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EDITORIAL  

 

Abrandamento é uma palavra recorrente na presente edição da Envolvente Empresarial – 

análise de conjuntura, impondo um pouco mais de realismo na apreciação da realidade da 

economia portuguesa e de prudência quanto às perspetivas da sua evolução futura. 

Constatamos, de facto, que o crescimento real do PIB abrandou, em termos homólogos, do 

segundo para o terceiro trimestre, de 3.0% para 2.5%. 

Como referi na edição anterior desta publicação, esta desaceleração já era esperada, refletindo 

a dissipação de efeitos de base e de fatores temporários. 

Contudo, os números agora conhecidos dão conta de uma composição do crescimento 

económico menos sustentável do que no primeiro semestre do ano: por um lado, o consumo 

acelera, enquanto o investimento abranda (embora ligeiramente); por outro lado, as 

exportações abrandam, enquanto as importações aceleram. Consequentemente, o contributo 

da procura externa líquida para o crescimento do PIB passou de positivo a negativo (-0.8 

pontos percentuais). 

Também os indicadores coincidentes e avançados mostram sinais de abrandamento na 

tendência de fundo da atividade económica e de alguma perda de dinamismo da atividade nos 

próximos meses. 

Finalmente, apesar da revisão em alta das projeções do Banco de Portugal, analisadas nestas 

páginas em profundidade, estima-se que o crescimento do PIB abrande gradualmente em cada 

um dos próximos anos, de 2.6% em 2017, até 1.7% em 2020. 

Isto significa, em primeiro lugar, um crescimento que não consegue superar significativamente 

a média da área do euro ao longo do horizonte de projeção; insuficiente, portanto, para 

compensar a divergência real acumulada até 2013. Em segundo lugar, significa que será mais 

difícil continuar a corrigir os grandes desequilíbrios macroeconómicos que permanecem, 

nomeadamente o elevado endividamento público e privado. 

Há a salientar, ainda, alguns sinais de alerta, que se estão a tornar mais visíveis, como a 

evolução do indicador de competitividade-custo, que continuou a deteriorar-se no terceiro 

trimestre de 2017, um movimento ininterrupto desde o primeiro trimestre de 2016 e que reflete 

quer a apreciação do euro quer o diferencial positivo na variação dos custos unitários laborais 

relativamente aos nossos concorrentes. 

Tudo isto deveria justificar uma reflexão profunda no sentido de uma política económica mais 

favorável ao reforço do potencial de crescimento, numa perspetiva de médio e longo prazo. 

Chamo a atenção para a referência às estimativas da taxa de crescimento do produto potencial, 

que apontam para que o ritmo recente de crescimento da economia portuguesa inclua uma 

componente cíclica que tenderá a desvanecer-se no longo prazo. Tal facto recomenda que seja 
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adotada uma combinação de medidas de política que permitam reforçar o atual ritmo de 

expansão e torná-lo sustentável e duradouro. 

Temos, a este respeito, sinais contraditórios, dos quais destaco, pela positiva, o anúncio que o 

Governo vai duplicar em 2018 a meta para o montante de fundos comunitários destinados a 

apoiar a inovação e o investimento empresarial. 

Pela negativa, destaco a inclusão, no Orçamento do Estado para 2018, do aumento da taxa de 

Derrama Estadual de 7% para 9%, na parte do lucro tributável que exceda 35 M€. 

Alarga-se, deste modo, a divergência entre a taxa marginal máxima de IRC em Portugal (que 

passa assim para 31.5%) e a média europeia (21.9%). Acresce que este aumento vem em 

contracorrente com os planos de redução nos países com taxas mais elevadas do que a nossa 

(Bélgica e França). 

Tornamo-nos, assim, do ponto de vista fiscal, menos competitivos e menos atrativos, ao invés 

do que seria necessário para reforçar o nosso potencial de crescimento. 

 

 

João Costa Pinto 
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1. ENQUADRAMENTO  

 

1.1 Enquadramento internacional 

No dia 3/10, a o Parlamento Europeu e o Conselho chegaram a acordo sobre a proposta da 

Comissão de alteração da legislação anti-dumping e antissubvenções que, segundo o 

Presidente Juncker, permite “assegurar que dispomos dos meios necessários para tomar 

medidas contra a concorrência desleal e o dumping de produtos no mercado da UE, que levam 

à destruição de postos de trabalho”.1 A legislação foi aprovada no Parlamento Europeu a 15/11. 

No dia 4/10, a Comissão Europeia lançou o plano de ação para a maior reforma das regras 

do IVA na UE nos últimos 25 anos, que poderá ajudar a reduzir os elevados desvios de IVA  

(estimados em 152 mil M€ em 2015, segundo um estudo da Comissão, dos quais 50 mil M€ em 

fraudes transfronteiriças, i.e., 10€ por cidadão europeu por ano) e recuperar a receita associada 

em benefício de cidadãos e empresas. Estima-se que a reforma possa reduzir em 80% as 

fraudes transfronteiras, cujos proveitos podem estar a financiar atividades criminosas e até 

terroristas. Em 30/11, a Comissão apresentou novos instrumentos de combate à fraude de IVA. 

Em matéria de IVA no comércio eletrónico, o Conselho propôs, em 5/12, novas regras que 

facilitam o cumprimento das obrigações e a cobrança às empresas. 

No dia 9/10, a Comissão Europeia divulgou o 7º relatório sobre a coesão, que “prepara o 

terreno para uma política de coesão após 2020”. 

No dia 26/10, o BCE decidiu manter as taxas de juro de referência inalteradas (0% no caso da 

taxa “Refi”) e confirmou a compra mensal de 60 mil M€ de títulos de dívida (pública e privada) 

até final de 2017, tendo ainda anunciado o prolongamento deste programa, pelo menos até 

set-18, mas com um ritmo mensal de compras a reduzir-se para metade (30 mil M€). O BCE 

indicou ainda que prevê a manutenção das taxas diretoras nos níveis atuais por um “período 

alargado”, mesmo além do término do programa de compra de ativos. Nas reuniões de política 

monetária subsequentes (novembro e dezembro) não houve alterações de política. 

No dia 27/10, a Comissão apresentou as prioridades para o programa de financiamento da 

investigação e inovação Horizonte 2020 no período 2018-2020 (ordenadas por orçamento): 

(i) economia hipocarbónca, resiliente às alterações climáticas futuras; (ii) digitalização da 

indústria e serviços; (iii) economia circular; (iv) união da segurança; (v) migrações. 

                                                
1 A nova legislação introduz uma nova metodologia para calcular as margens de dumping das importações de 

países terceiros onde há distorções de mercado significativas ou uma influência decisiva do Estado na economia, com 

regras igualmente aplicáveis a todos os países e em conformidade com as obrigações da UE na OMC. O acordo inclui 

também alterações que reforçam a legislação antissubvenções da UE, permitindo que quaisquer novas 

subvenções detetadas já no decurso de um inquérito possam também ser investigadas e incluídas nos direitos finais 

instituídos. As novas regras só serão aplicáveis um ano após a publicação do diploma, sendo assegurado um período 

transitório no qual as medidas anti-dumping existentes e os inquéritos em curso continuarão a seguir a atual legislação. 

Os critérios para determinação das distorções terão em conta, nomeadamente, as políticas e a influência do 

Estado, a presença generalizada de empresas públicas, a discriminação a favor de empresas nacionais e a falta de 

independência do setor financeiro. A Comissão poderá elaborar relatórios específicos sobre os países ou setores 

com distorções e utilizar os elementos de prova coligidos em inquéritos futuros, podendo a indústria recorrer a estes 

relatórios para consubstanciar denúncias relativamente a países em que existam distorções.  
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http://cip.org.pt/wp-content/uploads/2017/10/2017_10_CIP_NoticiasUE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20171110IPR87817/anti-dumping-novas-regras-para-proteger-postos-de-trabalho-e-industria-na-ue
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_pt.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0566&qid=1507631025022&from=PT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3441_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4946_pt.htm
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/12/05/vat-on-electronic-commerce-new-rules-adopted/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3644_pt.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/cohesion-report/
http://cip.org.pt/wp-content/uploads/2017/11/2017_11_CIP_NoticiasUE.pdf
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No dia 2/11, o Presidente Trump propôs Jerome Powell para 16º Presidente da Reserva 

Federal norte-americana, em substituição de Janet Yellen, que termina o mandato em 

fevereiro de 2018. No dia 5/12, o Senado aprovou o nome Jerome Powell para o cargo de 

Presidente da Fed a partir de fevereiro. Perante o Senado, Powell afirmou que “o nosso objetivo 

é sustentar um mercado de trabalho robusto, com a inflação a mover-se gradualmente para a 

meta. Esperamos que as taxas de juro subam um pouco mais e que o nosso balanço diminua 

gradualmente”. Mantém-se, assim, a linha de política monetária que a Fed vinha a seguir sob o 

comando de Yellen. O próximo presidente da Fed deixou ainda claro que o banco central vai 

manter-se flexível e voltará a recorrer, se necessário, a políticas monetárias não convencionais. 

No dia 9/11, o Parlamento Europeu e o Conselho chegaram a um acordo provisório para a 

revisão do regime do comércio de licenças de emissão da UE para o período pós 2020, 

que irá contribuir para alcançar uma parte significativa do compromisso de reduzir as emissões 

de gases com efeitos de estufa em, pelo menos, 40% até 2030 segundo o acordo de Paris. 

No mesmo dia, o Conselho chegou a um acordo sobre alterações à Diretiva de 

destacamento de trabalhadores, onde se prevê a redução da duração para 12 meses (com 

possibilidade de extensão até aos 18 meses), o que poderá penalizar as empresas. 

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

para pôr termo ao geoblocking (bloqueio geográfico injustificado), que afeta os consumidores 

nas aquisições online de produtos ou serviços dentro da UE. 

No dia 22/11, a Comissão Europeia divulgou os principais elementos do pacote de outono do 

Semestre Europeu: Análise Anual do Crescimento de 2018; Relatório sobre o 

Mecanismo de Alerta 2018 (para os países que no ciclo anterior foram alvo de 

procedimentos por desequilíbrio macroeconómico excessivos, incluindo Portugal); projeto de 

relatório conjunto sobre o emprego de 2018; projetos de planos orçamentais dos países 

da Área Euro (dos quais cinco com risco de não conformidade, incluindo Portugal). 

No dia 23/11, a Comissão Europeia definiu cinco “janelas de investimento” (áreas) no 

âmbito do seu Plano de Investimento Externo da UE, que mobilizará cerca de 44 biliões de 

euros em investimentos sustentáveis em África e nos países da vizinhança europeia. 

No dia 27/11, a Comissão adotou, no âmbito da Diretiva dos serviços de pagamento, 

novas normas que tornarão mais seguros os pagamentos eletrónicos efetuados nas lojas e 

na Internet, e possibilitarão o acesso a soluções mais inovadoras, práticas e económicas. 

No Conselho de Competitividade de 30/11, o Conselho adotou a sua posição sobre a criação de 

um portal digital único, que integrará várias redes e serviços, criados a nível nacional e da 

UE,2 para assistir os cidadãos e as empresas nas suas atividades transfronteiras, permitindo um 

acesso centralizado às informações necessárias a exercer os seus direitos de mobilidade na UE. 

                                                
2 Incluindo Centros Europeus do Consumidor, A sua Europa - Aconselhamento, a rede SOLVIT, o Helpdesk Direitos de 

Propriedade Intelectual, "Europe Direct" e a Rede Europeia de Empresas. 
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http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-4501_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/10/24/posting-of-workers-council-reaches-agreement/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4781_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4681_pt.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-annual-growth-survey_pt
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-alert-mechanism-report_pt
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-alert-mechanism-report_pt
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/macroeconomic-imbalance-procedure_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-draft-joint-employment-report_pt
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-draft-joint-employment-report_pt
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/annual-draft-budgetary-plans-dbps-euro-area-countries/draft-budgetary-plans-2018_pt
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/annual-draft-budgetary-plans-dbps-euro-area-countries/draft-budgetary-plans-2018_pt
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4884_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4928_pt.htm
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/11/30/digital-single-gateway-council-agrees-to-make-access-to-information-and-services-easier/
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No dia 4/12, o Eurogrupo elegeu como seu próximo Presidente Mário Centeno, Ministro 

das Finanças de Portugal, assumindo funções a partir de 13/1/18. Na reunião, o Europgrupo 

convidou os países com riscos de não conformidade nos seus planos orçamentais (segundo 

a Comissão Europeia), incluindo Portugal, a  adotarem medidas adicionais para os corrigir. 

No dia 6/12, a Comissão Europeia apresentou um roteiro para o aprofundamento da União 

Económica e Monetária Europeia, visando reforçar a unidade, eficiência e democraticidade. 

No dia 8/12, a UE e o Japão finalizaram o articulado do Acordo de Parceria Económica, 

que garante às empresas europeias acesso ao grande mercado de contratos públicos no Japão 

(48 cidades), a remoção de obstáculos aos concursos no setor ferroviário e períodos transitórios 

antes da abertura total dos mercados nos setores mais sensíveis para a UE, como o automóvel. 

O acordo deverá ser submetido à apreciação dos Estados-membros ainda em 2018. 

No dia 12/12, o Parlamento Europeu prolongou o Plano Juncker até final de 2020 com o 

objetivo de alcançar 500 mil M€ em investimentos. O chamado “Plano Juncker 2.0”, já 

acordado com o Conselho, passa a abranger novos setores, como a agricultura, a floresta 

(silvicultura), a pesca, a aquacultura e a área social, e prevê um apoio mais específico aos 

países com dificuldades em desenvolver projetos. As operações aprovadas em Portugal no 

âmbito dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) representavam, em nov-17, 

um financiamento de 1.9 mil M€ e um investimento previsto de 5.5 mil M€. No dia seguinte, a 

Comissão divulgou um relatório mostrando que, até out-17, já tinham sido canalizados 278 mil 

M€ dos FEEI para a economia real da UE, quase metade do orçamento para 2014-20. 

No dia 13/12, a Reserva Federal subiu a taxa Fed Funds de 1.25% para 1.5%, completando 

três subidas de 0.25 p.p. em 2017, e sinalizou outras três em 2018, mantendo-se o processo de 

redução do balanço da Fed nos termos já definidos. A Fed divulgou ainda uma melhoria das 

projeções de crescimento do PIB até 2020, mas sem alterações nas relativas à inflação. 

No dia 14/12, o Conselho Europeu decidiu passar à segunda fase das negociações do 

Brexit, tendo a Comissão proposto novas diretrizes de negociação no dia 20/12. 

No dia 20/12, a Comissão propôs a revisão das normas da União dos Mercados de Capitais 

relativas às empresas de investimento, com vista a reduzir custos e aumentar a 

concorrência nas de menor dimensão, e sujeitar as de maior dimensão ao regime dos bancos. 

No dia 21/12, o Partido Ciudadanos teve maioria relativa nas eleições para o Parlamento da 

Catalunha, mas sem Governo formado até ao fecho deste número da publicação. As eleições 

foram convocadas pelo Governo de Espanha após a aplicação do artigo 155 da Constituição, 

suspendendo a autonomia da região, na sequência do referendo ilegal realizado no início de 

outubro e da declaração unilateral de independência do Parlamento Catalão, a 27/10, pelo 

anterior Presidente Carles Puidgment, que acabou por ser destituído pelo Governo de Espanha 

e exilar-se na Bélgica, donde continuou a liderar o movimento independentista. 
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http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/12/04/eurogroup-statement-on-the-draft-budgetary-plans-for-2018/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5005_pt.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20171207IPR89763/investimentos-parlamento-europeu-prolonga-plano-juncker-ate-final-de-2020
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5201_pt.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/strat_rep_2017/strat_rep_2017_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5342_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5304_pt.htm


4T 17        ENVOLVENTE EMPRESARIAL - ANÁLISE DE CONJUNTURA 

 

 
 

9 
 

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

1.2 Enquadramento nacional 

 

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

O Decreto-Lei n.º 126-C/2017, de 6/10, cria o Fundo de Coinvestimento 200M (capital de 

risco), para a realização de operações de investimento de capital e quase capital em PME. 

No âmbito de um pacote legislativo relativo aos incêndios florestais (após o Conselho de 

Ministros Extraordinário de 21/10), destaca-se: (i) a Resolução do Conselho de Ministros (RCM) 

n.º 160/2017, de 30/10, que aprova a Estratégia Nacional para uma Proteção Civil 

Preventiva; (ii) a RCM n.º 159/2017, de 30/10, que prevê a criação, pela FCT, de um 

Programa mobilizador de I&D para a prevenção e combate de incêndios florestais. 

A RCM n.º 163/2017, de 31/10, aprova o Plano Nacional para a Promoção de 

Biorrefinarias.  

O Regulamento n.º 607-A/2017, de 22/11, no domínio do Emprego Científico, estabelece as 

condições de acesso e as regras do apoio à contratação de doutorados com vista à sua inserção 

no sistema científico e tecnológico nacional (STCN). 

A Portaria n.º 360-A/2017, de 23/11, procede à 5ª alteração à Portaria n.º 57-A/2015, de 

27/02, que aprova o Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e 

Internacionalização (RECI), republicando-o, com vista a flexibilizar um conjunto de regras que 

criam condições de continuidade aos projetos das empresas afetadas pelos incêndios. 

A RCM n.º 174/2017, de 24/11, aprova a Estratégia Industrial para as Energias 

Renováveis Oceânicas (EI-ERO) bem como o respetivo Plano de Ação. 

A RCM n.º 175/2017, de 24/11, aprova a Estratégia para o Aumento da Competitividade 

da Rede de Portos Comerciais do Continente - Horizonte 2026. 

A RCM n.º 189/2017, de 06/12, aprova o Programa internacionalizar,  que prossegue seis 

objetivos3 e assenta em seis eixos4. O Programa será coordenado pela AICEP e pelo 

Ministro dos Negócios Estrangeiros, através do Secretário de Estado da 

Internacionalização, em articulação com as áreas governativas relevantes, sendo a execução 

acompanhada pelo Conselho Estratégico de Internacionalização da Economia. No dia 

9/11, na apresentação do Programa, o Ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou que, atingido 

um peso das exportações no PIB de 40%, a meta para a próxima década é alcançar os 50%. 

                                                
3 Objetivos: (i) Aumentar as Exportações de Bens de Serviços; (ii) Aumentar o Número de Exportadores; (iii) Aumentar 

o Número de Mercados de Exportação; (iv) Aumentar o Investimento Direto Estrangeiro; (v) Aumentar o Investimento 

Direto Português no Estrangeiro; (vi) Aumentar o Valor Acrescentado Nacional (VAN). 

4 Eixos: A - Business and Market Intelligence; B - Qualificação de Recursos Humanos e do Território; C – 

Financiamento; D - Apoio no Acesso aos Mercados e ao Investimento em Portugal; E - Desenvolvimento da Marca 

Portugal; F - Política Comercial e Custos de Contexto. 
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https://dre.pt/application/conteudo/108269607
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=177
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=177
https://dre.pt/application/conteudo/114123460
https://dre.pt/application/conteudo/114123460
https://dre.pt/application/conteudo/114123459
https://dre.pt/application/conteudo/114133883
https://dre.pt/application/conteudo/114236468
https://dre.pt/application/conteudo/114248647
https://dre.pt/application/file/66622102
https://dre.pt/application/conteudo/114248654
https://dre.pt/application/conteudo/114248655
https://dre.pt/application/conteudo/114311300
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=programa-internacionalizar-concretiza-aposta-estrategica-da-economia-portuguesa
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O Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11/12, procede à 4ª alteração ao Decreto-Lei n.º 151-

B/2013, de 31/10, que aprova o regime jurídico da avaliação de impacte ambiental  

(RJAIA) dos projetos públicos e privados, republicando-o. 

A RCM n.º 190-A/2017, de 11/12, aprova o Plano de Ação para a Economia Circular 

(PAEC) em Portugal, atuando nos níveis macro, meso (setorial) e micro (regional/local). 

A Lei n.º 110/2017, de 15/12, cria benefícios fiscais para entidades de gestão florestal.  

A Resolução da Assembleia da República n.º 274-A/2017, de 22/12, aprova o Acordo 

Económico e Comercial Global entre o Canadá e os  UE (CETA), assinado em Bruxelas em 

30/10 e ratificado pelo Decreto do Presidente da República n.º 155-A/2017, de 21/12. 

A Lei n.º 112/2017, de 29/12, estabelece o Programa de regularização extraordinária dos 

vínculos precários na Administração Pública (PREVPAP). 

A Lei n.º 113/2017, de 29/12, publica as Grandes Opções do Plano (GOP) para 2018. 

A Lei n.º 114/2017, de 29/12, publica o Orçamento do Estado para 2018 (analisado na 

secção 9.3), OE 18. 

O Despacho n.º 11418/2017, de 29/12, aprova a Estratégia Integrada para a Promoção 

da Alimentação Saudável (EIPAS), que assenta em quatro eixos e 51 medidas. 

O Decreto-Lei n.º 156/2017, de 28/12, fixa em 580 €/mês o salário mínimo nacional em 2018. 

