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EDITORIAL  

 

Na anterior edição da Envolvente Empresarial – Análise de conjuntura, a principal preocupação que 

expressei foi a tendência de abrandamento do crescimento económico e o retrocesso no caminho 

para sustentar esse crescimento na competitividade dos setores transacionáveis. 

Subitamente, sob o impacto da pandemia, esta tendência de abrandamento transformou-se na 

maior queda da atividade económica de que temos memória. Esta queda está já patente nos 

resultados do primeiro trimestre (com a maior contração em cadeia do PIB real da atual série 

trimestral) e nas descidas históricas nos indicadores de confiança. A sua dimensão ainda é incerta, 

mas as projeções mais recentes apontam para taxas de crescimento negativas de perto de -10%, 

no cômputo do ano, seguida de uma recuperação gradual, que só em 2022 será passível de 

reconduzir a atividade a um nível próximo do observado em 2019. 

Em termos de resposta a esta situação, numa primeira fase – da qual ainda não saímos – a 

prioridade foi garantir a sobrevivência do maior número possível de empresas, sem que tivessem 

de recorrer a despedimentos, assegurando ao mesmo tempo a reativação da capacidade produtiva, 

à medida que as restrições à sua atividade pudessem ser levantadas. 

Na Europa, esta fase foi marcada por respostas nacionais, díspares e descoordenadas, tornadas 

possíveis pela suspensão, pela Comissão Europeia, das regras de disciplina orçamental e pela 

flexibilização das restrições aos auxílios de Estado. 

A atuação do Banco Central Europeu em termos de política monetária permitiu que nos mercados 

financeiros internacionais não tenham ocorrido grandes sobressaltos, permanecendo as taxas de 

juro das dívidas soberanas em níveis baixos, não muito distantes dos que se registavam há um ano, 

como é possível verificar nesta publicação. 

No entanto, a resposta assimétrica das diversas economias europeias nesta primeira fase da 

pandemia está a pôr em causa os fundamentos do mercado único, ameaçando alargar o fosso entre 

economias devedoras e credoras e acentuar a fragmentação da Zona Euro. Basta ver que mais de 

metade de todos os auxílios de Estado já aprovados em Bruxelas desde o início da crise foram 

apresentados por um único país: a Alemanha. 

É à luz da difícil situação atual que ganha importância – e acuidade – um rápido acordo sobre o 

Plano de Recuperação para a Europa proposto pela Comissão Europeia. No momento em que 

escrevo estas linhas ainda não é conhecido o desfecho do Conselho Europeu de julho. Faço votos 

para que seja alcançado um acordo, sem que as inevitáveis cedências para alcançar o consenso 

dos líderes europeus desvirtuem irremediavelmente as propostas da Comissão Europeia. 

Mais do que pelos montantes envolvidos, modestos, na minha opinião, tendo em conta a dimensão 

dos desafios atuais, a importância da proposta da Comissão está no facto de avançar, pela primeira 

vez, com a emissão centralizada de “dívida europeia”, como forma de financiar este Plano. Esta 
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proposta abre, assim, novas possibilidades para uma intervenção coordenada a nível europeu, 

através do financiamento de programas de reorganização estrutural do tecido produtivo, com 

impacto transversal a todo o espaço económico da União Europeia. Esta será a única via para 

mitigar os perigosos efeitos de fragmentação da resposta assimétrica que até ao momento 

caracterizou a reação à pandemia. 

No plano nacional, é urgente o reforço e reorientação das medidas de emergência já tomadas, 

fazendo-as evoluir rapidamente para um verdadeiro plano de recuperação que tenha em conta duas 

grandes preocupações distintas mas compatíveis: por um lado a preservação e o aumento de 

eficiência do tecido produtivo existente; por outro, a reorientação do nosso modelo de crescimento 

e de desenvolvimento económico e social, em coerência com as opções estratégicas europeias, mas 

enfrentando os problemas que travam, e nalguns casos bloqueiam, a produtividade e o crescimento 

da nossa economia. 

 

 

João Costa Pinto 
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1. ENQUADRAMENTO  

 

1.1 Enquadramento internacional 

 

Nas reuniões de abril e junho, a Reserva Federal manteve (com pequenos ajustamentos) as 

medidas excecionais de apoio à economia decididas em março, com destaque para a taxa 

de juro diretora próxima de zero e as ferramentas de apoio ao crédito a empresas e famílias, 

incluindo um programa de compra de dívida sem limite de duração e montante. Em junho, a Fed 

reviu a previsão do PIB para uma quebra de -6,5% em 2020 e uma retoma de 5,0% em 2021. 

Em abril, a Administração Trump conseguiu a aprovação, pelo Congresso, de um reforço do 

pacote de estímulo económico no valor de 0,5 biliões de dólares para apoios a PME e 

hospitais, a somar ao montante de 2,2 biliões de dólares (quase 2 biliões de euros, o equivalente 

a cerca de 10% do PIB norte-americano em 2019) decidido em março. 

No dia 27/5, a Comissão Europeia anunciou o Plano de Recuperação Europeu, designado 

Next Generation EU1, com um valor de 750 mil milhões de euros (M€) – dos quais 500 mil M€ 

em subvenções e 250 mil M€ em empréstimos opcionais com condições muito favoráveis –, 

inserido num Quadro Financeiro Plurianual da UE com uma dotação de 1 850 mil M€ (1 100 

mil M€ sem o Next Generation EU). O financiamento do Next Generation EU assentará em 

empréstimos da Comissão Europeia nos mercados, “pagos [entre 2027 e 2058] pelos 

Estados-membros que se endividarem”, uma fatura “aliviada” pelos novos recursos 

próprios (extensão do sistema de transação de emissões aos setores da aviação e marítimo, 

carbon border tax, digital tax e own resource based on operations of companies), estando ainda 

previsto um aumento temporário dos recursos próprios da União até 2% do PNB. Se a 

proposta for aprovada neste moldes, estima-se que Portugal possa receber cerca de 26 mil M€ 

no âmbito do Next Generation EU (15 mil M€ em subvenções e 11 mil M€ em empréstimos) mais 

cerca de 30 mil M€ do resto do Orçamento da UE. Segue-se um longo processo de aprovação 

do Orçamento da UE que, se tudo correr bem, poderá terminar em janeiro de 2021. Enquanto 

o processo decorre, está previsto o adiantamento de verbas do Next Generation EU a 

partir do outono se for alcançado um acordo proximamente ao nível do Conselho. 

 
1 O Next Generation EU tem quatro eixos de atuação: 

(i) Apoio aos Estados-membros para investimento e reformas: Recovery and Resilience Facility, com 560 mil M€ 

e desenho nacional no âmbito do Semestre Europeu; React-EU, com 50 mil M€ em reforço de ajudas de coesão; Just 

Transition Fund (30 mil M€) e EU Agricultural Fund, (15 mil M€);  

(ii) Incentivos ao investimento privado (“demand driven”, sem quotas por País): Solvency Support Instrument com 

26 mil M€ (redução do risco de entrada no capital para empresas com problemas mas viáveis), Upgraded Invest EU com 

30,3 mil M€, cerca de metade para Investing in the EU Economic Recovery (diminuição de risco para entrada de capital 

privado em empresas viáveis, suportando o crescimento de longo prazo) e a outra metade para o Strategic Investment 

Facility (apoio a investimentos dos Estados – Projetos Europeus de Interesse Comum – em cadeias de valor estratégicas); 

(iii) Inovação – Horizon Europe (transições verde e digital, saúde), com 13,5 mil M€; 

(iv) Lições da crise (mitigação da atual e prevenção de próximas): verbas para as áreas da Saúde (7,7 mil M€), proteção 

civil (RescEU com 2,0 mil M€), vizinhança/cooperação (10,5 mil M€) e assistência humanitária (5 mil M€). 

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200429a.htm
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200610a.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_940
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O BCE também manteve os principais instrumentos de resposta à crise económica 

delineados em março, com pequenos ajustes em 30/4 (melhoria das condições das Operações 

de refinanciamento de prazo alargado direcionadas, TLTRO na sigla inglesa, e novas operações 

de refinanciamento especiais no contexto da pandemia, PELTRO) e depois uma grande 

expansão do programa de compra de dívida (pandemic emergency purchase programme, 

PEPP) em 4/6, alargando o limite de 750 mil M€ até final do ano para 1350 mil M€ até, pelo 

menos, final de junho de 2021.  

No dia 1/7, a Câmara de Representantes do Congresso dos EUA aprovou um pacote de obras 

públicas e infraestruturas de 1,5 biliões de dólares lançado pelo Partido Democrata. 

 

1.2 Enquadramento nacional 

 

No dia 6/6 foi publicado o Plano de Estabilização Económica e Social (PEES) – analisado na 

secção 9.3 –, incluindo de medidas de apoio a famílias e empresas numa fase de estabilização 

e retoma económica, passada a fase de emergência para responder à crise pandémica. 

 
Figura 1.2.1: European Innovation Scoreboard 2020 

 

 

Fonte: Comissão Europeia 

 

No dia 23/6, a Comissão Europeia divulgou o European Innovation Scoreboard 2020 (EIS) 

onde Portugal teve a terceira maior subida (a seguir à Lituânia e Letónia) e passou a integrar, 

pela primeira vez, embora em último, o grupo dos “inovadores fortes”, pois a pontuação 

superou o índice 100 (comparação do desempenho em 2019 face à UE em 2012). 

Em comparação com o anterior EIS (2019), Portugal não ultrapassou qualquer país e não 

houve alterações posicionais à sua frente, mas ocorreram mexidas atrás, com destaque para a 

queda da Chéquia e as subidas de Chipre e, sobretudo, de Espanha, que encostaram a Portugal. 

Realça-se ainda uma melhoria do posicionamento relativo de Portugal face à UE em 

https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2020/html/ecb.is200430~ab3058e07f.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2020/html/ecb.is200604~b479b8cfff.en.html
https://dre.pt/application/conteudo/135391594
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/41921
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36287/attachments/1/translations/en/renditions/native
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todos os domínios de inovação (mas com alguns indicadores em queda, contrariados por 

outros em alta), abaixo elencados por ordem decrescente de intensidade de melhoria: 

- Sistema de investigação atrativo: forte subida nos indicadores Publicações científicas e 

Estudantes estrangeiros de doutoramento; 

- Recursos humanos: forte melhoria na População com educação terciária e Novos doutorados; 

- Investimento das empresas: o aumento relativo nas Empresas a fornecer formação em TIC 

mais do que compensou a ligeira queda relativa na I&D privada; 

- Impactos no emprego: subidas no Emprego em empresas de rápido crescimento e no 

Emprego em atividades intensivas em conhecimento;  

- Ligações: melhoria assinalável nas PME inovadoras colaborando com outras e, em menor 

medida, nas Publicações publico-privadas; 

- Financiamento e suporte: aumento no Capital de risco mais do que compensou a queda 

relativa na I&D pública; 

- Inovadores: melhorias ligeiras nos indicadores de PME inovadoras (produto/processo; 

marketing/organização; dentro de portas); 

- Ativos intelectuais: aumento forte nos Pedidos de patentes (quase duplicação, de 25,7% 

para 49,7%  da UE), contrariando a descida relativa nas Marcas (ainda acima de 100%) e Design 

(ainda perto dos 90%); 

- Impacto nas vendas: subidas ligeiras nas Exportações de produtos de média e alta tecnologia 

e nas Vendas de empresas inovadoras novas no mercado, mais do que compensando a queda 

ligeira nas Exportações de serviço intensivos em conhecimento; 

- Ambiente de inovação amigável: a subida na Penetração de banda larga mais do que 

compensou a descida no Empreendedorismo liderado pela oportunidade. 

Visto de uma outra perspetiva, Portugal: 

1. Reforçou os principais pontos fortes face à UE:  

- Domínios: Inovadores, Ambiente de inovação amigável, Sistema de Investigação atrativo; 

- Indicadores: PME inovadoras (produto/processo; marketing/organização; dentro de portas), 

Estudantes estrageiros em doutoramento, Penetração de banda larga. 

2. Manteve os principais pontos fracos, mas atenuados na maior parte dos casos, ainda que 

com agravamentos ligeiros nalguns indicadores: 

- Domínios: Impactos das vendas; Ligações, Ativos Intelectuais; 

- Indicadores: Exportações de serviço intensivos em conhecimento (piorou ligeiramente); I&D 

privada (piorou ligeiramente); co-financiamento privado da I&D pública (melhoria muito ligeira); 
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publicações publico-privadas (melhoria); Pedidos de patentes (ainda menos de 50% da média da 

UE, apesar de um forte melhoria, praticamente duplicando, como já referido). 

3. Aproximou-se bastante da média europeia em vários domínios e indicadores ou consolidou 

valores já ligeiramente acima ou perto da média: 

-  Domínios: Recursos humanos; Investimento; Financiamento e suporte; Impactos no emprego; 

- Indicadores: Novos doutorados; População com educação terciária; Aprendizagem ao longo da 

vida; Co-publicações científicas internacionais; Publicações mais citadas; Capital de risco; 

Empresas a fornecer formação em TIC; PME inovadoras colaborando com outras; Emprego em 

empresas de rápido crescimento. 

No dia 25/6, o Conselho de Ministros aprovou “a resolução que dá continuidade ao processo de 

desconfinamento iniciado a 30 de abril”, passando do estado geral de calamidade para uma 

“situação de alerta (…) em todo o território nacional continental, com exceção da Área 

Metropolitana de Lisboa, onde se aplica a situação de contingência, e dos municípios e 

freguesias que se mantêm em situação de calamidade”, mais precisamente “19 freguesias 

dos concelhos da Amadora, Odivelas, Loures, Sintra e Lisboa”. 

No dia 2/7, o Conselho de Ministros decidiu a nacionalização temporária da EFACEC, 

procurando a viabilização da empresa e “a salvaguarda dos cerca de 2500 postos de trabalho que 

garante, da valia industrial, do conhecimento técnico e da excelência em áreas estratégicas”, 

“estando prevista a sua imediata reprivatização, a executar no mais curto prazo possível”. O 

Ministro da Economia afirmou que a “a nacionalização visa resolver o impasse acionista” após 

o arresto da participação de Isabel dos Santos, tendo enaltecido a empresa pela “reputação e 

experiência de excelência na engenharia portuguesa, contribuinte muito significativa para o 

sistema científico e tecnológico nacional, com grande capacidade exportadora, participação em 

programas internacionais de investigação e desenvolvimento, e contributos decisivos”. 

