura 79.7     81.2     

Extra-UE             

  Exportações (FOB) 12 458 -1 105 -8.1 4 619 1 004 27.8 

  Importações (CIF) 13 607 -551 -3.9 5 343 1 234 30.0 

  Saldo -1 149 -553 92.9 -723 -230 46.5 

  Taxa de Cobertura 91.6     86.5     

Total sem combustíveis             

  Exportações (FOB) 47 185 1 181 2.6 16 764 1 490 9.8 

  Importações (CIF) 54 976 2 602 5.0 19 404 1 782 10.1 

  Saldo -7 790 -1 422 22.3 -2 640 -292 12.4 

  Taxa de Cobertura  85.8     86.4     

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. 

 

Nos quatro primeiro meses de 2017 registou-se um agravamento homólogo de 680 M€ (21.4%) 

no défice da balança de bens (para 3848 M€), em resultado de um crescimento mais forte 

das importações (2741 M€ e 14.2%) do que das exportações (2062 M€ e 12.8%), que implicou 

uma descida ligeira da taxa de cobertura (de 83.6% para 82.5%). 
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O crescimento das importações acima das exportações ocorreu tanto no mercado intra-UE 

(9.9% e 8.5%, respetivamente) como no mercado extra-UE (27.8% e 30.0%), onde a 

dinâmica foi bastante mais forte em ambos os fluxos. 

Note-se que a subida homóloga do preço do brent inflacionou o valor das transações de 

combustíveis e, dado o peso relativamente mais elevado desta rubrica nas importações 

(10.1% em 2016, face a 6.2% no caso das exportações), estas foram mais alavancadas por 

este fator do que as exportações, ajudando a explicar o diferencial de taxas de crescimento. 

De facto, excluindo combustíveis, o crescimento das exportações foi pouco inferior ao das 

importações (9.8% e 10.1%, respetivamente), resultando num agravamento menos acentuado 

do saldo deficitário (292 M€) por comparação com o saldo global.  

Ainda de realçar que a evolução das exportações e das importações está ainda influenciada por 

efeitos de base, associados à redução temporária de produção em unidades industriais dos 

setores energético e automóvel nos primeiros meses de 2016, bem como a evolução bastante 

negativa do mercado angolano no primeiro semestre, entretanto revertida. 

 

Exportações de bens 

 
Quadro 3.1.1.2: Exportações de bens por tipo de produto 

  2016 Jan-Abr 17 

Produtos NC8 e respetivos códigos Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Máquinas e aparelhos: S16 (84-85) 7 742 6.4   0.9 2 807 14.7   2.2 

Material de Transporte: S17 (86-89) 5 678 -0.4   0.0 2 046 6.2   0.7 

Madeira e cortiça: S9 (44-46) e S10 (47-49) 4 014 -0.3   0.0 1 366 0.4   0.0 

Plásticos e borracha: S7 (39-40) 3 795 3.3   0.2 1 382 8.7   0.7 

Metais: S15 (72-83) 3 699 -2.1   -0.2 1 405 17.0   1.3 

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

3 401 6.2   0.4 1 185 24.3   1.4 

Alimentação, bebidas e tabaco, S4 (16-24) 3 170 -0.2   0.0 1 031 6.1   0.4 

Combustíveis e óleos minerais: S5 (27) 3 129 -17.7   -1.4 1 393 69.6   3.6 

Vestuário: S11 (61-62) 3 104 8.0   0.5 1 055 1.8   0.1 

Químicos: S6 (28-38) 2 697 3.4   0.2 990 16.1   0.9 

Calçado: S12 (64-67) 2 028 3.1   0.1 673 4.5   0.2 

Têxteis: S11 (50-60, 63) 1 956 0.9   0.0 701 6.5   0.3 

Mobiliário: S20 (94) 1 822 7.0   0.2 637 2.1   0.1 

Pedra, cerâmica e vidro: S13 (68-70) 1 730 4.6   0.2 600 6.3   0.2 

Outros 1 426 3.7   0.1 560 19.4   0.6 

Produtos minerais exceto combustíveis: S5 (25-
26) 

638 -19.1   -0.3 237 17.8   0.2 

Peles e couros S8 (41-43) 285 8.6   0.0 90 -1.3   -0.0 

Total 50 314 1.0     18 157 12.8     

Total sem combustíveis 47 185 2.6   2.4 16 764 9.8   9.3 

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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Por tipo de bens, o principal contributo para o aumento homólogo das exportações até abril 

(12.8%) veio da rubrica de Combustíveis e óleos minerais (3.6 p.p.), seguindo-se as Máquinas e 

aparelhos (2.2 p.p.), os Animais vivos, produtos animais e vegetais, e gorduras (1.4 p.p.), os 

Metais (1.3 p.p.), os Plásticos e borracha (0.7 p.p.) e o Material de transporte (0.7 p.p.), além 

de um conjunto de outros contributos positivos mais pequenos. O único contributo negativo 

ocorreu nas Peles e couro (-0.01 p.p.), mas foi praticamente nulo. 

 

O crescimento das exportações nos quatro primeiros meses do ano foi mais intenso no 

mercado extra-UE (27.8%) do que no mercado intra-UE (8.5%), embora este tenha 

registado um contributo ligeiramente superior (6.6 p.p., face a 6.2 p.p.).  

 

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

  2016 Jan-Abr 17 

 Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Espanha 13 164 5.5 1.4 4 702 10.1 2.7 

França 6 333 5.0 0.6 2 291 6.2 0.8 

Alemanha 5 857 -0.4 -0.1 2 039 5.5 0.7 

Reino Unido 3 540 5.5 0.4 1 204 1.5 0.1 

Estados Unidos 2 466 -3.9 -0.2 973 38.0 1.7 

Países Baixos 1 874 -5.8 -0.2 713 12.4 0.5 

Itália 1 730 9.1 0.3 663 17.3 0.6 

Angola 1 503 -28.4 -1.2 579 46.7 1.1 

Bélgica 1 218 7.4 0.2 450 6.1 0.2 

Marrocos 714 5.1 0.1 276 34.8 0.4 

China 677 -19.3 -0.3 276 61.2 0.7 

Polónia 576 9.5 0.1 210 10.6 0.1 

Brasil 539 -5.3 -0.1 213 40.1 0.4 

Suíça 535 16.6 0.2 194 12.4 0.1 

Suécia 480 16.9 0.1 163 -5.3 -0.1 

Argélia 467 -17.4 -0.2 87 -48.7 -0.5 

Turquia 423 16.4 0.1 125 15.5 0.1 

Roménia 389 36.7 0.2 117 25.1 0.1 

Irlanda 336 41.5 0.2 123 10.0 0.1 

Dinamarca 336 9.8 0.1 118 12.0 0.1 

Subtotal 43 155 1.9 1.6 15 517 11.5 9.9 

Total 50 314 1.0   18 157 12.8   

  Intra-UE 37 856 4.4 3.2 13 538 8.5 6.6 

  Extra-UE 12 458 -8.1 -2.2 4 619 27.8 6.2 

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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Nos 20 principais mercados de destino (em 2016), a dinâmica de crescimento das 

exportações nos quatro primeiros meses do ano teve os principais contributos em Espanha (2.7 

p.p.), EUA (1.7 p.p.), Angola (1.1 p.p.), França (0.8 p.p.), Alemanha (0.7 p.p.) e China (0.7 

p.p.), a somar a outros contributos positivos mais pequenos. Os únicos mercados (entre os 20 

principais) com contributo negativo foram a Argélia (-0.5 p.p.) e a Suécia (-0.1 p.p.), de 

magnitude relativamente pequena. 

 

Quotas de mercado das exportações de bens 

De acordo com dados revistos, estima-se que a quota de mercado das exportações 

nacionais nas importações mundiais de bens tenha subido para 0.345% em 2016 (após 

0.332% em 2015), com a melhoria no mercado intra-UE (de 0.756% para 0.785%) a 

contrariar a queda ligeira no mercado extracomunitário (de 0.0966% para 0.0959%). A 

quota de mercado global das exportações continuou a subir no primeiro trimestre de 2017 

(para 0.356%), neste caso com aumentos quer no mercado da UE (para 0.804%) quer no 

extra-UE (para 0.1006%). 

 

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

  2015 2016 1T 17 

Mundo 0.332 0.345 0.356 

  Intra-UE 0.756 0.785 0.804 

  Extra-UE 0.0966 0.0959 0.1006 

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). 

