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EDITORIAL  

 

1. Na envolvente internacional, a incerteza e os riscos que a economia mundial já 

enfrentava surgem agora reforçados pelas incógnitas levantadas pela vitória de Donald 

Trump nas eleições presidenciais nos EUA. 

Independentemente dos juízos de valor que possamos tecer relativamente às opções 

políticas perfilhadas pelo novo Presidente norte-americano e da instabilidade que 

poderão provocar na América e no Mundo, interessa analisar as possíveis implicações 

do seu programa económico, expansionista mas polémico, tanto pelo seu pendor 

protecionista como pelos seus potenciais efeitos inflacionistas. 

Para já, estão a prenunciar-se duas tendências, uma com um impacto positivo na nossa 

economia, outra desfavorável, que representa um sério risco para Portugal. 

Por um lado, a depreciação do euro em relação ao dólar. Em Portugal, a perda de 

competitividade por força da componente cambial, ao longo do primeiro semestre de 

2016, evidenciada neste relatório, estará já a ser contrariada por força desta tendência. 

Por outro lado, o maior risco que os investidores passaram a assumir com a perspetiva 

de fortes estímulos orçamentais, bem como as expectativas inflacionistas que estes 

estímulos comportam, fizeram já aumentar as taxas de juro, tanto nos Estados Unidos 

como na Europa, onde se antevê a desaceleração das compras líquidas de títulos de 

dívida pública pelo BCE. Portugal é particularmente vulnerável a este fenómeno, dado 

que já não faltará muito para atingir os limites de compra (que não foram alterados 

pelo BCE na última reunião de política monetária), refletindo-se no aumento das taxas 

de juro da nossa dívida soberana, de que este relatório dá conta e que prosseguiu mais 

recentemente, com a yield dos títulos a dez anos a ultrapassar, durante alguns dias, os 

4%. Este valor está já significativamente acima da taxa de juro média implícita no stock 

de dívida pública, que poderá, assim, começar a ser pressionada em alta. 

É ainda cedo para termos uma ideia clara dos efeitos do programa económico de 

Donald Trump sobre o comércio internacional em geral e sobre as exportações 

europeias e portuguesas em particular – uma questão importante é saber até que 

ponto os efeitos do maior protecionismo poderão ser mais relevantes do que o impacto 

induzido pelo expansionismo orçamental. 

 

2. No plano nacional, para além da breve análise feita ao Orçamento do Estado 

para 2017, e às boas perspetivas de que Portugal poderá sair do procedimento por 

défices excessivos em 2017, salientaria dois aspetos patentes neste número da 

Envolvente Empresarial - Análise da Conjuntura. 
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Em primeiro lugar, a aceleração do PIB em volume no terceiro trimestre, tanto em 

termos homólogos, como em cadeia, com o reforço do contributo positivo das 

exportações líquidas (destacando-se o bom desempenho do turismo). 

Estes resultados permitem antever um crescimento económico no cômputo de 2016 de 

1,2%, conforme as projeções (revistas em alta) do Banco de Portugal, ou mesmo um 

pouco superior. 

Permanece, no entanto, a preocupação quanto ao desempenho do investimento, que 

voltou a cair, ainda que por força do comportamento do investimento público e 

residencial, já que o investimento empresarial registou alguma recuperação. 

Pela positiva, merce também destaque o dinamismo que o mercado de trabalho 

continua a evidenciar, com o emprego a aumentar 1.9% no terceiro trimestre. É de 

realçar que o crescimento do emprego foi mais intenso nos contratos sem termo, ao 

contrário do que vinha a suceder, e nos níveis de ensino mais qualificados. 

 

João Costa Pinto 
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1. ENQUADRAMENTO  

 

1.1 Enquadramento internacional 

 

Seleção de destaques de envolvente internacional de final de setembro a final de dezembro: 

No dia 27/9 foi divulgado o World Trade Report 2016, desta vez focado nas PME. 

No dia 29/9, o Conselho (sobre Competitividade) debateu a agenda europeia para a 

Economia colaborativa e o mais recente Diagnóstico da competitividade, que avalia 

vários aspetos e setores da economia da UE, com vista a melhorar o acesso ao financiamento 

para as empresas europeias, com especial destaque para as PME e as empresas em expansão.  

No dia 4/10, o Parlamento Europeu aprovou a ratificação do Acordo de Paris para o 

combate às alterações climáticas, o que permitiu a entrada em vigor a 4/11 (30 dias após 

ter sido transposto o limiar de 55% das emissões mundiais), antes da Conferência das Nações 

Unidas sobre o Clima (COP22), que decorreu de 7-8/11 em Marraquexe (conclusões). 

No dia 30/10, a UE e o Canadá assinaram o Acordo Económico e Comercial Global (CETA), 

que irá remover gradualmente todas as taxas de importação (permitindo aos exportadores 

europeus de bens industriais e agrícolas poupanças anuais de 500 M€), bem como um novo 

Acordo de Parceria Estratégica, focado em aspetos como segurança, energia e inovação. 