No mesmo dia, o Ministro das Infraestruturas e da Habitação anunciou o aumento da 

participação do Estado na TAP (de 50% para 72,5% do capital), pois “o prejuízo da perda da 

TAP ultrapassaria largamente o esforço (…) para a manter”, bem como a uma contratação de um 

“empresa especializada em procurar no mercado internacional gestores (…) competentes na área 

da aviação”, para substituir a atual gestão. Fora já negociada com a Comissão Europeia uma 

ajuda de Estado até 1200 M€ condicional à devolução ou plano de reestruturação em 6 meses.  

No dia 5/7, António Costa Silva enviou ao Governo uma primeira proposta do Plano de 

Recuperação Económica e Social de Portugal 2020-2030, que lhe foi comissionado. 

No dia 7/7, o relatório Employment Outlook 2020 da OCDE salienta que (i) Portugal tem o 3º 

maior valor da OCDE na rigidez de despedimento individual e o 6º mais alto ao nível do 

despedimento coletivo, ficando na 4ª posição em termos médios (pesos de 5/7 e 2/7, 

respetivamente); (ii) o Algarve poderá perder 40% dos postos de trabalho com a pandemia.  

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=354
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=356
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=governo-nacionaliza-parte-da-efacec-para-salvar-a-empresa
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=prejuizo-da-perda-da-tap-ultrapassaria-largamente-o-esforco-para-a-manter
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_57369
https://static-storage.dnoticias.pt/www-assets.dnoticias.pt/documents/Plano_de_Recuperacao_Economica_e_Social_de_Portugal_2020_2030_.5_julho.pdf
https://static-storage.dnoticias.pt/www-assets.dnoticias.pt/documents/Plano_de_Recuperacao_Economica_e_Social_de_Portugal_2020_2030_.5_julho.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/1686c758-en.pdf?expires=1594206158&id=id&accname=guest&checksum=18B9371694C3A326A8C758CADE474CBE
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2. ATIVIDADE ECONÓMICA GLOBAL 

 

2.1 PIB e outros indicadores de atividade 

 

No primeiro trimestre, o PIB em volume registou uma contração de -2,3% em termos 

homólogos – a mais forte deste o primeiro trimestre de 2013 –  e de -3,8% em cadeia, a mais 

elevada da série trimestral (com início em 1995). 

 

Quadro 2.1.1: PIB e componentes de despesa 

 2018 2019 2T 19 3T 19 4T 19 1T 20 

PIB       

  Tvcr (%) 2,6 2,2 0,5 0,3 0,7 -3,8 

  Tvhr (%) 2,6 2,2 2,1 1,9 2,2 -2,3 

Componentes de despesa: tvhr, %        

  Consumo Final (% do valor do PIB 2019: 81,0%) 2,5 2,0 1,7 2,3 1,9 -0,7 

    Consumo Privado (64,1%), do qual:  2,9 2,3 1,9 2,6 1,9 -1,0 

      Bens alimentares (11,6%) 2,2 2,1 2,4 2,5 1,8 3,4 

      Bens duradouros (5,8%) 6,1 0,9 -1,4 0,3 2,1 -5,3 

      Bens correntes não alim., serviços (44,8%) 2,7 2,5 2,3 3,0 2,0 -1,8 

    Consumo Público (16,9%) 0,9 1,1 0,7 1,2 1,5 0,5 

  FBC (18,9%), da qual:  6,2 6,5 9,5 8,2 -2,2 -2,5 

    FBCF (18,3%) 5,8 6,6 7,4 5,6 2,7 -0,3 

      Recursos biológicos cultivados (0,3%) 2,6 2,6 2,8 2,5 2,0 1,5 

      Outras máq. e eq., sist. Armamento (4,2%) 8,2 5,2 5,7 3,0 1,0 -6,9 

      Eq. de transporte (1,5%) 5,6 -1,4 6,9 -6,5 -11,3 1,5 

      Construção (9,5%) 4,6 8,9 8,3 9,2 6,1 2,6 

      Produtos de propriedade intelectual (2,8%) 6,3 6,5 8,0 6,8 3,5 -0,2 

  Exportações (43,8%) 4,5 3,7 2,6 2,2 6,2 -4,9 

    Bens (29,7%) 3,7 3,7 2,9 0,7 7,7 -2,7 

    Serviços (14,2%) 6,3 3,8 2,0 5,7 3,0 -9,6 

  Importações (43,8%) 5,7 5,3 4,9 5,7 3,5 -2,0 

    Bens (36,4%) 5,7 4,6 4,4 4,8 2,4 -1,4 

    Serviços (7,4%) 5,9 8,6 7,2 10,3 8,8 -5,3 

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

  Procura Interna 3,2 2,5 3,0 3,3 1,1 -1,1 

  Exportações líquidas -0,6 -0,4 -0,9 -1,4 1,1 -1,3 

Fonte: INE, Contas nacionais (base 2016, SEC 2010). Tvc(h)r = taxa de variação em cadeia (homóloga) real; p.p.=pontos 

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

 

A queda homóloga do PIB traduziu descidas nas principais componentes de despesa: -1,0% 

no consumo privado, onde apenas os bens alimentares tiveram um aumento; -2,5% na FBCF 

(-0,3% na FBCF, incluindo -6,9% nas outras máquinas e equipamentos), para o que contribuiu a 

queda de stocks, e -4,9% nas exportações, onde os serviços foram mais afetados (-9,6%, 

face a -2,7% nos bens), refletindo o peso do turismo, muito penalizado pela pandemia. 
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A evitar uma queda maior do PIB esteve a subida do consumo público, embora em 

abrandamento (para 0,5%), e a descida das importações (-2,0%), que foi inferior à das 

exportações (-4,9%), daqui resultando o regresso a um contributo negativo das 

exportações líquidas para a variação do PIB (-1,1 pontos percentuais, p.p.), tal como sucedeu 

na procura interna (-1,3 p.p.), neste caso pela primeira vez desde 2013, na anterior crise. 

A variação homóloga do PIB nominal reduziu-se de 3,8% para -0,7% devido à referida quebra 

em volume, pois a componente preço (deflator do PIB) manteve um crescimento de 1,6%.  

O peso das exportações no PIB recuou de um máximo de 44,2% para 42,2% (29,0% nos bens 

e 13,2% nos serviços), o valor mais baixo desde o segundo trimestre de 2017, enquanto o peso 

das importações diminuiu para 43,2% (após 43,6% no trimestre anterior). 

 

O VAB em volume (sem impostos líquidos de subsídios) registou a uma quebra homóloga real 

de -1,7% no primeiro trimestre, a maior em sete anos, com perdas na maioria dos ramos, com 

exceção da Agricultura, Silvicultura e Pesca, da Construção, e da Atividades Financeira, 

Seguradora e Imobiliária, que apenas abrandaram. As maiores quedas ocorreram no Comércio 

e reparação automóvel, Alojamento e restauração (-4,1%) e na Indústria (-3,3%).  

 
Quadro 2.1.2: VAB por ramos  

 2018 2019 2T 19 3T 19 4T 19 1T 20 

VAB total e por ramos (tvhr, %)* 2,3 2,0 1,8 1,9 2,0 -1,7 

  Agricultura, Silvicultura e Pesca (peso no valor do VAB em 2019: 2,4%) -0,7 3,7 4,0 4,5 4,1 2,7 

  Indústria (13,8%) 1,6 -0,8 -0,8 -1,2 -0,3 -3,3 

  Energia, Águas e Saneamento (3,5%) 6,2 -0,6 -1,2 -1,5 1,0 -2,8 

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

  Comércio e rep. aut, Aloj. e Restauração (19,9%) 4,0 3,0 2,8 2,8 2,8 -4,1 

  Transp. e armaz., Inf. e comunicação (8,5%) 2,0 3,8 4,0 4,3 3,6 -1,3 

  Ativ. Financeira, Seguradora e Imobiliária (17,6%) 0,5 2,0 1,6 1,9 2,1 0,6 

  Outros Serviços (29,8%) 2,1 1,5 1,4 1,7 1,7 -1,6 

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

preços base (sem impostos líquidos de subsídios). 

 

O indicador coincidente do Banco de Portugal teve uma queda ligeira no primeiro trimestre, 

que se agravou de forma acentuada em abril e maio, a refletir o impacto das medidas de 

confinamento na economia. O valor de maio (-4,0%) é o mínimo da série, iniciada em 1978, 

o mesmo sucedendo no indicador análogo do consumo privado (-8,0%). Salienta-se ainda o 

forte agravamento do indicador de FBCF do INE (variação homóloga de -7,6% no trimestre até 

abril, após -0,6% no primeiro trimestre), bem como a perspetiva de queda acentuada do 

investimento empresarial em 2020 (-8,9% em termos nominais) no Inquérito de Conjuntura 

ao Investimento divulgado pelo INE em julho, o que compara com uma previsão de aumento de 

3,6% no anterior inquérito (de outubro de 2019), antes da pandemia. 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=414588223&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=414588223&DESTAQUESmodo=2
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Figura 2.1.1: PIB e Indicador Coincidente para a evolução homóloga tendencial de atividade 

do Banco de Portugal, BdP (tvhr, %) 

 

 

O Indicador de Clima do INE2 apesentou uma forte queda em abril e voltou a cair, embora a 

menor ritmo, em maio e junho, mês em que atingiu o mínimo desde dezembro de 2012 (anterior 

crise). Esta evolução refletiu descidas históricas nos indicadores de confiança setoriais, 

que registaram os valores mais baixos das respetivas séries, com exceção da Construção.  

 

Figura 2.1.2: Indicador de Clima Económico (tvh; média móvel de 3 meses, mm3) e 

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

 

 
No dia 1/7, o INE divulgou mais um Inquérito Rápido e Excecional às Empresas - COVID-

19, realizado em articulação com o Banco de Portugal, relativo à 2ª quinzena de junho. 

A síntese de resultados indica: 

- uma melhoria ligeira da situação das empresas na segunda quinzena. A percentagem de 

empresas em funcionamento foi 96% (+1 p.p. que na quinzena anterior), salientando-se o 

 
2 Estimado a partir do inquérito às empresas e consumidores com base numa análise fatorial (pelo que não tem de seguir, 

necessariamente, a evolução dos indicadores de confiança), estando calibrado para antecipar a tvh do PIB. 
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setor do Alojamento e restauração, onde o aumento foi de 5 p.p., fixando-se nos 82%. 

Comparando os resultados ao longo do segundo trimestre, a melhoria é mais notória, com a 

percentagem de empresas em funcionamento a aumentar de 83% em abril para 96% em junho. 

- Ao longo do segundo trimestre, a percentagem de empresas respondentes com redução no 

volume de negócios, face à situação expectável sem pandemia, decresceu de 80% em abril 

para 67% em junho. 

- Comparando os resultados ao longo do segundo trimestre, observou-se também uma 

diminuição da percentagem de empresas que referiram um impacto negativo no pessoal ao 

serviço efetivamente a trabalhar face à situação expectável sem pandemia (de 59% em abril 

para 38% em junho). 

- 46% das empresas respondentes tinham pessoas em teletrabalho na segunda quinzena de 

junho (-1 p.p. face à quinzena anterior) e mais de 55% das empresas não preveem o recurso às 

medidas de apoio do Governo excluindo o layoff simplificado.  
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2.2 Projeções macroeconómicas nacionais e internacionais 

 

Projeções para Portugal 

 

  Quadro 2.2.1: Projeções económicas para Portugal 

 
 CE BdP OCDE Governo 

 Jul-20 Jun-20 Jun-20 Jun-20 

 2020 2021 2019 2020 2021 2022 2020 2021 2020 2021 

PIB (tvar, %) -9,8 6,0 2,2 
-9,5 

(-13,1) 
5,2 

(1,7) 
3,8 

(3,5) 
-9,4 

 (-11,3) 
6,3 

(4,8) 
-6,9 4,3 

  Consumo privado   2,2 -8,9 7,7 3,0 
-10,0 

(-12,5) 

8,2  

(6,7) 
-4,3 3,8 

  Consumo público   1,1 0,6 0,7 0,8 
3,1 

(3,8) 
-1,2 
(1,0) 

3,1 -0,8 

  FBCF   6,3 -11,1 5,0 4,5 
-10,6 

(-13,9) 
8,8 

(2,7) 
-12,2 6,1 

  Exportações   3,7 -25,3 11,5 11,2 
-15,5 

(-18,5) 
8,2 

(3,5) 
-15,4 8,4 

  Importações   5,2 -22,4 13,5 8,5 
-13,3  

(-16,6) 

8,6  

(3,7) 
-11,4 7,0 

Contributos brutos  

para a tvar do PIB (p.p.) 
          

   Exportações líquidas  

   (do total de importações) 
      

-1,0  

(-0,8) 

-0,2  

(-0,1) 
  

   Procura Interna       
-8,4  

(-10,5) 
6,5  

(4,9) 
  

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

          

   Exportações   0,7 -6,2 1,9 2,4   -1,8 0,4 

   Procura Interna   1,5 -3,2 3,3 1,4   -5,1 3,8 

Proc. externa relevante (tvar, %)   1,6 -15,1 9,4 5,6     

Emprego (tva, %)   0,8 -4,5 2,0 1,5   -3,9 1,7 

Taxa de desemprego (%)   6,5 10,1 8,9 7,6 
11,6  

(13,0) 

9,6  

(11,8) 
9,6 8,7 

Inflação (tva do IHPC, %) 0,0 1,2 0,3 0,1 0,8 1,1 
0,2  

(0,1) 

0,2  

(0,0) 
-0,2 0,4 

Bal. Corr. e de capital (% PIB)   0,9 0,3 0,3 0,3   0,3 0,6 

Balança corrente (% PIB)       
-0,2  

(-0,1) 
-0,1  
(0,0) 

-0,6 -0,3 

Bal. de bens e serviços (% PIB)   0,4 -0,5 -1,3 -0,5   -0,7 -0,2 

Bal. de bens (% PIB)           

Saldo orçamental (% PIB)       
-7,9  

(-9,5) 
-4,7 

(-7,4) 
-6,3  

Dívida pública bruta (% PIB)       
135,9 

(139,9) 
131,4 

(137,9) 
134,4  

Notas: (i) os valores entre parêntesis traduzem o cenário mais adverso, de duplo impacto (2ª vaga da pandemia), (ii) as 

projeções orçamentais do Governo (Orçamento Suplementar) são analisados na secção 9.3. 