 

Outras medidas do Conselho de Ministros ainda não publicadas: 

O Conselho de Ministros extraordinário de 2/10 aprovou uma Resolução que autoriza a celebração 

pelo Estado, enquanto garante último da estabilidade financeira, de um acordo-quadro para 

disponibilização de meios financeiros ao Fundo de Resolução, se e quando se afigurar necessário, 

para a satisfação das suas obrigações contratuais que venham eventualmente a decorrer da 

operação de venda do Novo Banco, tal como previsto no acordo firmado em março de 2017 

para a venda de uma parte da participação do Fundo de Resolução ao fundo Lone Star. 

O Conselho de Ministros Extraordinário de 21/10, focado na temática dos incêndios florestais 

que assolaram o País, adotou um conjunto de medidas para reparar, reconstruir, indemnizar e 

prevenir futuras ocorrências, com um valor estimado pelo Governo próximo de 400 M€. 

O Conselho de Ministros de 2/11 aprovou uma proposta de lei com medidas de promoção da 

igualdade remuneratória entre mulheres e homens por trabalho semelhante. 

O Conselho de Ministros de 30/11  aprovou o decreto-lei que altera o regime jurídico das 

câmaras de comércio e indústria (CCI), eliminando os requisitos de territorialidade (o que 

alarga a atribuição do estatuto a associações de pessoas singulares ou coletivas que exerçam a 

sua atividade económica fora do território nacional) e substituindo a exigência fixa de um 

número mínimo de associados pela aferição concreta da sua relevância no tecido empresarial. 
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https://dre.pt/application/conteudo/114337013
https://dre.pt/application/conteudo/513863
https://dre.pt/application/conteudo/513863
https://dre.pt/application/conteudo/114337039
https://dre.pt/application/conteudo/114358690
https://dre.pt/application/conteudo/114394826
https://dre.pt/application/conteudo/114394825
https://dre.pt/application/conteudo/114425584
https://dre.pt/application/conteudo/114425585
https://dre.pt/application/conteudo/114425586
https://dre.pt/application/conteudo/114424591
https://dre.pt/application/conteudo/114420280
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=171
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=177
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=governo-assume-responsabilidade-das-indemnizacoes
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=400-milhoes-de-apoio-aos-cidadaos-e-empresas
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=180
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=184
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O Conselho de Ministros de 7/12 aprovou os termos da participação de Portugal como membro 

fundador da Cooperação Estruturada Permanente da União Europeia (CEP), que visa 

proteger o espaço europeu e os seus cidadãos. 

O Conselho de Ministros de 21/12 aprovou o decreto-lei que altera o regime contributivo 

dos trabalhadores independentes. 

 

Seleção de notícias de envolvente nacional: 

No dia 6/10, a Comissão Europeia divulgou o relatório da 6ª missão de vigilância pós-

programa de ajustamento, realizada em julho. 

No mesmo dia, foram divulgados pelo Governo alguns resultados do Inquérito ao Potencial 

Científico e Tecnológico Nacional relativo a 2016, evidenciando um aumento da despesa 

total em investigação, em particular no setor privado, e do número de investigadores., 

retomando a convergência com a Europa. 

No dia 11/10 iniciou-se o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050, tendo sido 

anunciada pelo Primeiro-ministro a revitalização da taxa de carbono.  

No dia 12/10, o Governo anunciou a recolha de contributos sobre a estratégia de Portugal 

após 2020 no site Portugal 2030, com o objetivo de materializar uma década de convergência 

com a União Europeia, dando início à consulta pública. No dia 30/11, dentro do mesmo tema, 

o Primeiro-Ministro afirmou que preparar o próximo quadro comunitário “é uma prioridade”, 

tanto mais que “a Europa já não contará com um importante contribuinte”, o Reino Unido, e 

porque “tem hoje de responder a novas realidades face a novas ansiedades dos cidadãos”, 

como “a transição do paradigma energético”, “dar maior segurança aos seus cidadãos”, 

“responder ao desafio demográfico” e “às alterações climáticas”. Por isso, “como tem 

sublinhado a Comissão Europeia, não há nenhuma razão para aceitarmos como um dogma que 

há um teto de 1% do nosso PIB como base para o cálculo dos recursos da UE”, pois “se 

temos de ter mais ambição, temos de ter o financiamento correspondente”. 

No dia 21/10 tomaram posse novos membros do Governo nos ministérios da Administração 

Interna e Presidência e Modernização Administrativa, e um novo Ministro Adjunto. 

No dia 27/10, o Governo português anunciou em comunicado que “não reconhece a declaração 

unilateral de independência anunciada no Parlamento Regional da Catalunha”. 

Nos dias 6 a 9/11 realizou-se a Web Summit 2017 em Lisboa, estimando a organização um 

acréscimo de 15% de participantes face à na edição de 2016, cujo retorno foi estimado em 200 

M€, segundo a Secretária de Estado da Indústria. 

No dia 8/11, a Ministra da Justiça afirmou no Web Summit que o serviço Empresa Online, 

criado em 2006, irá permitir que, já no primeiro semestre de  2018, qualquer cidadão europeu 

com cartão de identificação de autenticação digital forte, possa constituir empresa em Portugal.  
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https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=185
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=187
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ip061_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ip061_en.pdf
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=portugal-volta-a-convergir-com-a-europa-do-conhecimento
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=roteiro-para-a-neutralidade-carbonica-2050-implica-avaliar-efeitos-de-modelo-de-desenvolvimento-assente-na-economia-circular
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=transicao-para-economia-de-baixo-carbono-requer-visao-de-futuro-partilhada
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=governo-recolhe-contributos-sobre-portugal-2030
http://www.portugal2030.pt/
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=governo-lanca-consulta-publica-sobre-portugal-2030
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=a-coesao-tem-de-se-centrar-cada-vez-mais-nas-pessoas
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=novos-membros-do-governo-tomaram-posse
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=portugal-nao-reconhece-declaracao-unilateral-de-independencia-do-parlamento-da-catalunha
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/comunicado#comunicado-do-governo-portugues-sobre-a-declaracao-unilateral-de-independencia-no-parlamento-da-catalunha
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=web-summit-e-uma-aposta-ganha
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=empresa-online-vai-permitir-a-criacao-de-empresas-por-cidadaos-europeus
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No dia 11/10, o Governo disponibilizou o Estudo sobre o impacto económico do Simplex+ 

2016 do Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação, donde é destacada a 

poupança de 624 M€ para as empresas e de 490 mil horas aos funcionários públicos.  

No dia 13/11, o Ministro da Saúde afirmou que vão ser transferidos 1.4 mil M€ para regularizar 

dívidas a fornecedores do setor da Saúde. 

No dia 15/11, o Primeiro-Ministro anunciou que o Governo vai duplicar a verba de 

investimento destinado às empresas em 2018, para 2 mil M€, ultrapassada a meta de mil 

M€ em 2017 (1250 M€ é a estimativa do Ministro da economia para o conjunto do ano).  

No dia 24/11, o Ministro da Economia afirmou que já foram atribuídos às empresas mais de 

80% dos 1600 M€ disponibilizados através das linhas de crédito do Programa Capitalizar 

em 2017, o que tem ajudado ao crescimento do investimento empresarial. 

No dia 26/11, o Governo apresentou um balanço dos dois primeiros anos de governação, 

dando conta do cumprimento de 80% das medidas do Programa a meio da legislatura.  

No dia 30/11, o Primeiro-Ministro afirmou que “os fundos comunitários têm tido um papel 

decisivo na capacidade de financiamento do País”, pelo que “preparar e olhar para o próximo 

quadro comunitário é uma prioridade”, tanto mais que “será diferente”, “desde logo, porque 

a Europa já não contará com um importante contribuinte”, o Reino Unido, e, em segundo 

lugar, “porque a Europa tem hoje de responder a novas realidades face a novas ansiedades 

dos cidadãos”, como “a transição do paradigma energético”, “dar maior segurança aos seus 

cidadãos”, “responder ao desafio demográfico” e “às alterações climáticas”. Por isso, “como tem 

sublinhado a Comissão Europeia, não há nenhuma razão para aceitarmos como um dogma que 

há um teto de 1% do nosso PIB como base para o cálculo dos recursos da UE”, pois “se 

temos de ter mais ambição, temos de ter o financiamento correspondente”. 

No dia 5/12, o Governo apresentou à Associação nacional de Municípios Portugueses (ANMP), 

um anteprojeto de revisão profunda da Lei das Finanças Locais, estabelecendo as 

condições financeiras para a concretização do processo de descentralização. 

No dia 15/12, a agência de notação Fitch melhorou em dois níveis o rating da dívida soberana 

de Portugal (de BB+ para BBB-, com perspetiva estável), atingindo o grau de investimento, que 

já vinha  ser atribuído pela  agência S&P desde setembro. Com dois ratings positivos (além da 

DBRS), Portugal volta aos principais índices de obrigações, o que abre boas perspetivas para 

o investimento em dívida nacional, e juros mais baixos, o que chega em boa hora porque o BCE 

está a reduzir gradualmente o ritmos de compra de dívida no mercado. A melhoria de dois 

níveis da notação deveu-se, segundo a Fitch, a “reformas estruturais anteriores, recuperação 

económica cíclica e melhoria significativa nas condições de financiamento”. 

No dia 18/12 o Ministério das financias anunciou o pagamento antecipado de 1001 M€ ao 

FMI, aumentando para 10 013 M€ o montante já amortizado, cerca de 80% do empréstimo.  
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https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=avaliado-o-impacto-do-simplex-2016
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/documento?i=resultados-do-estudo-de-impacto-economico-do-simplex-2016
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/documento?i=resultados-do-estudo-de-impacto-economico-do-simplex-2016
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=governo-vai-transferir-14-mil-milhoes-de-euros-para-regularizar-dividas-na-saude
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=investimento-para-as-empresas-duplica-para-2-mil-milhoes-de-euros-em-2018
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=linhas-de-credito-do-programa-capitalizar-com-80-da-verba-para-2017-ja-atribuida
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=80-das-medidas-do-programa-executadas-ou-em-execucao
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/documento?i=2-ano-do-xxi-governo-documento-de-balanco
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=a-coesao-tem-de-se-centrar-cada-vez-mais-nas-pessoas
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=proposta-da-nova-lei-das-financas-locais-cria-fundo-de-financiamento-para-a-descentralizacao
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=portugal-reembolsa-mais-mil-milhoes-de-euros-do-emprestimo-do-fmi
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2. ATIVIDADE ECONÓMICA GLOBAL 

 

2.1 Evolução recente do PIB e de outros indicadores de atividade 

 

No terceiro trimestre, o crescimento real do PIB reduziu-se para 2.5% em termos 

homólogos (após 3.0% no trimestre anterior, a maior subida desde o final do ano 2000), apesar 

de uma aceleração em cadeia (de 0.3% para 0.5%). 

 

Quadro 2.1.1: PIB e componentes de despesa 

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

PIB       

  Tvcr (%) 1.8 1.5 0.8 0.9 0.3 0.5 

  Tvhr (%) 1.8 1.5 2.2 2.8 3.0 2.5 

Componentes de despesa: tvhr, %        

  Consumo Final (peso no PIB, preços 2016: 83.5%) 2.1 1.8 2.3 1.7 1.4 2.0 

    Consumo Privado (65.5%), do qual:  2.3 2.1 2.9 2.3 1.9 2.5 

      Bens alimentares (12.1%) 1.4 1.6 1.3 1.0 1.2 1.1 

      Bens duradouros (5.8%) 14.8 11.7 14.2 7.2 4.5 8.1 

      Bens correntes não alim., serviços (45.5%) 0.9 1.0 2.0 2.1 1.8 2.2 

    Consumo Público (18.0%) 1.3 0.6 0.0 -0.3 -0.6 0.2 

  FBC (15.5%), da qual:  6.4 0.9 6.3 8.0 10.1 9.6 

    FBCF (15.3%) 5.8 1.6 6.1 10.1 11.1 8.9 

      Recursos biológicos cultivados (0.3%) 9.3 0.4 -1.1 -0.1 0.6 1.0 

      Outras máq. e eq., sist. Armamento (3.8%) 7.5 4.3 11.7 16.3 14.4 13.2 

      Eq. de transporte (1.3%) 21.8 8.4 18.0 10.7 35.6 14.3 

      Construção (7.5%) 4.9 -0.3 3.2 9.5 10.0 8.0 

      Produtos de propriedade intelectual (2.5%) -0.2 0.1 1.4 2.9 -1.4 2.6 

  Exportações (39.9%) 6.1 4.1 6.0 9.7 7.9 6.8 

    Bens (28.5%) 6.6 4.3 5.8 9.1 5.9 5.7 

    Serviços (11.5%) 4.7 3.4 6.6 11.2 13.9 9.9 

  Importações (39.0%) 8.5 4.1 7.3 9.1 7.1 8.1 

    Bens (32.8%) 8.8 4.5 7.5 8.6 7.2 8.2 

    Serviços (6.2%) 6.4 1.6 6.2 12.4 6.3 7.8 

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

  Procura Interna 2.9 1.6 2.9 2.8 2.8 3.3 

  Exportações líquidas -1.1 -0.1 -0.7 0.0 0.2 -0.8 

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). 

 

Por rubricas de despesa, o abrandamento homólogo do PIB traduziu o menor crescimento do 

investimento (de 11.1% para 8.9% na FBCF, com origem na construção e nos bens de 

equipamento, sobretudo de transporte) e, em particular, das exportações (de 7.9% para 

6.8%), a sobretudo as de serviços (de 13.9% para 9.9%; as de bens pouco desaceleraram: 

de 5.9% para 5.7%), bem como a aceleração das importações (de 7.1% para 8.1%). Esta 
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evolução foi minorada pela aceleração do consumo privado (de 1.9% para 2.5%; de 4.5% 

para 8.1% nos bens duradouros) e pela retoma do consumo público (de -0.6% para 0.2%).  

Daqui resultou uma quebra do contributo da procura externa líquida, que passou a 

negativo (de +0.2 para -0.8 pontos percentuais, p.p.), uma deterioração minorada pelo reforço 

do contributivo positivo da procura interna (de 2.8 para 3.3 p.p.), graças à referida 

aceleração do consumo privado, que contrariou a perda de dinamismo do investimento.  

 

No PIB nominal, a taxa de crescimento homólogo reduziu-se de 4.3% para 3.9%, refletindo o 

mencionado abrandamento em volume (de 2.5% para 2.0%), atenuado por uma ligeira 

aceleração na componente preço (de 1.2% para 1.4%, considerando o deflator do PIB). 

No terceiro trimestre, o peso das exportações no PIB (nominal) igualou o máximo 

histórico de 42.6% (30.1% nos bens e 12.5% nos serviços) registado no primeiro trimestre, 

tendo subido 0.2 p.p. face ao segundo trimestre. 

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

 

 

 

De acordo com dados revistos, o peso da FBCF no PIB (taxa de investimento), subiu de 

16.2% para 17.0% no segundo trimestre, um máximo de quase seis anos, mas recuou para 

15.9% no terceiro trimestre, valor ainda assim acima do trimestre homólogo (15.1%) e que 

se repartiu entre 10.6% do PIB nas Sociedades não financeiras, 3.4% nas Famílias e ISFLSF, 

1.8% nas Administrações públicas e 0.2% nas Sociedades não financeiras. 
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Figura 2.1.2: Investimento por setor institucional (% do PIB) 

 

 

Notas: O valor da FBCF das Sociedades Financeiras em 2015 foi negativo; pode haver algumas discrepâncias, 

nomeadamente por questões de arredondamento, entre o valor global e a soma por setores. 

 

A variação homóloga nominal da FBCF reduziu-se para 9.7% no terceiro trimestre (após 

13.1% no segundo e 14.0% no primeiro), refletindo o abrandamento nas Sociedades Não 

Financeiras (de 15.8% para 7.4%) e, em menor medida, nas Sociedades Financeiras (de 

11.9% para 11.2%), que se sobrepôs à aceleração nas Administrações Públicas (de 7.1% 

para 28.7%) e nas Famílias e instituições sem fim lucrativo ao serviço das famílias, ISFLSF 

(de 6.7% para 8.3%). No conjunto do setor privado verificou-se uma redução da taxa de 

crescimento da FBCF de 13.0% para 7.8%. 

 
Quadro 2.1.2: VAB por ramos  

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

VAB total e por ramos (tvhr, %)* 1.6 1.1 1.6 2.4 2.2 2.1 

  Agricultura, Silvicultura e Pesca (peso em 2016: 2.2%) 5.1 -7.4 -8.5 -5.4 -2.9 -1.2 

  Indústria (14.2%) 2.9 1.0 2.3 4.1 4.1 4.0 

  Energia, Águas e Saneamento (4.1%) 4.0 0.1 0.9 -2.1 -1.6 -3.1 

  Construção (3.9%) 0.0 -1.7 1.7 7.3 7.7 6.1 

  Comércio e rep. aut, Aloj. e Restauração (20.2%) 2.6 3.4 4.2 3.5 4.2 3.7 

  Transp. e armaz., Inf. e comunicação (8.2%) 0.8 0.9 4.0 2.9 3.4 3.9 

  Ativ. Financeira, Seguradora e Imobiliária (17.3%) -0.9 -0.7 -0.2 0.7 0.7 0.6 

  Outros Serviços (29.8%) 1.8 1.8 0.6 1.9 0.6 0.7 

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

*VAB a preços base (sem impostos líquidos de subsídios). 
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4.0%) e na Atividade financeira, seguradora e imobiliária (de 0.7% para 0.6%). Quanto a 

dinâmicas favoráveis, os dados mostraram uma aceleração nos Transportes e armazenamento, 

informática e comunicação (de 3.4% para 3.9%) e nos Outros serviços (de 0.6% para 0.7%), e 

um desagravamento das perdas na Agricultura, silvicultura e pesca (de -2.9% para -1.2%). 

 

Em dezembro foram apresentados os resultados preliminares das Contas Regionais de 

2016. Os dados revistos da evolução real do PIB mostram que a Área Metropolitana de 

Lisboa foi a única região a escapar à tendência de abrandamento em 2016 (de um 

crescimento de 1.8% para 1.5%), acelerando de 0.3% para 1.2%, embora esta variação tenha 

sido inferior à média nacional, apenas acima dos valores de 0.9% na R. A. da Madeira e 0.5% 

no Alentejo, que evidenciou o pior desempenho em 2016. As taxas de crescimento mais 

elevadas, acima da média nacional, ocorreram no Algarve (2.6%), no Norte (1.9%), no 

Centro (1.8%) e na R. A dos Açores (1.6%), nos quatro casos em abrandamento face a 2015.   

 
Quadro 2.1.3: Variação real do PIB, Portugal e NUTS II 

 Portugal Norte Centro A.M. Lisboa Alentejo Algarve R.A. Açores R. A Madeira 

2001 1.9 3.1 1.6 1.4 0.2 4.8 5.4 -0.2 

2002 0.8 -0.7 -0.6 2.1 1.2 1.3 3.6 8.8 

2003 -0.9 -2.4 0.4 -0.8 0.1 0.5 -0.2 0.4 

2004 1.8 0.8 1.7 2.7 1.3 0.6 1.6 5.8 

2005 0.8 1.4 0.0 0.8 -1.3 2.5 2.1 2.5 

2006 1.6 1.6 1.6 1.3 2.0 2.8 2.0 2.3 

2007 2.5 3.4 2.0 2.2 2.0 2.8 2.3 1.3 

2008 0.2 0.6 -1.6 0.9 -1.3 0.1 2.7 0.8 

2009 -3.0 -3.6 -2.9 -2.1 -4.7 -6.3 -2.1 -3.6 

2010 1.9 2.6 1.2 1.9 2.5 0.3 2.0 1.0 

2011 -1.8 -1.3 -1.6 -2.2 -1.7 -3.3 -1.8 -1.2 

2012 -4.0 -3.1 -3.4 -4.6 -5.7 -3.1 -3.5 -8.1 

2013 -1.1 -0.4 -1.5 -1.1 -2.4 -2.0 -1.6 -1.4 

2014 0.9 2.0 0.8 -0.1 0.8 3.1 0.7 2.0 

2015 1.8 2.2 2.9 0.3 3.6 3.1 3.0 1.6 

2016(P) 1.5 1.9 1.8 1.2 0.5 2.6 1.6 0.9 

Fonte: INE, Contas regionais (base 2011, SEC 2010). P=Estimativas provisórias. 