No dia 31/10, após dez meses de indefinição governativa, o Rei de Espanha empossou o novo 

Governo de Mariano Rajoy, depois do PSOE ter decidido abster-se para evitar a realização de 

novas eleições que deveriam penalizar os socialistas. 

No dia 1/11 entrou em vigor o Acordo de Parceria da UE com seis países da África 

Austral (incluindo Moçambique, após ratificação), que irão liberalizar progressivamente cerca 

de 86% das suas trocas comerciais com a UE (74%, no caso de Moçambique) ao longo de um 

período de dez anos, excluindo os produtos agrícolas e da pesca sensíveis. 

No dia 8/11, o Conselho (Assuntos Económicos e Financeiros) debateu, entre outras matérias, 

um pacote de propostas para a reforma do imposto sobre as sociedades na UE 

(proposto pela Comissão a 25/10), nomeadamente com vista a acordar uma matéria 

coletável comum consolidada  do imposto sobre as sociedades.  

No dia 8/11, Donald Trump venceu as eleições presidenciais nos EUA com um programa 

eleitoral expansionista (investimento em infraestruturas e redução de impostos), além de 

polémico (pelo pendor protecionista e pela estratégia de confrontação com países como a China 

ou o vizinho México), com o Partido Republicano a manter o controlo das duas câmaras do 

Congresso. A vitória surpreendente foi seguida de uma revisão em alta das taxas de juro de 

longo prazo, dado o carácter inflacionista do programa eleitoral. Após uma reação inicial 

negativa, os mercados acionistas rapidamente valorizaram com a possibilidade das medidas 

previstas poderem estimular a economia norte-americana. 

Agenda Europeia 

para a Economia 

colaborativa e 

Diagnóstico de 

Competitividade  

Parlamento 

Europeu ratifica 

Acordo de Paris 

para o Clima, 

debatido em 

Marraquexe 

Liberalização de 

comércio da UE 

com países da 

África Austral, 

incluindo 

Moçambique 

Propostas para a 

reforma do 

imposto sobre as 

sociedades na UE 

World Trade 

Report 2016 

focado nas PME 

Assinados CETA e 

Acordo de 

Parceira 

Estratégica entre 

UE e Canadá 

Novo Governo em 

Espanha 

Trump o novo 

Presidente dos 

EUA com um 

programa 

expansionista e 

de confronto 

https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/wtr_26sep16_e.htm
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_trade_report16_e.pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881/attachments/2/translations/pt/renditions/native
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881/attachments/2/translations/pt/renditions/native
http://www.consilium.europa.eu/pt/policies/competitiveness-check-up/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3284_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3841_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1569
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b922cc35-4357-11e6-9c64-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3580_en.htm
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5368-2016-REV-2/en/pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3338_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3338_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3471_pt.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/ctr_factsheet2016.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/ctr_factsheet2016.pdf
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No dia 11/11, o Conselho (Negócios Estrangeiros) discutiu a proposta da Comissão 

Europeia para a modernização dos Instrumentos de Defesa Comercial da UE. A 

discussão focou-se na regra do direito inferior (que significa a utilização do menor dos 

direitos: margem de dumping ou nível de eliminação do prejuízo), cuja utilização se pretende 

restringir, pois o seu uso excessivo (face, por exemplo, aos EUA), indo muito mais além das 

obrigações básicas do Acordo Anti-Dumping da OMC, ameaça desviar comércio de produtos 

objeto de dumping para o mercado da UE, tendo ficado o compromisso de alcançar um acordo 

até final de 2016. Foi ainda discutida a proposta da Comissão para uma nova 

metodologia anti-dumping (apresentada em 9/11)1 – após um amplo processo de consulta 

pública em que a CIP participou ativamente, e com base numa avaliação de impacto –  

num contexto em que certas disposições sobre os cálculos do dumping nos protocolos 

de adesão à OMC da China, do Vietname e do Tajiquistão irão caducar em breve. 

No dia 16/11, a Comissão Europeia, na sua comunicação sobre uma orientação orçamental 

positiva para a Área Euro, reconheceu explicitamente os limites e a assimetria do 

enquadramento atual das políticas orçamentais, referindo que “aqueles que não têm espaço 

orçamental querem usá-lo, enquanto aqueles que têm espaço orçamental não o querem usar”, 

concluindo que precisamos de “uma abordagem mais coletiva” para “ultrapassar os riscos de 

um cenário em que todos perdem” e de “uma armadilha de baixo crescimento e baixa inflação”. 

No dia 22/11, a Comissão Europeia adotou a Iniciativa Start-Up e Scale-Up  (iniciativa a 

favor das empresas em fase de arranque e em expansão), que se destina a apoiar as empresas 

europeias inovadoras, oferecendo-lhes oportunidades para se tornarem líderes a nível mundial. 

No mesmo dia, a Comissão Europeia propôs uma nova abordagem sobre a insolvência das 

empresas na UE, promovendo a reestruturação precoce para apoiar o crescimento e proteger 

o emprego, o que irá contribuir para o desenvolvimento dos mercados de capitais na UE. 