Fontes: Comissão Europeia, CE, European Economic Forecast - Summer 2019 (apenas PIB e inflação); Banco de Portugal, BdP, 

Boletim Económico - Junho de 2020; OCDE, OECD Economic Outlook June 2020 ; Governo, Relatório da Proposta de Orçamento 

Suplementar. 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 deduz as importações às 

exportações totais. O cálculo dos conteúdos importados tem como base o ano 2015 (mais detalhe no Boletim Económico de mar-

19), a partir das “Matrizes Simétricas Input-Output, 2015” do INE. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1269
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/be_jun2020_p.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/0d1d1e2e-en.pdf?expires=1592213521&id=id&accname=guest&checksum=FC3AA0F9C9D6EB06301DD6406295ABFB
https://www.dgo.gov.pt/politicaorcamental/OrcamentodeEstado/2020/Alteracao%20ao%20Orcamento%20Estado/OE2020Suplementar_Proposta_Relatorio.pdf
https://www.dgo.gov.pt/politicaorcamental/OrcamentodeEstado/2020/Alteracao%20ao%20Orcamento%20Estado/OE2020Suplementar_Proposta_Relatorio.pdf
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No dia 7/7, as previsões intercalares de verão da Comissão Europeia apontaram para uma 

queda real de -9,8% do PIB português em 2020 – igual à de 1949 e a 5ª maior da UE – 

e uma retoma de 6,0% em 2021, face a valores de -9,5% e 5,2%, respetivamente, no cenário 

base do Boletim Económico de junho do Banco de Portugal (divulgado a 16/6), ligeiramente 

mais pessimistas que os divulgados poucos dias antes pela OCDE (-9,4% e 6,3%). Todos estes 

números referidos tornam bastante otimistas, em termos relativos, as previsões apresentadas 

pelo Governo (-6,9% e 4,3%)3 no Relatório da Proposta de Orçamento Suplementar4. 

Além do cenário base, tanto o Banco de Portugal (BdP) como a OCDE divulgaram um cenário 

mais adverso, de duplo impacto da pandemia (segunda vaga de infeções), sendo os valores  

do BdP bem mais pessimistas (-13,1% em 2020 – a maior queda desde 1921 – e 1,7% em 

2021, face a -11,3% e 4,8% da OCDE). O BdP é o único com projeções para 2022, mais incertas. 

Por componentes de despesa do PIB, e considerando cenários base em 2020, as principais 

diferenças entre as estimativas do BdP e da OCDE residem no consumo privado (-8,9% e              

-10,0%, respetivamente), nas exportações (-25,3% e -15,5%) e nas importações (-22,4% e          

-13,3%). Ou seja, o BdP vê o consumo privado não tão negativo como a OCDE em 2020, mas 

em contrapartida aponta para quedas muito mais acentuadas quer das exportações quer das 

importações. Também há diferenças no consumo público, mas o peso no PIB é muito menor 

e, por isso, tem pouca influência na sua evolução. Na FBCF não há diferenças assinaláveis. Por 

sua vez, o Governo prevê uma queda do consumo privado em 2020 (-4,3%) que é cerca de 

metade da estimada pelo BdP, enquanto as demais componentes têm valores relativamente 

próximos dos da OCDE. As previsões de recuperação das componentes em 2021 das várias 

entidades (com dados) são, em geral, tanto maiores quanto maior a queda em 2020. 

 

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

“O enquadramento externo carateriza-se por uma redução do PIB mundial e dos fluxos de 

comércio internacional apenas comparável à registada na Grande Depressão de 1929”. 

“A incerteza sobre a conjuntura económica é adensada pela escassez de estatísticas disponíveis em 

tempo real (…). Para além dos indicadores de conjuntura habituais, este exercício de projeção 

baseou-se em novas fontes de dados, de maior frequência (…). Neste conjunto de 

informação merecem destaque os resultados do Inquérito Rápido e Excecional às Empresas 

lançado pelo INE e pelo Banco de Portugal, que permitem uma avaliação do impacto da pandemia 

no volume de negócios e no pessoal ao serviço efetivamente a trabalhar, ao nível setorial”. 

“As atuais projeções apontam para uma redução do PIB de 9,5% em 2020 [seguida de uma 

recuperação de 5,2% em 2021 e de 3,8% em 2022, traduzindo uma forte revisão em baixa 

 
3 O Relatório da Proposta de Orçamento Suplementar incorporou o cenário macroeconómico incluído no Plano de 

Estabilização Económica e Social (PEES) divulgado a 10/6 e acrescentou previsões para as contas públicas. 

4 As estimativas mais recentes do FMI para Portugal (-8,0% em 2020 e 5,0% em 2021), divulgadas na anterior envolvente, 
são mais desatualizadas (do World Economic Outlook de abril), daí a sua exclusão da tabela de previsões. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1269
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/be_jun2020_p.pdf
https://www.dgo.gov.pt/politicaorcamental/OrcamentodeEstado/2020/Alteracao%20ao%20Orcamento%20Estado/OE2020Suplementar_Proposta_Relatorio.pdf
https://www.dgo.gov.pt/politicaorcamental/OrcamentodeEstado/2020/Alteracao%20ao%20Orcamento%20Estado/OE2020Suplementar_Proposta_Relatorio.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/135391594
https://dre.pt/application/conteudo/135391594
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“face ao cenário adverso do anterior Boletim”], refletindo um impacto negativo muito marcado da 

pandemia na primeira metade do ano. No primeiro trimestre (…), o PIB reduziu-se 3,8% face 

ao trimestre anterior, a maior queda desde que existem séries trimestrais (…). No segundo 

trimestre (…), mais afetado pela pandemia e pelo impacto das respetivas medidas de contenção, 

(…) estima-se que esta redução possa atingir um valor em torno de 15%. O gradual levantamento 

das medidas de contenção, num contexto de relativo controlo da pandemia, deverá traduzir-se 

numa retoma da atividade económica a partir do terceiro trimestre de 2020”. 

“No final do horizonte de projeção [2022], a atividade deverá situar-se num nível próximo 

do observado em 2019, mas consideravelmente abaixo do esperado antes da pandemia”. 

“No final de 2022, o nível da atividade económica deverá situar-se ainda cerca de 6% abaixo de 

um nível contrafactual subjacente ao projetado no Boletim Económico de dezembro de 2019”. 

“Relativamente ao consumo privado, projeta-se uma queda de cerca de 9% em 2020, mais 

acentuada do que a perspetivada para o rendimento disponível real (…), mitigada pelas 

medidas governamentais”. “Em termos intra-anuais, deverá ser atingido um máximo da taxa 

de poupança no segundo trimestre de 2020 para valores não observados desde o início dos 

anos 90 [“aumento forçado” pelas medidas de confinamento, mas também por “precaução” 

face à incerteza]. A este pico na taxa de poupança deverá seguir-se uma reversão gradual e 

parcial “ que “a par de um crescimento do rendimento disponível ligado à melhoria gradual 

da situação do mercado de trabalho (…) deverá permitir uma recuperação do consumo privado 

(para taxas de crescimento de 7,7 e 3%, respetivamente em 2021 e 2022)”. 

“A FBCF deverá apresentar uma redução de cerca de 11% em 2020. Para 2021-22, projeta-se um 

crescimento médio da FBCF total de cerca de 5%, implicando que este agregado se situe no final 

do horizonte de projeção ainda abaixo do nível registado em 2019. Ainda assim, a recuperação 

projetada é mais rápida do que a que se seguiu às duas recessões anteriores (…), refletindo 

o comportamento diferenciado do investimento residencial e público no contexto atual”. 

“A expectativa é que o impacto negativo sobre a FBCF residencial seja relativamente limitado, 

num contexto de manutenção de condições de financiamento favoráveis e de alguma 

atratividade deste tipo de ativo como aplicação de poupança e na procura por não 

residentes. O investimento público deverá apresentar um crescimento dinâmico, 

beneficiando do aumento de recebimentos de fundos europeus associado ao fim do atual 

período de programação, em particular em 2020-21 (…). Os efeitos da atual crise serão mais 

significativos e persistentes sobre a FBCF empresarial, para a qual se projeta uma redução de 

cerca de 17% em 2020. No curto prazo, alguns projetos em curso – incluindo investimentos 

cofinanciados por fundos europeus – poderão ainda sustentar esta componente (…). No 

entanto, o aumento dos níveis de incerteza para máximos históricos (…) – refletindo (…) 

a incerteza sobre a duração da pandemia e o seu impacto sobre as perspetivas de 

procura interna e externa – tenderá a condicionar significativamente as decisões de 

investimento das empresas num horizonte mais longo. Com a gradual normalização da 
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atividade, a FBCF empresarial deverá recuperar, com taxas de variação anuais próximas de 4,5% 

em média em 2021-22, mas o seu nível mantém-se abaixo do observado em 2019”. 

“As projeções para as exportações de bens e serviços apontam para uma taxa de variação anual 

de cerca de -25% em 2020, seguida de um crescimento ligeiramente acima de 11% em 2021 e 

2022. Dada a natureza global da crise pandémica, a procura externa dirigida à economia 

portuguesa deverá sofrer também uma redução significativa em 2020, seguida de uma 

recuperação (…). Para as exportações de bens é projetada uma evolução globalmente em 

linha com este indicador (…). Para as exportações de serviços antecipa-se uma queda muito 

mais acentuada em 2020, que reflete o perfil da componente de turismo e de outras (…) 

associadas. Os constrangimentos específicos (…) às viagens implicam que o setor do turismo 

seja particularmente afetado (…) em 2020. A recuperação posterior deverá ser muito gradual, 

num contexto de elevada incerteza e de potenciais alterações nas preferências e nos 

comportamentos dos consumidores (…). Dado o peso relativamente elevado do turismo nas 

exportações totais (…), Portugal encontra-se particularmente exposto, projetando-se uma 

queda desta componente (…) de mais de 60% em 2020. Tendo em conta a evolução da 

procura externa, os exportadores portugueses deverão perder quota (…) em 2020 (…), um 

efeito de composição associado à especialização relativa de Portugal no setor do 

turismo. A recuperação destas exportações deverá ser também mais lenta, ocorrendo de forma 

mais expressiva apenas em 2022 (…) [ano em que] o nível das exportações reais de turismo 

deverá situar-se substancialmente abaixo do valor de 2019, implicando que o total das 

exportações de bens e serviços fique cerca de 7% abaixo do nível desse ano (…). As 

exportações serão a componente (…) a apresentar o contributo mais importante para a redução 

da atividade em 2020 e a exibir o impacto mais persistente da atual crise”. 

“As importações de bens e serviços deverão apresentar um perfil relativamente próximo do 

projetado para as exportações, com uma queda de magnitude inferior mas também muito 

significativa em 2020, seguida de uma recuperação nos dois anos seguintes, que é insuficiente 

para recuperar o nível registado em 2019”. 

“A forte contração da atividade em 2020 e a lenta recuperação posterior terão reflexo no 

mercado de trabalho. O emprego deverá registar uma queda significativa em 2020 [4,5%] 

e a taxa de desemprego um aumento para cerca de 10%. O impacto da crise sobre o mercado 

de trabalho tenderá a ser atenuado ou desfasado pela existência de políticas que visam 

preservar o emprego e a liquidez das empresas”, que são “determinantes na mitigação 

da destruição de capacidade instalada na economia (…). O prolongamento destas 

medidas deverá facilitar a manutenção da atividade e do emprego em empresas consideradas 

viáveis, mas em alguns casos poderá conduzir a um adiamento do processo de saída do 

mercado (…) de empresas sem capacidade competitiva, condicionando (…) uma dinâmica 

endógena ao funcionamento da atividade económica. Adicionalmente, as medidas de apoio (…) 

são necessariamente temporárias”. 
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“A capacidade de financiamento da economia deverá reduzir-se em 2020 e manter-se 

relativamente estável em percentagem do PIB em 2021-22. Em 2020, a balança de bens e 

serviços deverá voltar a registar um défice [-0,5% do PIB], o que já não se verificava desde 

2011, em resultado da redução do excedente da balança de serviços, parcialmente 

compensado por um ganho de termos de troca muito significativo na balança de bens. O 

saldo da balança corrente e de capital em percentagem do PIB [que desce de 0,9% para 

0,3% em 2020, valor que se mantém até 2022] deverá também beneficiar ao longo do horizonte 

de projeção das transferências das instituições europeias, em particular em 2020-21”. 

“Já no que respeita aos preços, projeta-se, para 2020, uma virtual estabilização, resultante de 

uma diminuição dos preços dos bens energéticos e de um crescimento contido nos 

restantes bens e serviços. Nos dois anos seguintes, a inflação (…) deverá permanecer baixa, 

aumentando para 0,8% em 2021 e para 1,1% em 2022”. “A resposta dos preços à crise 

pandémica e posterior recuperação é muito incerta, refletindo a combinação de choques da 

oferta e da procura que exercem pressões opostas sobre os preços, bem como impactos 

setoriais diferenciados. (…). No entanto, a crise implica uma forte redução da procura, cujos 

efeitos descendentes sobre os preços deverão prevalecer.” 

Na análise de riscos, “o Boletim engloba (…) um cenário alternativo mais severo para a 

economia portuguesa e mundial, no qual se assume uma nova vaga de infeções e consequente 

reintrodução de medidas de contenção rigorosas, com efeitos mais severos e 

persistentes sobre a atividade e sobre o mercado de trabalho”, “traduzindo-se num maior 

número de falências, desemprego mais elevado e menor investimento”. 