 

Em termos evolutivos, e considerando apenas dados do INE, constata-se um forte ganho 

homólogo de quota de bens no primeiro trimestre de 2017 (8.1%), a refletir um aumento 

nominal mais forte das exportações (17.1%, valor empolado, nomeadamente, por um efeito 

de calendário, pelo facto do feriado da Páscoa ter ocorrido mais tarde em 2017, algo que não 

acontece nos dados das contas nacionais, corrigidos de efeitos de calendário) do que da 

procura externa (9.0%). No conjunto de 2016 registou-se um ganho de quota de 1.7%, em 

resultado de uma subida de 1.0% nas exportações e uma queda de 0.7% da procura externa.  
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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 Jan-Abr 17 2016 Jan-Abr 17 

Espanha 4.44 4.70 4.61 0.26 -0.09 

França 1.17 1.22 1.24 0.06 0.02 

Alemanha 0.62 0.61 0.60 -0.01 -0.02 

Reino Unido 0.59 0.62 0.64 0.02 0.03 

Estados Unidos 0.12 0.12 0.14 0.00 0.02 

Países Baixos 0.43 0.41 0.44 -0.02 0.02 

Itália 0.43 0.47 0.50 0.05 0.03 

Angola* 13.13 14.89   1.76   

Bélgica 0.34 0.36 0.38 0.03 0.02 

Marrocos 1.98 1.90 2.78 -0.08 0.88 

China 0.06 0.05 0.05 -0.01 0.01 

Polónia 0.30 0.32 0.33 0.03 0.00 

Brasil 0.35 0.42 0.46 0.06 0.05 

Suíça 0.20 0.22 0.24 0.02 0.02 

Suécia 0.33 0.38 0.36 0.05 -0.01 

Argélia 1.21 1.21   0.00   

Turquia 0.19 0.24 0.20 0.04 -0.04 

Roménia 0.45 0.58 0.50 0.13 -0.08 

Irlanda 0.34 0.47 0.53 0.13 0.06 

Dinamarca 0.40 0.43 0.44 0.04 0.01 

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). 

 

De acordo com cálculos próprios, as quotas de mercado melhoraram na larga maioria dos 20 

principais mercados de exportação em 2016, com destaque para os ganhos em Angola 

(1.76 p.p., para 14.89%, a quota mais elevada, a grande distância dos outros mercados), em 
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Espanha (0.26 p.p., para 4.61%, a segunda quota mais alta) e, em menor medida, nos 

mercados Irlanda e Roménia (0.13 p.p. nos dos casos), que entraram no Top 20 nesse ano. 

Apenas em quatro dos 20 maiores mercados (Alemanha, Países Baixos, Marrocos e China) 

foram registadas perdas de quota em 2016, mas de magnitude reduzida. 

Já no primeiro trimestre de 2017, o maior ganho nos mercados com informação disponível (o 

que não sucede nos casos de Angola e Argélia) ocorreu no mercado de Marrocos (0.88 p.p.), 

seguindo-se um conjunto de ganhos menos significativos. Verificaram-se perdas de quota em 

cinco mercados: Espanha, Alemanha, Suécia, Turquia e Roménia. 

 

Importações de bens 

No caso das importações, o crescimento homólogo nos quatro primeiros meses de 2017 teve 

como principais contributos positivos, por grupos de produtos, os Combustíveis e óleos 

minerais (5.0 p.p.), as Máquinas e aparelhos (2.7 p.p.), os Metais (1.7 p.p.) e o Material de 

transporte (1.5 p.p.), seguido de um conjunto de contributos mais pequenos. O grupo das Peles 

e couros foi o único com contributo negativo, embora pouco significativo (-0.1 p.p.). 

 

Quadro 3.1.1.6: Importações de bens por tipo de produto 

  2016 Jan-Abr 17 

Produtos NC8 e respetivos códigos Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Máquinas e aparelhos: S16 (84-85) 10 279 7.5   1.2 3 601 17.1   2.7 

Material de Transporte: S17 (86-89) 8 419 15.2   1.8 3 131 10.5   1.5 

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

6 721 2.7   0.3 2 351 12.8   1.4 

Químicos: S6 (28-38) 6 511 1.2   0.1 2 266 5.3   0.6 

Combustíveis e óleos minerais: S5 (27) 6 158 -22.7   -3.0 2 601 58.4   5.0 

Metais: S15 (72-83) 4 496 -4.3   -0.3 1 784 21.9   1.7 

Plásticos e borracha: S7 (39-40) 3 733 1.6   0.1 1 377 7.8   0.5 

Alimentação, bebidas e tabaco, S4 (16-24) 2 959 6.1   0.3 930 3.2   0.2 

Outros 2 351 5.0   0.2 750 4.0   0.1 

Madeira e cortiça: S9 (44-46) e S10 (47-49) 2 092 4.1   0.1 698 0.4   0.0 

Vestuário: S11 (61-62) 1 996 2.7   0.1 630 1.3   0.0 

Têxteis: S11 (50-60, 63) 1 921 1.9   0.1 672 4.2   0.1 

Mobiliário: S20 (94) 981 13.8   0.2 369 21.2   0.3 

Calçado: S12 (64-67) 841 10.1   0.1 296 -0.8   0.0 

Peles e couros S8 (41-43) 823 -2.6   0.0 255 -5.9   -0.1 

Pedra, cerâmica e vidro: S13 (68-70) 691 6.8   0.1 232 3.6   0.0 

Produtos minerais exceto combustíveis: S5 
(25-26) 

163 -3.2   0.0 63 17.7   0.0 

Total 61 134 1.3     22 005 14.2     

Total sem combustíveis 54 976 5.0   4.3 19 404 10.1   9.3 

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

  2016 Jan-Abr 17 

 Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Espanha 20 027 0.5 0.2 6 891 9.2 3.0 

Alemanha 8 263 7.3 0.9 3 045 15.0 2.1 

França 4 757 6.5 0.5 1 665 6.0 0.5 

Itália 3 352 2.7 0.1 1 183 9.8 0.5 

Países Baixos 3 121 1.2 0.1 1 138 16.6 0.8 

Reino Unido 1 889 -0.3 0.0 622 0.8 0.0 

China 1 819 2.3 0.1 622 6.8 0.2 

Bélgica 1 724 1.5 0.0 600 8.0 0.2 

Rússia 1 187 86.4 0.9 580 361.6 2.4 

Brasil 1 054 22.6 0.3 384 2.4 0.0 

Estados Unidos 878 -9.1 -0.1 357 30.7 0.4 

Angola 810 -29.1 -0.6 64 -74.6 -1.0 

Polónia 729 24.6 0.2 290 19.2 0.2 

Suécia 687 6.2 0.1 225 0.2 0.0 

Irlanda 537 5.0 0.0 143 -14.7 -0.1 

Turquia 529 18.4 0.1 247 55.4 0.5 

Índia 522 13.7 0.1 206 26.3 0.2 

República Checa 471 0.1 0.0 151 -9.7 -0.1 

Arábia Saudita 464 -35.8 -0.4 211 79.5 0.5 

Azerbaijão 455 8.9 0.1 226 40.6 0.3 

Subtotal 53 276 3.1 2.6 18 849 12.4 10.8 

Total 61 134 1.3   22 005 14.2   

  Intra-EU 47 526 2.9 2.2 16 663 9.9 7.8 

  Extra-EU 13 607 -3.9 -0.9 5 343 30.0 6.4 

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. 

 

Nos 20 principais mercados de origem, os principais contributos para a subida das 

importações até abril vieram da Espanha (3.0 p.p.), da Rússia (2.4 p.p.) e da Alemanha (2.1 

p.p.), a somar a vários outros contributos positivos mais pequenos. O maior contributo 

negativo verificou-se no mercado de Angola (-1.0 p.p.), o que reflete em parte a alteração da 

estratégia comercial de abastecimento de petróleo por parte da Galp (com a Rússia a tornar-se 

o maior fornecedor da matéria-prima desde do início do ano, ultrapassando Angola), conforme 

assumido pela empresa, tendo ainda ocorrido mais dois contributos negativos, mas pouco 

significativos (-0.1 p.p., tanto na Irlanda como na República Checa).   
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3.1.2 Comércio internacional de serviços 

 

Quadro 3.1.2.1: Balança de serviços 

  2016 Var. homóloga Jan-Abr 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   8 036 911 12.8   

Transformação, 
manut., reparação 

813 80 10.9 0.3 289 29 11.2 0.4 

Transportes 5 549 -140 -2.5 -0.6 1 961 300 18.1 4.2 

Viagens e turismo 12 681 1 229 10.7 4.9 3 463 593 20.7 8.3 

Outros serviços forn. 
por empresas 

4 497 -154 -3.3 -0.6 1 375 -125 -8.3 -1.8 

Outros 2 742 88 3.3 0.4 947 114 13.7 1.6 

Importações 13 140 398 3.1   4 597 551 13.6   

Transformação, 
manut., reparação 

335 -3 -1.0 0.0 128 16 14.5 0.4 

Transportes 3 045 -127 -4.0 -1.0 1 111 200 22.0 4.9 

Viagens e turismo 3 850 238 6.6 1.9 1 353 167 14.1 4.1 

Outros serviços forn. 
por empresas 

2 744 150 5.8 1.2 1028 183 21.6 4.5 

Outros 3 166 141 4.6 1.1 977 -15 -1.6 -0.4 

Saldo 13 141 705 5.7   3 439 360 11.7   

Transformação, 
manut., reparação 

478 83 21.1   161 13 8.7   

Transportes 2 504 -13 -0.5   850 100 13.3   

Viagens e turismo 8831 992 12.7   2110 426 25.3   

Outros serviços forn. 
por empresas 

1753 -304 -14.8   347 -308 -47.0   

Outros -424 -52 784   -30 129 s.s.   