No dia 23/11, a Comissão apresentou uma proposta que consolida e completa a atual 

regulamentação da banca europeia, aumentando a sua resistência. 

No dia 24/11, o Parlamento Europeu instou a Comissão e os países da UE a iniciarem uma 

“suspensão temporária” das negociações de adesão com a Turquia, condenando as 

“medidas repressivas desproporcionadas” do Governo turco desde a tentativa de golpe militar. 

No dia 30/11, a Comissão Europeia apresentou um pacote de medidas destinadas a preservar 

a competitividade da UE à medida que a transição para energias limpas a nível mundial 

está a mudar os mercados da energia. As propostas apresentadas têm três objetivos principais: 

                                                
1 A proposta contém os seguintes elementos: (i) Para determinar a existência das distorções, serão tomados em 
conta vários critérios, tais como políticas e influências públicas, presença generalizada de empresas públicas, 
discriminação a favor das empresas nacionais e independência do setor financeiro; (ii) a nova metodologia será 
neutra, ou seja, será aplicada de igual forma a todos os membros da OMC, pelo que desaparece a lista de países com 
o estatuto de economia de mercado; (iii) a Comissão irá elaborar relatórios sobre os países/setores onde 
identificou distorções; (iv) a apresentação de denúncias continuará a ser da responsabilidade das 
indústrias da UE, sendo que a argumentação utilizada se poderá basear nos referidos relatórios; (v) mesmo num 
inquérito em curso, a Comissão poderá atuar caso detete entretanto novas subvenções. A proposta pretende 
ainda assegurar uma transição harmoniosa para o novo sistema (pela “salvaguarda de direitos adquiridos”), 
determinando que o novo sistema apenas se aplique aos inquéritos iniciados após a entrada em vigor da nova lei. 

Proposta 

modernização dos 

instrumentos de 

defesa comercial 

da UE e nova 

metodologia anti-

dumping, a 

aplicar a qualquer 

país da OMC, com 

a defesa das 

indústrias a 

basear-se nos 

relatórios de 

distorções da 

Comissão  

 

Inciativa Start-Up 

e Scale-Up 

Nova abordagem 

sobre insolvências 

na UE 

Comissão   

completa 

regulamentação 

sobre a banca 

Medidas para 

preservar a 

competitividade da 

UE na transição 

para as energias 

limpas 

Parlamento 

Europeu propõe 

suspensão da 

adesão turca à UE 

Comissão defende 

maior 

coordenação de 

política 

orçamental na AE, 

tornando-a 

globalmente mais 

expansionista 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0191&qid=1479120867317&from=PT~
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0191&qid=1479120867317&from=PT~
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0721&qid=1478886578219&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0721&qid=1478886578219&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0370&qid=1478886613928&from=PT
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-communication-fiscal-stance_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-communication-fiscal-stance_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3882_pt.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2016:733:FIN&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3802_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3802_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3731_pt.htm
http://ec.europa.eu/finance/bank/regcapital/crr-crd-review/index_en.htm#161123
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/20161117IPR51549/parlamento-europeu-prop%C3%B5e-congelamento-das-negocia%C3%A7%C3%B5es-de-ades%C3%A3o-com-a-turquia
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_pt.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
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dar prioridade à eficiência energética, alcançar a liderança mundial em energia de fontes 

renováveis e estabelecer condições equitativas para os consumidores. 

No dia 30/11, e após vários avanços e recuos nas negociações, a OPEP acordou um corte de 

produção (em 1.2 milhões de barris/dia, para 32.5 milhões de barris/dia), pela primeira vez em 

oito anos. Já no dia 10 de dezembro, foi ainda alcançado um acordo com países fora da OPEP 

para retirar mais 600 mil barris/dia, o que constitui o primeiro corte global em 15 anos. 

No dia 1/12, a Comissão Europeia anunciou um pacote de medidas para aperfeiçoar o quadro 

legal do IVA no comércio eletrónico entre os países da UE, em particular no caso das 

PME. O estabelecimento de um portal europeu para os pagamentos do IVA (“balcão único”) em 

linha permitirá às empresas europeias poupanças anuais de 2.3 mil M€ por ano. As novas 

normas assegurarão também que o IVA será pago no Estado-Membro do consumidor final 

(exceto para valores anuais até 10000 €, considerados como vendas domésticas para apoiar 

startups e microempresas), tornando mais equitativa a repartição das receitas fiscais na UE. 

No dia 5/12, o Eurogrupo aprovou, sem pré-condições, um pacote de medidas para aliviar os 

encargos da dívida pública da Grécia (equivalendo a cerca de 20% do PIB até 2060), mas 

muitos analistas pensam que não será suficiente para o FMI participar no 3º resgate. 

No dia 6/12, o Conselho (Assuntos Económicos e Financeiros) acordou em alargar o Fundo 

Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE), no âmbito do Plano de Investimento para 

a Europa (Plano Juncker), tanto em termos de vigência como de capacidade financeira, com 

um montante de investimento de meio bilião de euros até 2020, bem como introduzir várias 

melhorias operacionais, faltando agora a concertação com o Parlamento Europeu. 