Em conclusão, “embora se projete que a crise tenha uma curta duração, os seus efeitos 

deverão ser persistentes”. “Num contexto de globalização e de forte integração das economias, 

a resposta à crise pandémica exige uma coordenação supranacional das políticas 

económicas e pressupõe uma reconfiguração das cadeias de produção por parte das 

empresas, mas evitando a adoção de medidas protecionistas redutoras dos ganhos de 

bem-estar inerentes ao comércio internacional (…). No que respeita ao enquadramento 

económico europeu, é importante limitar os potenciais impactos negativos sobre a 

convergência real associados a uma recuperação que se espera assimétrica, refletindo 

as estruturas produtivas dos países e os desequilíbrios estruturais pré-existentes” e um “ reforço 

dos mecanismos institucionais indispensáveis ao aprofundamento da UEM”. 

Projeções para a economia mundial e principais mercados 

 

Em junho, o FMI, a OCDE e o Banco Mundial divulgaram previsões muito negativas 

relativamente à evolução do PIB mundial em 2020, indo até -7,6% no pior cenário da OCDE 

(na eventualidade de uma segunda vaga da pandemia), seguindo-se uma recuperação na casa 

dos 5% em 2021 nos cenários base destes três organismos (2,8% no cenário adverso da OCDE). 
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Nos dados do FMI, as economias avançadas são as mais afetadas em 2020 (descida prevista 

do PIB de -8,0%, que compara com -3,0% nas economias em desenvolvimento), sobretudo as 

da Área Euro (-10,2%) e em particular as maiores economias do sul da Europa (Espanha, 

França e Itália, com quedas na casa dos -12%), que estão entre os principais parceiros 

comerciais de Portugal, a par com o Reino Unido, com um recuo similar à média da Área 

Euro, segundo as mesmas projeções. Por sua vez, a OCDE prevê uma queda de -9,1% do PIB a 

da Área Euro no cenário base e de -11,5% no cenário adverso. Em qualquer dos casos, a descida 

prevista no PIB dos EUA é inferior (na casa dos -7% a -8%). As previsões de julho da Comissão 

Europeia para a Área Euro (-8,7%) são menos pessimistas que as do FMI e OCDE em 2020.  

Ao nível das maiores economias em desenvolvimento, a China é a única que apresenta um 

aumento do PIB em 2020 nos dados do FMI e Banco Mundial, apenas a OCDE prevê uma quebra. 

Segundo o Banco Mundial, o PIB das economias em desenvolvimento não registava uma quebra 

há, pelo menos, seis décadas. 

 

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

 CE, jul-20 FMI, Jun-20 OCDE, jun-20 BM, jun-20 

 2020 2021 2019 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Mundo   2,9 -4,9 5,4 -6,0  
(-7,6) 

5,2  
(2,8) 

-5,2 4,2 

  Economias Avançadas   1,7 -8,0 4,8   -7,0 3,9 

    EUA   2,3 -8,0 4,5 -7,3  
(-8,5) 

4,1  
(1,9) 

-6,1 4,0 

    Japão   0,7 -5,8 2,4 -6,0  
(-7,3) 

2,1 
(-0,5) 

-6,1 2,5 

    UE -8,3 5,8        

      Área Euro -8,7 6,1 1,3 -10,2 6,0 -9,1 
(-11,5) 

6,5  
(3,5) 

-9,1 4,5 

        Alemanha -6,3 5,3 0,6 -7,8 5,4     

        França -10,6 7,6 1,5 -12,5 7,3     

        Itália -11,2 6,1 0,3 -12,8 6,3     

        Espanha -10,9 7,1 2,0 -12,8 6,3     

    RU   1,4 -10,2 6,3     

    OCDE      -7,5 
(-9,3) 

4,8  
(2,2) 

  

  Ec. em Desenvolvimento   3,7 -3,0 5,9   -2,5 4,6 

    Angola        -4,0 3,1 

    Moçambique        1,3 3,6 

    Brasil   1,1 -9,1 3,6 -7,4 
(-9,1) 

4,2  
(2,4) 

-8,0 2,2 

    Rússia   1,3 -6,6 4,1   -6,0 2,7 

    Índia   4,2 -4,5 6,0 -3,7 
(-7,3) 

7,9  
(8,1) 

-3,2 3,1 

    China   6,1 1,0 8,2 -2,6  
(-3,7) 

6,8  
(4,5) 

1,0 6,9 

Notas: os valores entre parêntesis traduzem o cenário mais adverso, de duplo impacto (2ª vaga da pandemia).  

Fontes: CE, European Economic Forecast - Summer 2019; Fundo Monetário internacional, FMI, World Economic Outlook June 2020; 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE, OECD Economic Outlook June 2020; Banco Mundial, BM, 

Global Economic Prospects - June 2020. Tvar= taxa de variação anual real.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1269
https://blogs.imf.org/2020/06/24/reopening-from-the-great-lockdown-uneven-and-uncertain-recovery/
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/0d1d1e2e-en.pdf?expires=1593081713&id=id&accname=guest&checksum=72367CE5BB36926649067C1D59E963EE
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33748/9781464815539.pdf
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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 

  2019 Var. homóloga 

  

Jan-Mai 20 Var. homóloga 

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

Total             

  Exportações (FOB) 59 895 2 045 3,5 20 933 -4 678 -18,3 

  Importações (CIF) 80 287 4 848 6,4 27 548 -6 488 -19,1 

  Saldo -20 391 -2 802 15,9 -6 615 1 810 -21,5 

  Taxa de Cobertura (%) 74,6     76,0     

Intra-UE(27)             

  Exportações (FOB) 45 996 1 941 4,4 14 819 -4 962 -25,1 

  Importações (CIF) 61 373 4 083 7,1 19 851 -6 072 -23,4 

  Saldo -15 376 -2 142 16,2 -5 032 1 109 -18,1 

  Taxa de Cobertura 74,9     74,7     

Extra-UE(27)             

  Exportações (FOB) 13 899 104 0,8 6 115 284 4,9 

  Importações (CIF) 18 914 764 4,2 7 697 -417 -5,1 

  Saldo -5 015 -660 15,1 -1 583 701 -30,7 

  Taxa de Cobertura 73,5     79,4     

Total sem combustíveis             

  Exportações (FOB) 56 254 2 356 4,4 19 751 -4 331 -18,0 

  Importações (CIF) 71 195 4 809 7,2 24 666 -5 511 -18,3 

  Saldo -14 942 -2 453 19,6 -4 915 1 179 -19,4 

  Taxa de Cobertura  79,0     80,1     

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

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

 

No período de janeiro a maio ficaram bem marcados os efeitos negativos da pandemia no 

comércio internacional, com as exportações nacionais a registarem uma queda homóloga de 

-18,3% (com variações de -25,1% no mercado da UE 27 e 4,9% no extra-UE) – que só não foi 

maior devido a uma subida das vendas para fora da UE –, mas as importações a caírem ainda 

mais (-19,1%, com tvh de -23,4% no mercado da UE e -5,1% no extra-UE), o que permitiu um 

desagravamento do défice comercial de bens (para 6,6 mil M€) e uma subida da taxa de 
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cobertura (para 76,0%, face a 75,2% no período homólogo e 74,6% no conjunto de 2019). 

Excluindo combustíveis, as exportações diminuíram -18,0% e as importações -18,3%, 

verificando-se um desagravamento menor do que no saldo global em termos absolutos e relativos. 

 

Exportações de bens 

Quadro 3.1.1.2: Exportações de bens nos 20 principais mercados de 2019 

  2019 Jan-Mai 20 

 Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Espanha 14 917 1,7 0,4 5 158 -18,3 -4,5 

França 7 776 6,0 0,8 2 770 -17,5 -2,3 

Alemanha 7 164 7,1 0,8 2 468 -20,6 -2,5 

Reino Unido 3 643 -0,9 -0,1 1 178 -25,5 -1,6 

EUA 3 022 5,2 0,3 1 099 -14,3 -0,7 

Itália 2 686 9,2 0,4 937 -23,9 -1,1 

Países Baixos 2 347 6,5 0,2 821 -18,5 -0,7 

Bélgica 1 391 5,5 0,1 513 -15,2 -0,4 

Angola 1 238 -18,1 -0,5 371 -27,5 -0,5 

Polónia 787 2,7 0,0 284 -19,9 -0,3 

Brasil 751 -7,0 -0,1 297 -0,2 0,0 

Marrocos 716 4,1 0,0 205 -34,6 -0,4 

Suíça 622 8,1 0,1 255 -9,4 -0,1 

China 602 -8,4 -0,1 183 -27,3 -0,3 

Canadá 600 75,5 0,4 117 -58,2 -0,6 

Suécia 595 2,0 0,0 250 6,6 0,1 

Turquia 556 26,5 0,2 245 5,7 0,1 

Áustria 525 -1,0 0,0 155 -39,1 -0,4 

Roménia 446 9,2 0,1 158 -14,2 -0,1 

Dinamarca 429 6,0 0,0 183 5,2 0,0 

Subtotal 50 813 3,8 3,2 17 647 -19,3 -16,5 

Total 59 895 3,5   20 933 -18,3   

  Intra-EU 45 996 4,4 3,4 14 819 -25,1 -19,4 

  Extra-EU 13 899 0,8 0,2 6 115 4,9 1,1 

Fonte: INE. Tabela ordenada pelo valor das exportações em 2019. M€= milhões de euros; tvhn = taxa de variação homóloga 

nominal; p.p. = pontos percentuais. 

 

Os maiores contributos negativos (de magnitude superior a 1 p.p.) para a evolução das 

exportações até maio vieram dos mercados com maior peso (Espanha, Alemanha, França, 

Reino Unido e Itália)  – contrariando os pequenos contributos positivos nos mercados da Suécia, 

Turquia e Dinamarca – e dos grupos de produtos Material de transporte, Máquinas e aparelhos, 

Metais, Combustíveis e óleos minerais, Plásticos e borracha e  Vestuário (que se sobrepuseram ao 

único contributo positivo na classificação seguida, registado da Alimentação, bebidas e tabaco). 
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Quadro 3.1.1.3: Exportações de bens por tipo de produto 

  2019 Jan-Mai 20 

Produtos NC8 e respetivos códigos Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Material de Transporte: S17 (86-89) 9 739 18,3   2,6 2 818 -35,9   -6,2 

Máquinas e aparelhos: S16 (84-85) 8 368 1,3   0,2 2 959 -15,3   -2,1 

Metais: S15 (72-83) 4 468 -2,7   -0,2 1 605 -20,2   -1,6 

Madeira, cortiça, pasta e papel: S9 (44-46) 
e S10 (47-49) 

4 433 0,8   0,1 1 735 -9,7   -0,7 

Plásticos e borracha: S7 (39-40) 4 174 -1,6   -0,1 1 487 -18,0   -1,3 

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

3 984 3,1   0,2 1 566 -2,9   -0,2 

Combustíveis e óleos minerais: S5 (27) 3 642 -7,8   -0,5 1 182 -22,7   -1,4 

Alimentação, bebidas e tabaco, S4 (16-24) 3 345 2,4   0,1 1 406 1,8   0,1 

Químicos: S6 (28-38) 3 286 13,5   0,7 1 306 -5,2   -0,3 

Vestuário: S11 (61-62) 3 155 -1,0   -0,1 1 034 -22,7   -1,2 

Outros 2 394 21,5   0,7 837 -12,2   -0,5 

Têxteis: S11 (50-60, 63) 2 096 -1,4   -0,1 806 -12,5   -0,5 

Mobiliário: S20 (94) 2 002 3,6   0,1 599 -30,5   -1,0 

Calçado: S12 (64-67) 1 914 -4,9   -0,2 594 -21,1   -0,6 

Pedra, cerâmica e vidro: S13 (68-70) 1 786 -1,5   0,0 638 -17,9   -0,5 

Produtos minerais exceto combustíveis: S5 
(25-26) 

794 -3,4   0,0 262 -22,5   -0,3 

Peles e couros S8 (41-43) 316 12,3   0,1 97 -23,9   -0,1 

Total 59 895 3,5     20 933 -18,3     

Total sem combustíveis 56 254 4,4   4,1 19 751 -18,0   -16,9 

Fonte: INE. Tabela ordenada pelo valor das exportações em 2019. NC8 = Nomenclatura combinada de mercadorias da UE a oito 

dígitos; M€= milhões de euros; tvhn = taxa de variação homóloga nominal; p.p. = pontos percentuais. 