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

significado. 

 
Os dados de janeiro a abril da balança de serviços mostraram um aumento homólogo de 

11.7% no saldo excedentário (360 M€, para 3439 M€), devido a uma subida mais forte das 

exportações (911 M€) do que das importações (551 M€) em variação absoluta, embora a 

taxa de crescimento das importações tenha sido superior (13.6%, face a 12.8% nas 

exportações). A rubrica de Viagens e turismo foi a que mais contribuiu para a subida das 

exportações (8.3 p.p.) e o saldo (426 M€), realçando-se ainda os contributos das rubricas de 

Transportes (4.2 p.p. e 100 M€) e Outros (1.6 p.p. e 129 M€). Os principais contributos para 

a subida das importações repartiram-se de forma semelhante entre as rubricas de Transportes 

(4.9 p.p.), Outros serviços fornecidos por empresas (4.5 p.p.) e Viagens e turismo (4.1 p.p.). 

 

Os dados disponíveis da OMC permitem constatar que a quota das exportações nacionais 

nas importações mundiais de serviços comerciais recuperou para 0.621% em 2016 (após 

0.602% em 2015), invertendo a trajetória de descida que se vinha a observar desde 2007 

(altura em que se situava em 0.685%). 
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3.1.3 Balança de bens e serviços 

 

De janeiro a abril, a balança de bens e serviços (BBS) acumulou um excedente de 170 M€, o 

que traduz uma redução face ao registado no período homólogo (513 M€), com o agravamento 

do défice da balança de bens a mais do que compensar a subida do excedente nos serviços. 

 

Quadro 3.1.3.1: Balança de bens e serviços 

  Exportações 
  

Importações Saldo 

 Jan-Abr Jan-Abr Jan-Abr 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

 Valor 
(M€) 

Peso 
(%) 

Valor 
(M€) 

Peso 
(%) 

Valor 
(M€) 

Peso 
(%) 

Valor 
(M€) 

Peso 
(%) 

Valor 
(M€) 

Valor 
(M€) 

Bens (FOB) 15 874 69.0 17 892 69.0 18 439 82.0 21 160 82.2 -2 565 -3 269 

Serviços (FOB) 7 124 31.0 8 036 31.0 4 046 18.0 4 597 17.8 3 078 3 439 

Transformação, 
manut., reparação 

260 1.1 289 1.1 112 0.5 128 0.5 148 161 

Transportes 1 661 7.2 1 961 7.6 911 4.1 1 111 4.3 750 850 

Viagens e turismo 2 870 12.5 3 463 13.4 1 186 5.3 1 353 5.3 1 684 2 110 

Outros serviços 
forn. por empresas 

1 500 6.5 1 375 5.3 845 3.8 1 028 4.0 655 347 

Outros serviços 833 3.6 947 3.7 992 4.4 977 3.8 -159 -30 

Total (FOB) 22 998 100.0 25 928 100.0 22 485 100.0 25 758 100.0 513 170 

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). 

 

No que se refere à estrutura da BBS, no período de análise verificou-se uma estabilização do 

peso dos serviços nas exportações (em 31.0%), pese embora o aumento significativo nas 

Viagens e turismo (de 12.5% para 13.4%), que foi contrariado pelo recuo nos Outros serviços 

fornecidos por empresas (de 6.5% para 5.3%). No caso das importações, o peso dos serviços 

na BBS reduziu-se de forma ligeira, com origem nas categoria Outros serviços, tendo as demais 

componentes registado oscilações ligeiras. 

 

3.1.4 Termos de troca de bens e de serviços 

 

Após uma evolução positiva nos últimos anos, os termos de troca começaram a deteriorar-se 

no quarto trimestre de 2016 (tvh de -0.3%), movimento que se acentuou no primeiro 

trimestre de 2017 (-2.7%) e que se observou tanto nos bens (de -0.4% para -2.5%) como 

nos serviços (de -0.8% para -1.4%), ainda que se forma menos intensa no segundo caso. No 

caso dos bens, após vários anos em quebra, o deflator das exportações registou uma retoma 

significativa (tvh de 3.9%, face a -0.2% no quarto trimestre), mas o deflator das importações 

acelerou para um ritmo bastante superior (de 0.1% para 6.3%), para o que terá contribuído o 
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aumento do preços da energia com a recuperação da cotação do brent. Já no que se refere 

aos serviços, a aceleração dos preços das exportações (de 0.6% para 1.3%) foi superior à 

registada nas importações (de 1.4% para 2.6%). Note-se que, como refere o Banco de Portugal 

no Boletim de junho, a melhoria dos termos de troca que se vinha a verificar desde 2012 teve 

um contributo significativo para a melhoria do saldo da balança de bens e serviços e o 

ajustamento externo. 

 

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 -3.8 0.7 -3.2 0.6 0.5 1.1 

2T 16 -5.0 2.1 -3.1 -6.3 0.4 -5.4 1.3 1.7 2.2 

3T 16 -4.0 0.3 -2.8 -3.5 0.5 -3.0 -0.4 -0.2 0.1 

4T 16 -0.2 0.6 0.0 0.1 1.4 0.3 -0.4 -0.8 -0.3 

1T 17 3.9 1.3 3.1 6.3 2.6 5.8 -2.5 -1.4 -2.7 

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 

 

Segundo dados recentes do Banco de Portugal (seguindo o princípio direcional), a posição de 

investimento direto líquido aumentou 8.4% em termos homólogos no final do primeiro 

trimestre (para 62282 M€), um ritmo de crescimento superior ao registado no final de 2016  

(7.0%), a refletir uma aceleração mais forte da posição de investimento direto estrangeiro 

(tvh de 5.5%, para 116262 M€, após 4.4% no final de 2016) do que da posição de 

investimento português no exterior (2.4%, para 53980 M€, após 1.7% no final de 2016).  

 

Quadro 3.2.1: Investimento direto (posição em final de período em M€, salvo outra indicação) 

 2014 2015 2016 2T 16 3T 16 4T 16 1T 17 

Posição de Inv. Direto líquido = (1)-(2) 53863 55274 59164 57855 57087 59164 62282 

Tvh (%) 15.8 2.6 7.0 5.0 7.8 7.0 8.4 

Posição de Inv. Direto Estrangeiro (1) 98988 107384 112146 110681 110567 112146 116262 

Tvh (%) 9.3 8.5 4.4 3.7 3.9 4.4 5.5 

Posição de Inv. Direto no Exterior (2) 45125 52110 52981 52826 53480 52981 53980 

Tvh (%) 2.5 15.5 1.7 2.2 0.1 1.7 2.4 

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 2T 16 3T 16 4T 16 1T 16 Abr-17 Mai-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 -0.258 -0.298 -0.313 -0.328 -0.330 -0.329 

    6 meses 0.053 -0.165 -0.148 -0.192 -0.213 -0.239 -0.246 -0.251 

    12 meses 0.168 -0.035 -0.017 -0.054 -0.074 -0.104 -0.119 -0.127 

Dívida soberana: OT (valores médios)         

  Yield  PT, 10 anos (a) 2.42 3.17 3.16 3.08 3.53 3.99 3.77 3.29 

  Yield  Área Euro, 10 anos 1.21 0.87 0.88 0.61 0.93 1.21 1.15 1.13 

  Yield  Alemanha, 10 anos (b) 0.50 0.09 0.08 -0.12 0.15 0.29 0.22 0.34 

  Prémio de risco de PT = (a) –(b) 1.93 3.08 3.08 3.20 3.38 3.71 3.55 2.95 

Crédito a empresas         

  Novas operações até 1 M€ (exclui 
descobertos bancários) 

        

    Taxa de juro média pond. em PT 4.21 3.48 3.48 3.42 3.32 3.25 3.21 3.11 

    Tx. de juro média pond. na A. Euro 2.81 2.41 2.44 2.33 2.26 2.22 2.20 2.19 

Fontes: EMMI (European Money Markets Institute), BdP, BCE e Eurostat. OT = Obrigações do Tesouro; PT = Portugal; 

Taxa “Refi” do BCE = taxa de juro aplicável às operações principais de refinanciamento do Eurosistema. 

 

Figura 4.1.1: Taxas Euribor a 3, 6 e 12 meses (valores médios mensais, %) 

 

 

 

No mercado monetário, as taxas Euribor continuaram a renovar mínimos históricos em abril, 

maio e junho (-0.331% nos três meses, -0.273% nos seis meses e -0.163% nos 12 meses), 
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refletindo a indicação do BCE de que a política de estímulos monetários é para manter até que 

os sinais de aumento da inflação sejam mais duradouros. 