No dia 8/12, o BCE manteve as suas taxas de juro diretoras inalteradas (0%, no caso da taxa 

de juro aplicável às operações principais de refinanciamento), que deverão permanecer em 

níveis muito baixos durante um período prolongado de tempo, e prolongou o seu programa 

de compra de ativos, que estava previsto terminar em março próximo e será estendido, pelo 

menos, até final de 2017, mas com o ritmo de compras mensal a ser reduzido de 80 para 60 

mil M€, o que o que foi interpretado por muitos analistas como o início da retirada gradual do 

programa. Se, entretanto, as perspetivas se tornarem menos favoráveis, o BCE poderá 

aumentar o volume e/ou a duração do programa. Para assegurar a continuação da boa 

execução do mesmo, o BCE alargou os títulos elegíveis, passando a aceitar títulos de dívida 

pública de maturidade residual mínima de um ano, em vez de dois, e com yields abaixo da taxa 

de juro de facilidade permanente de depósito do BCE (atualmente em -0.4%). O BCE justificou 

a decisão com a perspetiva de continuação de uma retoma gradual do PIB na Área Euro 

(subidas de 1.7% em 2016 e 2017 e 1.6% em 2018 e 2019, segundo as últimas projeções do 

Eurosistema) e baixos níveis de inflação, mantendo-se abaixo do referencial de 2% nos 

próximos anos (0.2% em 2016, 1.3% em 2017, 1.5% em 2018 e 1.7% em 2019). Note-se, 

contudo, que não foram alterados os limites de detenção de dívida pelo BCE por 

BCE prolonga 

programa de 

compra de ativos, 

mas reduz ritmo 

das aquisições 

(preparando   a 

retirada gradual) 

e não altera 
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detenção de 
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2% até 2019 
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para meio bilião 

de euros até 

2020, no âmbito 
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Melhoria proposta 
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apoia o comércio  
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4010_pt.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/digital-single-market-modernising-vat-cross-border-ecommerce_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3746_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3746_en.htm
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emitente e emissão, o que poderá pressionar em alta as yields soberanas em países da periferia 

do euro como Portugal, como de resto sucedeu na reação imediata dos mercados à decisão. 

No dia 11/12, Paolo Gentiloni foi designado o novo Primeiro-ministro de Itália, após o 

afastamento anunciado de Mateo Renzi, que cumpriu a promessa de se demitir caso perdesse o 

referendo à sua reforma constitucional, o que veio a suceder no dia 4/12. No dia 19/12, 

depois de falhada a capitalização de 5 mil M€ em mercado do banco italiano Monte dei 

Paschi di Siena e do não prolongamento do prazo pelo BCE, o novo governo criou um fundo 

público destinado a ajudar o setor bancário italiano, no valor de 20 mil M€. O fundo, 

criado em articulação com Bruxelas, para cumprir as leis europeias, permitirá aplicar medidas 

de garantia de liquidez e de reforço da posição patrimonial nos bancos com problemas, 

incluindo a possibilidade de recapitalização cautelar sob determinadas condições (dificuldade de 

recapitalização em mercado e apresentação de um plano de restruturação sólido). 

No dia 14/12, a Reserva Federal subiu a sua principal taxa de juro diretora (fed funds rate) 

em 0.25 p.p., para um intervalo de 0.25% a 0.75%, cerca de um ano depois da primeira subida 

face ao mínimo histórico próximo de zero (intervalo de 0% a 0.25%) que vigorou sete anos. A 

Fed espera que as condições económicas determinem uma subida apenas gradual das taxas de 

juro diretoras, permanecendo ainda algum tempo abaixo dos níveis esperados de longo prazo, 

a não ser que a atualização dos dados económicos venha a exigir outro tipo de trajetória. As 

perspetivas da Fed apontam para três subidas de 0.25 p.p. na principal taxa de referência em 

2017, em vez das duas subidas sinalizadas anteriormente. A reação dos mercados à decisão foi 

de subida das bolsas, apreciação do dólar, nomeadamente face ao euro – que se situou em 

mínimos de quase 14 anos neste câmbio – e um aumento das yields soberanas nos EUA e um 

pouco por todo o mundo, incluindo em Portugal e noutros países da periferia do euro. 

O mês de dezembro ficou ainda marcado por dois atentados terroristas, ambos 

reivindicados pelo Daesh: um ataque armado matou o embaixador russo na Turquia (a 16/12) e 

um atentado num mercado de Natal em Berlim (a dia 20/12) provocou vários mortos e feridos.  

Realça-se ainda, no período em análise, a divulgação de dois rankings de competitividade: 

o Global Competitivenness Report 2016-17 do Fórum Económico Mundial (em setembro), 

em que Portugal caiu de 38º para 46º em 138 países, e o Doing Business 2017 do Banco 

Mundial (em outubro), onde Portugal caiu da 24º para a 25º posição em 190 países. 