 

 

Importações de bens 

 

Também nas importações foram os mercados com maior peso a darem os principais 

contributos negativos (Espanha, França, Alemanha) – contrariando os contributos positivos 

nos mercados do Brasil, Nigéria e Suécia –, que nos grupos de produtos se concentraram no 

Material de transporte, Máquinas e aparelhos, Combustíveis e óleos minerais, e Metais (não se 

tendo registado qualquer contributo positivo na classificação de produtos utilizada). 
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Quadro 3.1.1.4: Importações de bens nos 20 principais mercados de 2019 

  2019 Jan-Mai 20 

 Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Espanha 24 426 2,8 0,9 8 459 -16,3 -4,9 

Alemanha 10 688 2,6 0,4 3 552 -24,2 -3,3 

França 7 866 35,8 2,7 2 053 -39,5 -3,9 

Itália 4 114 0,8 0,0 1 365 -20,4 -1,0 

Países Baixos 3 935 -1,2 -0,1 1 482 -10,4 -0,5 

China 2 953 25,7 0,8 1 249 3,3 0,1 

Bélgica 2 483 12,9 0,4 830 -18,3 -0,5 

Reino Unido 2 113 11,2 0,3 770 -11,4 -0,3 

Estados Unidos 1 505 14,4 0,3 514 -28,8 -0,6 

Rússia 1 091 -15,6 -0,3 193 -66,4 -1,1 

Polónia 1 081 21,7 0,3 421 -3,2 0,0 

Angola 1 075 15,8 0,2 301 -30,2 -0,4 

Brasil 1 028 2,4 0,0 816 113,7 1,3 

Turquia 963 9,1 0,1 309 -26,8 -0,3 

Nigéria 955 90,2 0,6 469 70,2 0,6 

Índia 828 24,1 0,2 275 -18,2 -0,2 

Arábia Saudita 800 12,2 0,1 196 -45,9 -0,5 

Suécia 715 1,4 0,0 336 19,2 0,2 

Argélia 645 51,9 0,3 195 -31,1 -0,3 

República Checa 626 9,0 0,1 197 -29,2 -0,2 

Subtotal 69 890 8,5 7,3 23 981 -18,5 -16,0 

Total 80 287 6,4   27 548 -19,1   

  Intra-UE 61 373 7,1 5,4 19 851 -23,4 -17,8 

  Extra-UE 18 914 4,2 1,0 7 697 -5,1 -1,2 

Fonte: INE. Tabela ordenada pelo valor das exportações em 2019. M€= milhões de euros; tvhn = taxa de variação homóloga 

nominal; p.p. = pontos percentuais. 
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 Quadro 3.1.1.5: Importações de bens por tipo de produto 

  2019 Jan-Mai 20 

Produtos NC8 e respetivos códigos Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Máquinas e aparelhos: S16 (84-85) 14 414 7,9   1,4 4 822 -20,9   -3,7 

Material de Transporte: S17 (86-89) 12 881 25,4   3,5 3 390 -38,8   -6,3 

Combustíveis e óleos minerais: S5 (27) 9 091 0,4   0,1 2 882 -25,3   -2,9 

Químicos: S6 (28-38) 8 226 6,9   0,7 3 511 -0,8   -0,1 

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

7 906 0,3   0,0 3 043 -6,6   -0,6 

Metais: S15 (72-83) 5 983 -1,6   -0,1 2 139 -20,2   -1,6 

Plásticos e borracha: S7 (39-40) 4 520 -0,5   0,0 1 660 -17,6   -1,0 

Alimentação, bebidas e tabaco, S4 (16-24) 3 407 7,0   0,3 1 333 -0,6   0,0 

Outros 2 901 7,6   0,3 963 -16,3   -0,6 

Madeira, cortiça, pasta e papel: S9 (44-46) e 
S10 (47-49) 

2 417 0,2   0,0 923 -7,8   -0,2 

Vestuário: S11 (61-62) 2 353 6,1   0,2 636 -29,5   -0,8 

Têxteis: S11 (50-60, 63) 2 112 -0,4   0,0 880 -6,2   -0,2 

Mobiliário: S20 (94) 1 214 4,2   0,1 407 -19,1   -0,3 

Calçado: S12 (64-67) 945 6,3   0,1 288 -27,1   -0,3 

Pedra, cerâmica e vidro: S13 (68-70) 903 5,8   0,1 339 -11,8   -0,1 

Peles e couros S8 (41-43) 794 -4,5   0,0 241 -28,5   -0,3 

Produtos minerais exceto combustíveis: S5 
(25-26) 

220 13,3   0,0 91 -6,6   0,0 

Total 80 287 6,4     27 548 -19,1     

Total sem combustíveis 71 195 7,2   6,4 24 666 -18,3   -16,2 

Fonte: INE. Tabela ordenada pelo valor das importações em 2019. NC8 = Nomenclatura combinada de mercadorias da UE a oito 

dígitos; M€= milhões de euros; tvhn = taxa de variação homóloga nominal; p.p. = pontos percentuais.  

 

3.1.2 Comércio internacional de serviços 

 

O excedente da balança de serviços teve uma forte queda homóloga no período de janeiro a 

abril (32,1%, para 2,9 mil M€, após uma subida de 0,8% no conjunto de 2019), devido a uma 

descida das exportações (-21,4%) – com um forte contributo negativo das Viagens e turismo 

(-15,4 p.p.; tvh de -34,9%) e, em menor medida, dos Transportes (-3,9 p.p. e -16,0%) e dos 

Outros serviços fornecidos por empresas (-2,3 p.p. e -14,1%) – bastante superior à das 

importações (-13,0%, com fortes contributos negativos das Viagens e turismo e Transportes). 

A queda abrupta do comércio de serviços resultou das limitações provocadas pela pandemia. 
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Quadro 3.1.2.1: Balança de serviços 

 
 2019 Var. homóloga Jan-abr 20 Var. homóloga 

  Valor 
(M€) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Valor 
 (M€) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Exportações 35 269 1 961 5,9   7 628 -2 076 -21,4   

Transform, manut., reparação 1 009 6 0,6 0,0 251 -34 -11,9 -0,3 

Transportes 7 450 186 2,6 0,6 2 000 -380 -16,0 -3,9 

Viagens e turismo 18 431 1 377 8,1 4,1 2 791 -1 499 -34,9 -15,4 

Outros serv. forn. por empresas 4 717 304 6,9 0,9 1 377 -227 -14,1 -2,3 

Outros 3 662 88 2,5 0,3 1 208 63 5,5 0,7 

Importações 17 786 1 817 11,4   4 729 -705 -13,0   

Transform, manut., reparação 533 61 13,0 0,4 147 -51 -25,9 -0,9 

Transportes 4 282 227 5,6 1,4 1 179 -202 -14,6 -3,7 

Viagens e turismo 5 300 715 15,6 4,5 916 -442 -32,5 -8,1 

Outros serv. forn. por empresas 4 277 594 16,1 3,7 1383 -22 -1,6 -0,4 

Outros 3 393 218 6,9 1,4 1 104 12 1,1 0,2 

Saldo 17 484 144 0,8   2 899 -1 371 -32,1   

Transform, manut., reparação 477 -56 -10,5   104 17 20,1   

Transportes 3 168 -41 -1,3   821 -178 -17,8   

Viagens e turismo 13 131 662 5,3   1 875 -1057 -36,1   

Outros serv. forn. por empresas 439 -290 -39,8   -6 -205 s.s.   

Outros 269 -130 1   104 51 -68   

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

 

 

3.1.3 Balança de bens e serviços 

 

Os saldo da balança de bens e serviços teve uma forte deterioração homóloga no período de 

janeiro a maio (para -2,2 mil M€), com a redução do défice nos bens a ser claramente 

insuficiente para contrariar a queda expressiva do excedente nos serviços.  

Em termos de estrutura da balança de bens e serviços (BBS), os dados até abril mostram 

uma reversão da tendência de aumento do peso dos serviços, sobretudo nas 

exportações (descida para 30,8%, face a 33,3% no período homólogo) e em particular na 

componente de Viagens e turismo (cujo peso no total de exportações de bens e serviços se 

reduziu 3,4 p.p., para 11,3%), muito afetada pelas fortes restrições provocadas pela 

pandemia no transporte aéreo e terrestre, devido ao fecho de fronteiras.  
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Quadro 3.1.3.1: Balança de bens e serviços 

  Exportações 
  

Importações Saldo 

 Jan-abr Jan-abr Jan-abr 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

 Valor 
(M€) 

Peso 
(%) 

Valor 
(M€) 

Peso 
(%) 

Valor 
(M€) 

Peso 
(%) 

Valor 
(M€) 

Peso 
(%) 

Valor 
(M€) 

Valor 
(M€) 

Bens (FOB) 19 442 66,7 17 136 69,2 24 959 82,1 22 274 82,5 -5 516 -5 138 

Serviços (FOB) 9 704 33,3 7 628 30,8 5 434 17,9 4 729 17,5 4 270 2 899 

Transformação, 
manut., reparação 

285 1,0 251 1,0 198 0,7 147 0,5 87 104 

Transportes 2 380 8,2 2 000 8,1 1 380 4,5 1 179 4,4 1 000 821 

Viagens e turismo 4 289 14,7 2 791 11,3 1 358 4,5 916 3,4 2 932 1 875 

Outros serviços 
forn. por empresas 

1 604 5,5 1 377 5,6 1 406 4,6 1 383 5,1 199 -6 

Outros serviços 1 145 3,9 1 208 4,9 1 092 3,6 1 104 4,1 53 104 

Total (FOB) 29 146 100 24 764 100,0 30 393 100 27 003 100 -1 247 -2 239 

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). 
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4. FINANCIAMENTO 

 

4.1 Taxas de juro 

 
Quadro 4.1.1: Taxas de juro 

 2018 2019 4T 19 1T 20 2T 20 Abr-20 Mai-20 Jun-20 

Taxas de juro (%)         

Mercado monetário         

  Taxa “Refi” do BCE (fim de período) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Taxas Euribor (valores médios)         

    3 meses -0,322 -0,356 -0,384 -0,406 -0,301 -0,254 -0,272 -0,376 

    6 meses -0,266 -0,302 -0,325 -0,350 -0,186 -0,192 -0,143 -0,223 

    12 meses -0,173 -0,215 -0,249 -0,269 -0,112 -0,108 -0,081 -0,147 

Dívida soberana: OT (valores médios)         

  Yield  PT, 10 anos (a) 1,84 0,76 0,32 0,44  0,97 0,81  

  Yield  Área Euro, 10 anos 1,12 0,44 0,14 0,13  0,35 0,27  

  Yield  Alemanha, 10 anos (b) 0,40 -0,25 -0,37 -0,44  -0,45 -0,52  

  Prémio de risco de PT = (a) –(b) 1,44 1,01 0,69 0,88  1,42 1,33  

Crédito a empresas         

  Novas operações até 1 M€ (exclui 
descobertos bancários) 

        

    Taxa de juro média pond. em PT 2,78 2,59 2,50 2,50  2,29 1,60  

    Tx. de juro média pond. na A. Euro 2,03 1,94 1,87 1,85  1,55 1,49  

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 Eurossistema. 

 

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

 

 
 

As taxas Euribor registaram uma subida acentuada em abril, atingindo máximos de quatro 

anos, devido a um forte aumento da procura de fundos pelos bancos para responder à 

utilização das linhas de crédito com garantia estatal pelas empresas da Área Euro. Em 
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maio, a subida foi já menos significativa nos prazos a 6 e 12 meses, tendo-se mesmo registado 

um recuo nos 3 meses. O alargamento do programa de compra de ativos do BCE no início de 

junho foi decisivo para uma forte correção em baixa das taxas Euribor nesse mês, mas não 

bastou para impedir um aumento no conjunto do segundo trimestre. 

 

Figura 4.1.2: Yields soberanas a 10 anos de alguns países da Área Euro (%) 

 

 

 

No mercado secundário de dívida pública, a yield soberana de Portugal a 10 anos aumentou 

em março e abril (para 0,97% na média desse mês, o máximo em quase um ano, com o prémio 

de risco face à Alemanha a subida para 1,42 p.p., o valor mais alto desde fev-19), 

acompanhando a subida noutros países da Europa do sul com elevados rácios de dívida 

pública, devido ao agravamento previsto na resposta à crise pandémica. Seguiu-se uma 

correção em baixa no mês de maio (para 0,81%), já em antecipação da expansão e extensão 

do programa de compra de dívida pública do BCE na reunião de junho, que se veio a confirmar.  

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

bancários) a soc. não financeiras por  inst. fin. monetárias (médias ponderadas, %) 
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A taxa de juro a sociedades não financeiras sobre novas operações até 1 M€ de Portugal 

manteve um valor de 2,5% no segundo trimestre, mas recuou até 1,6% em maio, o mínimo 

da série (iniciada em 2000) e o 5º valor mais baixo da Área Euro (1,49%), situando-se já pouco 

acima da média europeia.  
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4.2 Crédito 

 

Quadro 4.2.1: Agregados de crédito, posição em final de período 
(Tva em %, salvo outra indicação) 

 

 2018 2019 Set-19 Dez-19 Mar-20 Abr-20 Mai-20 

      Tva Mil M€ Tva 

Crédito total ao setor não financeiro 

residente, exceto Ad. Públicas (a) 
0,5 1,1 1,1 1,1 0,9 2,0 405,9 ∆  

- Particulares e emp. nome individual (b) -0,3 0,8 0,5 0,8 0,8 0,7 139,1 ∆  

  - Habitação -0,6 -0,1 -0,4 -0,1 0,3 0,5   

  - Consumo e outros fins 1,1 4,6 4,8 4,6 3,6 2,6   

- Sociedades não financeiras 0,2 1,2 0,8 1,2 0,8 2,8   

  - Privadas 0,3 1,0 1,0 1,0 0,6 2,6 266,8 ∆  

  - Públicas fora do perímetro das AP -2,1 6,8 -3,9 6,8 7,1 6,9 7,1 ∆  

         

Empréstimos das IFM 0,3 1,0 1,0 1,0 1,3 1,6 (1,6*) 309,0* 2,0 

- Particulares 0,8 1,1 0,7 1,1 1,2 1,1 (1,6*) 118,8* 1,1 

  - Habitação -0,7 0,1 -0,4 0,1 0,4 0,6 (1,5*)  0,7 

  - Consumo 11,2 8,2 9,1 8,2 7,7 5,9 (5,3*)  5,4 

  - Outros fins 0,2 -1,4 -1,4 -1,4 -3,7 -4,3 (-4,9*)  -4,7 

- Sociedades não financeiras 1,7 1,1 2,2 1,1 2,5 3,3 (2,5*) 83,6* 5,4 

  - Microempresas* 4,5* 6,2* 3,7* 6,2* 5,3* 6,6*  8,8* 

  - Pequenas empresas* -1,9* -1,1* -1,1* -1,1* 0,2* 1,0*  6,9* 

  - Médias empresas* -3,4* -1,9* -2,7* -1,9* -1,1* -0,6*  3,5* 

  - Grandes empresas* 0,6* -3,1* 1,5* -3,1* 2,0* 2,1*  -3,0* 

  - Sociedades privadas exportadoras* -0,4* -1,3* 0,6* -1,3* 0,4* 1,1*  3,7* 

- Administrações públicas -5,4 -6,5 -5,6 -6,5 -7,6 -6,6 (-6,0*) 72,4* (c) -9,1 

- IFNM -2,1 2,3 3,4 2,3 1,0 1,0 (0,3*) 27,9* -2,1 

Fonte: BdP. Dados consolidados (i.e., excluem operações entre entidades do mesmo setor institucional), exceto os assinalados 

com ∆, e com ajustamento de operações de titularização e venda de carteiras, exceto os assinalados com *. Tva = Taxa de 

variação média anual; IFM = Instituições Financeiras monetárias (inclui o BdP e as Outras IFM, OIFM: bancos, caixas económicas 

e caixas de crédito agrícola e fundos de mercado monetário); IFNM = Instituições financeiras não monetárias (incluem, 

nomeadamente, instituições financeiras de crédito (IFIC), sociedades financeiras para aquisições a crédito (SFAC), sociedades de 

leasing e de factoring e sociedades de garantia mútua). (a) Endividamento do Setor não financeiro, excluindo as Administrações 

Públicas, sob a forma de empréstimos, títulos de dívida e créditos comerciais (com base nas estatísticas monetárias e financeiras, 

da balança de pagamentos e da posição de investimento internacional, nas contas financeiras, nas estatísticas das administrações 

públicas, nas estatísticas de títulos e em dados da central de balanços e da central de responsabilidades de crédito); (b) Neste 

caso, os Particulares incluem os empresários em nome individual, além das Famílias e das ISFLSF; (c) Administração Central. 