 

Em 2016, o PIB per capita em paridades de poder de compra (valores provisórios) de 

Portugal recuperou pelo quarto ano consecutivo em termos relativos (para 77.3% da média da 

UE, o 11º valor mais baixo, após 76.8% em 2015), tendo-se registado uma melhoria na maioria 

das regiões, com exceção da descida na A. M. de Lisboa (101.8%, após 102.0% em 2015) – 

que mesmo assim continuou a ser a única região portuguesa acima da média da UE e a uma 

larga distância das demais (81.2% no Algarve, a outra região acima da média nacional) – e da 

estabilização no caso da R. A. dos Açores (68.9%). A subida mais forte ocorreu no Algarve (2.1 

p.p., para 81.2%), seguido pelo Centro (0.7 p.p., para 67.6%) e pelo Norte (0.7 p.p., para 

65.3%), que mesmo assim continuou a ser a região do País com mais baixo poder de compra. 
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Quadro 2.1.4: PIB per capita PPC (UE28=100), Portugal e NUTS II 

 Portugal Norte Centro A.M. Lisboa Alentejo Algarve R.A. Açores R. A. Madeira 

2005 82.4 64.9 70.2 118.5 75.7 87.4 72.7 82.4 

2006 82.6 65.1 70.5 118.0 77.2 87.8 73.1 82.5 

2007 81.3 64.6 69.1 115.8 75.1 86.6 71.6 80.2 

2008 80.6 64.6 67.5 115.0 73.2 85.4 72.6 80.1 

2009 82.1 65.6 69.6 117.0 73.5 83.2 74.7 80.6 

2010 82.0 66.2 69.5 115.8 74.8 81.0 74.9 79.5 

2011 77.2 62.7 65.6 108.3 70.5 75.8 70.5 76.0 

2012 75.2 62.0 64.7 103.6 68.3 75.2 68.5 70.8 

2013 76.6 63.6 66.1 105.0 68.7 76.3 69.6 72.4 

2014 76.7 64.4 66.2 103.7 69.3 78.2 69.2 73.1 

2015 76.8 64.6 66.9 102.0 72.5 79.1 68.9 72.8 

2016 77.3 65.3 67.6 101.8 72.7 81.2 68.9 73.4 

Fonte: INE, Contas regionais (base 2011, SEC 2010). PPC=paridade de poderes de compra. 

 

Quanto a indicadores de conjuntura com informação mais recente, os dados revistos5 

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

mostraram uma descida ligeira em outubro (para 2.9%) e novembro (2.6%) face ao valor de 

2.9% registado no terceiro trimestre (o máximo desde o terceiro trimestre de 2007), o que 

sugere um ligeiro abrandamento na tendência de fundo da atividade económica. O indicador 

coincidente análogo para o consumo privado (cuja série foi igualmente revista) também 

desceu em outubro (para 2.2%, após 2.4% no terceiro trimestre) e novembro (2.0%), 

sugerindo igualmente uma perda de dinamismo. O indicador de FBCF do INE continuou a 

abrandar em outubro (tvh de 9.2% em média móvel de três meses, após 9.4% no terceiro 

trimestre e 13.9% no segundo), em termos nominais, com origem no material de transporte e, 

em menor medida, na construção, contrariando a retoma de um maior dinamismo na 

componente de máquinas e equipamentos. 

 

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

do Banco de Portugal, BdP (tvhr, %) 

 
                                                
5 Revisão da série histórica com reestimação incorporando novos dados. 
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Quanto a informação avançada, o Indicador de Clima do INE (calculado a partir do 

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

para 1.9% em dezembro, após quatro meses seguidos em 2.1% (perto do máximo de 15 anos 

de 2.2% atingido em julho), sugerindo algum perda de dinamismo da atividade nos próximos 

meses. A queda do indicador de clima em dezembro parece ter correspondido, ao nível dos 

indicadores de confiança, à descida ocorrida nos indicadores dos Serviços e da 

Construção e obras públicas, contrariando a melhoria nos indicadores da Indústria 

transformadora e  dos Comércio, com o indicador dos Consumidores a manter-se estável. 

 
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)  

 

 
No que se refere ao Índice de Sentimento Económico de Portugal (dados da Comissão 

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

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

dados mais recentes mostraram um recuo para 115.2 pontos em dezembro, valor ainda 

1,2 1,2 

1,4 

1,6 
1,8 

2,0 
2,1 

2,2 
2,1 2,1 2,1 2,1 

1,9 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

-40

-30

-20

-10

0

10

20

d
e
z-

1
6

ja
n
-1

7

fe
v
-1

7

m
a
r-

1
7

a
b
r-

1
7

m
a
i-
1
7

ju
n
-1

7

ju
l-
1
7

a
g
o
-1

7

se
t-

1
7

o
u
t-

1
7

n
o
v
-1

7

d
e
z-

1
7

IC Consum. IC Ind. Transf.

IC Constr. e Obras Púb. IC Comércio

IC Serviços Indicador de clima ec. (esc. dta)Fonte:  INE 

115,2 

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17

Portugal Área Euro UE Média 1990-2016=100
Fonte: Comissão Europeia 

Queda do indicador 

de clima do INE em 

dezembro (com 

menor confiança nos 

Serviços e na  

Construção) aponta 

para menor dinâmica 

de crescimento 

Confiança apenas 

melhora na IT e no 

Comércio; estabiliza 

no Consumidores 

Queda do ISE em 

dezembro (já 

abaixo da UE), após 

máximo de quase 

18 anos, sugere 

abrandamento 



4T 17        ENVOLVENTE EMPRESARIAL - ANÁLISE DE CONJUNTURA 

 

 
 

19 
 

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

próximo do máximo de quase 18 anos registado no mês anterior (115.8 pontos), mas passou a 

situar-se abaixo da média da UE e da Área Euro. Esta evolução sugere alguma perda de 

dinamismo da economia portuguesa nos próximos meses, embora o índice continue ainda bem 

acima da  média de longo prazo, dentro de uma fase de expansão. 

 

 

2.2 Projeções macroeconómicas nacionais e internacionais 

 

Projeções para Portugal 

 

Quadro 2.2.1: Projeções económicas para Portugal 

  
BdP FMI OCDE CE Gov. 

 
Dez-17 Dez-17 Nov-17 Nov-17 Out-17 

 
2017 2018 2019 2020 2018 2018 2019 2018 2019 2017 2018 

PIB (tvar, %) 2.6 2.3 1.9 1.7 2.2 2.3 2.3 2.1 1.8 2.6 2.2 

  Consumo privado 2.2 2.1 1.8 1.7 2.0 1.7 2.1 1.6 1.6 2.2 1.9 

  Consumo público 0.1 0.6 0.4 0.2 0.4 -0.6 -0.9 0.5 0.5 -0.2 -0.6 

  FBCF 8.3 6.1 5.9 5.4 8.0 5.3 5.6 5.3 4.9 7.7 5.9 

  Exportações 7.7 6.5 5.0 4.1 6.6 4.9 4.6 7.3 4.9 8.3 5.4 

  Importações 7.5 6.7 5.5 4.8 7.0 4.3 4.4 7.2 5.2 8.0 5.2 

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

           

   Exportações líquidas  
   (do total de importações) 

    -0.4 0.3 0.1 0.1 -0.1 -0.1 0.0 

   Procura Interna     2.8 2.0 2.2 2.0 1.9 2.7 2.2 

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

           

   Exportações 1.5 1.2 0.9 0.7        

   Procura Interna 1.2 1.2 1.0 1.0        

Proc. externa relevante (tvar, %) 4.8 4.9 4.0 3.6      4.9 4.0 

Emprego (tva, %) 3.1 1.6 1.3 0.9 1.2   1.2 0.9 2.7 0.9 

Taxa de desemprego (%) 8.9 7.8 6.7 6.1 8.4 8.2 7.4 8.3 7.6 9.2 8.6 

Inflação (tva do IHPC, %) 1.6 1.5 1.4 1.6 1.6 1.1 1.4 1.4 1.5 1.2 1.4 

Bal. Corr. e de capital (% PIB) 1.5 2.3 2.2 2.2    1.1 1.1 0.8 1.0 

Balança corrente (% PIB)     0.1 -0.3 -0.3 0.2 0.2 -0.1 0.1 

Bal. de bens e serviços (% PIB) 1.8 1.6 1.6 1.5      0.9 1.0 

Bal. de bens (% PIB)        -5.1 -5.4   

Saldo orçamental (% PIB)     -1.1 -1.0 -0.3 -1.4 -1.2 -1.4 -1.0 

Dívida pública bruta (% PIB)     123.7 123.5 120.2 124.1 121.1 126.2 123.5 

Fontes: Banco de Portugal, BdP, Boletim Económico Dezembro 2017 ; Fundo Monetário Internacional, FMI, Portugal: 

Staff Concluding Statement of the 6th Post Program Monitoring Mission; OCDE, OECD Economic Outlook November 

2017 - Portugal summary; Comissão Europeia, CE, European Economic Forecast - Autumn 2017; Governo, Relatório da 

Proposta de Orçamento de Estado de 2018 (OE 18). Tva = taxa de variação anual; tvar= taxa de variação anual real; 

p.p.= pontos percentuais. *Contributo de cada componente expurgada do respetivo conteúdo importado (lógica de 

valor acrescentado nacional), uma abordagem diferente da tradicional (contributos brutos), em que a procura interna 

inclui importações e a procura externa líquida considera as exportações deduzidas das importações totais. O cálculo dos 

conteúdos importados foi feito com base em informação relativa ao ano de 2013 da matriz input-output com 82 

produtos, divulgada pelo INE em maio de 2017, conforme explicado na Caixa 2 do Boletim Económico de Dezembro. 

https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/be_dez2017_p.pdf
http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/12/07/ms120717-portugal-staff-concluding-statement-of-the-sixth-post-program-monitoring-mission
http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/12/07/ms120717-portugal-staff-concluding-statement-of-the-sixth-post-program-monitoring-mission
http://www.oecd.org/eco/outlook/economic-forecast-summary-portugal-oecd-economic-outlook.pdf
http://www.oecd.org/eco/outlook/economic-forecast-summary-portugal-oecd-economic-outlook.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip063_en.pdf
http://www.dgo.pt/politicaorcamental/OrcamentodeEstado/2018/Proposta%20do%20Or%C3%A7amento/Documentos%20do%20OE/Rel-2018.pdf
http://www.dgo.pt/politicaorcamental/OrcamentodeEstado/2018/Proposta%20do%20Or%C3%A7amento/Documentos%20do%20OE/Rel-2018.pdf
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No Boletim Económico de Dezembro, o Banco de Portugal (BdP) atualizou as projeções 

macroeconómicas para o período 2017-19 e divulgou, pela primeira vez, projeções para 2020. 

Apresenta-se abaixo um conjunto de destaques do Boletim Económico de Dezembro. 

Segundo o BdP, “estimam-se crescimentos do produto interno bruto (PIB) de 2.6% em 2017, 

de 2.3% em 2018, 1.9% em 2019 e 1.7% em 2020. Os valores para o horizonte 2017-2019 

reveem em alta as projeções publicadas pelo Banco de Portugal nos Boletins Económicos de 

junho e outubro” [em que eram previstos valores de 2.5%, 2.0% e 1.8% de 2017 a 2019]. 

Em comparação com projeções de crescimento recentes de outras entidades, salienta-se 

que a estimativa de 2.6% do BdP para 2017 é consensual, traduzindo uma aceleração face à 

progressão de 1.5% ocorrida em 2016. O valor de 2.3% em 2018 é o mais otimista até ao 

momento, a par com a projeção da OCDE (de novembro), mas a curta distância dos valores de 

2.2% do FMI (de dezembro) e do Governo (de outubro, da Proposta de Orçamento de 

Estado), e até do valor de 2.1% da Comissão Europeia (de novembro). No que se refere a 

2019, a previsão de crescimento de 1.9% do Banco de Portugal é significativamente inferior 

aos 2.3% projetados pela OCDE, mas está ligeiramente acima do valor de 1.8% da Comissão 

Europeia, a outra entidade também com estimativa para esse ano. Para 2020, apenas está 

disponível a previsão de 1.7% do BdP nos dados mais recentes. Em outubro, o FMI projetava 

um valor de 1.5% para 2020 no World Economic Outlook, mas as previsões mais recentes do 

Fundo, divulgadas em dezembro (6ª relatório de monitorização pós programa de ajustamento) 

apenas vão até 2018, ano para o qual a estimativa foi revista em alta (de 2.0% para 2.2%).  

De notar que a revisão em alta do crescimento do PIB em 2017 reflete a “incorporação da 

estimativa rápida do PIB para o terceiro trimestre de 2017 e a informação de conjuntura 

recente”. A justificar a revisão em alta das estimativas de crescimento em 2018 e 2019, é 

referido o “crescimento mais forte da procura interna em 2018 e 2019. Este traduz a 

atualização das hipóteses de finanças públicas do exercício [com destaque para as medidas do 

Orçamento do Estado de 2018, como o descongelamento gradual das progressões salariais 

na administração pública, a alteração de escalões em sede de IRS e a atualização extraordinária 

de pensões], bem como, em 2018, os efeitos positivos resultantes da incorporação da 

informação conjuntural mais recente.” 

“Com o ritmo de crescimento projetado, em 2020 o PIB deverá situar-se cerca de 4% acima do 

nível registado antes da crise financeira internacional,” de acordo com o BdP. 

“As taxas de crescimento projetadas são superiores à média das estimativas do crescimento 

potencial da economia portuguesa e deverão traduzir-se num hiato do produto positivo 

nos próximos anos (…). O crescimento do PIB em Portugal será muito próximo do da média da 

área do euro ao longo do horizonte de projeção. Em termos do PIB per capita, a 

convergência real face à área do euro deverá continuar nos próximos anos de forma 

ligeira, em parte refletindo a redução da população em Portugal. Como tal, esta evolução 

será insuficiente para compensar a divergência real acumulada até 2013.” 
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“A expansão projetada para a economia portuguesa tem subjacente uma recomposição da 

procura global orientada para um crescimento mais sustentável, assente no 

dinamismo das exportações e do investimento e num enquadramento internacional 

favorável”, com uma melhoria da atividade em “todos os países da área do euro, onde se 

encontram os principais parceiros comerciais de Portugal”. “Fora da área do euro, é também 

esperada uma expansão sustentada da atividade e do comércio. As condições monetárias e 

financeiras deverão também permanecer favoráveis”. 

“As projeções apontam para um crescimento robusto das exportações até 2020, refletindo 

aumentos da procura externa e ganhos de quota de mercado. Depois de um acréscimo 

de 7.7% em 2017, as exportações deverão aumentar 6.5% em 2018, 5.0% em 2019 e 4.1% 

em 2020 [atingindo, nesse ano, um nível 68% superior ao de 2008].” Esta trajetória reflete 

uma ligeira moderação do crescimento da procura externa dirigida a Portugal em 2019-2020, 

conjugada com ganhos progressivamente menores de quota de mercado.“ “Em 2017, o ganho 

muito expressivo de quota de mercado está também associado a alguns efeitos base e, no final 

do ano, ao efeito do aumento de capacidade produtiva numa unidade da indústria 

automóvel [Autoeuropa], cujo impacto perdurará em 2018. Para explicar os ganhos de quota 

de mercado é também de destacar o contributo das exportações de turismo, que 

manterão um crescimento superior ao do total exportado e ao da procura externa agregada de 

bens e serviços. De facto, o comportamento do turismo no atual ciclo de recuperação tem sido 

excecional face a ciclos anteriores (…). Este setor tem beneficiado de uma melhoria da 

posição competitiva do mercado português, bem como de fatores exógenos como as 

tensões geopolíticas em alguns destinos concorrentes. Estas exportações têm dado um 

contributo importante para o aumento do peso das exportações no PIB desde 2010 (…). A 

dissipação dos efeitos temporários favoráveis às exportações mencionados e, em menor grau, o 

eventual impacto negativo sobre a competitividade das exportações decorrente da apreciação 

do euro, implicará ganhos progressivamente menores de quota de mercado, embora ainda 

positivos no final do horizonte de projeção.” 

 “A componente mais dinâmica da procura global deverá ser a Formação Bruta de Capital Fixo 

(FBCF), refletindo em particular a evolução do investimento empresarial. Depois de um 

aumento de 8.3% em 2017, a FBCF deverá crescer [cerca de] 6% em 2018 e em 2019 e 5.4% 

em 2020. Não obstante, o nível da FBCF no final do horizonte deverá ser 11% inferior ao 

observado antes da crise financeira internacional.” “A FBCF empresarial irá atingir no final do 

horizonte de projeção um nível cerca de 5% superior ao observado antes da crise financeira 

internacional. O comportamento do investimento empresarial beneficia de um 

enquadramento macroeconómico favorável, em particular no que se refere às condições 

de financiamento, à manutenção de perspetivas de aumento da procura, num contexto de 

reduzida incerteza, bem como a fatores mais estruturais, associados à necessidade de repor os 

níveis e atualizar a qualidade do capital produtivo após a recessão. Esta evolução reflete 
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também alguns efeitos temporários, associados a investimentos de uma empresa do setor 

automóvel em 2017 e à construção de algumas grandes infraestruturas em 2017-2018. O 

investimento em habitação, após uma trajetória descendente desde o início da década de 

2000, iniciou uma recuperação em 2015, projetando-se um crescimento mais robusto desta 

componente em 2017-2020. O investimento neste setor tem beneficiado de um aumento da 

procura de residentes e de não residentes, num contexto de condições de financiamento 

benignas e de atratividade acrescida deste ativo tendo em conta o crescimento acentuado dos 

preços de habitação, que deverá persistir ao longo do horizonte de projeção, embora de forma 

mais moderada.” “Quanto ao investimento público, depois da forte queda registada em 

2016, assume-se uma recuperação em 2017 e 2018, embora de forma menos pronunciada do 

que o perspetivado no Orçamento do Estado para 2018. Nos restantes anos do horizonte de 

previsão, projeta-se uma evolução do investimento público em linha com o PIB nominal.” 

“O consumo privado deverá manter um crescimento inferior ao da atividade, com aumentos 

de cerca de 2.1% em 2017 e 2018, e em torno de 1.8% em 2019 e 2020. Esta evolução está 

em linha com a do rendimento disponível real e deverá traduzir-se numa taxa de 

poupança globalmente estável ao longo do horizonte de projeção.” “O perfil projetado engloba 

uma recomposição do consumo privado, com um abrandamento do consumo de bens 

duradouros associado ao desvanecer do efeito de procura latente acumulada (pent-up-

demand) que se seguiu ao fim do período recessivo. Esta componente do consumo deverá no 

entanto manter ainda taxas de variação superiores às do consumo não duradouro, para o 

qual se projeta um crescimento relativamente estável no horizonte de projeção.” 

“As importações, após uma aceleração acentuada em 2017 (7.5%), irão desacelerar 

progressivamente ao longo do período 2018-2020, atingindo um crescimento de 4.8% no final 

do horizonte de projeção [2020]. A dinâmica projetada é extensível às componentes de bens e 

de serviços e configura uma evolução aproximadamente em linha com a elasticidade média face 

à procura global ponderada observada no passado. Esta traduz-se num aumento da penetração 

das importações ao longo do horizonte de projeção (…). O abrandamento das importações em 

2018-2020 resultará – considerando os conteúdos importados médios das componentes da 

despesa (…) – essencialmente do perfil projetado para as exportações e, em menor grau, da 

recomposição do consumo privado no sentido de um menor crescimento da componente de 

bens duradouros, que possui maior conteúdo importado (…).” 

Ainda ao nível da procura, o Banco de Portugal apresentou estimativas revistas dos 

contributos para o crescimento do PIB das principais rubricas de procura líquidas das 

respetivas importações, tendo em conta novos dados do INE (relativos a 2013) 

relativamente aos conteúdos importados, que são apresentados no Quadro 2.2.2 abaixo. De 

notar que os pesos dos conteúdos importados por componente de procura em 2013 

não são diretamente comparáveis com os anteriores dados de 2008 em face das alterações 

entretanto ocorridas nas Contas Nacionais (nova base 2011 e entrada em vigor do SEC 2010). 
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O quadro mostra diferenças assinaláveis do peso dos conteúdos importados (totais: diretos 

mais indiretos) face ao valor médio de 27% na procura global, com valores abaixo da média 

no consumo público (9%), na FBCF em construção (16%), no consumo não duradouro (21%) e 

nas exportações de serviços (22%), e acima da média na FBCF em Material de transporte 

(75%) e em máquinas e equipamentos (71%), nas exportações de bens (51%; para este valor 

contribuem sobretudo os combustíveis, com um peso acima de 90%, e o material de 

transporte, com quase 70%, sendo os conteúdos importados inferiores a 30% na pesca, no 

tabaco, nos outros produtos minerais e na madeira e cortiça) e no consumo de bens 

duradouros (50%). Em termos agregados, o conteúdo importado é mais baixo no consumo 

público (9%), seguindo-se o consumo privado (22%), a FBCF (32%) e as exportações (45%). 

 
Quadro 2.2.2: Conteúdos importados da procura, preços de aquisição (por unidade de procura) 

 2008 2013 

Consumo Privado 0.26 0.22 

  Duradouro 0.53 0.50 

  Não duradouro 0.24 0.21 

Consumo Público 0.10 0.09 

FBCF 0.38 0.32 

  Máquinas e equipamentos 0.68 0.71 

  Material de transporte 0.76 0.75 

  Construção 0.22 0.16 

  Outros produtos 0.19 0.15 

Procura Interna 0.26 0.21 

Exportações 0.44 0.45 

  Bens 0.49 0.51 

  Serviços 0.24 0.22 

Procura Global 0.28 0.27 

Fontes: INE e Banco de Portugal. 

