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COMENTÁRIOS DA CIP ÀS CONTAS NACIONAIS DO QUARTO TRIMESTRE 

 

Os dados avançados pelo INE mostram que o abrandamento da atividade económica na 

segunda metade do ano se deveu em grande medida aos fracos resultados do investimento 

em capital fixo, sobretudo em máquinas e equipamentos. 

Esta constatação confirma a importância que a CIP tem dado à necessidade de medidas de 

estímulo ao investimento e à competitividade. De facto, sem a retoma do investimento 

empresarial, os recentes progressos conseguidos pela economia portuguesa podem ser 

facilmente reversíveis e, como temos afirmado, não será de esperar que o investimento 

aumente apenas por via do estímulo ao rendimento dos particulares. 

A este respeito, a CIP salienta o alerta do Conselho das Finanças Públicas (no seu parecer sobre 

a proposta de OE 2016, publicado em 1/3/16) para o risco de a perda de competitividade colocar 

em risco as perspetivas para o aumento do investimento, referindo-se concretamente ao 

impacto imediato da subida dos custos salariais, não compensada pelo aumento da 

produtividade ou por outros fatores de competitividade estrutural. 
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As Contas Nacionais trimestrais, publicadas a 29/2/2016 pelo INE, revelam que, no quarto 

trimestre de 2015, a economia portuguesa cresceu 1.3% em termos homólogos, prosseguindo 

a tendência de desaceleração verificada no segundo e terceiro trimestres. 

Em cadeia, o PIB aumentou 0.2%, ligeiramente mais do que no terceiro trimestre, mas longe dos 

crescimentos de 0.5% e 0.4% registados no primeiro e segundo trimestres, respetivamente. 

 

 

1,7
1,5

1,4
1,3

0,5
0,4

0,1

0,2

,00

1,00

2,00

1T 15 2T 15 3T 15 4T 15

PIB  - variação homóloga e em cadeia (em volume, %)

Variação homóloga Variação em cadeia
Fonte: INE



 
 

2 
 

Evolução do PIB na ótica da procura (taxas de variação homóloga) 

 1º 
trimestre 

2º 
trimestre 

3º 
trimestre 

4º 
trimestre 

PIB 1.7 1.5 1.4 1.3 

Consumo privado 2.6 3.3 2.3 2.4 

Consumo púbico -0.1 1.2 1.0 0.9 

FBCF 8.6 5.2 2.0 -0.9 

Exportações 7.1 7.1 4.0 2.3 

Importações 7.3 12.5 5.4 4.3 

 

Em contraste com o maior dinamismo revelado no segundo trimestre por todas as rubricas da 

procura global, a procura interna aumentou a uma taxa homóloga semelhante à do terceiro 

trimestre (2.1%), tendo as exportações voltado a abrandar (de 4.0% para 2.3%). 

Em contrapartida, face à moderação do crescimento de componentes da procura com maior 

conteúdo importado, as importações registaram uma nova desaceleração, mas (ao contrário do 

que se verificou no segundo trimestre) menos intensa do que a das exportações, pelo que a 

procura externa líquida apresentou um contributo ligeiramente mais negativo para a variação 

homóloga do PIB (-0.9 pontos percentuais (p.p.), contra -0.7 no terceiro trimestre). 

Apesar disso, e devido ao elevado ganho nos termos de troca, o saldo externo de bens e serviços 

continuou a melhorar, atingindo 1.4% do PIB. 

Particularmente preocupante foi a evolução da Formação Bruta de Capital fixo que, após a 

desaceleração verificada no segundo e terceiro trimestres, registou (pela primeira vez desde o 

terceiro trimestre de 2013) uma taxa de crescimento homólogo negativa (-0.9%). Para tal 

contribuiu fortemente a queda de mais de 10% na rubrica de máquinas e equipamentos. 

Na ótica da produção, o VAB do ramo da Indústria manteve um crescimento homólogo de 2.2%, 

enquanto o ramo de “Comércio e Reparação de Veículos e Alojamento e Restauração” 

desacelerou o seu crescimento de 3.0% para 2.7%. O VAB do ramo “Outras Atividades de 

Serviços” registou um crescimento homólogo de 1.2% (contra 0.5% no terceiro trimestre). A 

Agricultura continua a evidenciar um crescimento significativamente superior ao dos restantes 

ramos (5.6%). O VAB do ramo da Construção apresentou, pelo quarto trimestre consecutivo, um 

crescimento positivo (3.5%). Pela negativa, destacam-se as quedas no VAB dos ramos “Energia, 

água e saneamento” (-6.5%) e “Transportes e Armazenagem; Atividades de Informação e 

Comunicação” (-3.0%). 

No cômputo do ano de 2015, o PIB aumentou 1.5% em volume, mais 0,6 p.p. que o verificado 

no ano anterior. O contributo da procura interna para a variação anual do PIB aumentou, 

situando-se em 2,5 p.p. em 2015 (2,2 p.p. em 2014), devido ao crescimento mais intenso das 

despesas de consumo final, uma vez que o investimento desacelerou. A procura externa 

líquida registou um contributo menos negativo, passando de -1.3 p.p. em 2014 para -1.0 p.p., 

refletindo a aceleração das exportações 
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