Pelo contrário, no relatório de inovação European Innovation Scoreboard 2016 (cujos 

resultados completos foram colocados no website em novembro, após a difusão em julho), 

Portugal voltou a melhorar o desempenho relativo face à UE em 2015, para 80% 

(consolidando a significativa recuperação de 2014, após três anos em forte queda), mas 

permanece um inovador moderado. Por sua vez, a UE recuperou terreno face ao Japão e 

aos EUA, mas viu a líder Coreia do Sul afastar-se e a China a encurtar rapidamente a distância. 

No Regional Innovation Scoreboard, as regiões portuguesas são inovadoras moderadas 

na sua maioria, com exceção das regiões autónomas (inovadoras modestas nos dois casos). 
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http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB17-Report.pdf
http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/~/media/WBG/DoingBusiness/documents/profiles/country/PRT.pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17822/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17852/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17824
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17901
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1.2 Enquadramento nacional 

 

Seleção de legislação nacional publicada de final de setembro a final de dezembro: 

A Resolução da Assembleia da República n.º 197-A/2016, de 30/09, aprova o Acordo de Paris 

(adotado em Paris, em 12 de dezembro de 2015, no âmbito da Convenção Quadro das Nações 

Unidas para as Alterações Climáticas), que foi ratificado pelo Decreto do Presidente da 

República n.º 79-M/2016, de 30/9. 

O Despacho n.º 12777/2016, de 24/10, aprova o Regulamento do StartUP Voucher, que se 

enquadra na área de “Promoção do espírito empresarial” e visa promover o desenvolvimento de 

projetos empresariais através de um conjunto de tipologias de apoio específicas, articuladas 

entre si e disponibilizadas ao longo do desenvolvimento do projeto empresarial. 

O Despacho Normativo n.º 9/2016, de 28/10, aprova o programa de apoio ao investimento na 

qualificação do destino turístico Portugal, denominado Valorizar. 

O Decreto-Lei n.º 66/2016, de 3/11, estabelece um regime facultativo de reavaliação do 

ativo fixo tangível afeto ao exercício de uma atividade comercial, industrial ou agrícola e 

propriedades de investimento. Em caso de opção pelo regime, é devida uma tributação 

autónoma especial correspondente a 14% do valor da reserva de reavaliação. 

O Decreto-Lei n.º 67/2016, de 3/11, aprova o Programa Especial de Redução do Endividamento 

ao Estado (PERES), um regime excecional de regularização de dívidas de natureza fiscal e 

contributiva, através de pagamento integral ou em prestações, que dispensa ou reduz os juros 

de mora e compensatórios e as custas do processo de execução fiscal, e atenua as coimas. 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 72/2016, de 24/11, aprova o Programa Nacional 

para a Coesão Territorial (PNCT), com 164 medidas em várias áreas para o desenvolvimento 

dos territórios do interior, contrariando a tendência de desertificação das últimas décadas. 

O Decreto-Lei n.º 83/2016, de 16/12, aprova o alargamento do serviço público de acesso 

universal e gratuito ao Diário da República (https://dre.pt/home), regulamentado pelo  

Despacho Normativo n.º 15/2016, de 21/12, acabando com o sistema de assinaturas.  

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 84/2016, de 21/12, aprova o CITec - Programa 

Capacitar a Indústria Portuguesa, que apoia a transferência de conhecimento das 

instituições de ensino superior para as empresas, visando o reforço financeiro das atividades, 

estruturas e recursos humanos altamente qualificados dos centros de interface tecnológica 

(CIT), e a aposta em novas áreas de competências como a eficiência energética, a economia 

circular e a economia digital. O Fundo de Inovação, Tecnologia e Economia Circular (com uma 

dotação inicial de 15 M€, 10 M€ provenientes do Fundo Português de Carbono e 5 M€ da 

Agência para a Competitividade e Inovação), criado pelo Decreto-Lei n.º 86-C/2016, de 29/12, 

irá assegurar o financiamento do CITec, entre outras fontes de financiamento. 
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https://dre.pt/application/file/75456173
https://dre.pt/application/file/75456172
https://dre.pt/application/file/75456172
https://dre.pt/application/file/75581698
https://dre.pt/application/file/75619899
https://dre.pt/application/conteudo/75644167
https://dre.pt/application/conteudo/75644168
https://dre.pt/application/conteudo/75796596
https://dre.pt/application/conteudo/105371771
https://dre.pt/home
https://dre.pt/application/conteudo/105579672
https://dre.pt/application/conteudo/105583344
https://dre.pt/application/conteudo/105658706
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O Decreto-Lei n.º 86-B/2016, de 29/12, atualiza o valor da retribuição mínima mensal 

garantida para 2017, fixando-a em 557.00 €.  

O Despacho n.º 15646/2016, de 29/12, determina que, a partir de 1/1/17, deixa de haver 

retenção na fonte da sobretaxa de IRS nos 1.º e 2.º escalões previstos no n.º 1 do 

Despacho n.º 352-A/2016, de 08/01/2016 (remunerações mensais brutas de valor até 1705.00 

€, no caso dos sujeitos passivos não casados e sujeitos passivos casados, dois titulares, e até € 

2925.00, no caso dos sujeitos passivos casados, único titular). 