 

Segundo dados revistos, o stock de crédito total concedido ao setor não financeiro, 

exceto Administrações Públicas (empréstimos, títulos de dívida e créditos comerciais), 

acelerou em abril (para uma taxa de variação anual, tva, de 2,0%), com origem nas Sociedades 

não financeiras Privadas, (tva de 2,6%, após 0,6% em março), a refletir as necessidades 

adicionais de crédito – devido ao decréscimo de atividade motivado pela pandemia – e o 

acesso às linhas de crédito com garantia estatal. 
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O ritmo de crescimento do stock de crédito pouco se alterou nos Particulares (onde a ligeira 

aceleração na Habitação foi contrariada pelo abrandamento no Consumo e outros fins) e nas 

Sociedades não financeiras públicas (fora do perímetro das Administrações Públicas). 

Nos empréstimos das IFM – Instituições Financeiras Monetárias (excluindo, por isso, o crédito 

das Instituições Financeiras não Monetárias, IFNM), a ligeira aceleração em abril (de 1,3% para 

1,6%) também teve origem nas Sociedades não financeiras (de 2,5% para 3,3%), em 

particular nas Microempresas (de 5,3% para 6,6%) e nas Pequenas empresas (de 0,2% 

para 1,0%), de acordo com os dados disponíveis (neste caso sem ajustamento de operações de 

titularização e venda de carteiras), sendo também de assinalar o reforço do crescimento do 

crédito às Sociedades privadas exportadoras (de 0,4% para 1,1%). 

Estas tendências acentuaram-se em maio, com o crescimento dos empréstimos a aumentar para 

8,8% nas Microempresas e 6,9% nas Pequenas, a recuperar 3,5% nas Médias, e a subir para 

3,7% nas Sociedades privadas exportadoras, certamente a refletir uma maior fluidez no 

acesso às linhas de crédito com apoio estatal que, como é sabido, tiveram um arranque 

(muito) dificultado por questões processuais.  

 

4.3 Mercado de capitais 

 

No primeiro semestre, o valor transacionado no mercado secundário a contado aumentou 

50,4% (para 18,1 mil M€), com origem na Euronext Lisbon (tvh de 54,9%, para 17,7 mil M€), 

o mercado com maior peso, que contrariou a queda na Euronext Access Lisbon (-32,2%, para 

0,4 mil M€), que representou a totalidade da negociação do sistemas de negociação 

multilateral (com menores exigências de listagem, mais apropriados à participação das PME) 

dada a ausência de transações na Euronext Growth Lisbon. 

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

 Valor transacionado Capitalização bolsista 

 2018 2019 Jan-jun 20 Dez-18 Dez-19 Jun-20 

Mercados regulamentados 24 919,2 23 315,6 17 714,6       

Tvh (%) -15,8% -9,6% 54,9%       

  Euronext Lisbon 24 919,2 23 315,6 17 714,6 190 990,4 201 265,3 209 880,8 

  Tvh (%) -15,8% -9,6% 54,9% -32,2% 5,4% 2,8% 

Sistemas de neg. multilateral 675,2 1 350,8 419,6       

Tvh (%) -39,8% 95,6% -32,2%       

  Euronext Access Lisbon (1) 675,2 1 350,8 419,6 2 641,2 3 518,2 2 856,8 

  Tvh (%) -39,8% 95,6% -32,2% -11,0% 33,2% -17,5% 

  Euronext Growth Lisbon (2) 0,0 0,0 0,0 31,1 0,0 4,5 

  Tvh (%) s.s. s.s. s.s. -5,8% -100,0% -86,1% 

Total (merc. secund. contado) 25 594,4 24 666,4 18 134,2       

Tvh (%) -16,7% -6,9% 50,4%       

Fonte: CMVM. Tvh = taxa de variação homóloga; s.s.=sem significado. (1) Designado EasyNext antes de jun-17; (2) Designado 

Alternext antes de jun-17. 
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No final de junho, a capitalização bolsista registou uma subida homóloga de 2,8% na Euronext 

Lisbon e quedas de -17,5% na Euronext Access Lisbon e -86,1% na Euronext Growth.  

No final do semestre, o índice acionista de referência PSI-20 apresentava uma queda de -15,8% 

desde o início do ano e de -14,5% em comparação homóloga (para 4390,25 pontos), a refletir a 

crise pandémica, após uma valorização de 10,2% no conjunto de 2019. 

 

4.4 Estrutura de financiamento das empresas 

 

Em termos de estrutura de financiamento das empresas, o recurso ao capital próprio 

continuou a ganhar peso nas PME em 2019 (para 37,3% do ativo) – em detrimento das outras 

fontes, sobretudo do financiamento obtido, que deixou de ocupar o lugar cimeiro em 2018 –, 

tendência que se observa desde 2012, na sequência do PAEF. De acordo com dados revistos, 

desde 2017 que a capitalização das PME supera a das grandes empresas, onde a melhoria 

tem sido relativamente menor. 

 

Quadro 4.4.1: Estrutura de financiamento (% do ativo total) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Var.  

19-09 

 PME   

Capital próprio 26,9 26,9 25,8 25,2 26,9 27,9 30,4 31,9 33,3 35,4 37,3 10,4 

Financiamento 37,9 40,0 40,5 42,3 40,3 39,6 38,3 36,6 35,4 34,2 33,0 -4,9 

Fornecedores 12,6 12,9 12,7 12,2 11,8 11,3 10,9 10,9 10,8 10,3 10,3 -2,3 

Outros 22,7 20,3 21,0 20,3 20,9 21,1 20,4 20,6 20,6 20,1 19,4 -3,3 

             

 Grandes empresas   

Capital próprio 32,8 36,5 35,9 34,8 33,5 31,7 32,9 32,3 32,2 34,9 35,4 2,6 

Financiamento 35,7 35,5 37,8 39,1 39,2 38,7 38,1 38,5 38,6 34,3 33,4 -2,3 

Fornecedores 11,0 11,5 11,3 10,4 10,0 10,9 10,9 11,4 11,9 12,3 12,1 1,1 

Outros 20,5 16,6 15,1 15,6 17,4 18,7 18,2 17,8 17,3 18,5 19,1 -1,4 

Fonte: GEE (Gabinete de Estratégia e Estudos), Ministério da Economia. 
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5. MERCADO DE TRABALHO 

 

No 1º trimestre, a taxa de desemprego manteve-se em 6,7%, valor ligeiramente inferior ao 

do período homólogo (6,8%), a refletir uma queda homóloga dos desempregados (-1,6%) 

superior à da população ativa (-0,4%), tendo o emprego recuado -0,3%, que constitui a 

primeira variação homóloga negativa desde o 3º trimestre de 2013. A redução dos 

ativos teve como contrapartida uma subida homóloga de 0,8% da população inativa. 

A taxa de desemprego de longa duração recuou para um novo mínimo da série (2,9%), 

enquanto a taxa de desemprego jovem prosseguiu em alta, subindo para 19,7%. 

 
Figura 5.1: Taxa de desemprego total, jovem e de longa duração 

 (%, sem correção de sazonalidade) 

 

 

O detalhe da evolução homóloga (que expurga efeitos de sazonalidade) mostra que a redução 

da população desempregada no 1º trimestre teve origem no setor terciário e nos níveis de 

qualificação básico e superior, enquanto a queda do emprego se concentrou nos setores 

primário e secundário, no ensino básico e nos contratos com termo.  

 

Nas regiões, apenas o Algarve e o Centro registaram aumentos da taxa de desemprego face ao 

trimestre anterior. Em comparação homóloga, as subidas no Centro e (em menor medida) no 

Alentejo foram contrariadas pelo recuo nas demais regiões. Apesar do aumento (homólogo e em 

cadeia), a taxa de desemprego da região Centro continuou a ser a mais baixa a nível nacional, 

enquanto o máximo passou a pertencer ao Algarve. 

 

No que se refere a informação mais recente, destacam-se as Estimativas Mensais do Mercado 

de Trabalho do INE relativas a maio, onde é referido que “a evolução (…) continua a ser marcada 

pelo impacto da pandemia COVID-19. Entre fevereiro e maio (estimativa provisória), 

assistiu-se a uma forte redução do emprego de 4,0%. No entanto, essa redução não foi 
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acompanhada por um aumento na taxa de desemprego (definição OIT), tendo até diminuído 

nesse período (0,9 p.p.) [para 5,5%]. Em contrapartida, aumentou significativamente o número 

de inativos (…) em dois grupos que estão na fronteira com a população ativa: inativos que, 

embora pretendam trabalhar, não fizeram diligências ativas para procurar trabalho e 

inativos que, embora pretendam trabalhar e tenham procurado ativamente trabalho, não 

estavam disponíveis para iniciar trabalho na semana de referência ou nas duas (…) 

seguintes. Refletindo (…) esta situação, a taxa de subutilização do trabalho apresentou um 

comportamento inverso ao da taxa de desemprego (aumentou 1,8 p.p. [para 14,2%])”. 

 
Quadro 5.1: Inquérito trimestral ao emprego do INE 

 2019 1T 19 4T 19 1T 20 Tvh (%) Tvc (%) 

População ativa (103 indivíduos) 5 252,6 5 233,9 5 260,0 5 213,9 -0,4 -0,9 

Taxa de atividade (%) 51,2  51,0  51,2  50,7   

População empregada (103) 4 913,1 4 880,2 4 907,6 4 865,9 -0,3 -0,9 

- Por nível de qualificação       

  Ensino básico: até 3º ciclo 2 133,7 2 142,3 2 111,7 2 060,8 -3,8 -2,4 

  Ensino secundário ou pós-secundário 1 405,2 1 365,7 1 422,4 1 420,9 4,0 -0,1 

  Ensino superior 1 374,1 1 372,2 1 373,5 1 384,1 0,9 
 

 

 

 

 

 

0,8 

- Por setor       

  Sector Primário 270,1  282,1  247,6  256,6 -9,1 3,6 

  Sector Secundário 1 212,4 1 214,8 1 213,7 1 195,0 -1,6 -1,5 

  Sector Terciário 3 430,6 3 383,3 3 446,4 3 414,3 0,9 -0,9 

Trab. por conta de outrem (103) 4 084,8 4 042,6 4 083,1 4 053,6 0,3 -0,7 

  Com contrato de trabalho sem termo 3 235,8 3 181,1 3 251,6 3 279,8 3,1 0,9 

  Com contrato de trabalho com termo 718,8  724,1  706,6  643,0 -11,2 -9,0 

População desempregada (103)  339,5 353,6 352,4 348,1 -1,6 -1,2 

  Ensino básico: até 3º ciclo  153,0 167,0 146,6 148,2 -11,2 1,1 

  Ensino secundário ou pós-secundário  109,4 108,7 121,8 125,0 15,1 2,6 

  Ensino superior  77,1 78,0 84,0 74,8 -4,1 -10,9 

Desemp. à procura de novo emprego (103)  301,8 319,8 306,1 308,5 -3,5 0,8 

  Oriundos do Sector Primário  9,5 11,7 n.d. n.d. n.d. n.d. 

  Oriundos do Sector Secundário  65,6 70,3 65,8 75,9 8,0 15,3 

  Oriundos do Sector Terciário  203,9 214,9 211,2 208,6 -3,0 -1,3 

Taxa de desemprego (%)  6,5 6,8 6,7 6,7   

  Homens   5,8 6,0 6,0 6,1   

  Mulheres  7,1 7,6 7,5 7,2   

  Jovens (15-24 anos)  18,3 17,6 19,5 19,7   

  Longa duração (12 ou mais meses)  3,2 3,2 3,2 2,9   

  Regiões        

    Norte  6,7 6,8 7,1 6,8   

    Centro  4,9 4,9 5,2 6,0   

    A. M.  Lisboa  7,1 7,8 7,1 7,0   

    Alentejo  6,9 6,3 7,3 6,4   

    Algarve  7,1 9,4 6,8 7,5   

    R. A. Açores 7,9 8,4 7,6 7,2   

    R. A. Madeira  7,0 7,0 7,0 5,6   

População inativa (103) 5 010,8 5 031,4 5 004,7 5 070,2 0,8 1,3 

Fonte: INE. Tvh(c)= taxa de variação homóloga (em cadeia); n.d. = não disponível.  
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6. CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS 

 

Segundo dados do Banco Mundial, no segundo trimestre agravou-se a queda em cadeia dos 

índices de preços das matérias-primas, a refletir a redução da procura devido à crise 

provocada pela pandemia por COVID-19, embora em maio e junho já se tenha assistido a 

variações mensais bastante positivas devido ao desconfinamento e alguns sinais de melhoria 

nos dados económicos. 