 

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

 

 

 

No mercado secundário de dívida pública, a yield soberana de Portugal a 10 anos corrigiu em 

baixa a partir de fevereiro, a refletir a perspetiva de saída do Procedimento de Défices 

Excessivos (recomendada pela Comissão em maio e confirmada pelo Conselho em junho) e a 

melhoria dos dados e previsões económicas, passando de 4.04% nesse mês (o valor mais 

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

alemã atingido um máximo desde dezembro de 2013, de 3.78 p.p.), para 3.99% em março, 

3.77% em abril e 3.29% em maio, que corresponde ao valor mais baixo desde setembro de 

2016 em média mensal, embora ainda o segundo mais alto da Área Euro e o quarto mais alta 

da UE, apenas abaixo aos valores da Grécia, da Roménia e da Polónia. Nesse mês, o diferencial 

face ao referencial alemão no mesmo prazo, que constitui uma medida do prémio de risco-país, 

reduziu-se para 3.95%, que constitui o mínimo de um ano. Já em junho, as yields nacionais 

diárias recuaram abaixo dos 3%. 

 

As taxas de juro a sociedades não financeiras (sobre novas operações até 1 M€, excluindo 

descobertos bancários) de Portugal mantiveram uma trajetória descendente no primeiro 

trimestre (3.25%, após 3.32% no trimestre anterior), em abril (3.21%) e em maio (3.11%), 

mês em que atingiram um novo mínimo da série (iniciada em 2000), mas ainda acima da média 

da Área Euro (2.19%) e com o oitavo valor mais elevado.  
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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 Set-16 Dez-16 Mar-17 Abr-17 

Crédito interno total (M€) 307 589 308210 310 629 308 210 310 593 311 377 

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

  Crédito a Soc. não financeiras 95 951 90 322 93 181 90 322 89 367 89 236 

  Tvh (%) -4.7 -5.9 -5.2 -5.9 -5.9 -6.3 

    Crédito à Ind. Transf. 12 881 12 709 12 969 12 709 12 513 12 482 

    Tvh (%) -1.8 -1.3 -1.9 -1.3 -2.8 -3.7 

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

 

O stock de crédito interno manteve uma subida homóloga pouco significativa em abril 

(0.2%, para 311 mil M€), com o aumento nas Administrações Públicas (18.5%) a contrariar 

as quedas nos demais setores (-6.3% nas Sociedades não financeiras, -5.7% nas 

Sociedades Financeiras e -1.7% nos Particulares). Em termos absolutos, entre dezembro de 

2016 e abril de 2017, registou-se um aumento de 3167 M€ no crédito interno, tendo a subida  

de 5563 M€ nas Administrações Públicas mais do que compensado as descidas de -1086 M€ nas 

Sociedades não Financeiras, -769 M€ nas Sociedades financeiras e -540 M€ nos Particulares. 
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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, ao nível das sociedades não financeiras, entre dezembro de 2016 e 

abril de 2014, o stock de crédito subiu apenas, em termos absolutos, na Agricultura, produção 

animal, caça e pesca (34 M€), e nas Atividades imobiliárias (116 M€), tendo as maiores 

descidas ocorrido na Eletricidade, gás, vapor e água; gestão de resíduos (-289 M€), na 

Construção (-241 M€), na Indústria transformadora (-227 M€) e nos Transportes e 

armazenagem (-207 M€). 
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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, %) 

 

 

No detalhe por dimensão das empresas, os dados de maio dão conta de uma menor queda 

do crédito às microempresas (taxa de variação anual de -1.7%, face a -2.8% em 2016), mas 

uma evolução mais negativa nas pequenas (de -2.7% para -3.2%), nas médias (de -3.3% 

para -5.3%) e nas grandes empresas (de -1.2% para -4.6%). O crédito às empresas 

exportadoras, que aumentou 0.9% em 2016, registou uma quebra de 1.0% em média anual 

no mês de maio.1 

 

4.3 Mercado de capitais 

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

 Valor transacionado Capitalização bolsista 

 2015 2016 Jan-Mai 17 Dez-15 Dez-16 Jun-17 

Mercados regulamentados 28 781.0 25 671.5 14 495.8    

Tvh (%) -29.9% -10.8% 6.4%    

  Euronext Lisbon 28 781.0 25 671.5 14 495.8 228 061.3 234 858.2 269 803.8 

  Tvh (%) -29.9% -10.8% 6.4% -5.1% 3.0% 26.6% 

Sistemas de neg. multilateral 288.2 569.8 553.9    

Tvh (%) 35.4% -11.7% 122.3%    

  EasyNext Lisbon 285.3 569.8 553.9 3 110.6 2 912.6 3 041.9 

  Tvh (%) 51.2% -11.3% 122.1% -3.7% -6.4% 8.9% 

  AlterNext Lisbon 0.0 0.0 0.3 13.0 44.2 28.0 

  Tvh (%) 11.0 s.s. s.s. -79.8% 239.8% 65.2% 

  PEX 2.9 0.0     

  Tvh (%) -87.8% -100.0%     

Total (merc. secund. contado) 29 069.2 26 241.3 15 049.8    

Tvh (%) -29.5% -10.8% 8.5%    

Fonte: CMVM. Tvh = taxa de variação homóloga; s.s.=sem significado. 

                                                
1 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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No primeiro semestre transacionaram-se 15049.8 M€ no mercado secundário a contado, 

correspondendo a um aumento homólogo de 8.5%, para o que contribuiu a subida de 6.4% na 

Euronext Lisbon (para 14495.8 M€), o mercado com maior peso, após dois anos em queda. 

Ao nível dos sistemas de negociação multilateral (com menores exigências de listagem, 

mais apropriados à participação das PME), merece realce o aumento de 122.1% no mercado 

Easynext (para 553.9 M€), já que pouco se transacionou na Alternext (0.3 M€) e o mercado 

PEX deixou de aparecer nas estatísticas da CMVM. 

 

No que se refere à capitalização bolsista, no final de junho registaram-se subidas homólogas 

de 26.6% na Euronext Lisbon (para 270 mil M€), 8.9% na EasYnext (para 3042 M€) e 65.2% 

na Alternext (para 28 M€). 

 

O índice acionista de referência PSI-20 registou uma queda de 2.6% em junho, reduzindo 

para 10.1% o ganho desde o início do ano, que se segue a uma perda de 11.9% em 2016.  
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5. MERCADO DE TRABALHO 

 

No primeiro trimestre, a taxa de desemprego recuou para 10.1%, o valor mais baixo desde o 

início da série, iniciada em 2011, após 10.5% no trimestre anterior e 10.8% no homólogo. Em 

termos homólogos, verificou-se um aumento de 3.2% do emprego e uma redução de 18.2% 

no número de desempregados, traduzindo uma dinâmica de recuperação bastante favorável 

no mercado de trabalho, embora a taxa de desemprego seja ainda elevada. 

 

Figura 5.1: Taxa de desemprego total, jovem e de longa duração 

 (%, sem correção de sazonalidade) 

 

 

O crescimento homólogo do emprego teve origem nos contratos sem termo (subida de 

4.8%, a contrariar a queda de 2.1% nos contratos com termo),  foi mais forte nos setores 

terciário e secundário (tvh de 3.6% e 2.5%, respetivamente, face a 1.8% no setor 

primário), e nos níveis de ensino secundário/pós-secundário e superior (5.2% e 5.0%, 

que compara com 1.2% ao nível do ensino básico). 

No que se refere à evolução do desemprego, a queda homóloga concentrou-se nos setores 

secundário (-26.6%) e terciário (-13.9%), contrariando a subida no setor primário (17.1%), e 

foi mais forte nos detentores do nível de ensino superior (tvh de -27.8%, face a -14.5% no 

secundário/pós-secundário e -16.6%% no básico). 