A Lei n.º 41/2016, de 28/12, aprova as Grandes Opções do Plano para 2017 (GOP). 

A Lei n.º 42/2016, de 28/12, aprova o Orçamento do Estado para 2017 (os principais 

números da proposta orçamental são analisados na última secção), OE 17. 

 

Seleção de notícias de envolvente nacional de final de setembro a final de dezembro: 

No dia 9/10, os Primeiros-ministros de Portugal e da China presidiram à assinatura de oito 

acordos económicos e culturais entre os dois países, durante a visita oficial de António 

Costa à China, tendo como objetivo político redirecionar os investimentos chineses da aquisição 

de ativos em empresas portuguesas já existentes para novos projetos com criação de emprego, 

nomeadamente nas áreas de parceria da indústria e dos portos. 

No dia 18/10, o Primeiro-ministro anunciou a criação dos certificados de curto prazo para 

as PME (instrumentos de dívida de curto prazo elegíveis para fundos harmonizados e fundos 

de pensões) e das empresas de fomento da economia, que poderão investir no capital ou 

em dívida de empresas nacionais não cotadas, com capitalização e dimensão reduzidas (não 

listadas numa bolsa de valores), que de forma isolada dificilmente seriam elegíveis para fundos 

harmonizados e fundos de pensões. Ao nível do apoio à capitalização das empresas, António 

Costa referiu ainda algumas medidas fiscais incluídas no OE 17 (ver análise na última secção). 

No dia 19/10, o Primeiro-ministro afirmou no Parlamento, durante o debate sobre o Conselho 

Europeu dos dias 20 e 21/10, que o Plano Juncker deve ter regras de aplicação 

geograficamente equilibradas, para que não “acabe por concentrar o investimento 

naqueles que são os países economicamente mais fortes, acentuando as assimetrias”. 

No dia 20/10, o Governo lançou o Portal Eco.Nomia, uma plataforma agregadora das boas 

práticas da economia circular nos setores de atividade e nas escolhas dos cidadãos. 

No dia 21/10, a agência de notação canadiana DBRS manteve o rating da dívida pública de 

Portugal num nível de investimento (BBB), continuando a ser a única a atribuir esse nível, o que 

permite à banca nacional a utilização da dívida soberana para obter financiamento no 

Eurosistema e a participação da dívida nacional no programa de compra de ativos do BCE. 
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http://www.portugal.gov.pt/pt/pm/noticias/20161009-pm-china.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/pm/noticias/20161008-pm-china.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/pm/noticias/20161018-pm-financiamento-empresas.aspx
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No dia 7/11, na abertura da Web Summit (o maior evento de tecnologia do mundo, que 

decorreu em Lisboa até ao dia 11/11), o Primeiro-Ministro anunciou o lançamento do programa 

200 M, coinvest with the best (200 M€, coinvestir com os melhores), que vai financiar, a 

meias com os privados, empresas inovadoras tecnológicas que necessitem de capital de risco. 

No dia 9/11, o Ministro do Planeamento e Infraestruturas anunciou estarem em curso 85% das 

medidas do Programa Nacional de Reformas, no balanço do 1º semestre de execução.  

No dia 22/11, o Ministério das Finanças comunicou o reembolso antecipado de duas parcelas 

de cerca de 2068 M€ (11% do total) do empréstimo do FMI  no âmbito do Programa de 

Assistência Económica e Financeira (PAEF), aumentando para 42.6% o valor já amortizado e 

permitindo uma poupança adicional de 41 M€ em juros. 

No dia 24/11, o Conselho de Ministros aprovou o regime de valorização profissional dos 

trabalhadores em funções públicas, que substitui o anterior regime da requalificação, 

deixando de acarretar perdas remuneratórias e introduzindo incentivos à  mobilidade territorial. 

No dia 8/12, o FMI divulgou a declaração relativa à conclusão da 5ª avaliação pós-programa 

de ajustamento económico e financeiro, onde voltou a ser salientada a importância de 

melhorar a resiliência do setor financeiro, prosseguir uma consolidação orçamental sustentável 

e apostar em reformas estruturais para aumentar o potencial de crescimento da economia. 

No dia 13/12, o Governo anunciou uma solução para a situação dos lesados do BES que 

envolve uma compensação financeira até 75% do capital investido, no prazo de dois anos, paga 

por um Fundo de Indemnização, um veículo que será financiando por um empréstimo comercial 

com garantia do Estado e contra-garantia do Fundo de Resolução, para tentar evitar custos 

para os contribuintes. O Primeiro-ministro salientou a importância da solução por razões de 

justiça, mas também para transmitir confiança nos produtos financeiros e no sistema financeiro. 