 

À luz dos novos dados, o BdP estima contributos das exportações líquidas das respetivas 

importações de 1.5, 1.2, 0.9 e 0.7 p.p. entre 2017 e 2020, a somar aos valores de  1.2, 1.2, 

1.0 e 1.0 p.p. para a procura interna líquida de importações no mesmo horizonte 

temporal, observando-se que o contributo líquido das exportações começa por ser superior em 

2017, mas é depois igualado em 2018 e suplantado em 2019-20 pelo contributo líquido da 

procura interna, embora com diferenças pouco expressivas. 

Note-se que apenas o Banco de Portugal divulga previsões para os contributos das exportações 

e da procura interna líquidos das respetivas importações, apresentando as demais entidades os 

contributos brutos das exportações líquidas (do total de importações) e da procura 

interna total (incluindo conteúdos importados). Embora o BdP não apresente dados 

numéricos, num dos gráficos do Boletim Económico de Dezembro (C.2.3), é possível constatar 

por inspeção visual que o contributo bruto das exportações líquidas (do total de 

importações) é sempre ligeiramente negativo ao longo do horizonte de previsão, que compara 

com valores também ligeiramente negativos ou ligeiramente positivos nas previsões recentes de 
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outras entidades (os números da OCDE são os mais otimistas: 0.3 p.p. em 2018 e 0.1 p.p. em 

2019), significando que o contributo da procura interna (total) é predominante. 

Em termos de setores, o BdP refere que “ao longo do horizonte de projeção, o VAB na 

indústria e na construção deverá apresentar um abrandamento, em linha com a evolução 

projetada para o investimento e as exportações, enquanto para os serviços é esperada a 

manutenção de um crescimento relativamente estável.” 

Destaca-se ainda a “recuperação do mercado de trabalho. Depois de uma subida de 3.1% 

em 2017, o emprego deverá continuar a crescer até 2020, ainda que a um ritmo inferior ao do 

PIB (1.6% em 2018, 1.3% em 2019 e 0.9% em 2020).” “Os ganhos de emprego derivam 

essencialmente da evolução do emprego privado, perspetivando-se igualmente uma trajetória 

de recuperação para o emprego público, mas mais moderada. No final do horizonte de 

projeção, o nível do emprego irá situar-se ainda em níveis cerca de 2% abaixo dos observados 

antes da crise financeira internacional. Para a população ativa projetam-se variações 

ligeiramente positivas ao longo do horizonte de projeção, tendo em conta que a recuperação 

cíclica da economia levará ao regresso ao mercado de trabalho de alguns indivíduos inativos, 

como os desencorajados, uma tendência já observada nos últimos anos. No entanto, a 

manutenção das dinâmicas populacionais recentes, caracterizadas por um saldo natural e 

migratório negativo, não deverão permitir que a população ativa retome os níveis 

observados antes da crise financeira internacional. A conjugação destes fatores implica a 

continuação da tendência descendente da taxa de desemprego iniciada em 2014, para um 

nível de 6.1% em 2020 [após valores previstos de 8.9% em 2017, 7.8% em 2018 e 6.7% em 

2019], um valor ligeiramente superior à média observada até ao início da década de 2000, 

altura em que a taxa de desemprego começou a aumentar.” 

“Com base num exercício de contabilidade do crescimento, conclui-se que o fator 

trabalho será o principal determinante do crescimento médio do PIB per capita no horizonte 

de projeção (cerca de 1 p.p.). O capital humano irá manter um contributo positivo para o 

crescimento do PIB per capita, devendo ser o fator com maior contributo no final do horizonte 

de projeção (0.6 pp).” O “stock de capital deverá manter um contributo apenas 

marginalmente positivo para o crescimento do PIB per capita em 2017-2020, à semelhança do 

observado em 2011-2016 (…). Comparando esta evolução com recuperações anteriores, o 

contributo deste fator de produção tem sido muito modesto, o que reflete a magnitude da 

redução do investimento durante a recessão, sendo que os níveis projetados para o 

investimento permitem apenas compensar a depreciação do capital (…). No entanto, a 

evolução do agregado de stock de capital para o total da economia reflete tendências diferentes 

entre as suas componentes. Enquanto a componente relativa ao capital do setor privado 

excluindo habitação deverá ultrapassar no horizonte de projeção o nível observado antes de 

2008, o mesmo não acontecerá com as componentes relativas ao setor público e à 

habitação, o que reflete dinâmicas diferenciadas do investimento.” “Finalmente, a 
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produtividade total dos fatores (…) aponta para um contributo marginalmente positivo no 

horizonte de projeção, após uma variação em média negativa desde o início da área do euro. 

Esta evolução deverá ser o resultado de uma melhor afetação de recursos na economia, 

no seguimento de um processo de reorientação para setores mais expostos à concorrência 

internacional.” 

“A economia portuguesa deverá continuar a apresentar capacidade de financiamento, o que 

acontece desde 2012. Após uma ligeira redução em 2017, o saldo da balança corrente e de 

capital deverá aumentar em 2018 para 2.3% do PIB, fixando-se em 2.2% nos dois anos 

seguintes. O saldo da balança de bens e serviços em percentagem do PIB irá reduzir-se 

progressivamente em 2017-2020, embora de forma ligeira. Esta redução, já observada no 

primeiro semestre de 2017, engloba uma recomposição, com um aumento do saldo da 

balança de serviços, favorecido pela evolução muito dinâmica das exportações de 

turismo, a compensar parcialmente um agravamento do défice da balança de bens”, que 

“resulta em larga medida de um efeito negativo de volume. Este é reforçado em 2017 por um 

efeito de termos de troca negativo, já que a acentuada recuperação do preço do 

petróleo6 tende a prejudicar uma economia com uma balança energética deficitária, como a 

portuguesa. Nesse ano é ainda de referir um efeito preço negativo, decorrente da 

recuperação do deflator das exportações e importações de bens. O défice da balança de 

rendimento primário [BRP] em percentagem do PIB deverá reduzir-se progressivamente em 

2017 e 2018, beneficiando da trajetória esperada para os juros da dívida pública e da 

normalização dos recebimentos dos fundos estruturais da UE em 2018, após um grau de 

execução relativamente baixo em 2016 e 2017. O segundo fator explica igualmente a melhoria 

projetada para o saldo da balança de capital em 2018. Em 2019-2020, o saldo das balanças 

de rendimento primário e de capital deverá estabilizar em percentagem do PIB. Relativamente 

ao saldo da balança de rendimento secundário [BRS], é esperada uma relativa 

estabilização em percentagem do PIB no horizonte de projeção, após um aumento em 2017.” 

 “Estima-se ainda uma relativa estabilização da inflação ao longo do período da projeção”, 

após uma aceleração em 2017. Os preços no consumidor deverão crescer 1.6% em 2017 [0.6% 

em 2016], 1.5% em 2018, 1.4% em 2019 e 1.6% em 2020.” “Para a aceleração dos preços em 

2017 contribuíram tanto a componente energética como a não energética. Os preços dos bens 

energéticos deverão apresentar um crescimento próximo de 4% em 2017, após uma queda 

de 1.8% em 2016. Para a evolução dos preços da componente não energética (aumento de 

                                                
6 Segundo o BdP, “considerando a informação implícita no mercado de futuros à data de fecho da informação, em 

termos médios anuais, o preço do petróleo (em dólares e em euros) apresentará um crescimento superior a 20% em 

2017 face ao ano anterior, interrompendo a tendência descendente observada no período 2013-2016. Posteriormente, 

o preço do petróleo em dólares aumentará de forma moderada, situando-se em média em 59 dólares entre 2018 e 

2020. Comparando com os exercícios de previsão anteriores, os preços do petróleo são revistos em alta quer quando 

expressos em dólares quer quando expressos em euros, embora neste caso numa magnitude inferior dada a revisão em 

alta da cotação do euro.” 
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1.4% face a 0.9% em 2016), é de destacar o crescimento significativo dos preços dos 

serviços, muito influenciado pela aceleração de preços em atividades relacionadas com o 

turismo. Em termos de determinantes, a aceleração dos preços em 2017 reflete o aumento 

dos preços de importação, de bens energéticos e não energéticos, e um aumento do custo 

de trabalho unitário, em larga medida resultante de uma redução na produtividade.” “A 

taxa de inflação irá reduzir-se ligeiramente em 2018, influenciada pela evolução da 

componente energética, que apresenta um aumento de preços moderado e inferior ao de 2017. 

Em 2019 e 2020, projetam-se contributos aproximadamente nulos dos preços dos bens 

energéticos para a inflação, em linha com as hipóteses assumidas para o preço do petróleo. Os 

preços da componente não energética deverão apresentar no período 2018-2020 um contributo 

positivo e gradualmente crescente (…), refletindo principalmente a aceleração nos preços dos 

bens industriais não energéticos, após as quedas de preços observadas desde 2012.” “A 

inflação em Portugal deverá situar-se em valores próximos dos previstos para a área do euro, 

projetando-se um diferencial de inflação, em termos médios, aproximadamente nulo.” 

“Os preços de importação aceleraram significativamente em 2017, refletindo o forte 

aumento de preços do petróleo e de outras matérias-primas. O deflator das exportações 

apresentou um perfil semelhante mas com um crescimento inferior (dado o maior peso de 

produtos petrolíferos no caso das importações), o que resultou numa perda de termos de 

troca em 2017. No período 2018-2020, estes deflatores deverão crescer a um ritmo 

moderado e relativamente estável, num contexto de ausência de pressões resultantes da 

componente energética. Os preços das exportações irão crescer ligeiramente acima dos das 

importações, o que resultará numa melhoria ligeira dos termos de troca.” 

“O deflator do PIB deverá apresentar um perfil ligeiramente ascendente entre 2017 e 2020. 

Os custos unitários do trabalho irão desacelerar em 2018 – em resultado essencialmente da 

recuperação do crescimento da produtividade – e manter posteriormente um crescimento 

relativamente estável, refletindo o efeito conjunto da aceleração dos salários nominais e de 

maior crescimento da produtividade. O excedente bruto de exploração por unidade 

produzida apresentará aumentos moderados entre 2018 e 2020 após a diminuição observada 

em 2017, refletindo em parte a evolução desfavorável dos termos de troca.” 

“Ao longo do horizonte de projeção existem fatores de risco que podem afetar o cenário central 

refletido nas atuais projeções. Os riscos para a atividade são essencialmente de origem externa. 

De entre os riscos descendentes para a atividade, refira-se a possibilidade de agravamento de 

tensões geopolíticas a nível internacional, onde se destaca mais recentemente a evolução da 

situação na Catalunha – neste caso, o BdP estima que, no cenário mais adverso, o crescimento 

do PIB nacional se possa reduzir em 0.3 p.p. em 2018 e 2019. A possibilidade de as economias 

avançadas adotarem medidas protecionistas no médio prazo, onde se inclui a hipótese de um 

impacto mais adverso do processo de saída do Reino Unido da União Europeia, poderá contribuir 

também para a incerteza política global. Finalmente, não se pode excluir o cenário de um 
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ajustamento económico mais acentuado em algumas economias de mercado emergentes com 

elevado nível de endividamento, com destaque para a China. Para além do impacto descendente 

negativo para a procura externa dirigida à economia portuguesa, estes riscos podem ter também 

consequências ao nível da confiança dos agentes económicos, dos preços das matérias-primas 

e de uma eventual apreciação adicional da taxa de câmbio do euro. A possibilidade de 

recrudescimento de tensões nos mercados financeiros pode tornar o enquadramento 

monetário e financeiro menos favorável que o antecipado, com consequências ao nível da evolução 

do consumo e investimento, tendo em conta o possível aumento dos custos de financiamento. Na 

área do euro, a persistência de vulnerabilidades no sistema bancário de alguns países pode 

amplificar este risco.” Em termos de riscos ascendentes, o BdP destaca “a possibilidade de o atual 

momento cíclico se revelar mais forte do que antecipado a nível global e interno, tendo em 

conta a melhoria continuada da confiança dos agentes económicos e o potencial impacto das 

medidas de política orçamental anunciadas nos EUA. Adicionalmente, ao nível interno há ainda a 

considerar a hipótese da dinâmica recente dos preços de habitação ter um impacto superior ao 

esperado no investimento neste setor e no consumo privado. 

Em relação à inflação, consideram-se fatores de risco ascendentes, associados a eventuais 

aumentos adicionais do salário mínimo em 2018 e 2019, e, em menor grau, à possibilidade já 

mencionada de uma política comercial mais protecionista. Estes riscos são parcialmente 

compensados pela hipótese dos preços da componente de bens industriais não 

energéticos manterem a tendência de redução observada desde 2012. 

Como resultado desta análise [de sensibilidade] considerou-se uma probabilidade reduzida 

da procura externa ter uma evolução mais desfavorável do que a considerada no cenário 

central em 2018-2019 (para 2017, considerou-se que os fatores de risco mencionados se 

compensam) (…). As hipóteses de uma taxa de câmbio do euro mais apreciada e de uma 

taxa de juro de longo prazo marginalmente superior em 2018-2019 foram também 

contabilizadas. Ao nível interno, considerou-se uma probabilidade de 55% de o consumo 

privado e o investimento crescerem acima do projetado para 2017, devido a uma dinâmica 

cíclica mais acentuada. No médio prazo, no entanto, os fatores descendentes que podem afetar 

a confiança dos consumidores e empresários dominam este efeito. Como tal, considerou-

se uma probabilidade marginal de estes agregados terem uma evolução mais moderada em 

2018-2019. Adicionalmente, avaliou-se em 55% a probabilidade de os salários reais 

apresentarem um crescimento mais forte do que o considerado para 2018-2019, e incluiu-se 

uma probabilidade marginal da inflação se situar acima da projetada em 2018-2019. Esta 

análise aponta para riscos para a atividade ligeiramente ascendentes em 2017 e 

descendentes em 2018-2019. Os riscos ascendentes para os salários nominais traduzem-

se num risco marginalmente ascendente para a inflação em 2018-2019.” 

Quanto a conclusões, o BdP destaca que, beneficiando de um enquadramento externo 

favorável, “o crescimento do PIB em 2017-2020 deverá situar-se acima do potencial e em 
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linha com o da área do euro. Este crescimento será consistente com a manutenção de alguns 

equilíbrios macroeconómicos fundamentais, nomeadamente no que se refere ao 

excedente na balança corrente e de capital. Nos últimos anos, observou-se uma reafectação 

crescente de recursos para o setor dos bens e serviços transacionáveis, que se repercutiu num 

aumento do crescimento potencial da economia portuguesa. No entanto, permanecem 

fragilidades estruturais que não podem ser ignoradas. Estas fragilidades refletem-se no 

ritmo lento projetado para o processo de convergência real da economia portuguesa. O 

atual momento cíclico deve ser aproveitado para a correção dos grandes desequilíbrios 

macroeconómicos que permanecem, nomeadamente para a redução do endividamento 

público e privado. O investimento deve ser crescentemente dirigido para áreas que permitam 

aumentar o produto potencial, através do aumento dos níveis de capital por trabalhador e 

de uma melhor afetação de recursos. Outro desafio está relacionado com o mercado de 

trabalho, em que, não obstante os progressos observados desde 2013, persiste uma 

percentagem de desempregados de longa duração de difícil reincorporação no mercado de 

trabalho. Entre 2011 e 2016, observou-se uma redução da população ativa, parcialmente 

resultante de fluxos migratórios negativos, que deverá ser apenas parcialmente revertida no 

horizonte de projeção. Num contexto de um saldo natural negativo, os desenvolvimentos 

demográficos constituem assim um fator restritivo do crescimento potencial da economia 

portuguesa. Uma abordagem integrada destas diferentes dimensões é fundamental para 

aumentar o nível de produtividade e de bem-estar económico no longo prazo.” 

O Boletim Económico e Dezembro inclui como Tema de Destaque o PIB Potencial, onde é 

abordado o seu conceito e importância na análise económica, bem como as nuances entre as 

escolas de pensamento económico, determinando também diferenças nos métodos de cálculo, 

que são variados, sendo apresentadas estimativas para o caso de Portugal. Enquanto medida 

que avalia a tendência de longo prazo do PIB, o PIB potencial serve, nomeadamente, para 

aferir a fase de ciclo económico (expansão ou recessão) e o saldo orçamental estrutural (défice 

corrigido do ciclo económico e de medidas temporárias). De acordo com o BdP, “todos os 

métodos utilizados apontam, desde logo, para uma desaceleração do produto potencial 

desde o início da amostra [1995], conduzindo a taxas de variação negativas. Em particular, a 

última recessão que afetou a economia portuguesa esteve associada a uma diminuição do produto 

potencial. No período mais recente, porém, o produto potencial voltou a aumentar. A economia 

portuguesa estará a crescer acima do seu crescimento potencial em 2017, de acordo com o 

conjunto de estimativas consideradas. O crescimento potencial situa-se atualmente no intervalo 

entre 0% e 2%, que é claramente inferior ao estimado para o início da amostra (entre 2% e 4%)”. 

“No período mais recente, as diversas estimativas apresentadas sugerem uma aproximação do 

nível do PIB face ao nível do produto potencial, fechando-se progressivamente o hiato 

negativo verificado nos últimos anos.” 
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Em termos de determinantes, o “Gráfico 16 [na Figura 2.2.1 abaixo] apresenta uma 

decomposição da taxa de variação do produto potencial da economia portuguesa no 

período 1996-2017. Os resultados sugerem uma evolução muito desfavorável do fator 

trabalho (…). Depois de contributos positivos no início da amostra, o fator trabalho é 

amplamente identificado como estando na origem da desaceleração seguida de diminuição do 

produto potencial. Neste último caso, os restantes contributos deixam de ser suficientes para 

permitir uma expansão do produto potencial. A taxa de variação do produto potencial foi 

reduzida em cerca de 1 p.p. em diversos anos. A evolução demográfica, nomeadamente a 

redução da população em idade ativa, tem sido um fator dominante. Os resultados obtidos 

no Gráfico 16 também permitem confirmar que a evolução da taxa de investimento surge 

como outro motivo de preocupação. Até 2003-04, cerca de 1 p.p. do crescimento do 

produto potencial era assegurado pela evolução do stock de capital. No período subsequente 

este contributo passou a ser gradualmente nulo e posteriormente negativo. Refira-se que uma 

redução do stock de capital implica que o investimento atual é insuficiente para compensar 

a depreciação do capital instalado. Pelo contrário, a produtividade total dos fatores tem 

vindo a apresentar um contributo positivo importante, tendo acelerado gradualmente no 

período mais recente, depois de um período de fraco crescimento. Em 2017, o crescimento do 

produto potencial obtido através desta metodologia contempla um contributo da produtividade 

total dos fatores que se situa perto de 0.5 p.p.. Refira-se que este contributo incorpora vários 

fatores, incluindo o impacto positivo decorrente do aumento do número médio de anos de 

escolaridade que se tem vindo a verificar. (…) No caso da área do euro, verifica-se alguma 

desaceleração do produto potencial mas não se regista qualquer redução do seu nível, dada a 

manutenção de contributos importantes quer do stock de capital, quer da produtividade total 

dos fatores (Gráfico 17).” 

 

Figura 2.2.1: Decomposição de crescimento do PIB potencial de Portugal e da Área Euro 

(Gráficos 16 e 17 do Tema em destaque do Boletim Económico Dez-17, Banco de Portugal)  
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O BdP deixa uma nota importante de que “apesar do produto potencial ser utilizado quer 

para efeitos de análise económica, quer para auxiliar as decisões de política, a sua 

quantificação encerra diversas fontes de incerteza e um grau considerável de 

instabilidade. Este Tema em Destaque começou por clarificar que a própria definição de 

produto potencial não é simples, única ou consensual. Ao contrário do PIB, não 

existem estimativas oficiais, normalizadas, calculadas pelos diferentes institutos de 

estatística e comparáveis internacionalmente. A sua análise exige assim um cuidado 

especial. (…) Há dois tipos de incerteza fundamentais (…), na quantificação do produto 

potencial: incerteza em torno do modelo e incerteza em torno da estimativa pontual. 

Finalmente, o BdP salienta a influência das alterações estruturais no crescimento potencial. 

