NOTA – PROJEÇÕES PARA A ECONOMIA PORTUGUESA: 2017-2019
O Banco de Portugal reviu em alta, no dia 29 de março, as suas previsões económicas para o
período 2017-2019.
Destas previsões, destaca-se o seguinte:
1. Após um aumento de 1,4% em 2016, o produto interno bruto (PIB) português deverá
crescer 1,8% em 2017, 1,7% em 2018 e 1,6% em 2019.
2. A evolução da atividade ao longo do horizonte de projeção está sustentada num
crescimento forte das exportações – com ganhos de quota de mercado – e numa
recomposição da procura interna no sentido de um maior dinamismo do investimento
– com destaque para o investimento empresarial. Por seu turno, em 2018 e 2019, o
consumo privado deverá passar a crescer em linha com o rendimento disponível real.
3. Comparativamente com as anteriores projeções, publicadas no Boletim Económico de
dezembro, a taxa de crescimento anual do PIB foi revista em alta para todo o horizonte
de projeção. Esta revisão traduziu um dinamismo da atividade económica no final de
2016 e início de 2017 superior ao antecipado, bem como o impacto globalmente
favorável das hipóteses de enquadramento externo. Em particular, a revisão em alta
da procura externa e o efeito da depreciação do euro mais do que compensaram o
efeito negativo da alteração dos termos de troca, associado à subida do preço do
petróleo.
4. O elevado crescimento da formação bruta de capital fixo (FBCF) constitui uma
característica saliente desta projeção macroeconómica. Após um aumento de 5% em
2016, a FBCF empresarial deverá manter um crescimento em torno de 6% ao longo do
horizonte de projeção. A evolução da FBCF empresarial reflete, entre outros fatores, a
necessidade de recuperação do stock de capital e o aumento da taxa de utilização da
capacidade produtiva.
5. O investimento, tanto privado como público, deverá beneficiar da normalização da
atribuição de financiamento através de fundos europeus, que se antecipa que ocorra
após a fase inicial de transição para o atual programa Portugal 2020.
6.

O ritmo de crescimento económico projetado é, apesar desta revisão em alta, inferior
ao necessário para o reinício do processo de convergência real face à área do euro. O
Banco de Portugal considera, neste contexto que é importante aprofundar a orientação
de recursos para empresas mais expostas à concorrência internacional e mais
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produtivas, e continuar o processo de redução do elevado nível de endividamento dos
vários setores.
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