No dia 21/12, o Ministro do Planeamento e das Infraestruturas revelou que mais de 3500 

empresas já receberam 461 M€ de fundos do Portugal 2020 (mais 49% o que no período 

homólogo, relativo ao QREN), já acima da meta de 450 M€ até final de 2016 no Plano 100. 

No dia 22/12, o Conselho de Ministros aprovou uma proposta de lei que autoriza a criação do 

novo regime jurídico das plataformas eletrónicas que organizam e disponibilizam a 

modalidade de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos 

descaracterizados (TVDE) e estabelece os requisitos de acesso e o regime da atividade. Foi 

ainda alterado o regime jurídico do Sistema Nacional de Qualificações, criando o sistema 

nacional de créditos do ensino e formação profissionais. 

No dia 27/12, o Governo anunciou que o Plano Especial de Redução do Endividamento ao 

Estado (PERES), que esteve disponível entre 4/11 e 23/12, teve uma adesão de cerca de 93 

mil contribuintes e permitiu a arrecadação de uma receita de 511 M€ em 2016 (49 mil 

contribuintes e 290 M€ no caso das dívidas à Segurança Social). 
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http://www.portugal.gov.pt/pt/pm/noticias/20161107-pm-websummit.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/meco/noticias/20161107-sei-investimento.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/pm/documentos/20160421-pm-pnr-pe.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mpi/docs/20161109-pnr-balanco.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mf/comunicados/20161122-mf-reembolso-fmi.aspx
http://www.imf.org/en/News/Articles/2016/12/08/MS120816-Portugal-Staff-Concluding-Statement-of-the-Fifth-Post-Program-Monitoring-Mission
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2. ATIVIDADE ECONÓMICA GLOBAL 

 

2.1 Evolução recente do PIB e de outros indicadores de atividade 

 

Os dados mais recentes das contas nacionais mostraram uma aceleração do PIB em volume 

no terceiro trimestre, tanto em termos homólogos (de uma variação de 0.9% para 1.6%, a 

mais alta desde o segundo trimestre de 2015), como em cadeia (de 0.3% para 0.8%, que foi o 

segundo valor mais elevado entre os países da UE com informação disponível, a par da Grécia). 

 

Quadro 2.1.1: PIB e componentes de despesa 

 2014 2015 4T 15 1T 16 2T 16 3T 16 

PIB       

  Tvcr (%) 0.9 1.6 0.3 0.2 0.3 0.8 

  Tvhr (%) 0.9 1.6 1.4 0.9 0.9 1.6 

Componentes de despesa (tvhr, %)        

  Consumo Final (peso no PIB em 2015: 83.8%) 1.7 2.2 1.7 2.2 1.4 1.6 

    Consumo Privado (65.6%), do qual:  2.3 2.6 1.9 2.5 1.6 1.9 

      Bens alimentares (12.2%) 0.9 1.1 1.2 1.2 1.0 2.0 

      Bens duradouros (5.2%) 18.5 11.9 7.3 11.8 7.9 6.2 

      Bens correntes não alim., serviços (46.2%) 1.1 1.9 1.4 1.7 0.9 1.4 

    Consumo Público (18.2%) -0.5 0.8 1.2 1.3 0.7 0.5 

  FBC (15.5%), da qual:  5.1 4.6 5.9 -2.1 -2.3 -3.1 

    FBCF (15.3%) 2.3 4.5 1.5 -2.7 -2.4 -1.5 

      Recursos biológicos cultivados (0.2%) 2.8 0.1 -0.6 -0.2 0.0 0.1 

      Outras máq. e eq., sist. Armamento (3.7%) 13.9 6.0 -1.6 -5.4 -2.4 3.1 

      Eq. de transporte (1.2%) 11.1 24.2 9.0 18.2 3.7 0.8 

      Construção (7.6%) -3.6 4.1 4.3 -3.4 -3.8 -3.7 

      Produtos de propriedade intelectual (2.4%) 1.9 -3.5 -4.6 -4.7 -1.5 -3.7 

  Exportações (40.6%) 4.3 6.1 3.7 3.4 1.8 5.4 

    Bens (29.3%) 4.3 6.6 3.5 3.7 2.5 5.7 

    Serviços (11.3%) 4.5 4.8 4.2 2.3 -0.2 4.4 

  Importações (39.8%) 7.8 8.2 6.0 4.7 1.4 3.5 

    Bens (33.6%) 7.6 8.5 6.4 5.3 1.9 3.9 

    Serviços (6.2%) 8.7 6.4 3.3 0.7 -1.4 1.3 

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

  Procura Interna (99.3%) 2.3 2.6 2.4 1.6 0.8 0.9 

  Exportações líquidas (0.7%) -1.4 -1.0 -1.1 -0.6 0.1 0.7 

Fonte: INE, Contas nacionais (base 2011, SEC 2010). Tvc(h)r = taxa de variação em cadeia (homóloga) real; 

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

 

O maior crescimento homólogo do PIB no terceiro trimestre traduziu o reforço do contributo 

positivo das exportações líquidas (de 0.1 para 0.7 p.p.) e, em menor medida, do contributo 

positivo da procura interna (de 0.8 para 0.9 p.p.), que se tornou menos predominante.  
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Ao nível da procura interna, a despesa de consumo final acelerou com origem no consumo 

privado (que passou de uma tvh de 1.6% para 1.9%, com o menor dinamismo dos bens 

duradouros a ser contrariado pelo maior crescimento das restantes componentes), já que o 

consumo público cresceu menos (de 0.7% para 0.5%), enquanto a FBC registou uma queda 

mais acentuada (de -2.3% para -3.1%), mas apenas devido à menor acumulação de 

existências, uma vez que a FBCF evidenciou um desagravamento (de -2.4% para -1.5%). 