“Nas últimas duas décadas, tem-se observado um abrandamento do crescimento económico em 

Portugal e na área do euro. Esta tendência agravou-se com a recente crise financeira e da 

dívida soberana, em particular, devido à duração e severidade da mesma, suscitando 

dúvidas sobre as perspetivas de crescimento no médio a longo prazo. Enquanto a 

recuperação recente da economia portuguesa tem sido evidente, o seu crescimento de longo 

prazo continua a suscitar preocupações. Segundo as projeções mais recentes da Comissão 

Europeia [The 2018 Ageing Report], o crescimento potencial da economia portuguesa 

situa-se perto de 1% até 2070. Em termos médios, Portugal vai crescer 0.4 p.p. abaixo do 

projetado para o conjunto da área do euro. Refira-se que este baixo crescimento do 

produto potencial em Portugal é condicionado pela desaceleração prolongada do 

investimento, com impactos persistentes na evolução do stock de capital, assim como 

pela redução da população em idade ativa [contributo de -0.5 p.p. para o crescimento 

potencial até 2070, face a apenas -0.1 p.p. na Área Euro nos dados da Comissão]. As 

estimativas para a taxa de crescimento do produto potencial apontam para que o ritmo 

recente de crescimento da economia portuguesa inclua uma componente cíclica que 

tenderá a desvanecer-se no longo prazo. O seu contributo relativo para o crescimento 

observado recomenda que seja adotada uma combinação de medidas de política que 

permitam tornar esse ritmo de expansão mais duradouro. Dada a possibilidade de interferirem 

na determinação da oferta agregada da economia, as reformas estruturais são 

recorrentemente referenciadas pelas autoridades monetárias da área do euro. Estas reformas 

desempenham também um papel importante no âmbito do Semestre Europeu, onde são 

feitas recomendações específicas de medidas a cada Estado-Membro, com o objetivo de 

criar mais emprego e estimular o crescimento económico. Há vários canais através dos quais 

as reformas estruturais podem ter impacto sobre o crescimento económico. Considerando 

uma perspetiva de função de produção agregada, as medidas de política podem afetar o 

crescimento por via de alterações nos níveis de referência dos fatores de produção, que 

determinam o produto potencial, ou por via de ganhos de eficiência na sua combinação. 

(…) Não obstante a necessidade de implementar reformas estruturais, a medição do impacto 
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das mesmas não é direta ou imediata, podendo existir algumas dificuldades na aferição do seu 

sucesso ao longo do tempo.” 

A análise das previsões das contas públicas, em particular é feita na secção 9.3. 

Projeções para a economia mundial e principais mercados 

 
Quadro 2.2.2: Previsões de crescimento económico – mundo e principais mercados (tvar, %)  

 OCDE, nov-17 CE, nov-17 FMI, out-17 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2016 2017 2018 

Mundo 3.6 3.7 3.6 3.5 3.7 3.7 3.2 3.6 3.7 

  Economias Avançadas       1.7 2.2 2.0 

    EUA 2.2 2.5 2.1 2.2 2.3 2.1 1.5 2.2 2.3 

    Japão 1.5 1.2 1.0 1.6 1.2 1.0 1.0 1.5 0.7 

    UE    2.3 2.1 1.9 2.0 2.3 2.1 

      Área Euro 2.4 2.1 1.9 2.2 2.1 1.9 1.8 2.1 1.9 

        Alemanha 2.5 2.3 1.9 2.2 2.1 2.0 1.9 2.0 1.8 

        França 1.8 1.8 1.7 1.6 1.7 1.6 1.2 1.6 1.8 

        Itália 1.6 1.5 1.3 1.5 1.3 1.0 0.9 1.5 1.1 

        Espanha 3.1 2.3 2.1 3.1 2.5 2.1 3.2 3.1 2.5 

        Holanda 3.3 3.1 2.4 3.2 2.7 2.5 2.2 3.1 2.6 

      RU 1.5 1.2 1.1 1.5 1.3 1.1 1.8 1.7 1.5 

    OCDE 2.4 2.4 2.1       

  Economias em Desenvolvimento       4.3 4.6 4.9 

    Angola       -0.7 1.5 1.6 

    Moçambique       3.8 4.7 5.3 

    Brasil 0.7 1.9 2.3    -3.6 0.7 1.5 

    Rússia 1.9 1.9 1.5    -0.2 1.8 1.6 

    Índia 6.7 7.0 7.4    7.1 6.7 7.4 

    China 6.8 6.6 6.4 6.8 6.5 6.2 6.7 6.8 6.5 

Fontes: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE, OECD Economic Outlook November 2017 e 

respetiva base de dados; Comissão Europeia, CE, European Economy - Autumn 2017; Fundo Monetário Internacional, 

FMI, World Economic Outlook October 2017. Tvar= taxa de variação anual real. 

 

No Economic Outlook de novembro, a OCDE reviu ligeiramente em alta as previsões de 

crescimento da economia mundial para 3.6% em 2017 e 3.7% em 2018 (mais 0.1 p.p., 

em cada um dos anos, face a junho), e apresentou uma estimativa de 3.6% para 2019. Os 

valores pouco diferem dos apresentados no mesmo mês pela Comissão Europeia (3.5%, 

3.7% e 3.7%, respetivamente). No seu relatório, a OCDE salienta o fortalecimento da economia 

mundial, com os estímulos de política monetária e orçamental a produzirem uma melhoria 

abrangente e sincronizada das taxas de crescimento económico numa larga franja de países. 

No entanto, o crescimento mundial em 2018 irá melhorar apenas ligeiramente (de 3.6% para 

3.7%) e será ainda inferior aos valores pré-crise e a recuperações passadas, significando que 

há desafios de longo prazo a superar para termos economias mais fortes, inclusivas e 

resilientes. A OCDE refere, em particular, os efeitos persistentes do contexto de fraco 

crescimento dos últimos anos sobre o desempenho do setor privado, nomeadamente ao 

OCDE revê em alta 

ligeira as previsões 

de crescimento do 

PIB mundial, a 

beneficiar dos 

estímulos 

monetários e 

orçamentais 

Contudo,  o 

crescimento do PIB 

mundial ainda é 

historicamente 

baixo, suscitando 

preocupação 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-economic-outlook-volume-2017-issue-2_eco_outlook-v2017-2-en#.WkN-NUll_cs
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EO
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip063_en.pdf
http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/09/19/world-economic-outlook-october-2017
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nível do investimento – cuja retoma tem sido modesta –, comércio e produtividade. Por outro 

lado, o endividamento das famílias e empresas é elevado em muitas economias avançadas 

e emergentes, criando vulnerabilidades e suscitando dúvidas sobre a sustentabilidade do 

crescimento a médio prazo.  

Num contexto de crescimento historicamente baixo e riscos de turbulência financeira, a 

OCDE preconiza reformas estruturais e políticas orçamentais que elevem o crescimento 

potencial, ao mesmo tempo que os estímulos de política monetária são retirados. As 

reformas estruturais deverão focar-se no aumento da produtividade e salários, e num 

crescimento inclusivo. No caso do sistema financeiro, a abordagem deverá ser a mitigação 

de riscos, o que passará, nomeadamente, por reduzir incentivos fiscais ao endividamento, 

promover o mercado de capitais e melhorar o desenho dos regimes de insolvência. 

Nas previsões para as economias avançadas, destaca-se a aceleração da economia dos EUA 

em 2018 (de 2.2% para 2.5%), passando a crescer mais do que a Área Euro (que abranda de 

2.4% – valor revisto substancialmente em alta face ao crescimento mais forte das maiores 

europeias, em particular a Alemanha – para 2.1%), situação que se continua a verificar em 

2019 mesmo com um menor crescimento da economia norte-americana (2.1%, face a 1.9% 

na Área Euro). A incerteza sobre as negociações do Brexit penalizam o crescimento do Reino 

Unido, que deverá crescer apenas 1.5% em 2017, 1.2% em 2018 e 1.1% em 2019. 

Nas economias emergentes, o crescimento está a aumentar sobretudo por via de novos 

investimentos em infraestruturas na China (cujo crescimento foi revisto em alta para 6.8% em 

2017, prevendo a OCDE uma desaceleração gradual até 6.4% em 2019) e a recuperação em 

vários países exportadores de matérias-primas, onde podemos incluir o Brasil e a Rússia, 

ambos a sair de uma fase recessiva em 2017. A Índia continuará a destacar-se como um dos 

países emergentes com maior crescimento (6.7% em 2017, 7.0% em 2018 e 7.4% em 2019). 

 

2.3 Constituições, dissoluções e insolvências de empresas 

Quadro 2.3.1: Criação líquida de empresas e insolvências 

  

2015 2016 

Var. 
homóloga Jan-Nov 

16 
Jan-Nov 

17 

Var. 
homóloga 

  % Nº % Nº 

Nascimentos de empresas (A) 37971 37262 -1.9 -709 34386 37547 9.2 3161 

Encerramentos de empresas (B) 16635 16364 -1.6 -271 12924 12552 -2.9 -372 

Criação líquida de empresas=A-B 21336 20898 -2.1 -438 21462 24995 16.5 3533 

Rácio nascimentos/encerramentos=A/B 2.3 2.3     2.7 3.0     

Número de empresas com processos de 
insolvência (C) 

4 244 3 273 -22.9 -971 3 082 2 482 -19.5 -600 

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. 
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Segundo o Barómetro Informa D&B, no período de janeiro a novembro registou-se um aumento 

homólogo de 16.5% na criação líquida de empresas (para 24995 empresas), traduzindo um 

acréscimo de 9.2% nos nascimentos (para 37547 empresas) e um recuo de 2.9% nos 

encerramento (para 12552 empresas), o que se refletiu também numa melhoria do rácio de 

nascimentos por encerramento (para 3.0, face a 2.7 no período homólogo). 

Numa análise por setores, a criação líquida de empresas nos onze primeiros meses de 

2017 registou o maior aumento homólogo nos “Outros serviços” (+1213), seguindo-se as 

Atividades imobiliárias (+785), a Construção (+631), o Alojamento e restauração (+485), as 

Telecomunicações (+224), os Transportes (+168), a Agricultura, pecuária, pesca e caça 

(+117), o Gás, eletricidade e água (+32), e o Comércio a retalho (+17) e por Grosso (+6). 

Estes aumentos contrariaram a diminuição líquida de empresas nas Atividades financeiras     

(-71), nas Indústrias transformadoras (-63) e nas Indústrias extrativas (-11). Face a esta 

evolução, os “outros serviços” continuaram a liderar a criação líquida de empresas, seguindo-se 

o Alojamento e restauração, as Atividades imobiliárias, o Comércio a retalho e a Construção.  

 

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

 

 

 

O número de empresas com processos de insolvência caiu 19.5% em termos homólogos 

no período de janeiro a novembro (situando-se em 3082 empresas), uma queda ligeiramente 

inferior à registada no conjunto 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-Nov 17 Var. homóloga 

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

Total             

  Exportações (FOB) 50 022 388 0.8 51 039 5 073 11.0 

  Importações (CIF) 61 243 898 1.5 63 458 7 704 13.8 

  Saldo -11 221 -510 4.8 -12 419 -2 632 26.9 

  Taxa de Cobertura (%) 81.7     80.4     

Intra-UE             

  Exportações (FOB) 37 571 1 500 4.2 37 877 3 168 9.1 

  Importações (CIF) 47 635 1 449 3.1 48 324 4 814 11.1 

  Saldo -10 064 51 -0.5 -10 447 -1 646 18.7 

  Taxa de Cobertura 78.9     78.4     

Extra-UE             

  Exportações (FOB) 12 451 -1 112 -8.2 13 162 1 904 16.9 

  Importações (CIF) 13 608 -551 -3.9 15 134 2 891 23.6 

  Saldo -1 157 -561 94.2 -1 973 -986 100.0 

  Taxa de Cobertura 91.5     87.0     

Total sem combustíveis             

  Exportações (FOB) 46 895 1 062 2.3 47 446 4 243 9.8 

  Importações (CIF) 55 075 2 702 5.2 56 131 5 777 11.5 

  Saldo -8 181 -1 640 25.1 -8 685 -1 534 21.4 

  Taxa de Cobertura  85.1     84.5     

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

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

 
No período de janeiro a novembro registou-se um agravamento de 2.6 mil M€ (+26.9%) no 

défice da balança de bens, para 12.4 mil M€, face à subida das exportações inferior à das 

importações (+11.0% e +13.8% respetivamente), que se refletiu numa deterioração da taxa de 

cobertura (para 80.4%, após 82.4% no período homólogo e 81.7% no conjunto de 2016). 

Excluindo do défice os combustíveis verificou-se um agravamento homólogo em 1.5 mil M€ 

(+27.0%), para 8.7 mil M€, com tvh de +9.8% nas exportações e +11.5% nas importações. 

Défice da balança de 
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intra quer extra-UE) 
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As importações cresceram acima das exportações tanto no mercado intra-UE (9.1% e 11.1%, 

respetivamente) como no mercado extra-UE (16.9% e 23.6%), que continuou a exibir subidas 

comparativamente superiores em ambos os fluxos.  

 

Exportações de bens 

 
Quadro 3.1.1.2: Exportações de bens por tipo de produto 

  2016 Jan-Nov 17 

Produtos NC8 e respetivos códigos Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Máquinas e aparelhos: S16 (84-85) 7 721 6.2   0.9 7 887 11.0   1.7 

Material de Transporte: S17 (86-89) 5 677 -0.4   0.0 6 072 15.2   1.7 

Madeira e cortiça: S9 (44-46) e S10 (47-49) 4 012 -0.3   0.0 3 837 4.3   0.3 

Plásticos e borracha: S7 (39-40) 3 810 3.7   0.3 3 927 10.9   0.8 

Metais: S15 (72-83) 3 686 -2.4   -0.2 4 029 19.3   1.4 

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

3 235 5.5   0.3 3 395 15.5   1.0 

Combustíveis e óleos minerais: S5 (27) 3 128 -17.7   -1.4 3 593 30.0   1.8 

Alimentação, bebidas e tabaco, S4 (16-24) 3 127 -1.0   -0.1 2 944 2.0   0.1 

Vestuário: S11 (61-62) 3 086 7.5   0.4 2 930 3.3   0.2 

Químicos: S6 (28-38) 2 679 2.8   0.1 2 564 5.0   0.3 

Calçado: S12 (64-67) 2 019 2.8   0.1 1 942 3.5   0.1 

Têxteis: S11 (50-60, 63) 1 949 0.5   0.0 1 936 7.0   0.3 

Mobiliário: S20 (94) 1 825 7.2   0.2 1 799 6.1   0.2 

Pedra, cerâmica e vidro: S13 (68-70) 1 724 4.3   0.1 1 670 4.3   0.1 

Outros 1 420 3.3   0.1 1 594 22.1   0.6 

Produtos minerais exceto combustíveis: S5 (25-
26) 

640 -18.8   -0.3 665 15.6   0.2 

Peles e couros S8 (41-43) 284 9.0   0.0 254 -2.0   0.0 

Total 50 022 0.8     51 039 11.0     

Total sem combustíveis 46 895 2.3   2.1 47 446 9.8   9.2 

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. 

 

No detalhe por tipo de bens, os maiores contributos positivos para o aumento homólogo 

de 11.0% das exportações até novembro pertenceram aos combustíveis (tvh de 30.0%; 

contributo de 1.8 p.p.), material de transporte (15.2%; 1.7 p.p), máquinas e aparelhos (11.0%; 

+1.7 p.p.), metais (+19.3%; 1.4 p.p.), produtos agrícolas/pecuária (+15.5%; +1.0 p.p.) e 

plásticos e borracha (+10.9%; +0.8 p.p.). Apenas as peles e couro registaram uma queda      

(-2.0%; -0.0 p.p.), mas com um contributo negativo pouco significativo. 

Destaca-se ainda o contributo acrescido do material de transporte para o aumento das 

exportações até novembro (1.7 p.p.) por comparação com os dados até outubro (1.2 

p.p.), que pode ser associado à aceleração da produção do novo modelo T-Roc na 

Autoeuropa, iniciada em agosto, tendo em conta a informação disponível (forte aumento da 

produção automóvel em novembro, destinada quase na totalidade para exportação). Esse 

Combustíveis e Máq. 

e aparelho as 

rubricas que mais 

contribuíram para a 

subida das 

exportações 

Aceleração da 

produção do T-Roc 

na Autoeuropa  em 

nov-17 impulsiona 

exportações de 

material de 

transporte  



4T 17        ENVOLVENTE EMPRESARIAL - ANÁLISE DE CONJUNTURA 

 

 
 

36 
 

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

contributo poderá vir a aumentar, dada a intenção da Autoeuropa de alargar significativamente 

a produção (na origem da proposta de alteração de horários, que tem gerado atritos com os 

sindicatos). Convém não esquecer que se trata de uma substituição de modelos, mas 

espera-se que o efeito líquido sobre a produção e exportações da Autoeuropa seja positivo (em 

linha com o referido pelo Banco de Portugal no mais recente Boletim Económico). 

Embora as exportações até novembro tenham crescido mais no mercado extra-UE (tvh de 

16.9%) do que no mercado intra-UE (9.1%), este continuou a dar o maior contributo (6.9 

p.p., face a 4.1 p.p. extra-UE) em face do peso mais elevado.  

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

  2016 Jan-Nov 17 

 Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Espanha 12 938 5.1 1.3 12 873 7.6 2.0 

França 6 318 4.8 0.6 6 394 9.3 1.2 

Alemanha 5 836 -0.8 -0.1 5 859 7.7 0.9 

Reino Unido 3 531 5.2 0.4 3 430 4.6 0.3 

Estados Unidos 2 465 -4.0 -0.2 2 650 18.4 0.9 

Países Baixos 1 874 -5.8 -0.2 2 035 18.6 0.7 

Itália 1 726 8.8 0.3 1 785 13.0 0.4 

Angola 1 502 -28.5 -1.2 1 669 25.2 0.7 

Bélgica 1 216 7.3 0.2 1 172 3.6 0.1 

Marrocos 712 4.8 0.1 661 3.9 0.1 

China 676 -19.4 -0.3 780 27.3 0.4 

Polónia 577 9.7 0.1 586 11.5 0.1 

Brasil 539 -5.3 -0.1 859 73.2 0.8 

Suíça 534 16.5 0.2 541 8.9 0.1 

Suécia 473 15.4 0.1 463 6.0 0.1 

Argélia 464 -18.0 -0.2 270 -35.8 -0.3 

Turquia 423 16.4 0.1 353 -4.3 0.0 

Roménia 389 36.6 0.2 363 8.8 0.1 

Dinamarca 337 10.3 0.1 329 7.3 0.0 

Irlanda 336 41.4 0.2 304 -2.1 0.0 

Subtotal 42 866 1.6 1.4 43 376 9.9 8.5 

Total 50 022 0.8   51 039 11.0   

  Intra-UE 37 571 4.2 3.0 37 877 9.1 6.9 

  Extra-UE 12 451 -8.2 -2.2 13 162 16.9 4.1 

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

homóloga nominal; p.p. = pontos percentuais. 

 

Nos 20 principais mercados de destino (em 2016), os principais contributos positivos 

ocorreram nos mercados de Espanha (tvh de +7.6%; contributo de +2.0 p.p.), França (+9.3%; 

+1.2 p.p.), EUA (+18.4%; +0.9 p.p.), Alemanha (+7.7%; +0.9 p.p.), Brasil (+73.2%; +0.8 

p.p.), Angola (+25.2 %; +0.7 p.p.), Países Baixos (+18.6%; +0.7 p.p.), Itália (+13.0%; +0.4 

p.p.), China (+27.3%; +0.4 p.p.) e Reino Unido (+4.6%; +0.3 p.p.). Só houve três contributos 

negativos (Argélia, Turquia e Irlanda) e apenas um significativo (Argélia:-35.8%; -0.3 p.p.).                                      
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Quotas de mercado das exportações de bens 

Segundo dados revistos (do INE e OMC), estimamos que a quota de mercado das 

exportações nacionais nas importações mundiais de bens tenha aumentado para 

0.348% nos três primeiros trimestres de 2017, após 0.343% em 2016 (e 0.330% em 

2015), refletindo subidas tanto no mercado intra-UE (de 0.778% em 2016 para 0.785% até 

ao terceiro trimestre de 2017) como no mercado extra-UE (de 0.0957% para 0.0993%).  

 

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

  2015 2016 1-3T 17 

Mundo 0.330 0.343 0.348 

Intra-UE 0.751 0.778 0.785 

Extra-UE 0.0964 0.0957 0.0993 

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 de variação homóloga, e considerando apenas dados do INE, no terceiro 

trimestre registou-se uma queda mais ligeira da quota de mercado de bens (variação 

nominal de cerca de -0.2%, após cerca de -1.8% e +7.7% nos dois trimestres precedentes), 

em resultado de um abrandamento mais forte da procura externa (de uma tvh de 9.5% para 

7.7%) do que das exportações (de 7.7% para 7.5%), crescendo já quase ao mesmo ritmo.  

Estes dois trimestres de descida ligeira de quota de mercado parecem ser uma correção após 

o forte ganho registado no primeiro trimestre, em parte associados a fatores temporários. 

 

Figura 3.1.1.1: Evolução homóloga das exportações de mercadorias, da procura externa 

relevante e dos ganhos de quota de mercado  
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Quadro 3.1.1.5: Quotas de mercado nos 20 maiores mercados de exportação de bens 

  Quotas (%) Variação (p.p.) 