 

Salienta-se ainda a descida da taxa de desemprego de longa duração (para 6.0%) e da 

taxa de desemprego jovem (para 25.1%) tanto em termos homólogos como em cadeia. 
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Quadro 5.1: Inquérito trimestral ao emprego do INE 

 2015 1T 16 4T 16 1T 17 Tvh (%) Tvc (%) 

População ativa (103 indivíduos) 5 178.3 5 153.4 5 186.8 5 182.0 0.6 -0.1 

Taxa de atividade (%)  50.2 49.9 50.4 50.3   

População empregada (103) 4 605.2 4 513.3 4 643.6 4 658.1 3.2 0.3 

- Por nível de qualificação        

  Ensino básico: até 3º ciclo 2 227.4 2 186.5 2 218.0 2 212.4 1.2 -0.3 

  Ensino secundário ou pós-secundário 1 182.1 1 162.6 1 192.0 1 222.9 5.2 2.6 

  Ensino superior 1 195.8 1 164.2 1 233.7 1 222.8 5.0 -0.9 

- Por setor        

  Sector Primário  318.4 295.6 307.3 301.0 1.8 -2.1 

  Sector Secundário 1 128.3 1 105.2 1 159.2 1 133.1 2.5 -2.3 

  Sector Terciário 3 158.6 3 112.5 3 177.1 3 224.0 3.6 1.5 

Trab. por conta de outrem (103) 3 787.2 3 712.9 3 837.1 3 852.8 3.8 0.4 

  Com contrato de trabalho sem termo 2 943.2 2 897.7 2 987.5 3 035.7 4.8 1.6 

  Com contrato de trabalho com termo  705.4 696.0 704.0 681.4 -2.1 -3.2 

População desempregada (103) 573.0 640.2 543.2 523.9 -18.2 -3.5 

  Ensino básico: até 3º ciclo 299.0 330.9 282.1 276.0 -16.6 -2.1 

  Ensino secundário ou pós-secundário 165.0 185.1 153.9 158.2 -14.5 2.8 

  Ensino superior 109.0 124.2 107.2 89.7 -27.8 -16.3 

Desemp. à procura de novo emprego (103) 507.2 566.1 480.2 469.3 -17.1 -2.3 

  Oriundos do Sector Primário 11.8 11.6 14.3 13.6 17.1 -5.0 

  Oriundos do Sector Secundário 147.4 170.6 132.0 125.2 -26.6 -5.1 

  Oriundos do Sector Terciário 314.9 348.7 303.5 300.4 -13.9 -1.0 

Taxa de desemprego (%) 11.1 12.4 10.5 10.1   

  Homens  11.0 12.4 10.4 9.8   

  Mulheres 11.2 12.4 10.6 10.5   

  Jovens (15-24 anos) 28.0 31.0 27.7 25.1   

  Longa duração (12 ou mais meses) 6.9 7.4 6.5 6.0   

  Regiões        

    Norte  12.0 13.3 11.5 10.9   

    Centro  8.4 9.3 7.9 8.1   

    A. M.  Lisboa  11.9 13.7 11.4 10.8   

    Alentejo  12.1 12.6 11.0 9.0   

    Algarve  9.2 12.2 9.4 10.6   

    R. A. Açores 11.1 12.4 10.4 9.3   

    R. A. Madeira  12.9 14.3 11.0 12.5   

População inativa (103) 5 128.1 5 165.4 5 107.4 5 112.0 -1.0 0.1 

Fonte: INE. Tvh(c)= taxa de variação homóloga (em cadeia). 

 

Por regiões, a taxa de desemprego oscilou entre um mínimo de 8.1% no Centro e máximos 

de 10.9% no Norte, ao nível do Continente, e de 12.5% na R. A. da Madeira no conjunto do 

País, tendo-se registado quedas homólogas em todos os casos e apenas um aumento em 

cadeia (no Algarve). A maior descida homóloga e em cadeia ocorreu na região do Alentejo, 

onde a taxa de desemprego se situou em 9.0%, o segundo valor mais baixo do país. 
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6. CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS 

 

O índice global de matérias-primas do FMI valorizou 6.4% no primeiro trimestre, mas 

depois caiu 5.6% no segundo face a receios de novas subidas das taxas de juro diretoras nos 

EUA, com quedas nas principais componentes, nomeadamente na Energia (variação em cadeia 

de -7.2%, após 6.8% no trimestre anterior), com maior peso, que refletiu a evolução da 

cotação do brent. Após um valor médio de 44 dólares por barril em 2016, o brent subiu para 

54.1 dólares no primeiro trimestre devido ao corte de produção da OPEP em dezembro, mas 

depois recuou para 46.9 dólares em junho devido a riscos de descontinuação do acordo.  

 
Quadro 6.1: Índices e cotações das matérias-primas (médias de período) 

 2015 2016 3T 16 4T 16 1T 17 2T 17 Mai-17 Jun-17 

Índices (tvc, %)         

Índice global de mat.-primas (100%) -35.3 -10.0 1.3 6.8 6.4 -5.6 -2.3 -3.4 

  Índice de m.p. agrícolas (7.7%) -13.5 -5.7 1.7 0.6 3.9 -3.3 -2.3 -2.9 

  Índice de metais (10.7%) -23.0 -5.4 4.3 10.2 11.2 -8.3 -3.9 -1.5 

  Índice da energia (63.1%) -44.8 -16.5 2.0 11.4 6.8 -7.2 -4.4 -6.2 

  Índice de alim. e bebidas (18.5%) -15.8 1.3 -1.6 -1.6 3.6 -1.0 3.4 1.4 

Preços de mat.-primas industriais         

  Algodão (cts. $/libra de peso) 70.42 74.21 79.73 78.98 84.76 86.81 88.64 84.76 

  Tvc (%) -15.3 5.4 11.9 -0.9 7.3 2.4 1.8 -4.4 

  Cobre ($/tonelada) 5510.5 4867.9 4779.6 5280.8 5840.0 5667.7 5599.6 5719.8 

  Tvc (%) -19.7 -11.7 0.9 10.5 10.6 -3.0 -1.5 2.1 

  Minério de ferro ($/tonelada) 56.1 58.6 58.6 70.8 85.6 63.3 61.6 57.9 

  Tvc (%) -42.4 4.3 3.9 20.9 20.8 -26.1 -12.5 -6.1 

  Petróleo (barril de brent, $) 52.4 44.0 45.8 50.1 54.1 50.3 50.9 46.9 

  Tvc (%) -47.0 -15.9 -0.3 9.3 8.1 -7.1 -4.1 -7.8 

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 

 

De acordo com dados revistos, os preços médios da eletricidade sem IVA e outros 

impostos dedutíveis pagos pela indústria nacional registaram variações homólogas acima 

da UE no segundo semestre de 2016 em todos os escalões de consumo, com subidas nos 

dois primeiros (2.9% e 4.1%, respetivamente) e quedas nos restantes (entre -3.9% e -1.9%), 

face a descidas entre -8.3% e -3.7% nos preços médios europeus. 

Esta evolução agravou ainda mais a posição de Portugal no ranking de preços mais altos da 

UE, oscilando entre a 4ª e a 8ª posições. 

 

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 1S 16 2S 16 

    #UE 28 (sem imp., taxas)   

Bandas de consumo       

IA: Consumo < 20 MWh 0.1935 0.2003 0.1992 4º em 28 (7º em 28) 0.1860 0.1842 

Tvh (%) 2.2 1.9 2.9  -3.1 -4.3 

IB: [20Wh; 500 MWh [ 0.1440 0.1499 0.1499 6º em 28 (6º em 28) 0.1414 0.1377 

Tvh (%) -2.2 2.1 4.1  -3.2 -3.7 

IC: [500Wh; 2 000 MWh [ 0.1154 0.1125 0.1132 8º em 28 (7º em 28) 0.1167 0.1140 

Tvh (%) -2.8 -1.3 -1.9  -3.2 -4.0 

ID: [2 000; 20 000 MWh [ 0.1039 0.1020 0.1027 7º em 28 (6º em 28) 0.1018 0.0996 

Tvh (%) 3.0 -1.2 -1.2  -4.8 -5.9 

IE: [20 000Wh; 70 000 MWh [ 0.0887 0.0848 0.0869 8º em 27 (6º em 28) 0.0870 0.0850 

Tvh (%) 0.9 -3.0 -2.0  -6.6 -8.3 

IF: [70 000; 150 000 MWh] 0.0847 0.0665 0.0814 8º em 26 (6º em 28) 0.0744 0.0765 

Tvh (%) 1.1 -15.4 -3.9  -12.2 -6.5 

Fonte: Eurostat. # UE 28 (sem imp., taxas) = ranking do preço de Portugal  sem IVA e outros impostos dedutíveis (sem 

todos os impostos e taxas) na UE 28; Mwh= megawatts/hora; tvh= taxa de variação homóloga. 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 apresenta também preços da eletricidade à indústria 

dos mais elevados da UE em todos os escalões de consumo (entre a 6ª e a 7ª posições). 
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7.2 Gás natural 

 

Os preços médios nacionais do gás natural sem IVA (e outros impostos e taxas 

dedutíveis) na indústria registaram quedas homologas (entre -34.9% e -20.0%) acima da UE 

(entre -9.8% e -16.3%) em todos os escalões de consumo no segundo semestre de 2016. 

Os preços nacionais do gás à indústria estão agora perto de meio da tabela no ranking de 

preços mais elevados da UE na maioria dos escalões e consumo, com exceção do primeiro, em 

que são dos mais elevados (3ª posição em 25 países), sendo esse o escalão onde se situarão 

mais PME, o que penaliza a sua competitividade. 