O índice de energia registou taxas de variação em cadeia, tvc, de -35,7% no segundo trimestre 

(após -18,5% no primeiro), 32,0% em maio e 24,7% em junho, influenciado pela evolução da 

cotação do brent (-37,8%, 32,9% e 28,7%, respetivamente, levando a cotação a situar-se em 

39,9 dólares por barril, em termos médios, no mês de junho). Nos restantes índices, as 

magnitudes de variação foram muito inferiores, com o índice de metais de base a registar tvc 

de -7,3% no trimestre, 2,4% em maio e 7,8% em junho, e o índice de agricultura -4,1%,            

-0,1% e 2,5%, respetivamente, com destaque para a evolução do algodão (-11,8%, 3,4% e 

3,2%), que se situou em 1,49 dólares por quilo no mês de junho. 

 

Figura 6.1: Índices de matérias-primas: Agricultura, Energia e metais (2010=100) 
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7. CUSTOS DA ENERGIA 

 

7.1 Eletricidade 

 

Os preços médios da eletricidade sem IVA e outros impostos dedutíveis pagos pela 

indústria nacional foram um pouco superiores à média da UE (27) na maioria dos escalões de 

consumo no segundo semestre de 2019, com exceção do primeiro e do terceiro, continuando 

a situar-se dentro da metade de países com preços mais altos, entre as posições 7ª e 11ª até ao 

penúltimo escalão (e 5ª no último escalão, mas apenas com 20 países para comparar). Em termos 

de evolução, todos os escalões registaram variações homólogas negativas e, com exceção do 

último, inferiores às verificada na UE (que foram positivas, salvo nos dois últimos escalões). 

 

Quadro 7.1.1: Preços sem IVA (e outros imp. ded.) da eletricidade na indústria (€/KWh) 

 Portugal UE (27) 

 2S 18 1S 19 2S 19  2S 19 1S 19 2S 19 

    #UE 28 (sem imp., taxas)   

Bandas de consumo       

IA: Consumo < 20 MWh 0,1981 0,1580 0,1906 11º em 26 (15º) 0,2001 0,2021 

Tvh (%) -1,1 -23,0 -3,8  6,1 8,4 

IB: [20; 500 MWh [ 0,1495 0,1384 0,1469 8º em 27 (12º) 0,1462 0,1438 

Tvh (%) -1,6 -7,2 -1,7  7,8 4,5 

IC: [500; 2 000 MWh [ 0,1170 0,1145 0,1145 8º em 27 (13º) 0,1202 0,1173 

Tvh (%) 2,0 2,0 -2,1  7,8 5,1 

ID: [2 000; 20 000 MWh [ 0,1090 0,0995 0,1048 7º em 27 (10º) 0,1036 0,1008 

Tvh (%) 4,5 -5,1 -3,9  9,6 5,9 

IE: [20 000Wh; 70 000 MWh [ 0,0963 0,0892 0,0863 8º em 27 (13º) 0,0842 0,0839 

Tvh (%) 10,9 0,1 -10,4  9,9 7,3 

IF: [70 000; 150 000 MWh] 0,0877 0,0805 0,0789 7º em 25 (12º) 0,0775 0,0713 

Tvh (%) 6,8 -1,3 -10,0  12,2 -2,7 

IG: Consumo > 150 000 MWh 0,0787 0,0743 0,0762 5º em 20 (7º) 0,0627 0,0622 

Tvh (%) 8,4 9,4 -3,2  1,6 -4,5 

Fonte: Eurostat. # UE 28 (sem imp., taxas) = ranking do preço de Portugal  sem IVA e outros impostos dedutíveis (sem todos os 

impostos e taxas) na UE 28; Mwh= megawatts/hora; tvh= taxa de variação homóloga. 

 

Excluindo a totalidade de impostos e taxas (para aferir os preços de mercado sem a 

influência global da fiscalidade), o posicionamento relativo dos preços da eletricidade nacional no 

panorama europeu melhora na generalidade dos escalões, significando que as empresas 

industriais portuguesas são relativamente mais afetadas por impostos não dedutíveis em 

comparação com as congéneres europeias. 

Reitera-se que os preços nacionais da eletricidade seriam superiores se não houvesse défice e 

dívida tarifária, o que pioraria a comparação face ao resto da UE, onde esta situação não existe. 
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7.2 Gás natural 

 

No primeiro semestre de 2019, os preços médios nacionais do gás natural sem IVA e 

outros impostos dedutíveis pagos pela indústria situaram-se acima da média da UE (27) em 

todos os escalões de consumo comparáveis (Portugal não tem dados no sexto escalão), nalguns 

casos de forma bastante significativa. Os preços nacionais são mesmo dos mais altos na UE, 

sobretudo no 1º escalão de consumo (2ª posição), onde se situará uma larga franja de PME. 

A dinâmica também foi desfavorável, com variações homólogas dos preços claramente 

superiores à média da UE em todos os escalões de consumo comparáveis. 

 

Quadro 7.2.1: Preços sem IVA (e outros imp. ded.) do gás natural na indústria (€/GJ) 

 Portugal UE (27) 

 2S 18 1S 19 2S 19 2S 19 1S 19 2S 19 

    #UE (sem imp. taxas)   

Bandas de consumo       

I1: Consumo < 1 000 GJ 15,33 16,10 16,85 2º em 24 (1º) 13,44 13,86 

Tvh (%) -1,6 6,9 9,9  7,1 1,6 

I2: [1 000; 10 000 GJ [ 11,37 13,05 11,97 8º em 25 (2º) 11,62 11,53 

Tvh (%) 9,1 12,6 5,3  7,9 0,1 

I3: [10 000; 100 000 GJ [ 8,21 9,05 8,67 11º em 25 (5º) 9,27 8,55 

Tvh (%) 9,1 19,2 5,6  7,1 -2,9 

I4: [100 000; 1 000 000 GJ [ 7,54 7,72 7,37 7º em 24 (4º) 7,50 6,77 

Tvh (%) 18,8 16,8 -2,3  6,3 -8,9 

I5: [1 000 000; 4 000 000 GJ] 7,35 7,38 6,38 8º em 20 (4º) 6,77 5,64 

Tvh (%) 18,8 20,3 -13,2  3,0 -21,3 

I6: Consumo > 4 000 000 GJ     6,48 5,18 

Tvh (%)     0,3 -29,5 

Fonte: Eurostat. # UE (sem imp., taxas) = ranking do preço de Portugal sem IVA e outros impostos e taxas dedutíveis (sem todos 

os impostos e taxas) nos países com informação disponível da UE; GJ= gigajoules; tvh= taxa de variação homóloga. Nota: não 

há dados para Portugal (e vários outros países europeus) no escalão acima de 4 000 000 GJ. 

 

Excluindo todos os impostos e taxas, os preços do gás natural à indústria de Portugal são 

ainda mais desfavoráveis na comparação com a UE (posições entre a 1ª a 4ª nos vários escalões), 

sinalizando que os impostos não dedutíveis são relativamente baixos face aos demais países. 

Mais importante, continua em evidência que a indústria enfrenta preços relativamente 

elevados do gás natural antes da influência da fiscalidade. 
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7.3 Combustíveis 

 

De acordo com dados da DGEG (Direção-geral de Energia e Geologia), no segundo trimestre 

registou-se um forte agravamento da queda homóloga do preço médio do gasóleo em 

Portugal (de -3,8% para -29,5% antes de impostos e de -0,8% para -14,3% após impostos), 

embora já com uma atenuação da descida nos dados mensais, refletindo a evolução do preço do 

petróleo nos mercados internacionais (analisada no Capítulo 6). 

Em junho, último mês com dados disponíveis, a queda homóloga já se tinha atenuado para 

valores de -25,4% antes de impostos e -11,6% no preço de venda final, que se situou em 1,185 

euros por litro (já significativamente acima da média de 1,177 euros no segundo trimestre). 

 
Quadro 7.3.1: Preço do gasóleo rodoviário em Portugal e na UE (€/litro) 

 2017 2018 2019 3T 19 4T 19 1T 19 2T 19 Jun-20 

Preço sem impostos*         

  Portugal 0,543 0,624 0,667 0,611 0,627 0,597 0,444 0,451 

    Tvh (%) 18,6 14,3 6,8 -4,5 -2,6 -3,8 -29,5 -25,4 

    Ranking na UE (28) 7º 10º 6º      

  UE (28) 0,512 0,607 0,650      

    Tvh (%) 16,6 18,4 7,1      

Preço de venda final*         

  Portugal 1,242 1,347 1,331 1,349 1,369 1,350 1,177 1,185 

    Tvh (%) 11,0 8,2 -1,2 -1,3 -0,2 -0,8 -14,3 -11,6 

    Ranking na UE (28) 9º 9º 9º      

  UE (28) 1,214 1,339 1,306      

    Tvh (%) 8,0 10,2 -2,5      

Peso da tributação (%)         

  Portugal 56,3 53,7 49,9      

  UE (28) 57,8 54,7 50,5      

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. INFLAÇÃO, CÂMBIOS E COMPETITIVIDADE PELOS 
CUSTOS 

 

8.1 Inflação e câmbios 

 

No segundo trimestre, a taxa de inflação homóloga de Portugal (medida pelo IHPC) teve 

uma redução significativa (de 0,5% para -0,2%, apesar de uma recuperação para 0,3% em 

junho), no contexto da pandemia, mas inferior à da Área Euro (de 1,1% para 0,2%), o que 

atenuou o diferencial negativo de inflação. Nos EUA, os dados disponíveis, de abril e maio, 

mostraram uma redução ainda mais acentuada da inflação (para 0,3% e 0,1%, respetivamente, 

após 2,1% no primeiro trimestre), alinhando com os valores da Área Euro nesses dois meses. 

 
Figura 8.1.1: Taxas de inflação homólogas (%) de Portugal, UE (IHPC) e EUA (I 

PC), e diferencial de inflação entre Portugal e a UE (p.p.) 

 

 

O câmbio euro/dólar apreciou-se 3,2% em cadeia no mês de junho (para 1,1255 dólares por 

euro, o máximo de um ano), praticamente anulando a queda em termos homólogos, para o que 

contribuiu o aumento do número de casos de Covid-19 nos EUA e um maior controlo na Europa.  

Figura 8.1.2: Taxa de câmbio euro/dólar (média mensal) 
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8.2 Competitividade pelos custos laborais 

 

O indicador de competitividade-custo da economia nacional face aos 37 principais parceiros, 

após um ganho assinalável em 2019 (depreciação de 1,7% no índice de taxa de câmbio real 

efetiva, ITCRE, segundo dados revistos), pela primeira vez em vários anos, registou uma melhoria 

já pouco significativa no primeiro trimestre de 2020 (0,1%, após 1,3% no trimestre anterior), 

devido à menor depreciação nominal do euro (0,2%, face a 0,6% no trimestre anterior), mas 

sobretudo ao retorno a um diferencial positivo (embora ligeiro) de variação dos custos 

laborais unitários (CLU), passando de -0,7 p.p. para 0,1 p.p. 

 

Figura 8.2.1: Evolução da competitividade-custo e das componentes cambial e de diferencial 

de CLU face ao exterior: 37 parceiros (tvh em % do ITCRE e do ITCNE5, e diferença em p.p.) 

  

 
5 ITCRE é o índice de taxa de câmbio real efetiva, medido com o deflator custos laborais unitários, CLU, face a 37 parceiros 

comerciais. ITCNE é o índice de taxa de câmbio nominal efetiva, medido também face a 37 parceiros. 
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9. AJUSTAMENTO DA ECONOMIA PORTUGUESA 

 

9.1 Equilíbrio externo 

 

Nos quatro primeiros meses do ano observou-se um agravamento do défice Balança corrente 

e de capital em termos homólogos (para -0,9 mil M€), a refletir a deterioração expressiva da 

Balança Corrente (para -1,6 mil M€), que foi atenuada pelo aumento do excedente da Balança 

de Capital (para 0,7 mil M€), influenciado pelo fecho do atual quadro comunitário de apoio. 

Ao nível da Balança Corrente, a evolução desfavorável teve origem da diminuição expressiva 

do excedente da balança de serviços e, em menor medida, no agravamento do défice da balança 

de rendimentos primários, mas do que compensado a melhoria registada nas balanças de 

bens (atenuação do saldo negativo) e de rendimentos secundários (reforço do excedente). 

 
Quadro 9.1.1: Balanças corrente e de capital (M€) 

 2018 2019 Jan-Abr 19 Jan-Abr 20 Var. hom. Var. abs. 

Balança Corrente 792 -182 -587 -1 579 169,1% -992 

  Balança de bens e serviços 1492 818 -1247 -2239 79,6% -993 

    Bens -15 847 -16 666 -5 517 -5 138 -6,9% 379 

    Serviços 17 339 17 484 4 270 2 899 -32,1% -1 371 

  Rendimentos primários -4 875 -5 211 -419 -536 27,9% -117 

  Rendimentos secundários 4 175 4 212 1 079 1 196 10,9% 117 

Balança de Capital 2 039 2 053 386 714 85,1% 328 

Balanças corrente e de capital 2 832 1 871 -201 -865 330,1% -664 

Fonte: BdP. M€= milhões de euros; s.s.=sem significado. 

 

A posição de investimento internacional6 em percentagem do PIB continuou a melhorar no 

final do primeiro trimestre (-100,2%, que compara com -101,2% no final de 2019), 

registando o valor mais alto desde o final de 2018. 

 

9.2 Endividamento 

 

O rácio no PIB da dívida bruta não consolidada do setor não financeiro recuou para 

338,5% no final de 2019, o valor mais baixo desde março de 2009, refletindo quedas no setor 

público e privado (empresas e particulares). No entanto, o movimento inverteu-se no final de 

março deste ano, tendo-se registado uma subida (pela primeira vez desde o 3º trimestre de 

2014) para 342,1% no conjunto do setor não financeiro, com origem nos vários setores (apenas 

as pequenas empresas registaram ainda uma descida), com maior magnitude no Setor Público. 