 2015 2016 Jan-Out 17 2016 Jan-Out 17 

Espanha 4.38 4.60 4.50 0.22 -0.10 

França 1.17 1.22 1.25 0.06 0.02 

Alemanha 0.62 0.61 0.61 -0.01 0.00 

Reino Unido 0.59 0.61 0.65 0.02 0.03 

Estados Unidos 0.12 0.12 0.14 0.00 0.01 

Países Baixos 0.43 0.41 0.44 -0.02 0.03 

Itália 0.43 0.47 0.47 0.04 0.00 

Angola* 13.13 14.89 17.38 (1-3T 17) 1.76 2.49 (1-3T 17) 

Bélgica 0.34 0.36 0.36 0.03 0.00 

Marrocos 1.98 1.89 1.86 -0.09 -0.03 

China 0.06 0.05 0.05 -0.01 0.01 

Polónia 0.30 0.32 0.31 0.03 -0.01 

Brasil 0.35 0.42 0.63 0.06 0.21 

Suíça 0.20 0.22 0.24 0.02 0.02 

Suécia 0.33 0.37 0.36 0.04 -0.01 

Argélia 1.21 1.20   -0.01   

Turquia 0.19 0.24 0.19 0.04 -0.05 

Roménia 0.45 0.58 0.53 0.12 -0.05 

Irlanda 0.34 0.46 0.46 0.12 0.00 

Dinamarca 0.40 0.44 0.44 0.04 0.00 

Fontes: OMC, INE Angola, INE, BdP, cálculos próprios. Tabela ordenada pelo ranking das exportações em 2016 (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 as estimativas (próprias) das quotas de mercado dos 20 principais 

mercados de exportação, no período de janeiro a outubro (janeiro a setembro, no caso de 

Angola) ocorreram subidas em oito mercados face ao ano de 2016, a maior das quais em 

Angola (+2.49 p.p., para 17.38%, a quota mais alta), seguindo-se os ganhos no Brasil (+0.21 

p.p.), no Reino Unido (+0.03 p.p.), nos Países Baixos (+0.03 p.p.), na Suíça (+0.02 p.p), na 

França (+0.02 p.p.), nos EUA (+0.01 p.p.) e na China (+0.01 p.p.). Em sentido contrário, seis 

dos 19 mercados com informação disponível (não foi possível calcular a quota na Argélia em 

2017 por falta de dados) registaram perdas de quota, que foram mais acentuadas na 

Espanha (-0.10 p.p., mas mantendo-se a segunda maior quota), Turquia (-0.05 p.p.) e 

Roménia (-0.05 p.p.), seguindo-se um conjunto de quedas pouco significativas. 

 

Importações de bens 

Quanto às importações, o crescimento homólogo de 13.8% até novembro teve os principais 

contributos positivos concentrados nos seguintes grupos de produtos: combustíveis (tvh de 

+35.7%; contributo de +3.5 p.p.), máquinas e aparelhos (+15.9%; +2.7 p.p.), metais 

(+24.3%; +1.8 p.p.), material de transporte (12.2%; +1.7 p.p.), produtos agrícolas/pecuária 
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contribuíram para a 
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(+11.6%; +1.3 p.p.), plásticos e borracha (+13.1%; +0.8 p.p.) e químicos (5.8%; +0.6 p.p.). 

Não foi registado nenhum contributo negativo na categorização por grupos. 

 

Quadro 3.1.1.6: Importações de bens por tipo de produto 

  2016 Jan-Nov 17 

Produtos NC8 e respetivos códigos Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Máquinas e aparelhos: S16 (84-85) 10 367 8.4   1.3 10 811 15.9   2.7 

Material de Transporte: S17 (86-89) 8 407 15.1   1.8 8 645 12.2   1.7 

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

6 735 3.0   0.3 6 860 11.6   1.3 

Químicos: S6 (28-38) 6 488 0.8   0.1 6 326 5.8   0.6 

Combustíveis e óleos minerais: S5 (27) 6 168 -22.6   -3.0 7 327 35.7   3.5 

Metais: S15 (72-83) 4 494 -4.4   -0.3 5 114 24.3   1.8 

Plásticos e borracha: S7 (39-40) 3 747 2.0   0.1 3 923 13.1   0.8 

Alimentação, bebidas e tabaco, S4 (16-24) 2 949 5.7   0.3 2 864 5.4   0.3 

Outros 2 358 5.3   0.2 2 239 4.5   0.2 

Madeira e cortiça: S9 (44-46) e S10 (47-49) 2 096 4.3   0.1 2 024 4.8   0.2 

Vestuário: S11 (61-62) 1 999 2.9   0.1 1 899 5.5   0.2 

Têxteis: S11 (50-60, 63) 1 933 2.6   0.1 1 904 6.2   0.2 

Mobiliário: S20 (94) 990 14.8   0.2 1 050 16.1   0.3 

Calçado: S12 (64-67) 839 9.9   0.1 822 6.0   0.1 

Peles e couros S8 (41-43) 823 -2.7   0.0 772 1.2   0.0 

Pedra, cerâmica e vidro: S13 (68-70) 690 6.7   0.1 709 11.0   0.1 

Produtos minerais exceto combustíveis: S5 
(25-26) 

159 -5.5   0.0 168 15.5   0.0 

Total 61 243 1.5     63 458 13.8     

Total sem combustíveis 55 075 5.2   4.5 56 131 11.5   10.4 

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

UE a oito dígitos; M€= milhões de euros; tvhn = taxa de variação homóloga nominal; p.p. = pontos percentuais.  

 

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

importações vieram dos mercados de Espanha (tvh de +9.4%; contributo de +3.1 p.p.), 

Alemanha (+16.0%; +2.2 p.p.), Rússia (+58.6%; +1.0 p.p.), Países Baixos (+19.1%; +1.0 

p.p.), Itália (+12.7%; +0.7 p.p.), França (+9.2%; +0.7 p.p.) e China (+13.5%; +0.4 p.p.). O 

principal contributo negativo teve origem no mercado de Angola (-72.9%; -1.1 p.p.).  
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Quadro 3.1.1.7: Importações de bens nos 20 principais mercados de 2015 

  2016 Jan-Nov 17 

 Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Espanha 20 176 1.2 0.4 20 194 9.4 3.1 

Alemanha 8 224 6.7 0.9 8 720 16.0 2.2 

França 4 730 5.9 0.4 4 733 9.2 0.7 

Itália 3 358 2.9 0.2 3 463 12.7 0.7 

Países Baixos 3 122 1.3 0.1 3 393 19.1 1.0 

Reino Unido 1 878 -0.8 0.0 1 715 0.4 0.0 

China 1 819 2.4 0.1 1 881 13.5 0.4 

Bélgica 1 724 1.5 0.0 1 747 11.6 0.3 

Rússia 1 187 86.4 0.9 1 502 58.6 1.0 

Brasil 1 054 22.6 0.3 1 171 14.8 0.3 

Estados Unidos 878 -9.1 -0.1 901 15.3 0.2 

Angola 810 -29.1 -0.6 219 -72.9 -1.1 

Polónia 728 24.2 0.2 790 18.9 0.2 

Suécia 678 4.7 0.1 604 -1.2 0.0 

Irlanda 534 4.5 0.0 425 -12.9 -0.1 

Turquia 529 18.4 0.1 610 26.4 0.2 

Índia 522 13.7 0.1 569 17.5 0.2 

República Checa 471 0.1 0.0 415 -5.8 0.0 

Arábia Saudita 464 -35.8 -0.4 549 51.1 0.3 

Azerbaijão 455 8.9 0.1 630 61.0 0.4 

Subtotal 53 342 3.2 2.7 54 230 11.5 10.0 

Total 61 243 1.5   63 458 13.8   

  Intra-UE 47 635 3.1 2.4 48 324 11.1 8.6 

  Extra-UE 13 608 -3.9 -0.9 15 134 23.6 5.2 

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. 

 

3.1.2 Comércio internacional de serviços 

 

Nos onze primeiros meses de 2017 registou-se uma subida homóloga de 17.4% no excedente 

da balança de serviços (2146 M€, para 14458 M€), a refletir um crescimento mais forte das 

exportações (14.2% e 3445 M€) do que das importações (10.9% e 1300 M€). A rubrica de 

Viagens e turismo foi a que mais contribuiu para a subida das exportações (9.6 p.p. e 2327 

M€) e do saldo (1904 M€, para 10183 M€), sendo também de destacar a evolução favorável 

nos Transportes (contributo de 3.5 p.p. e 847 M€ para o aumento das exportações, e reforço 

do excedente em 317 M€, para 2669 M€). Em termos de dinâmicas favoráveis, salienta-se ainda 

a diminuição do saldo negativo da rubrica residual “outros” (245 M€, para -110 M€). A rubrica 

outros serviços fornecidos por empresas foi a única a registar uma queda do saldo (-369 

M€, para 1237 M€) e das exportações (contributo negativo de -0.0 p.p. e -11 M€), embora 

pouco significativa neste segundo caso. 
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Quadro 3.1.2.1: Balança de serviços 

  2016 Var. homóloga Jan-Nov 17 Var. homóloga 

  Valor 
(M€) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Valor 
 (M€) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contribut
o (p.p.) 

Exportações 26 414 1 087 4.3   27 667 3 445 14.2   

Transformação, 
manut., reparação 

816 82 11.2 0.3 879 133 17.8 0.5 

Transportes 5 606 -107 -1.9 -0.4 5 954 847 16.6 3.5 

Viagens e turismo 12 681 1 229 10.7 4.9 14 131 2 327 19.7 9.6 

Outros serviços 
forn. por empresas 

4 549 -147 -3.1 -0.6 4 064 -11 -0.3 0.0 

Outros 2 762 30 1.1 0.1 2 639 149 6.0 0.6 

Importações 13 124 361 2.8   13 209 1 300 10.9   

Transformação, 
manut., reparação 

345 6 1.7 0.0 400 84 26.5 0.7 

Transportes 3 050 -129 -4.1 -1.0 3 284 530 19.2 4.4 

Viagens e turismo 3 850 238 6.6 1.9 3 949 424 12.0 3.6 

Outros serviços 
forn. por empresas 
empresas 

2 720 106 4.1 0.8 2827 358 14.5 3.0 

Outros 3 159 140 4.7 1.1 2 749 -96 -3.4 -0.8 

Saldo 13 290 726 5.8   14 458 2 146 17.4   

Transformação, 
manut., reparação 

472 77 19.4   479 49 11.4   

Transportes 2 556 22 0.9   2669 317 13.5   

Viagens e turismo 8831 992 12.7   10183 1904 23.0   

Outros serviços 
forn. por empresas 
empresas 

1828 -253 -12.2   1237 -369 -23.0   

Outros -397 -111 766   -110 245 s.s.   

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

significado. 

 
Não havendo ainda dados para 2017, os dados disponíveis da OMC permitem confirmar 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 tendência de descida 

que se vinha a observar desde 2007 (altura em que se situava em 0.685%). 

 

3.1.3 Balança de bens e serviços 

 

Segundo dados do Banco de Portugal, a balança de bens e serviços (BBS) acumulou um 

excedente de 3838 M€ de janeiro a novembro de 2017, valor inferior em 11.8% (513 M€) ao 

ocorrido no período homólogo (4351 M€), traduzindo um agravamento do défice da balança de 

bens mais forte que o aumento do saldo positivo dos serviços. 

Na estrutura da BBS, o peso dos serviços subiu nas exportações (de 34.8% para 35.5%), 

com origem nas Viagens e turismo (de 17.0% para 18.1%) e nos Transportes (de 7.3% 

para 7.6%), e caiu nas importações (de 18.2% para 17.8%), na rubrica outros serviços (de 

4.4% para 3.7%) e, em menor medida, nas Viagens e turismo (de 5.4% para 5.3%).  
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Quadro 3.1.3.1: Balança de bens e serviços 

  Exportações 
  

Importações Saldo 

 Jan-Nov Jan-Nov Jan-Nov 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

 Valor 
(M€) 

Peso 
(%) 

Valor 
(M€) 

Peso 
(%) 

Valor 
(M€) 

Peso 
(%) 

Valor 
(M€) 

Peso 
(%) 

Valor 
(M€) 

Valor 
(M€) 

Bens (FOB) 45 391 65.2 50 232 64.5 53 353 81.8 60 852 82.2 -7 962 -10 620 

Serviços (FOB) 24 222 34.8 27 667 35.5 11 909 18.2 13 209 17.8 12 312 14 458 

Transformação, 
manut., reparação 

746 1.1 879 1.1 316 0.5 400 0.5 430 479 

Transportes 5 107 7.3 5 954 7.6 2 755 4.2 3 284 4.4 2 352 2 669 

Viagens e turismo 11 804 17.0 14 131 18.1 3 525 5.4 3 949 5.3 8 279 10 183 

Outros serviços 
forn. por empresas 

4 075 5.9 4 064 5.2 2 469 3.8 2 827 3.8 1 606 1 237 

Outros serviços 2 490 3.6 2 639 3.4 2 845 4.4 2 749 3.7 -356 -110 

Total (FOB) 69 612 100.0 77 899 100.0 65 262 100.0 74 061 100.0 4 351 3 838 

Fonte: Banco de Portugal. M€= milhões de euros. Nota: devido a diferenças de natureza metodológica, ocorre uma 

diferença significativa de valores na balança de bens entre este quadro e o quadro 3.1.1.1, que tem como fonte o INE. 

As diferenças têm origem sobretudo nas importações, em boa medida porque esta componente se encontra expressa 

em valores CIF nos dados do INE e em valores FOB nos do Banco de Portugal (ver nota ao quadro 3.1.1.1). 

 

3.1.4 Termos de troca de bens e de serviços 

 
Quadro 3.1.4.1: Evolução dos termos de troca (tvh, %) 

 Deflator exportações, tvh (1) Deflator importações, tvh (2) Termos de troca (p.p.)= (1)-(2) 

 Bens 
(FOB) 

Serviços Total Bens 
(FOB) 

Serviços Total Bens 
(FOB) 

Serviços Total 

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 -2.6 2.4 -1.3 -5.2 0.7 -4.4 2.6 1.7 3.1 

2016 -3.5 1.2 -2.2 -3.7 0.7 -3.1 0.3 0.5 0.9 

4T 16 -0.5 0.7 -0.1 0.2 1.5 0.3 -0.6 -0.8 -0.5 

1T 17 3.9 1.3 3.2 6.2 2.5 5.7 -2.3 -1.2 -2.5 

2T 17 4.3 3.5 4.3 5.0 2.7 4.7 -0.8 0.9 -0.3 

3T 17 3.7 2.7 3.5 3.3 2.7 3.2 0.5 0.0 0.4 

Fonte: INE (Contas nacionais base 2011, SEC 2010) e cálculos próprios. Tvh = taxa de variação homóloga. FOB: ver 

nota ao quadro 3.1.1.1. 

 

De acordo com os dados das contas nacionais do INE, no terceiro trimestre ocorreu uma 

recuperação dos termos de troca (diferencial de 0.4 p.p. entre a tvh do deflator das 

exportações e a das importações), após três trimestres em queda (-0.3 p.p. no segundo 

trimestre), o que resultou de um abrandamento homólogo mais forte no deflator das 

importações (de 4.7% para 3.2%) do que no das exportações (de 4.3% para 3.5%), a 

refletir uma evolução semelhante nos bens. No caso dos serviços, o deflator das exportações 

desacelerou para o ritmo de crescimento do deflator das importações (2.7%), o que significa 

que os termos de troca deixaram de aumentar e estabilizaram em termos homólogos. 

Retoma dos termos 

de troca no 3T com 

abrandamento mais 
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importações do que 

no das exportações, 

a refletir evolução 
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Termos de troca 

estáveis nos serviços  
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3.2 Investimento direto 

 

Segundo dados recentes do Banco de Portugal (pelo princípio direcional), no final do terceiro 

trimestre registou-se um aumento homólogo de 15.6% na posição de investimento direto 

líquido (para 63149 M€), em forte aceleração face ao final de 2016 (tvh de 4.4%), o que 

resultou quer de um crescimento mais forte da posição de investimento direto estrangeiro 

(tvh de 8.5%, para 120438 M€, após 4.6% no final de 2016) quer de um abrandamento do 

investimento português no exterior (0.9%, para 54279 M€, após 4.9% no final de 2016).  

 

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

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

Posição de Inv. Direto líquido = (1)-(2) 54010 55542 57959 57959 61106 63149 66159 

Tvh (%) 15.8 2.8 4.4 4.4 5.4 8.2 15.6 

Posição de Inv. Direto Estrangeiro (1) 99135 107629 112580 112580 116683 118688 120438 

Tvh (%) 9.3 8.6 4.6 4.6 5.6 6.9 8.5 

Posição de Inv. Direto no Exterior (2) 45125 52088 54621 54621 55577 55540 54279 

Tvh (%) 2.5 15.4 4.9 4.9 5.8 5.4 0.9 

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 2017 2T 17 3T 17 4T 17 Nov-17 Dez-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 -0.329 -0.330 -0.329 -0.329 -0.329 -0.328 

    6 meses 0.053 -0.165 -0.260 -0.255 -0.273 -0.273 -0.274 -0.271 

    12 meses 0.168 -0.035 -0.145 -0.132 -0.159 -0.186 -0.189 -0.190 

Dívida soberana: OT (valores médios)         

  Yield  PT, 10 anos (a) 2.42 3.17 3.05 3.34 2.83 2.04 1.98 1.83 

  Yield  Área Euro, 10 anos 1.21 0.86 1.09 1.09 1.10 0.98 0.95 0.91 

  Yield  Alemanha, 10 anos (b) 0.50 0.09 0.32 0.27 0.39 0.33 0.31 0.30 

  Prémio de risco de PT = (a) –(b) 1.93 3.08 2.74 3.07 2.44 1.72 1.67 1.53 

Crédito a empresas         

  Novas operações até 1 M€ (exclui 
descobertos bancários) 

        

    Taxa de juro média pond. em PT 4.21 3.48  3.10 3.08  2.95  

    Tx. de juro média pond. na A. Euro 2.81 2.41  2.18 2.17  2.13  

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

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

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

 

 

 

Em dezembro, as taxas Euribor renovaram mínimos históricos (caso do prazo de 12 meses, 

em que o valor recuou para -0.190%) ou mantiveram-se perto de mínimos (-0.328% nos três 

meses e -0.271% nos seis meses), refletindo a manutenção da política monetária expansionista 
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do BCE, com as taxas de juro de referência em mínimos históricos e a indicação, desde a 

reunião de outubro, de que se manterão nesses níveis por um período prologado mesmo além 

do programa de compra de ativos, que nessa altura foi prolongado pelo menos até set-18. A 

politica monetária expansionista do BCE voltou a marcar a evolução do mercado monetário em 

2017, materializando-se em sucessivos mínimos das taxas Euribor.  

 

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 no prazo de referência 

de 10 anos manteve uma trajetória descendente em dezembro, atingindo um valor de 1.83%, 

o mais baixo desde março de 2015, com o diferencial face à Alemanha (medida do prémio de 

risco-país) a situar-se também num mínimo desde essa altura (1.53 p.p.). Para esta evolução 

contribuiu decisivamente a melhoria em dois níveis do rating da dívida soberana nacional pela 

agência Fitch em dezembro, atingindo o grau de investimento, que já vinha  ser atribuído pela  

agência S&P desde setembro, permitindo o regresso da dívida portuguesa aos índices de 

obrigações, o que aumenta a procura. Apesar da descida, a yield nacional era ainda a segunda 

mais elevada da Área Euro em dezembro, apenas abaixo do valor da Grécia (4.44%). No 

conjunto do 2017, a yield a 10 anos recuou para um valor médio de 3.05% (3.17% em 2016), 

num ano marcado pela saída do Procedimento dos Défices Excessivos, a melhoria dos valores e 

previsões de crescimento do PIB e o próprio enquadramento europeu mais favorável, não só a 

nível económico, como político, na sequência da eleição do Presidente Macron em França. 