 

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 1S 16 2S 16 

    #UE (sem imp. taxas)   

Bandas de consumo       

I1: Consumo < 1 000 GJ 20.38 18.77 16.31 3º em 25 (2º em 25) 13.08 13.04 

Tvh (%) -6.1 -11.3 -20.0  -8.5 -9.8 

I2: [1 000; 10 000 GJ [ 15.23 12.11 9.91 12º em 26 (7º em 26) 10.58 10.23 

Tvh (%) -9.6 -25.8 -34.9  -12.9 -13.2 

I3: [10 000; 100 000 GJ [ 10.52 9.44 7.68 13º em 26 (10º em 26) 8.77 8.37 

Tvh (%) -14.7 -18.4 -27.0  -14.2 -12.7 

I4: [100 000; 1 000 000 GJ [ 9.09 7.71 6.56 16º em 26 (9º em 26) 6.92 6.67 

Tvh (%) -14.2 -21.9 -27.8  -18.6 -16.3 

I5: [1 000 000; 4 000 000 GJ] 8.35 7.38 6.04 12º em 21 (4º em 21) 5.87 5.95 

Tvh (%) -16.1 -20.1 -27.7  -24.0 -16.3 

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. 

 

Contudo, excluindo todos os impostos e taxas, os preços do gás natural à indústria de 

Portugal estão no top 10 da UE, o que parece refletir uma estrutura fiscal com menor 

preponderância de impostos não dedutíveis comparativamente ao resto da UE, sendo ainda de 

realçar os preços relativamente elevados antes da influência da fiscalidade.  

 

7.3 Combustíveis 

 

Nos primeiros cinco meses de 2017, o preço médio do gasóleo rodoviário (simples) sem 

impostos de Portugal registou uma subida homóloga de 25.9% (para 0.553 €/litro), abaixo 

da observada na UE (30.9%, para 0.524€/litro), mas continuou acima da média e o 8º mais 

elevado. 
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O preço de venda ao público de Portugal foi também superior à média da UE (1.254 e 1.231 

€/litro, respetivamente), onde foi o 9º mais elevado até maio, tenho neste caso registado uma 

subida um pouco superior (15.0%, face a 13.8% na UE).  

Note-se que, em ambos os casos (preços sem e com impostos), a subida foi inferior à registada 

em 2016, ano em que a fiscalidade aumentou quer em Portugal quer na média da UE. Refira-

se também que o peso da fiscalidade de Portugal continuou inferior à média da UE (55.9% e 

57.4%), pelo que o preço de venda ao público é superior à média europeia devido ao valor 

mais elevado antes de impostos. O caso muda de figura na comparação com Espanha, que 

apresenta um preço de venda ao público inferior a Portugal (1.114 €/litro) devido a uma 

fiscalidade mais baixa (50.3%), já que  o preço antes de impostos é igual ao de Portugal. 

Já em junho, a variação homóloga do preço do gasóleo nacional atenuou-se para 3.3% antes 

de impostos e 2.8% após impostos, a refletir a correção em baixa (em cadeia) da cotação do 

brent a partir do segundo trimestre (ver secção 6). 

 

Quadro 7.3.1: Preço do gasóleo rodoviário em Portugal e na UE (€/litro) 

 2015 2016 Jan-Mai 17 Jun-17 

Preço do gasóleo rodoviário sem impostos*         

  Portugal 0.566 0.465 0.553 0.504 

    Tvh (%) -18.7 -17.8 25.9 3.3 

    Ranking na UE (28) 8º 11º 8º   

  UE (28) 0.528 0.439 0.524  

    Tvh (%) -22.4 -16.9 30.9  

Preço de venda ao público do gasóleo rodoviário*       

  Portugal 1.192 1.127 1.254 1.194 

    Tvh (%) -9.0 -5.4 15.0% 2.8 

    Ranking na UE (28) 11º 9º 9º   

  UE (28) 1.235 1.124 1.231  

    Tvh (%) -11.7 -9.0 13.8  

Peso da tributação no preço (%)       

  Portugal 52.5 58.7 55.9   

  UE (28) 57.2 60.9 57.4   

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 da Comissão Europeia, a competitividade-preço nacional piorou 1.5% em 

2016 (correspondendo à apreciação do Índice de Taxa de Câmbio Real Efetiva, ITCRE, medido 

com o deflator IPC face a 42 parceiros comerciais2), após dois anos de melhoria (2.7% em 2015 

e 0.5% em 2014). A perda de competitividade no ano traduziu a apreciação do euro (1.8%, 

aferida pela variação do Índice de Taxa de Câmbio Nominal Efetiva, ITCNE, medido também 

face a 42 parceiros comerciais), já que o diferencial de inflação face ao exterior se 

manteve ligeiramente negativo (-0.3 p.p.). 

Os dados do quarto trimestre mostram uma atenuação da perda de competitividade em 

termos homólogos (tvh de 0.6%, após 1.3% e 2.7% nos dois trimestres anteriores), em 

resultado de uma menor apreciação do euro (1.1%, após 1.4% e 2.8%) e um maior diferencial 

negativo de inflação face ao exterior (-0.5 p.p., após -0.1 p.p. nos dois trimestres anteriores). 

 
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.) 

 

 

Já em 2017, os dados disponíveis mostram uma subida paulatina da taxa de inflação 

homóloga (medida pelo IHPC) quer em Portugal quer na UE, atingindo 1.7% em ambos os 

casos no segundo trimestre, embora no mês de junho o valor de Portugal tenha sido 

inferior (1.0%, face a 1.4% na UE), traduzindo um diferencial de inflação negativo de -0.4 p.p.. 

Esse diferencial foi negativo no primeiro trimestre (-0.4 p.p.) e nulo no segundo. Nos EUA, a 

taxa de inflação (1.9% no segundo trimestre e 1.6% em junho) foi pouco superior à da UE. 

 

                                                
2 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 acréscimo da inflação homóloga nacional no segundo trimestre (de 1.4% para 1.7%) 

parece ter resultado do aumento da inflação nos serviços, pois embora ainda não haja dados 

por componentes para junho, os valores de abril (4.2%) e maio (2.7%) mostraram uma forte 

aceleração face ao primeiro trimestre (1.3%), enquanto nos bens se verificou uma descida 

ligeira (de 1.5% no primeiro trimestre para 1.1% em abril e 1.0% em maio). 

 

Figura 8.1.3: Inflação (IHPC), total e componentes de bens e serviços (tvh, %) 

 

 

 

O câmbio euro/dólar (cuja geralmente é um bom previsor de alterações de andamento do 

ITCNE de Portugal, pela influência nos outros câmbios) depreciou-se 3.4% em termos 

homólogos no primeiro trimestre e 2.6% no segundo, quedas acima da observada no 

quarto trimestre de 2016 (1.5%), o que favorece a competitividade-preço. Isto apesar de, em 

variação mensal, o euro se ter apreciado face ao dólar desde o início do ano, com mais 

intensidade em maio (3.1%) e junho (1.5%, para 1.1229 euros por dólar, o máximo de um 
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ano), a refletir a atenuação dos receios político-económicos na UE (com a vitória de Macron nas 

presidenciais francesas e o maior dinamismo da economia europeia) e a acentuação nos EUA 

(com investigações à Administração Trump e o adiamento de medidas de estímulo económico). 

 

Figura 8.1.4: Taxa de câmbio euro/dólar (média mensal) 

 

 
 

8.2 Competitividade pelos custos laborais 

 

O indicador de competitividade-custo também piorou em 2016 (1.2%, medido pela 

apreciação do ITCRE medido com o deflator custos laborais unitários, CLU, face a 37 parceiros 

comerciais), após dois anos de melhoria (3.6% em 2015 e 1.7% em 2014). A perda de 

competitividade em 2016 correspondeu ao efeito de apreciação cambial do euro (subida de 

1.1% no ITCNE, neste caso com 37 parceiros) e, em menor medida, ao ligeiro diferencial 

positivo de variação dos CLU face ao exterior (0.1 p.p., após -1.0 p.p. em 2015 e -2.1 

p.p. em 2014), apesar da reversão para um valor negativo no quarto trimestre (-0.2 p.p.).  

Figura 8.2.1: Evolução da competitividade-custo e das componentes cambial e de diferencial 

de CLU face ao exterior: 37 parceiros (tvh em % dos ITCRE e ITCNE, e diferença em p.p.) 
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9. AJUSTAMENTO DA ECONOMIA PORTUGUESA 

 

9.1 Equilíbrio externo 

 

De acordo com informação do Banco de Portugal, o excedente da Balança corrente 

aumentou para 370 M€ nos quatro primeiros meses de 2017 (mais 293 M€ que no período 

homólogo), com a melhoria do saldo nas balanças de rendimentos secundários (em 437 M€), 

de rendimentos primários (em 199 M€) e de serviços (em 360 M€) a mais do que compensar a 

deterioração na balança de bens (agravamento do défice em 704 M€). 

Na Balança de capital (constituída, sobretudo, por entradas líquidas de fundos comunitários) 

registou-se também um alargamento do saldo positivo (para 452 M€, mais 111 M€ que no 

mesmo período de 2016). 