 
6 A posição de investimento internacional (posição externa líquida) é dada pela diferença entre os ativos e os passivos 

sobre o exterior, sendo um conceito mais abrangente que o da dívida externa líquida. 
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Quadro 9.2.1: Rácios de dívida bruta não consolidada no setor não financeiro (% do PIB) 

 Dez-15 Dez-16 Dez-17 Dez-18 Dez-19 Mar-20 

1. Setor Público não Financeiro 166,0 165,5 159,9 154,2 149,5 152,1 

2. Setor Privado não Financeiro 225,6 213,5 206,1 197,2 189,0 190,0 

2.1 Empresas privadas 146,6 139,0 135,1 129,2 123,4 124,2 

      Microempresas (344 mil) 38,0 35,3 33,1 32,8 31,4 32,0 

      Pequenas empresas (34 mil) 24,2 23,1 23,3 21,7 20,8 20,7 

      Médias empresas (6 mil) 26,5 25,8 24,7 25,2 24,2 24,3 

      Grandes empresas (1 milhar) 44,0 43,5 44,0 40,0 37,8 38,0 

      Sedes sociais 13,9 11,3 9,9 9,4 9,2 9,2 

2.2 Particulares 79,0 74,5 71,0 68,0 65,6 65,7 

3. Setor não financeiro= 1+2 391,6 378,9 366,0 351,3 338,5 342,1 

Fonte: BdP. Valores (em final de período) de dívida não consolidada, i.e., incluindo as dívidas entre setores. 

 

9.3 Contas públicas 

 

Em junho foi apresentada pelo Governo a Proposta de Orçamento Suplementar, com vista 

a financiar as medidas de emergência económica e social e as do PEES. O Relatório da 

Proposta de Orçamento Suplementar deu conta de uma revisão da projeção do saldo 

orçamental de um excedente de 0,2% do PIB no orçamento inicial para um défice de 6,3%, 

passando a estimativa da dívida pública de 116,2% para 134,4% do PIB, valores assente numa 

queda prevista de -6,9% do PIB em termos reais do PIB (conforme referido na secção 2.2). 

A análise do Conselho de Finanças Públicas ao Relatório da Proposta de Orçamento Suplementar 

e restantes elementos apontou que o “cenário macroeconómico subjacente à PAOE/2020 – 

que não foi sujeito à apreciação prévia por parte do CFP por se tratar de uma revisão orçamental 

– representa riscos orçamentais consideráveis. Tal deve-se ao facto de ter uma perspetiva 

aparentemente otimista quando comparada com as outras previsões oficiais mais recentes [o 

que pode ser constatado no Quadro 2.2.1 da secção 2.2 de Previsões deste Envolvente]”. 

“As medidas de resposta orçamental ao impacto económico da pandemia deverão ser 

responsáveis por (…) um impacto orçamental direto (…) no saldo de 3408 M€ (1,7% do 

PIB)(…). A dívida (…) deverá aumentar 16,7 p.p. em 2020, para 134,4% do PIB, mas (…) não 

se antecipa uma deterioração significativa do custo de financiamento”. 

Por sua vez, a análise técnica da UTAO (Unidade Técnica de Apoio Orçamental do Parlamento) 

chama a atenção que “a acentuada deterioração do saldo primário projetada (…), equivalente 

a 6,4 p.p. do PIB, decorre do aumento da despesa primária em 6,9 p.p. do PIB” que “não 

encontra paralelo na evolução registada desde 1995 e coloca, no espaço de um ano, o peso 

daquela despesa no PIB num nível ligeiramente superior ao registado no início do PAEF”. A UTAO 

lamenta a insuficiência de informação no Orçamento Suplementar. Por exemplo, “não é 

possível aferir (…) quanto do agravamento do saldo orçamental se deve ao impacto das 

medidas adotadas na primeira fase nem quanto se deve ao impacto das medidas contidas no 

https://dre.pt/application/conteudo/135391594
https://www.dgo.gov.pt/politicaorcamental/OrcamentodeEstado/2020/Alteracao%20ao%20Orcamento%20Estado/OE2020Suplementar_Proposta_Relatorio.pdf
https://www.dgo.gov.pt/politicaorcamental/OrcamentodeEstado/2020/Alteracao%20ao%20Orcamento%20Estado/OE2020Suplementar_Proposta_Relatorio.pdf
https://www.cfp.pt/pt/publicacoes/orcamento-do-estado/analise-da-revisao-ao-orcamento-do-estado-para-2020
https://www.dgo.gov.pt/politicaorcamental/OrcamentodeEstado/2020/Alteracao%20ao%20Orcamento%20Estado/OE2020Suplementar_Proposta_Relatorio.pdf
https://www.dgo.gov.pt/politicaorcamental/Paginas/OEpagina.aspx?Ano=2020&TipoOE=Altera%u00e7%u00e3o+ao+Or%u00e7amento+do+Estado&TipoDocumentos=Lei+%2f+Mapas+Lei+%2f+Relat%u00f3rio
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764e554e5052693942636e463161585a765132397461584e7a59573876565652425479395063734f6e5957316c626e52764a5449775a47386c4d6a4246633352685a47387656565242547931535a5777744d544d744d6a41794d463951515539464d6a41794d4335775a47593d&fich=UTAO-Rel-13-2020_PAOE2020.pdf&Inline=true
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PEES”. “Perante esta restrição, a UTAO rastreou exaustivamente a lista de medidas no PEES” 

e concluiu que “grande parte das medidas é financiada através de apoios europeus, sendo 

que para a esmagadora maioria (…) não é possível (…) apreender que percentagem e valor de 

financiamento comunitário corresponde a cada medida”. 

“As medidas com impacto orçamental previstas no PEES são agrupadas em três eixos 

de estímulos [seguindo a própria classificação do PEES]: ao emprego, à dimensão social e a 

empresas. A vertente de proteção ao emprego, que se estima que possa representar 2274 M€, 

assenta em medidas de incentivo relacionado com a manutenção do emprego e a retoma 

progressiva da atividade económica [“medidas de apoio ao lay-off, incentivo financeiro 

extraordinário à normalização da atividade empresarial, formação profissional, obras de 

proximidade, apoios a áreas como a cultura e turismo e ainda a promoção do teletrabalho”]. As 

medidas de cariz social, estimadas em 747 M€, assentam em universalização da escola digital, 

combate à pobreza e reforço do Serviço Nacional de Saúde. O incentivo previsto para as 

empresas é assente, essencialmente, em medidas que à partida não têm impacto 

orçamental e consubstanciam-se em mecanismos de financiamento assentes em 

empréstimos estatais e garantias públicas de linhas de crédito e seguros de crédito à 

exportação”. Estas medidas visando diretamente as empresas “representam um impacto 

orçamental estimado de 116,5 M€ [em 2020], sendo este encargo comparticipado, em 

montante incerto, por fundos europeus”. 

De notar que o Relatório da Proposta de Orçamento Suplementar evidencia um aumento de 

pouco mais de 1% do PIB (de 2020) na despesa com subsídios, onde o Governo refere “se 

encontram classificadas as medidas de apoio às empresas [classificação diferente da do 

PEES], como o lay-off simplificado, o incentivo extraordinário à normalização da atividade 

empresarial e o apoio à retoma progressiva”. 

A UTAO refere ainda que, ao nível do “Quadro Temporário de Apoio Estatal (…) aprovado 

pela Comissão Europeia a 19 de março e alterado a 3 de abril, (…) [prevendo garantias a 

empréstimos e apoios diretos por parte do Estado português] o PE/2020 e a PAOE/2020 (…) não 

informam sobre o montante dos apoios diretos à economia, nem sobre a eventual 

conversão parcial destas garantias em subvenções”. 

Segundo a UTAO, “no que concerne à receita total, verifica-se um ligeiro aumento do seu 

peso no PIB [no Orçamento Suplementar], permanecendo assim em patamares elevados 

face ao nível de atividade económica numa perspetiva histórica. Não obstante o decréscimo 

nominal de 4,8% do PIB projetado na PAOE/2020, a receita aumenta ligeiramente o seu peso no 

PIB em 2020, em 0,5 p.p.. Por componentes, as rubricas da receita mais dependentes da evolução 

da atividade económica, como as receita fiscal e contributiva, evidenciam quedas face a 

2019. Para a redução destas receitas contribuem também medidas fiscais de apoio às 

empresas e ao emprego adotadas na resposta à pandemia (…), embora se desconheça a sua 

exata quantificação. A redução da receita nominal só não se revela mais acentuada na PAOE/2020 
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porque as projeções das outras receitas correntes e das receitas de capital apontam para 

aumentos em 2020”, que não são explicados. A medida de criação de um adicional de 

solidariedade sobre o setor bancário “é a única que visa aumentar a receita (33 M€)”, 

segundo a UTAO, e “não tem a ver com a COVID-19”, sendo claramente insuficiente para explicar 

o acréscimo de outras receitas correntes. 

Note-se que as medidas fiscais de apoio às empresas se afiguram de impacto limitado a 

curto prazo, por dependerem da retoma da confiança e da capacidade de investimento e 

geração de lucros, como é o caso da melhoria do Regime de dedução de prejuízos em sede 

de IRC, o Incentivo às reestruturações empresariais para MPME e o Crédito Fiscal 

Extraordinário ao Investimento II. Outra medida relevante, o Fundo público de 

capitalização gerido pelo Banco de Fomento (que precisa ainda da autorização da Comissão), 

terá uma operacionalização lenta, pois depende da aprovação do Plano de Recuperação Europeu. 

A UTAO aponta “vários fatores de risco em torno das projeções orçamentais, com efeitos 

maioritariamente descendentes sobre o saldo orçamental, nomeadamente ao nível das outras 

despesas de capital – onde se incluem as injeções e transferências de capital para entidades 

fora do sector das Administrações Públicas, como é o caso da TAP [cujo empréstimo foi 

orçamentado em 1200 M€ em Contabilidade Pública] e do Novo Banco – ou ainda 

garantias do Estado relacionadas com a resposta de emergência à COVID e com o PEES, cujo 

valor ascende a 15 mil M€. A este montante “poderão acrescer mais garantias sem utilização 

ainda prevista, uma vez que, com a aprovação dos tetos solicitados na Proposta de Lei n.º 

33/XIV, as AP poderão emitir até 24,9 mil M€ em termos líquidos até 31 de dezembro”. 

No dia 3/7 teve lugar a aprovação final do Orçamento Suplementar no Parlamento.  

Na sequência de alterações à proposta inicial em sede de especialidade – com destaque 

para a suspensão automática do pagamento por conta de IRC em 2020 para as MPME –, 

o Secretário de Estado adjunto do Primeiro-ministro referiu que o défice público poderá ser 

revisto para perto de 7% do PIB em 2020, devido à diminuição de receita (“até 1000 M€ de 

receita a menos”) e ao aumento de 400 M€ na despesa. 

 

Relativamente à síntese de execução orçamental mais recente da DGO, referente ao período de 

janeiro a maio, destacam-se a seguir alguns elementos da análise da UTAO: 

 “Em termos comparáveis, no período janeiro-maio o saldo global das Administrações 

Públicas foi -3168 M€, o que corresponde a uma deterioração de 3966 M€ na posição orçamental 

em contabilidade pública.  

• O objetivo do OE/2020 aprovado em fevereiro tem subjacente uma diminuição de 1509 M€ no 

saldo global e a variação até ao final do mês de maio foi superior ao previsto para o conjunto do 

ano. A PAOE/2020 prevê uma redução de 13 156 M€ no saldo global.  

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=aprovacao-do-orcamento-suplementar-foi-um-passo-muito-importante-para-a-estabilizacao-economica-e-social
https://www.dgo.gov.pt/execucaoorcamental/Paginas/Sintese-da-Execucao-Orcamental-Mensal.aspx?Ano=2020&Mes=Junho
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764e554e5052693942636e463161585a765132397461584e7a5957387656565242547939466547566a64634f6e77364e764a54497754334c44703246745a5735305957776c4d6a426c625355794d454e76626e5268596d6c73615752685a47556c4d6a42517737706962476c6a59533956564546504c564a6c624330784e6930794d444977583056345a574e6654334a6a4c554e514c553168615449774d6a41756347526d&fich=UTAO-Rel-16-2020_Exec_Orc-CP-Mai2020.pdf&Inline=true
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• O impacto direto conhecido das medidas de política COVID-19 (1784 M€) representa 

45% do agravamento do saldo global. 

• A parte restante (55%) é explicada por medidas de política COVID-19 não identificadas, 

deterioração da economia (estabilizadores automáticos e efeitos noutros agregados 

orçamentais) e outros eventos, sendo impossível quantificar os contributos de cada parcela 

com a informação disponível. (…) 

• A receita efetiva das Administrações Públicas registou uma quebra homóloga de -4,4%, 

determinada pela receita fiscal (-3,6 p.p.) e pelas outras receitas correntes (-1,2 p.p.) e 

fracamente mitigada pela receita contributiva e de capital (0,1 p.p. cada). 

• A receita fiscal apresenta um decréscimo de 6,5% (-1186 M€), maioritariamente determinado 

pelos impostos indiretos, designadamente o IVA. Esta evolução reflete a aceleração dos efeitos 

da pandemia (…) e das medidas de política para lhe fazer face. Entre estas, destacam-se a 

prorrogação do prazo de cumprimento das obrigações fiscais, a flexibilização na 

entrega das retenções na fonte de IRS e IRC e do pagamento do IVA, e a suspensão de 

execuções fiscais. O seu impacto direto (869 M€) tem um peso de 73% na quebra homóloga 

da receita fiscal. Tratando-se de meros diferimentos de receita, o seu efeito deverá esbater-

se durante o segundo semestre, mas há (…) o risco de perda de créditos (…). 

• Excluindo os efeitos das medidas de política COVID-19, a contração da receita fiscal 

reduz-se para 1,7% (-317 M€), sendo esta variação determinada pelos impostos indiretos e 

atribuível ao funcionamento dos estabilizadores automáticos. 

• Quanto à despesa efetiva, o crescimento homólogo até maio de 7,7% ficou abaixo da taxa 

de variação prevista para o (…) ano 2020, quer no OE/2020 (8,0%), quer na PAOE/2020 (13,0%).  

• Tendo por referência o OE/2020, o crescimento até maio de 2020 das transferências 

correntes, da aquisição de bens e serviços, das despesas com pessoal e das 

transferências de capital foi superior ao previsto no OE/2020, sendo mais do que compensado 

pela baixa execução das restantes componentes de despesa.” 

 

 

 

 

 

 