 

Em novembro, a taxa de juro a sociedades não financeiras sobre novas operações até 1 M€ 

(excluindo descobertos bancários) de Portugal recuou para 2.95%, atingindo um novo mínimo 

da série (iniciada no ano 2000), mas continuou a ser a oitava mais elevada da Área Euro (cuja 

média se situou em 2.13% no referido mês). 
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Figura 4.1.3: Taxas de juro sobre novas operações (até 1 M€, excluindo descobertos 

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

 

 

4.2 Crédito bancário 

 

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

 2015 2016 Mar-17 Jun-17 Set-17 Out-17 

Crédito interno total (M€) 307 589 308 204 310 593 311 499 310 419 311 398 

Tvh (%) -0.9 0.2 0.1 0.0 -0.1 0.2 

  Crédito a Soc. não financeiras 96 631 91 609 90 598 89 485 87 840 87 905 

  Tvh (%) -4.6 -5.2 -5.3 -6.1 -6.9 -6.8 

    Crédito à Ind. Transf. 12 881 12 709 12 513 12508 12 698 12 629 

    Tvh (%) -1.8 -1.3 -2.8 -3.9 -2.1 -2.4 

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

 

No final de novembro, segundo os dados por setor institucional, o stock de crédito às 

sociedades não financeiras continuou a evidenciar a evolução homóloga mais 

desfavorável, com uma queda de 6.8%, seguindo-se as descidas de 5.3% nas Sociedades 

Financeiras e 1.4% nos Particulares, em claro contraste com a subida de 17.2% nas 

Administrações Públicas, que assegurou um crescimento ligeiro no stock de crédito 

interno (0.2%). Em valor absoluto, de dezembro de 2016 a novembro de 2017 registou-se 

um aumento de 3194 M€ no stock de crédito interno, com a subida de 10079 M€ nas 

Administrações Públicas a mais do que compensar as quedas de 3704 M€ nas Sociedades não 

Financeiras, 2086 M€ nas Sociedades financeiras e 1095 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€) 

 

 

Nas sociedades não financeiras, os dados em valor absoluto por setor de atividade 

mostram que, entre dezembro de 2016 e outubro de 2017, o stock de crédito apenas aumentou 

nas empresas de Alojamento, restauração e similares (95 M€), na Agricultura, produção animal, 

caça e pesca (90 M€) e nas Atividades de consultoria, técnicas e administrativas (40 M€), tendo 

as principais quedas ocorrido na Construção (-965 M€), na Eletricidade, gás, vapor e água; 

gestão de resíduos (-856 M€) e nos Transportes e armazenagem (-676 M€), e as mais ténues 

nas Atividades imobiliárias (-1 M€), nas “Outras atividades” (-52 M€) e na Indústria 

transformadora (-43 M€). Em comparação homóloga, o stock de crédito à Indústria 

Transformadora caiu -2.4% em outubro, correspondendo a um agravamento face a setembro  

(-2.1%) e face a dezembro de 2016, em que a queda foi de -1.3%. 
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Figura 4.2.3: Crédito do setor financeiro monetário e não monetário às sociedades não 

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

 

 

De acordo com os dados por dimensão das empresas, em novembro observou-se uma 

recuperação do crédito às microempresas em variação média anual (1.5%, após -2.8% em 

2016), mas um agravamento das quedas nas pequenas (de -2.7% para -3.1%), nas médias 

(de -3.3% para -6.7%) e nas grandes empresas (de -1.2% para -6.4%). Nas empresas 

exportadoras, o crédito recuou 1.8% em média anual no mês de novembro, após um 

aumento de 0.9% em 2016.7  

 

4.3 Mercado de capitais 

 

Em 2017 transacionaram-se 30.7 mil M€ no mercado secundário a contado, 

correspondendo a um crescimento de 17.1%, em recuperação após as quedas ocorridas em 

2016 (-9.7%) e 2015 (-29.5%). Esta evolução refletiu subidas de 15.3% na Euronext Lisbon 

(15.3%, para 29.6 mil M€), com o maior peso, e 96.9% nos sistemas de negociação 

multilateral (com menores exigências de listagem, mais apropriados à participação das PME), 

onde foi preponderante o aumento de 96.8% no mercado Euronext Access (quase igual à 

registada em 2016), para 1.1 mil M€, já que o aumento e valor na Euronext Growth foi 

pouco significativo em termos absolutos (0.3 M€, apos 0.0 M€ em 2016). 

 

Quanto à capitalização bolsista, a informação da CMVM reportada ao final de dez-17 

mostrou variações homólogas de 19.9% na Euronext Lisbon (para 281 mil M€), 1.9% na 

Euronext Access (para 3 mil M€) e -25.3% na Euronext Growth (para 33 M€), a única e 

registar um evolução menos favorável do que no final de 2016, em que as variações homólogas 

foram de 3.0%, -6.4% e 239.8%, respetivamente 

                                                
7 Nota: os dados deste parágrafo não são diretamente comparáveis com o anterior, por incluírem empréstimos de 

instituições não monetárias, mas excluírem o crédito titularizado. 
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Quadro 4.3.1: Transações e capitalização bolsista (M€, salvo outra indicação) 

 Valor transacionado Capitalização bolsista 

 2015 2016 2017 Dez-15 Dez-16 Dez-17 

Mercados regulamentados 28 781.0 25 670.7 29 597.6       

Tvh (%) -29.9% -10.8% 15.3%       

  Euronext Lisbon 28 781.0 25 670.7 29 597.6 228 061.3 234 858.2 281 492.2 

  Tvh (%) -29.9% -10.8% 15.3% -5.1% 3.0% 19.9% 

Sistemas de neg. multilateral 288.2 569.8 1 121.7       

Tvh (%) 35.4% 97.7% 96.9%       

  Euronext Access Lisbon (1) 285.3 569.8 1 121.4 3 110.6 2 912.6 2 967.5 

  Tvh (%) 51.2% 99.7% 96.8% -3.7% -6.4% 1.9% 

  Euronext Growth Lisbon (2) 0.0 0.0 0.3 13.0 44.2 33.0 

  Tvh (%) 11.0 s.s. s.s. -79.8% 239.8% -25.3% 

  PEX (3) 2.9 0.0         

  Tvh (%) -87.8% -100.0%         

Total (merc. secund. contado) 29 069.2 26 240.5 30 719.3       

Tvh (%) -29.5% -9.7% 17.1%       

Fonte: CMVM. Tvh = taxa de variação homóloga; s.s.=sem significado. 1) A partir de junho de 2017, o EasyNext 

passou a denominar-se Euronext Access, incluindo desde 2009 o Mercado Sem Cotações;  2) A partir de junho de 2017, 

o Alternext passou a denominar-se Euronext Growth; 3) O mercado PEX deixou de aparecer nas estatísticas da CMVM a 

partir de maio de 2017. 

 

O índice acionista de referência PSI-20 valorizou 0.5% em dezembro (para 5388.33 pontos 

no final do mês) e 15.2% no conjunto de 2017, após uma perda de 11.9% em 2016. 
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5. MERCADO DE TRABALHO 

 

A taxa de desemprego voltou a recuar no terceiro trimestre, para 8.5%, renovando o mínimo 

da série (iniciada em 2011), após valores de 8.8% no trimestre anterior e 10.5% no homólogo. 

A esta melhoria correspondeu um aumento homólogo de 3.0% no emprego e um recuo de 

19.2% na população desempregada, segundo a informação do INE. 

 

Figura 5.1: Taxa de desemprego total, jovem e de longa duração 

 (%, sem correção de sazonalidade) 

 

 

Nos dados relativos ao emprego, destaca-se o crescimento homólogo relativamente mais forte 

nos contratos com termo (subida de 7.5%, face a 4.5% nos contratos sem termo), no nível 

de ensino secundário/pós-secundário (6.6%; 2.1% no ensino superior e 1.6% no básico) 

e no setor secundário (tvh de 4.3%; 4.1% no setor terciário e -10.9% no primário). 

Ao nível do desemprego, as maiores descidas ocorreram no ensino básico (-22.2%, que 

compara com -17.3% no ensino superior e -14.9% no secundário ou pós-secundário) e no 

setor secundário (-41.7%; -11.5% no setor terciário e 0.0% no primário). 

 

A taxa de desemprego de longa duração continuou em queda, tanto homóloga como em 

cadeia, situando-se em 4.9%, enquanto a taxa de desemprego jovem desceu em termos 

homólogos, para 24.2%, mas aumentou face ao trimestre anterior (22.7%). 
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Quadro 5.1: Inquérito trimestral ao emprego do INE 

 2016 3T 16 2T 17 3T 17 Tvh (%) Tvc (%) 

População ativa (103 indivíduos) 5 178.3 5 211.0 5 221.8 5 247.0 0.7 0.5 

Taxa de atividade (%)  50.2 50.6 50.8 51.0   

População empregada (103) 4 605.2 4 661.5 4 760.4 4 803.0 3.0 0.9 

- Por nível de qualificação        

  Ensino básico: até 3º ciclo 2 227.4 2 260.3 2 276.1 2 296.5 1.6 0.9 

  Ensino secundário ou pós-secundário 1 182.1 1 198.8 1 260.4 1 278.5 6.6 1.4 

  Ensino superior 1 195.8 1 202.4 1 223.9 1 228.0 2.1 0.3 

- Por setor        

  Sector Primário  318.4 341.8 331.9 304.5 -10.9 -8.3 

  Sector Secundário 1 128.3 1 132.2 1 164.5 1 181.0 4.3 1.4 

  Sector Terciário 3 158.6 3 187.5 3 264.0 3 317.5 4.1 1.6 

Trab. por conta de outrem (103) 3 787.2 3 822.9 3 931.5 3 998.8 4.6 1.7 

  Com contrato de trabalho sem termo 2 943.2 2 966.7 3 062.5 3 099.9 4.5 1.2 

  Com contrato de trabalho com termo  705.4 709.5 727.9 763.0 7.5 4.8 

População desempregada (103) 573.0 549.5 461.4 444.0 -19.2 -3.8 

  Ensino básico: até 3º ciclo 299.0 290.3 243.4 225.8 -22.2 -7.2 

  Ensino secundário ou pós-secundário 165.0 155.8 131.0 132.6 -14.9 1.2 

  Ensino superior 109.0 103.4 86.9 85.5 -17.3 -1.6 

Desemp. à procura de novo emprego (103) 507.2 488.0 407.0 385.4 -21.0 -5.3 

  Oriundos do Sector Primário 11.8 11.6 9.8 11.6 0.0 18.4 

  Oriundos do Sector Secundário 147.4 145.8 110.3 85.0 -41.7 -22.9 

  Oriundos do Sector Terciário 314.9 295.3 261.1 261.3 -11.5 0.1 

Taxa de desemprego (%) 11.1 10.5 8.8 8.5   

  Homens  11.0 10.3 8.4 7.7   

  Mulheres 11.2 10.8 9.3 9.2   

  Jovens (15-24 anos) 28.0 26.1 22.7 24.2   

  Longa duração (12 ou mais meses) 6.9 6.7 5.2 4.9   

  Regiões        

    Norte  12.0 11.8 9.5 9.3   

    Centro  8.4 8.0 7.0 6.8   

    A. M.  Lisboa  11.9 10.9 9.4 9.4   

    Alentejo  12.1 12.0 8.7 7.4   

    Algarve  9.2 7.3 7.6 5.2   

    R. A. Açores 11.1 10.7 10.0 8.2   

    R. A. Madeira  12.9 13.2 11.0 9.3   

População inativa (103) 5 128.1 5 091.2 5 064.7 5 034.7 -1.1 -0.6 

Fonte: INE. Tvh(c)= taxa de variação homóloga (em cadeia). 

 

A taxa de desemprego registou quedas homólogas em todas as regiões no terceiro trimestre, 

em particular no Alentejo (-4.6 p.p., para 7.4%) e na Região Autónoma da Madeira (-3.9 p.p., 

para 9.3%), que deixou de apresentar o valor mais alto a nível nacional por troca com Lisboa, 

a única região a não apresentar uma descida em cadeia, mantendo um  valor de 9.4%. A maior 

descida em cadeia ocorreu no Algarve (-2.4 p.p.), para um mínimo nacional de 5.2%, 

enquanto as descidas menos significativas ocorreram no Norte (-0.2 p.p., para 9.3%) e no 

Centro (-0.2 p.p., para 6.8%), registando, respetivamente, o segundo valor mais alto (a par 

com a Madeira) e o segundo mais baixo mínimo na (-0.2 p.p., para 9.3%).  
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6. CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS 

 

Segundo os dados disponíveis do Banco Mundial, os índices de metais e de energia 

registaram menores valorizações mensais em outubro (0.9% e 3.3%, respetivamente), 

enquanto o índice de agricultura apresentou uma quebra (-0.7%). Das matérias-primas 

selecionadas, destaca-se a quebra acentuada do minério de ferro (-13.8%) em outubro, em 

contraciclo com a subida do índice dos metais, bem como a subida do barril de brent para 57.6 

dólares por barril (+4.5% face ao mês de setembro), que já no início de janeiro atingiu 

máximos de três anos em cotação diária, ligeiramente acima 70 dólares, refletindo o 

crescimento da economia mundial. 

 
Quadro 6.1: Índices e cotações das matérias-primas (médias de período) 

 2015 2016 1T 17 2T 17 3T 17 Ago-17 Set-17 Out-17 

Índices (tvc, %)         

  Índice de agricultura* -13.1 -0.2 1.1 -2.9 -0.8 -2.2 1.9 -0.7 

  Índice da energia -45.1 -15.2 6.3 -5.8 2.0 4.4 5.3 3.3 

  Índice de metais -21.1 -5.9 9.9 -5.2 9.9 8.2 1.4 0.9 

Preços de mat.-primas         

  Algodão ( $/kg) 1.55 1.64 1.87 1.91 1.79 1.7 1.8 1.7 

  Tvc (%) -15.3 5.4 7.3 2.4 -6.3 -5.6 1.6 -2.5 

  Cobre ($/tonelada) 5 510.5 4 867.9 5 840.0 5 667.7 6 349.3 6 485.6 6 577.2 6 807.6 

  Tvc (%) -19.7 -11.7 10.6 -3.0 12.0 8.4 1.4 3.5 

  Minério de ferro ($/tonelada) 55.9 58.4 85.83 63.38 71.78 76.1 71.5 61.7 

  Tvc (%) -42.4 4.6 21.3 -26.2 13.3 12.3 -6.0 -13.8 

  Petróleo (barril de brent, $) 52.4 44.0 54.12 50.25 51.74 51.4 55.2 57.6 

  Tvc (%) -47.1 -15.9 8.1 -7.2 3.0 5.5 7.4 4.5 

Fonte: Banco Mundial. Tvc = taxa de variação em cadeia. * Inclui bebidas, alimentação e matérias-primas agrícolas. 

 
Figura 6.1: Índice de matérias-primas: Agricultura, Energia e metais (2010=100) 
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7. CUSTOS DA ENERGIA 

 

7.1 Eletricidade 

 

Conforme referido no anterior número da Envolvente Empresarial, no primeiro semestre de 

2017, os preços médios da eletricidade sem IVA e outros impostos dedutíveis pagos 

pela indústria nacional registaram um abrandamento homólogo nos dois primeiros escalões 

de consumo e uma retoma do crescimento nos seguintes (no último escalão não é possível 

calcular variações). Os dados entretanto disponíveis para a média da UE no primeiro semestre 

mostram variações homólogas negativas até ao 5º escalão de consumo e uma subida de 7.9% 

no 6º, mas em todos os casos com variações inferiores às registadas em Portugal, que registou 

preços acima da média em todos os escalões de consumo comparáveis (até ao 6º). 

Em termos de ranking, Portugal apresentou preços elevados entre os países da UE com 

dados no primeiro semestre, com posições entre a 4ª e a 9ª consoante os escalões de 

consumo. Os preços foram relativamente mais elevados nos dois primeiros escalões de 

consumo (4ª e a 5ª posições), que deverão abranger a maioria das PME nacionais. 

 

Quadro 7.1.1: Preços sem IVA (e outros imp. ded.) da eletricidade na indústria (€/KWh) 

 Portugal UE (28) 

 1S 16 2S 16 1S 17  1S 17 2S 16 1S 17 

    #UE 28 (sem imp., taxas)   

Bandas de consumo       

IA: Consumo < 20 MWh 0.2003 0.1992 0.2007 4º em 28 (12º em 28) 0.1836 0.1824 

Tvh (%) 1.9 2.9 0.2  -4.9 -1.7 

IB: [20Wh; 500 MWh [ 0.1499 0.1499 0.1539 5º em 28 (8º em 28) 0.1370 0.1407 

Tvh (%) 2.1 4.1 2.7  -4.2 -0.3 

IC: [500Wh; 2 000 MWh [ 0.1125 0.1132 0.1145 9º em 28 (8º em 28) 0.1133 0.1440 

Tvh (%) -1.3 -1.9 1.8  -4.2 -1.6 

ID: [2 000; 20 000 MWh [ 0.1020 0.1027 0.1031 9º em 28 (6º em 28) 0.0990 0.0990 

Tvh (%) -1.2 -1.2 1.1  -6.3 -1.9 

IE: [20 000Wh; 70 000 MWh [ 0.0848 0.0869 0.0877 9º em 27 (8º em 27) 0.0848 0.0846 

Tvh (%) -3.0 -2.0 3.4  -8.4 -1.9 

IF: [70 000; 150 000 MWh] 0.0665 0.0814 0.0814 7º em 25 (7º em 25) 0.0762 0.0792 

Tvh (%) -15.4 -3.9 22.4  -6.6 7.9 

IG: Consumo > 150 000 MWh   0.0750 4º em 12 (5º em 12)   

Tvh (%)       

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. 
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Excluindo a totalidade de impostos e taxas (para aferir os preços de mercado sem a 

influência global da fiscalidade), os preços continuam a situar-se claramente na primeira 

metade da tabela em todos os escalões de consumo, mas tonam-se menos gravosos no 

contexto europeu (entre a 6ª e a 12ª posições), em particular nos dois primeiros escalões de 

consumo, significando que as empresas nacionais são relativamente mais afetadas por impostos 

não dedutíveis que as congéneres europeias nesses escalões. 

 

7.2 Gás natural 

 
Conforme referido no anterior número da Envolvente Empresarial, os preços médios 

nacionais do gás natural sem IVA (e outros impostos e taxas dedutíveis) na indústria 

registaram quedas homólogas menos fortes (entre -11% e -18%) em todos os escalões de 

consumo no primeiro semestre de 2017 (no 6º escalão apenas começou a haver dados para 

Portugal nesse semestre, pelo que não é possível calcular variações homólogas). 

As descidas homólogas foram superiores à UE (cujos dados ficaram entretanto disponíveis) em 

todos os escalões de consumo (no último não é possível saber), mas os preços continuaram a 

estar acima da média europeia na maior parte dos casos, com exceção do 3º e do 4º escalões 

(no 6º não é possível saber porque não há valor para a média da UE), onde se situaram, 

respetivamente, nas posições 14ª e 16ª em 26 países com dados. Tal compara com posições 

entre a 2ª (mas em apenas em 11 empresas, no último escalão) e a 9ª nos demais escalões, 

sendo de destacar a 4ª posição logo no primeiro escalão, onde se situarão muitas PME. 

 

Quadro 7.2.1: Preços sem IVA (e outros imp. ded.) do gás natural na indústria (€/GJ) 

 Portugal UE (28) 

 1S 16 2S 16 1S 17 1S 17 2S 16 1S 17 

    #UE (sem imp. taxas)   

Bandas de consumo       

I1: Consumo < 1 000 GJ 18.77 16.31 15.57 4º em 25 (2º em 25) 13.22 12.55 

Tvh (%) -11.3 -20.0 -17.0  -9.8 -5.4 

I2: [1 000; 10 000 GJ [ 12.11 9.91 10.78 9º em 26 (3º em 26) 10.32 10.21 

Tvh (%) -25.8 -34.9 -11.0  -13.1 -4.7 

I3: [10 000; 100 000 GJ [ 9.44 7.68 7.74 14º em 26 (8º em 26) 8.31 8.25 

Tvh (%) -18.4 -27.0 -18.0  -13.0 -6.3 

I4: [100 000; 1 000 000 GJ [ 7.71 6.56 6.65 16º em 26 (8º em 26) 6.61 6.69 

Tvh (%) -21.9 -27.8 -13.7  -16.6 -2.9 

I5: [1 000 000; 4 000 000 GJ] 7.38 6.04 6.41 9º em 21 (3º em 21) 5.90 5.98 

Tvh (%) -20.1 -27.7 -13.1  -16.4 2.2 

I6: Consumo > 4 000 000 GJ   7.65 2º em 11 (1º em 11)   

Tvh (%)       

Fonte: Eurostat. # UE (sem imp., taxas) = ranking do preço de Portugal sem IVA e outros impostos e taxas dedutíveis 

(sem todos os impostos e taxas) nos países com informação disponível da UE. ; GJ= gigajoules; tvh= taxa de variação 

homóloga. Nota: não há dados para Portugal (e vários outros países europeus) no escalão acima de 4 000 000 GJ. 
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Contudo, excluindo todos os impostos e taxas, confirma-se que a situação piora em todos 

os escalões e os preços do gás natural à indústria de Portugal são dos mais altos entre os 

países com dados (entre a 2ª e a 8ª posição), sinalizando que os impostos não dedutíveis 

são relativamente mais baixos face à média destes países. Mais importante, esta situação 

coloca em evidência os preços relativamente elevados do gás natural antes da 

influência da fiscalidade.  

 

7.3 Combustíveis 

 

No período de janeiro a novembro, o preço médio do gasóleo rodoviário sem impostos 

de Portugal registou uma subida homóloga de 17.0% (17.3% na UE), para 0.540 €/litro, valor 

acima da média da UE (0.510 €/litro) e o 7º mais elevado entre os pares. 

O preço de venda ao público superou também a média da UE (1.238 e 1.212 €/litro, 

respetivamente), onde foi o 9º mais elevado, neste caso registando um aumento homólogo  

superior (10.2%, face a 8.3% na UE), a refletir um agravamento relativo da fiscalidade, que 

ainda assim continuou a ser inferior a média da UE (56.4% face a 57.9%).  

Na comparação com Espanha, é a fiscalidade mais elevada de Portugal (56.4% face a 51.0% 

em Espanha) que determina um maior preço final (1.238 e 1.097 €/litro), já que o preço antes 

de impostos é quase idêntico (0.540 e 0.539 €/litro).  

Em dezembro, o preço do gasóleo nacional situou-se em 0.575 €/litro antes de impostos e 

1.281 €/litro após impostos, com subidas homólogas de 9.4% e 7.2%, respetivamente. 