Deste modo, o saldo agregado da Balança corrente e de capital aumentou para 823 M€, 

quase duplicando em termos homólogos, o que traduz uma maior capacidade de financiamento 

da economia. 

 

Quadro 9.1.1: Balanças corrente e de capital (M€) 

 
2015 2016 Jan-Abr 16 Jan-Abr 17 Var. hom. Var. abs. 

Balança Corrente 124 1 556 78 370 377.9% 293 

  Balança de bens e serviços 3165 4065 513 170 -66.9% -343 

    Bens -9 270 -9 076 -2 565 -3 269 27.4% -704 

    Serviços 12 436 13 141 3 078 3 439 11.7% 360 

  Rendimentos primários -4 547 -3 983 -764 -565 -26.0% 199 

  Rendimentos secundários 1 506 1 474 328 765 133.4% 437 

Balança de Capital 2 109 1 598 341 452 32.7% 111 

Balanças corrente e de capital 2 233 3 154 418 823 96.6% 404 

Fonte: BdP. M€= milhões de euros; s.s.=sem significado. 

  

A posição de investimento internacional (PII) melhorou para -104.0% do PIB no primeiro 

trimestre de 2017, após -105.1% no trimestre anterior. 

 

9.2 Endividamento 

 

Seguindo dados revistos, a dívida bruta não consolidada do setor não financeiro 

continuou a reduzir-se no final do primeiro trimestre de 2017, passando para 385.3% do 

PIB após 386.7% no final de dezembro. 
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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 Dez-16 Mar-17 

1. Setor Público não Financeiro 157.8 162.7 167.9 165.5 166.5 166.9 

2. Setor Privado não Financeiro 264.7 253.2 243.2 230.1 220.2 218.5 

2.1 Empresas privadas 170.8 163.5 157.5 149.4 143.4 142.5 

      Microempresas (344 mil) 42.6 41.7 40.5 37.7 36.4 36.1 

      Pequenas empresas (34 mil) 28.6 26.2 25.6 25.0 24.6 24.4 

      Médias empresas (6 mil) 30.2 28.3 28.4 27.4 26.5 26.5 

      Grandes empresas (1 milhar) 51.1 50.2 48.4 45.0 43.0 42.9 

      SGPS  18.2 17.1 14.6 14.2 12.8 12.6 

2.2 Particulares 93.9 89.6 85.7 80.7 76.8 76.0 

3. Setor não financeiro= 1+2 422.5 415.8 411.1 395.6 386.7 385.3 

Fonte: BdP. Valores (em final de período) de dívida não consolidada, i.e., incluindo as dívidas entre setores. 

  

A melhoria teve origem no setor privado (de 143.4% para 142.5% do PIB nas empresas e 

de 76.8% para 76.0% nos particulares), mais do que compensando o aumento no setor 

público (de 166.5% para 166.9% do PIB). 

 

9.3 Contas públicas 

 

Em abril, o Eurostat confirmou o valor de 2.0% do PIB do défice público em 2016, o 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 a saída 

de Portugal do Procedimento dos Défices Excessivos. 

 

Figura 9.3.1: Défice e dívida pública em Portugal (% do PIB) 

 

 
 

Também em abril, o Governo divulgou o Programa de Estabilidade 2017-2021 (PE 2017-

21), apontando para metas para o défice público de 1.5% do PIB em 2017 e 1.0% em 2018, 
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com o saldo a subir até um excedente de 1.3% em 2021. No caso do rácio da dívida pública 

no PIB, o Governo aponta para uma descida de 130.4% em 2016 para 127.9% em 2017, 

124.2% em 2018 e 109.4% em 2021. 

 

Reproduzem-se abaixo os principais pontos da análise do Banco de Portugal ao PE 2017-

2021 incluída no Boletim Económico de Junho: 

- “O Governo apresentou no final de abril a atualização do Programa de Estabilidade para o 

período de 2017 a 2021 (PE 2017-21), mantendo as linhas principais da estratégia orçamental 

traçada em documentos anteriores. No que respeita a 2017, este documento reviu 

ligeiramente em baixa o objetivo oficial para o défice orçamental, de 1.6% para 1.5% do 

PIB. Note-se que a estratégia orçamental para este ano definida no Orçamento do Estado para 

2017 (OE 2017) não foi alterada, podendo a ligeira revisão do objetivo ser explicada pelos 

efeitos de uma melhor execução orçamental em 2016 em relação ao anteriormente previsto.” 

- “Em termos de composição, o PE 2017-21 prevê que a redução do défice orçamental em 

percentagem do PIB em 2017 (0.5 p.p.) decorra de contributos semelhantes da contenção da 

despesa primária (0.2 p.p.) e do aumento da receita (0.2 p.p.), beneficiando ainda em 0.1 

p.p. da redução da despesa com juros.” 

- “Relativamente à receita, este aumento decorre da evolução da receita não fiscal e não 

contributiva, para a qual se perspetiva um aumento de 0.3 p.p. do PIB (0.2 p.p. excluindo 

medidas temporárias). Por seu turno, o Governo prevê a estabilização da receita total de 

impostos e contribuições sociais em percentagem do PIB (que corresponde a uma recuperação 

de 0.2 p.p. excluindo o efeito temporário do PERES).” 

- “No que respeita à despesa primária, as prestações sociais e as despesas com pessoal 

contribuem para a redução do rácio da despesa no PIB em 0.5 p.p. Esta evolução é projetada, 

não obstante o efeito remanescente da reposição gradual dos salários ao longo de 2016 e as 

alterações nas prestações sociais que, no seu conjunto, deverão exercer uma pressão para o 

aumento da despesa em cerca de 0.3 p.p. do PIB. Para além disso, esta estimativa assume uma 

redução do consumo intermédio e da outra despesa corrente em rácio do PIB (-0.2 p.p.). Pelo 

contrário, perspetiva-se que o investimento contribua para o aumento da despesa em 0.5 p.p. 

do PIB, efeito totalmente concentrado em 2017.” 

- “A informação disponível relativamente à execução orçamental em contabilidade pública cobre 

apenas os primeiros 4 meses do ano, não sendo possível identificar desvios relevantes face ao 

orçamentado.” 

- “De referir, ainda, que as projeções de primavera da Comissão Europeia, divulgadas a 

11 de maio, colocam o défice orçamental em 1.8% do PIB em 2017, 0.3 p.p. acima do 

objetivo oficial. Adicionalmente, existe incerteza relativamente ao registo estatístico do 

impacto da operação de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos.” 

PE aponta para 

défice público de 

1.5% do PIB em 

2017, 1.0% em 

2018 e excedente 

de 1.3% em 2021, 

com a dívida a cair 

para 109.4% 

Meta do défice de 

2017 revista em 

baixa de 1.6% para 

1.5% do PIB face a 

melhoria da 

execução 

Redução do défice 

de 2017 (0.5 p.p.) 

com contributos de 

0.2 p.p. da desp. 

corr. primária e da 

receita e 0.1 p.p. 

dos juros 

Receitas não fiscais 

e não contributivas 

e despesas com  

prestações sociais 

e pessoal as que 

mais contribuem 

para a redução do 

défice em 2017 

Investimento 

público aumenta 

em 0.5% do PIB 

em 2017 

CE menos otimista 

que o Governo no 

défice de 2017 

(1.8%, face a 1.5% 

no PE), havendo 

incerteza quanto à 

contabilização da 

operação na CGD 



2T 17        ENVOLVENTE EMPRESARIAL - ANÁLISE DE CONJUNTURA 

 

 
 

56 
 

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA
CC I - CÂM ARA DE COMÉRCI O E I NDÚSTR IA

- “A estratégia orçamental definida no PE 2017-21 para os próximos anos assume que o 

objetivo de médio prazo (OMP) para o saldo estrutural (0.25% do PIB) é atingido em 2021, 

beneficiando de variações anuais globalmente em linha com o mínimo exigido nas regras 

europeias (0.6 p.p.). A trajetória definida para o saldo total em percentagem do PIB reflete-se 

numa melhoria acumulada de 2.8 p.p. entre 2017 e 2021, enquanto o saldo estrutural deverá 

melhorar 2.0 p.p.” 

- “tal como em documentos anteriores, as medidas que asseguram a melhoria do saldo 

orçamental não estão suficientemente especificadas, o que confere algum grau de incerteza 

relativamente à condução da política orçamental nos próximos anos.” 

- “A evolução prevista para a despesa em juros tem um contributo significativo para a 

redução do défice orçamental entre 2016 e 2021 (0.6 p.p. do PIB), facilitando o cumprimento 

dos compromissos definidos para o saldo total estrutural. A decomposição deste contributo 

aponta para que o efeito associado à evolução prevista para as taxas de juro (efeito preço) seja 

muito diminuto, decorrendo a redução esperada essencialmente do impacto relacionado com o 

stock da dívida (efeito volume).” 

- “O PE 2017-21 perspetiva uma redução substancial do rácio da dívida pública de 130.3%, 

no final de 2016, para 109.4%, no final do período considerado. Esta redução é 

fundamentalmente suportada em excedentes primários crescentes.” 

- “Em suma, o PE 2017-21 define objetivos orçamentais que se coadunam com o 

cumprimento dos compromissos europeus o que, conjugado com o crescimento 

económico perspetivado neste documento, permitiria uma redução significativa do rácio da 

dívida. Importa contudo reiterar que, tal como em documentos anteriores, o PE 2017-21 não 

especifica com detalhe as medidas de política que permitem alcançar os objetivos definidos. 

Este facto contribui para uma maior divergência entre as projeções do PE 2017-2021 e da 

Comissão Europeia para o saldo orçamental em 2018 (0.6 p.p. do PIB), face a 2017 (0.3 p.p. do 

PIB). Uma explicitação mais detalhada das medidas a implementar nos próximos anos permitiria 

aumentar a previsibilidade fiscal e reforçar a confiança na capacidade do país prosseguir o 

esforço de consolidação necessário à redução sustentada do rácio da dívida pública.” 

 

A síntese de execução orçamental de janeiro a maio de 2017 (ótica da contabilidade 

pública) mostrou um aumento homólogo de 22.8% no défice orçamental no subsetor Estado 

(face a um aumento previsto de 1.5% para o conjunto do ano), que se situou em 2777.6 M€, a 

refletir uma queda mais forte da receita (-3.8%, face a uma meta de +2.6%) do que da 

despesa (-0.8%, face a +2.5%), ambos abaixo do orçamentado, em particular a receita. 
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Quadro 9.3.1: Execução orçamental do subsetor Estado (contabilidade pública)  

Jan-Mai 17 
Execução 

(M€) 
Grau 

execução (%) 
Tvh (%) 

Contributo 
(p.p.) 

Tvh implícita ao 
OE (%) 

Receita 16 909.9 36.9 -3.8  2.7 

  Receita fiscal 15 246.0 36.8 -3.7 -3.3 2.6 

    Impostos diretos 5 671.6 31.2 -13.1 -4.9 3.1 

      IRS 3 554.2 28.6 -25.9 -7.1 1.6 

      IRC 2 113.2 40.1 22.1 2.2 3.7 

      Outros 4.2 0.9 118.3 0.0 48.3 

    Impostos indiretos, dos quais: 9 574.4 41.2 3.0 1.6 2.2 

      ISP 1 331.9 39.0 2.8 0.2 -0.4 

      IVA 6 579.1 43.0 3.4 1.2 2.6 

      ISV 317.8 45.9 18.3 0.3 5.6 

      Imposto sobre o tabaco 
 

417.7 27.8 -26.6 -0.9 -5.6 

      Imposto de selo 
 

616.4 41.4 7.9 0.3 5.6 

  Contribuições sociais 24.8 39.3 -89.9 -1.3 -90.5 

  Receita não fiscal  1 639.1 38.2 8.4 0.7 21.7 

Despesa 19 687.5 37.6 -0.8  2.5 

  Despesa corrente: 19 125.7 38.1 -1.6 -1.5 1.7 

    Despesas com pessoal 3 511.7 39.5 -3.2 -0.6 -4.0 

    Aquisições de bens e serviços 302.0 14.4 -37.5 -0.9 32.8 

    Juros 2 969.8 39.4 -2.8 -0.4 1.0 

    Transferências correntes 12 110.6 39.7 0.4 0.2 0.7 

    Subsídios 9.7 9.3 -66.7 -0.1 -23.7 

    Outras despesas correntes 218.9 20.0 32.4 0.3 67.7 

  Despesa de capital 561.8 25.4 34.9 0.7 25.2 

Saldo -2 777.6 41.8 22.8  1.5 

Fonte: DGO e cálculos próprios. OE= Orçamento de Estado. Grau de execução =100*Execução/ OE 15. 

 

Ao nível da receita, as receitas fiscais diminuíram 3.7% (contributo de -3.3 p.p.), com a 

subida de 3.0% dos impostos indiretos (onde se salientam as subidas de 3.4% no IVA, 

18.3% no ISV, 2.8% no ISP e 7.9% no Imposto de Selo, contrariando a queda de 26.6% no 

Imposto sobre o Tabaco) a ser insuficiente para compensar a descida de 13.1% nos impostos 

diretos (com origem no recuo de 25.9% da cobrança de IRS, devido ao aumento dos 

desembolsos e dos rendimentos de capitais, já que a receita de IRC subiu 22.1% em face do 

crescimento das autoliquidações) e de 89.9% nas contribuições sociais, neste caso devido a 

uma alteração de registo, pelo facto das contribuições para a ADSE terem passado a ser 

contabilizadas em 2017 como uma prestação de serviços (atividades de saúde, no capítulo das 

vendas de bens e serviços correntes), segundo a DGO. A receita não fiscal aumentou 8.4%, 

em resultado, principalmente, do comportamento dos rendimentos da propriedade – fortemente 

influenciado pelo aumento dos dividendos do Banco de Portugal e da PARPÚBLICA –, das 

transferências e das vendas de bens e serviços correntes, segundo a DGO. 

 

Na despesa, a redução homóloga de 0.8% resultou de variações de -3.2% na despesa com 

pessoal (queda influenciada pela evolução dos efetivos e minorada pela reversão das reduções 
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remuneratórias), -37.5% das aquisições de bens e serviços, -2.8% nos juros e -66.7% nos 

subsídios (efeito de base associado à entrega, em 2016, da última prestação de regularização 

de encargos de crédito bonificado relativos a anos anteriores a 2013 ao Novo Banco), 

sobrepondo-se às subidas de 0.4% nas transferências correntes, de 32.4% nas outras 

despesas correntes e de 34.9% nas despesa de capital, impulsionada sobretudo pelo 

acréscimo da despesa com investimentos militares. 

As taxas de execução ficaram abaixo do padrão de execução linear ao longo do ano 

(5/12=41.7%) na despesa (37.6%; 25.4% na despesa de capital) e na receita (36.9%; 36.8% 

na receita fiscal), mas praticamente em linha com esse padrão no caso do saldo orçamental 

(41.8%), sugerindo que as contas estão controladas. 

No conjunto das administrações públicas (ainda na ótica da contabilidade pública) registou-

se um défice de 697.8 M€, traduzindo um aumento face ao período homólogo (338.5 M€), em 

resultado de um crescimento mais forte da despesa (1.4%; 11.5% na despesa de capital) do 

que da receita (0.2%; -3.4% na receita fiscal). 

Contudo, a UTAO (Unidade Técnica e Apoio Orçamental da Assembleia da República) refere 

que: “As administrações públicas apresentaram um défice entre janeiro e maio de 2017, 

o qual representa uma melhoria [em termos ajustados] face ao período homólogo. Até 

maio, tanto a execução da receita como a execução da despesa ficaram aquém das previstas. 

Ao nível da receita efetiva verifica-se um desvio desfavorável, sobretudo da receita fiscal, outras 

receitas correntes e receita de capital, cuja taxas de crescimento se encontram abaixo das 

previstas para o conjunto do ano. Por seu turno, a despesa efetiva evidenciou um grau de 

execução abaixo do verificado no mesmo período de 2016, nomeadamente devido à reduzida 

execução dos subsídios, transferências correntes e investimento. Em contrapartida, o 

crescimento das despesas com pessoal, aquisição de bens e serviços e juros das entidades 

públicas reclassificadas situou-se acima do previsto no OE/2017 para o total do ano.” 

Por sua vez, Governo salienta numa nota que o aumento do défice até maio (em Contabilidade 

pública) resultou do aumento dos reembolsos fiscais, efeito que se deverá dissipar até final 

do ano, e reiterou a meta de 1.5% do PIB em 2017, isto já depois dos resultados positivos 

em contabilidade nacional no primeiro trimestre (redução homóloga de 1.2 p.p., para 2.1%), 

embora ainda sem refletir o efeito da recapitalização da CGD. 

No dia 30/6, no âmbito das consultas anuais ao abrigo do art.º IV da instituição, o FMI 

apontou para um défice de 1.5% do PIB em 2017 (em linha com o Governo), e 1.4% em 2018 

(1.0%), mas salientou que a consolidação estrutural continua essencial para assegurar a 

sustentabilidade das contas públicas, até porque o ambiente de financiamento poderá tornar-

se menos favorável quando o BCE iniciar a retirada dos estímulos monetários. Um ajustamento 

baseado na melhoria da eficiência da despesa pública poderá ser amigo do crescimento e 

reforçar as perceções dos investidores quanto à estabilidade fiscal. 
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http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mf/noticias/26062017-mf-exec-oe.aspx
http://www.portugal.gov.pt/media/30144550/26062017-mf-exec-oe.pdf