 
Quadro 7.3.1: Preço do gasóleo rodoviário em Portugal e na UE (€/litro) 

 2015 2016 Jan-Nov 17 Dez-17 

Preço do gasóleo rodoviário sem impostos*         

  Portugal 0.566 0.465 0.540 0.575 

    Tvh (%) -18.7 -17.8 17.0 9.4 

    Ranking na UE (28) 8º 11º 7º   

  UE (28) 0.528 0.439 0.510  

    Tvh (%) -22.4 -16.9 17.3  

Preço de venda ao público do gasóleo rodoviário*       

  Portugal 1.192 1.127 1.238 1.281 

    Tvh (%) -9.0 -5.4 10.2 7.2 

    Ranking na UE (28) 11º 9º 9º   

  UE (28) 1.235 1.124 1.212  

    Tvh (%) -11.7 -9.0 8.3  

Peso da tributação no preço (%)       

  Portugal 52.5 58.7 56.4   

  UE (28) 57.2 60.9 57.9   

Fonte: DGEG (Direção-geral de Energia e Geologia). Nota: a tributação inclui o IVA (dedutível) e o ISP, do qual estão 

isentas as instalações abrangidas pelo CELE (Comércio Europeu de Licenças de Emissão) e as empresas abrangidas 

pelos ARCE (Acordos de Racionalização de Consumos Energéticos) – nº 2 do artº 89 do CIEC (Código dos Impostos 

Especiais sobre o Consumo). * Preços do gasóleo simples.  
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8. COMPETITIVIDADE PELOS PREÇOS E PELOS CUSTOS LABORAIS 

 

8.1 Competitividade pelos preços: câmbios e inflação 

 

De acordo com informação revista da Comissão Europeia, a competitividade-preço de 

Portugal deteriorou-se no terceiro trimestre de 2017 (apreciação homóloga de cerca de 

1.2% no Índice de Taxa de Câmbio Real Efetiva, ITCRE, medido com o deflator IPC face a 42 

parceiros comerciais8), após uma estabilização no trimestre anterior e uma melhoria de cerca 

de 1.1% no primeiro. A deterioração resultou da apreciação nominal do euro (1.7%), que 

contrariou o diferencial de inflação negativo face ao exterior (cerca de -0.5 p.p.). 

 
Figura 8.1.1: Evolução da competitividade-preço e das componentes cambial e de diferencial 

de preços face ao exterior: 42 parceiros (tvh em % dos ITCRE e ITCNE, e diferença em p.p.) 

 

 
Quanto a dados mais recentes, no quarto trimestre registou-se uma subida da taxa de 

inflação homóloga (medida pelo IHPC) de Portugal para 1.8% (1.6% em dezembro), 

significando o retorno de um diferencial positivo face à UE (onde a inflação se manteve em 

1.7%), ainda que pouco significativo. No conjunto de 2017, a taxa de inflação de Portugal 

medida pelo IHPC foi de 1.6% (após 0.6% em 2016), que compara com 1.7% na UE (0.3% em 

2016) e 2.1% nos EUA (que registou esse mesmo valor no quarto trimestre e em dezembro). 

                                                
8 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.) 

 

 

Os dados mais desagregados do IHPC permitem destacar uma descida da inflação dos 

serviços de 3.7% em outubro para 2.5% em novembro, parcialmente compensada por uma 

subida de 0.6% para 1.3% nos bens, o que resultou numa descida ligeira do valor global da 

inflação (de 1.9% para 1.8%). 

   

Figura 8.1.3: Inflação (IHPC), total e componentes de bens e serviços (tvh, %) 

 

 

 

O câmbio euro/dólar (cuja evolução geralmente é um bom previsor de alterações de 

andamento do ITCNE de Portugal, pela influência nos outros câmbios) registou uma apreciação 

homóloga de 9.2% no quarto trimestre (após 6.4% e -2.6% nos trimestres anteriores), 

incluindo 12.3% em dezembro (cotação de 1.836 euros por dólar), o que é desfavorável à 

competitividade-preço. A atenuação dos riscos políticos na UE (vitória de Macron nas 

presidenciais francesas) e a acentuação nos EUA (investigações à Administração Trump), 

conjugados na frente económica com a perspetiva de retirada dos estímulos monetários do BCE, 
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o adiamento das medidas de estímulo da Administração Trump (apenas em dezembro foi 

aprovada a reforma fiscal) e a confirmação da normalização gradual da política da Fed, foram 

determinando o fortalecimento do euro face ao dólar na segunda metade de 2017. Contudo, face 

à evolução negativa no primeiro semestre, o euro acabou por registou uma apreciação de apenas 

2.1% em cotação média anual  (que se situou em 1.1297 euros por dólar).  

 
Figura 8.1.4: Taxa de câmbio euro/dólar (média mensal) 

 

 
 

8.2 Competitividade pelos custos laborais 

 

O indicador de competitividade-custo continuou a piorar no terceiro trimestre de 2017, 

(apreciação homóloga de 1.9%, após 1.8% e 2.5% nos dois trimestres anteriores, no ITCRE 

medido com o deflator custos laborais unitários, CLU, face a 37 parceiros comerciais), um 

movimento ininterrupto à luz dos dados revistos e que reflete quer a apreciação do euro 

(1.6% no terceiro trimestre, em termos homólogos) quer o diferencial positivo de variação 

dos CLU face aos 37 principais parceiros. 

 
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 

 
No período de janeiro a novembro, a Balança corrente portuguesa acumulou um excedente 

de 1140 M€, o que traduz uma redução homóloga de 31.2% (menos 518 M€), com origem no 

agravamento do saldo deficitário das balanças de bens (em 2658 M€) e de rendimentos 

primários (em 524 M€), mitigado pelo alargamento do saldo positivo das balanças de serviços 

(em 2146 M€, para o que contribuiu em grande medida a rúbrica de Viagens e turismo, como 

atrás referido) e de rendimentos secundários (em 519 M€). 

O excedente da Balança de capital (constituída, sobretudo, por entradas líquidas de fundos 

comunitários) registou uma subida homóloga de 10.5%, correspondendo a 155 M€. 

Em termos agregados, o excedente da Balança corrente e de capital reduziu-se 11.6% (363 

M€) em comparação homóloga, para 2773 M€, traduzindo uma menor capacidade de 

financiamento da economia e de abatimento à dívida externa. 

 

Quadro 9.1.1: Balanças corrente e de capital (M€) 

 
2015 2016 Jan-Nov 16 Jan-Nov 17 Var. hom. Var. abs. 

Balança Corrente 223 1 320 1 658 1 140 -31.2% -518 

  Balança de bens e serviços 3191 4034 4351 3838 -11.8% -513 

    Bens -9 372 -9 256 -7 962 -10 620 33.4% -2 658 

    Serviços 12 564 13 290 12 312 14 458 17.4% 2 146 

  Rendimentos primários -4 483 -4 260 -3 960 -4 485 13.2% -524 

  Rendimentos secundários 1 514 1 547 1 268 1 787 40.9% 519 

Balança de Capital 2 109 1 865 1 478 1 633 10.5% 155 

Balanças corrente e de capital 2 332 3 185 3 136 2 773 -11.6% -363 

Fonte: BdP. M€= milhões de euros; s.s.=sem significado. 

  

A posição de investimento internacional (PII) piorou ligeiramente para -105.2% do PIB no 

terceiro trimestre de 2017, após -105.1% e -104.0% nos dois trimestres precedentes. 

 

9.2 Endividamento 

 
O rácio no PIB da dívida bruta não consolidada do setor não financeiro situou-se em 

378.5% no final do setembro de 2017, correspondendo a uma descida assinalável face ao 

valor de 383.2% no final de junho e para o qual contribuíram tanto o Setor Público (de 168.6% 

para 166.5% do PIB) como o Setor Privado (queda de 214.6% para 212.0%: de 75.2% para 

74.4% nos Particulares e de 139.4% para 137.6% nas Empresas, onde foi generalizada). 

PII piora 

ligeiramente no 

3T 17 

Excedente da B. 

corrente  cai até 

nov-17 com maior 

défice nos bens  e 

rend. primários, 

apesar de maior 

excedente nos 

serviços e rend. 

secundários 

Rácio de dívida 

bruta não 

consolidada com 

descida assinalável 

no 3T 17, tanto no 

Setor Público 

como no Privado 

Excedente da 

Balança de capital 

sobe 10.5% 

Menor capacidade 

de financiamento 

da economia e de 

abatimento à 

dívida externa 



4T 17        ENVOLVENTE EMPRESARIAL - ANÁLISE DE CONJUNTURA 

 

 
 

60 
 

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

Quadro 9.2.1: Rácios de dívida bruta não consolidada no setor não financeiro (% do PIB) 

 Dez-13 Dez-14 Dez-15 Dez-16 Jun-17 Set-17 

1. Setor Público não Financeiro 162.7 167.9 165.2 166.2 168.6 166.5 

2. Setor Privado não Financeiro 253.3 241.2 228.1 217.5 214.6 212.0 

2.1 Empresas privadas 163.3 155.4 147.3 140.8 139.4 137.6 

      Microempresas (344 mil) 41.5 40.0 37.2 34.7 34.3 33.9 

      Pequenas empresas (34 mil) 26.1 25.3 24.6 23.3 23.1 22.8 

      Médias empresas (6 mil) 28.3 28.0 27.1 26.5 26.1 25.6 

      Grandes empresas (1 milhar) 50.0 47.6 44.1 43.5 43.3 42.8 

      SGPS  17.3 14.6 14.2 12.8 12.7 12.4 

2.2 Particulares 90.1 85.8 80.8 76.7 75.2 74.4 

3. Setor não financeiro= 1+2 416.0 409.2 393.3 383.7 383.2 378.5 

Fonte: BdP. Valores (em final de período) de dívida não consolidada, i.e., incluindo as dívidas entre setores. 

 

9.3 Contas públicas 

 

De acordo com dados do Banco de Portugal, no terceiro trimestre registou-se um saldo 

orçamental positivo de 2.6% do PIB (o maior excedente trimestral desde 1995, segundo o 

Governo), após défices de 1.8% e 1.7% nos dois trimestres anteriores, enquanto a dívida 

pública recuou para 130.8% no final de setembro (116.4% excluindo depósitos), após um 

máximo de 132.1% no final de junho, esperando o Governo um valor de 126.2% no final de 

2017, segundo as informações mais recentes (ver parágrafo seguinte). 

 

Figura 9.3.1: Défice e dívida pública em Portugal (% do PIB) 

 

 
 

Conforme referido no anterior número da Envolvente Empresarial, no dia 13 de outubro o 

Governo enviou ao Parlamento a Proposta de Orçamento de Estado para 2018, onde 

reafirmou a meta de redução do défice público para 1% do PIB – face a um valor previsto de 

1.4% do PIB em 2017, 0.1 p.p. abaixo da meta de 1.5% do Programa de Estabilidade – e 
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apontou para uma descida de 2.8 p.p. na rácio da dívida pública no PIB, para 123.5%. Já no 

decurso do debate na especialidade, na sequência da inclusão de um conjunto de medidas 

de combate aos incêndios, o Governo afirmou que a meta do défice em 2018 passaria 

para 1.1% do PIB, valor que não foi confirmado nem desmentido após a aprovação e 

publicação da versão final do Orçamento, que inclui outras alterações, embora o número 

pareça plausível atendendo aos dados apresentados pela UTAO (Unidade Técnica de Apoio 

Orçamental à Assembleia da República) relativamente ao impacto das alterações em sede de 

especialidade (cerca de 143 M€ em termos líquidos, correspondendo a 0.1% do PIB). No que se 

refere a 2017, o Primeiro Ministro António Costa afirmou, no início de janeiro, que o valor final 

do défice deverá ficar em 1.2% do PIB (abaixo da meta de 1.4%) e o da dívida em 126.2% 

(valor pouco abaixo da projeção de 126.3% da Proposta de Orçamento de Estado para 2018). 

No cenário macroeconómico do Orçamento, o Governo espera um crescimento real do 

PIB de 2.2% (após um valor esperado de 2.6% em 2017), conforme já referido na secção 2.2. 

Em relação a medidas concretas do OE 2018, destaca-se, entre aquelas com impacto 

negativo sobre as empresas, o aumento da taxa de Derrama Estadual (OE 2018 - artº 

231º) de 7% para 9% na parte do lucro tributável que exceda 35 M€ (artº 87º-A nº 2 al. b) 

C.IRC) e o agravamento de vários impostos especiais sobre o consumo, como o IABA 

(Imposto sobre o álcool, as bebidas alcoólicas e as bebidas adicionadas de açúcar), o ISP 

(Imposto sobre Produtos Petrolíferos), o Imposto sobre o Tabaco e o Imposto de Selo 

(nomeadamente no crédito ao consumo). 

Pela positiva, realça-se, ao nível dos benefícios fiscais, as melhorias introduzidas no 

Código Fiscal do Investimento relativamente à dedução por lucros retidos e 

reinvestidos (subida do montante máximo de 5 para 7.5 M€ e do incentivo máximo de 500 mil 

para 750 mil €; alargamento do prazo de reinvestimento de 2 para 3 anos; dedução até 50% 

da coleta do IRC para as micro e pequenas empresas, mantendo-se o limite de 25% para as 

médias empresas), DLRR, assim como a concretização de várias medidas do Programa 

Capitalizar, com destaque para o alargamento de aplicação do regime de remuneração 

convencional do capital (medida 67 do Programa Capitalizar) às conversões de créditos de 

qualquer natureza em capital, incluindo os lucros do próprio exercício (até agora só aplicável às 

conversões de suprimentos ou de empréstimos de sócios), a dedução aos lucros 

distribuídos (ou ao saldo de mais valias mobiliárias) das entradas no capital de empresas 

em dificuldades (que perderam metade do Capital Social, nos termos do art.º 35 do Código 

das Sociedades Comerciais) (medida 68), benefícios fiscais em IRS para a aquisição de 

participações sociais pelos trabalhadores (medida 44, parcialmente), a automaticidade 

dos benefícios fiscais (isenção de IMT, Imposto do Selo, emolumentos e outros encargos 

legais) à reorganização de empresas em resultado de operações de reestruturação ou de 

acordos de cooperação (medida 66, parcialmente), a isenção de IRC na dação em 
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http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626e526c654852766331396863484a76646d466b62334d764d6a41784e79394d587a45784e4638794d4445334c6e426b5a673d3d&fich=L_114_2017.pdf&Inline=true
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cumprimento de bens em processo de insolvência (medida nº 70, parcialmente) e a 

Isenção de Imposto Selo na constituição ou prorrogação de garantias em processo 

de insolvência ou recuperação (medida 70, parcialmente). 

De salientar ainda um conjunto medidas com impacto orçamental significativo, como o 

desagravamento em sede de IRS com o aumento no número de escalões de tributação 

(de 5 para 7), o descongelamento (ainda que faseado) das progressões salariais dos 

funcionários públicos, o fim do corte no valor das horas extraordinários dos funcionários 

públicos, a atualização extraordinária de pensões, a eliminação da redução de 10% 

no montante do subsídio de desemprego após 180 dias de concessão. 

 

A síntese de execução orçamental referente ao período de janeiro a novembro de 

2017 (ótica da contabilidade pública) evidenciou uma queda homóloga de 27.6% no 

défice orçamental do subsetor Estado, para 4721.5 M€, a refletir um aumento da receita 

em linha com o esperado (3.5%) e uma queda inesperada da despesa (-0.9%, face a uma 

meta de 4.1% para o conjunto do ano). 

A melhoria da receita traduziu o crescimento de 5.5% da receita fiscal (contributo de 5.0 

p.p.), que contrariou a descida das contribuições sociais (90.1%, com um contributo de -1.3 

p.p., a refletir uma alteração de registo, pelo facto das contribuições para a ADSE terem 

passado a ser contabilizadas em 2017 como uma prestação de serviços) e, em menor medida, 

da receita não fiscal (-1.9% e -0.1 p.p.). 

Ao nível da receita fiscal, os impostos diretos tiveram uma subida homóloga de 4.8% 

(contributo de 1.8 p.p. para o aumento da receita total), assegurada pela evolução do IRC 

(19.7%) e dos outros impostos diretos (16.5%, a refletir o adicional ao IMI), que 

contrariaram a queda no IRS (-0.8%), enquanto os impostos indiretos aumentaram 6.0% 

(3.2 p.p.), com destaque para as subidas de 5.6% no IVA (2.0 p.p.), de 3.4% no ISP (0.3 

p.p.), de 43.6% no IABA (0.2 p.p.), de 14.5% no ISV (0.2 p.p.) e de 5.9% no Imposto de 

Selo (0.2 p.p.). O forte incremento (210.2%) da cobrança dos outros impostos indiretos 

traduz o facto da Contribuição sobre o Audiovisual (135.9 M€) ter passado, a partir de fevereiro 

de 2017, a ser contabilizada como imposto e transferida por despesa do Estado para a RTP, 

quando anteriormente era arrecadada diretamente e contabilizada como taxa pela RTP. 

Ao nível da despesa, a quebra homóloga de 0.9% traduziu a descida de 1.1% na despesa 

corrente, com variações de -35.7% das aquisições de bens e serviços (contributo de -1.0 

p.p., explicado sobretudo pela redução de despesa com produtos farmacêuticos), -4.5% nos 

juros (-0.7 p.p.) e -27.7% nos subsídios (-0.1 p.p.), mas do que compensando as subidas de 

0.7% das transferências correntes (0.4 p.p.) e de 25.8% das outras despesas correntes (0.2 

p.p.), tendo as despesas com pessoal permanecido quase inalteradas (0.1% e 0.0 p.p.). A 

descida da despesa total foi atenuada pela recuperação homóloga de 6.5% nas despesas de 

capital (contributo de 0.2 p.p.). 
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Quadro 9.3.1: Execução orçamental do subsetor Estado (contabilidade pública)  

Jan-Nov 17 
Execução 

(M€) 
Grau 

execução (%) 
Tvh (%) 

Contributo 
(p.p.) 

Tvh implícita ao 
OE (%) 

Receita 40 750.0 89.0 3.5   3.5 

  Receita fiscal 37 766.3 91.2 5.5 5.0 2.9 

    Impostos diretos 15 748.5 86.6 4.8 1.8 2.5 

      IRS 10 817.9 87.0 -0.8 -0.2 1.8 

      IRC 4 584.3 86.9 19.7 1.9 0.9 

      Outros 346.3 72.5 16.5 0.1 57.7 

    Impostos indiretos: 22 017.8 94.8 6.0 3.2 3.3 

      ISP 3 083.2 90.2 3.4 0.3 4.9 

      IVA 14 773.0 96.6 5.6 2.0 1.4 

      ISV 693.5 100.2 14.5 0.2 3.1 

      Imposto sobre o tabaco 
 

1 357.5 90.3 -3.1 -0.1 -0.8 

      IABA 
 

254.1 90.6 43.6 0.2 44.8 

      Imposto de selo 
 

1 343.4 90.2 5.9 0.2 6.8 

      IUC 
 

306.6 102.0 8.6 0.1 -2.9 

      Outros 
 

206.4 79.0 210.2 0.4 278.9 

  Contribuições sociais 57.8 91.6 -90.1 -1.3 -90.0 

  Receita não fiscal  2 925.9 68.2 -1.9 -0.1 28.0 

Despesa 45 471.5 86.8 -0.9  4.1 

  Despesa corrente: 44 256.2 88.2 -1.1 -1.1 2.8 

    Despesas com pessoal 8 596.8 96.7 0.1 0.0 -5.1 

    Aquisições de bens e serviços 801.0 38.3 -35.7 -1.0 33.8 

    Juros 6 993.4 92.7 -4.5 -0.7 2.2 

    Transferências correntes 27 352.3 89.8 0.7 0.4 1.8 

    Subsídios 63.0 60.2 -27.7 -0.1 -11.7 

    Outras despesas correntes 437.4 40.0 25.8 0.2 130.3 

  Despesa de capital 1 215.3 55.0 6.5 0.2 44.0 

Saldo -4 721.5 71.1 -27.6  8.3 

Fonte: DGO e cálculos próprios. OE= Orçamento de Estado. Grau de execução =100*Execução/ OE 15. 

 

A taxa de execução ficou bastante abaixo do padrão de execução linear ao longo do ano 

(11/12=91.7%) na despesa (86.8%; 55.0% na despesa de capital) e relativamente próxima 

na receita (89.0%; 91.2% na receita fiscal).  A taxa de execução do saldo orçamental 

(71.1%) bastante abaixo do padrão revela um défice abaixo do que seria expectável em 

novembro, sugerindo que as contas estão controladas faltando apenas um mês para completar 

os dados para o conjunto de 2017. 

No conjunto das administrações públicas (também na ótica da contabilidade pública), o 

défice foi de apenas 2083.6 M€, que corresponde a uma queda de 52.7% em termos 

homólogos, em face de um crescimento da receita (4.3%; 4.9% na receita fiscal) superior 

ao da despesa (0.8%; 0.6% na corrente e 4.2% na de capital). 
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