No que se refere à procura externa líquida, a melhoria decorreu de uma aceleração mais 

forte das exportações (de 1.8% para 5.4%: de 2.5% para 5.7% nos bens e de -0.2% para 

4.4% nos serviços) do que das importações (de 1.4% para 3.5%: de 1.9% para 3.9% nos 

bens e de -1.4% para 1.3% nos serviços). 

 

Em termos nominais, a taxa de variação homóloga do PIB subiu apenas ligeiramente no 

trimestre, de 2.8% para 2.9% (embora a subida em cadeia tenha sido de 1%), com a 

aceleração em volume a ser amortecida pelo abrandamento na componente preço (deflator). 

 

O peso das exportações no PIB (nominal) subiu para um nível historicamente elevado de 

40.2% no terceiro trimestre (28.8% nos bens e 11.4% nos serviços), após valores de 

39.5%, 39.4% e 40.5% (máximo histórico) nos trimestres anteriores. 

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

 

 

 
 

A taxa de investimento (peso da FBCF no PIB, valores a preços correntes) manteve uma 

trajetória descendente no terceiro trimestre de 2016, atingindo um novo mínimo da série 

(iniciada em 1995) de 14.4%, repartida entre 9.5% nas Sociedades não Financeiras, 3.2% nas 

Famílias e ISFLSF, 0.2% nas Sociedades Financeiras e 1.4% nas Administrações Públicas. 
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Figura 2.1.2: Taxa de investimento por setor institucional 

 

 

 

Em termos de evolução da FBCF por setor institucional, destacamos a queda homóloga 

acentuada da FBCF das Administrações Públicas no terceiro trimestre, apesar de algum 

desagravamento (de uma tvh de -22.9% para -20.6%, em termos nominais), uma ligeira 

retoma do ritmo de crescimento  nas Sociedades não Financeiras (de 1.2% para 1.7%) e a 

manutenção de uma quebra moderada nas Famílias e ISFLSF (-2.3%), considerando os 

setores com maior peso. A FBCF privada (obtida por diferença entre a FBCF total e a pública) 

registou um crescimento nominal de 1.0% no terceiro trimestre, após uma variação nula no 

anterior, uma evolução que estará a ser condicionada pela forte queda do investimento público. 

 
Quadro 2.1.2: VAB por ramos  

 2014 2015 4T 15 1T 16 2T 16 3T 16 

VAB total e por ramos (tvhr, %)* 0.4 1.2 1.5 0.8 0.5 1.0 

  Agricultura, Silvicultura e Pesca (peso em 2015: 2.3%) -1.6 6.4 8.0 7.1 6.1 5.0 

  Indústria (14.1%) 2.6 2.0 2.4 0.8 -0.9 1.0 

  Energia, Águas e Saneamento (4.1%) 1.1 -3.3 -4.0 -0.5 1.8 3.7 

  Construção (4.1%) -8.4 0.0 2.2 -3.2 -3.2 -3.0 

  Comércio e rep. aut, Aloj. e Restauração (20.0%) 4.3 3.6 3.0 3.3 2.7 3.2 

  Transp. e armaz., Inf. e comunicação (8.1%) -2.6 -1.5 -2.2 -1.3 -2.0 -1.3 

  Ativ. Financeira, Seguradora e Imobiliária (17.6%) -3.3 -0.4 0.1 -2.0 -2.7 -1.5 

  Outros Serviços (29.7%) 1.3 0.9 1.9 1.5 1.8 0.7 

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

*VAB a preços base (sem impostos líquidos de subsídios). 

 

O VAB (sem impostos líquidos de subsídios) registou também uma aceleração homóloga, em 

termos reais, no terceiro trimestre (de uma tvh de 0.5% para 1.0%), com melhorias de 

andamento em quase todos os setores, com exceção do abrandamento na Agricultura, 

silvicultura e pesca (de 6.1% para 5.0%) e nos “outros serviços” (de 1.8% para 0.7%). 

Destaca-se a retoma do crescimento do VAB na Indústria (de -0.9% para 1.0%), a aceleração 

no Comércio e reparação automóvel, alojamento e restauração (2.7% para 3.2%), e na 
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Energia, águas e saneamento (de 1.8% para 3.7%), bem como o desagravamento na Atividade 

financeira, seguradora e imobiliária (de -2.7% para -1.5%), nos Transportes e armazenamento, 

informática e comunicação (de -2.0% para -1.3%), e na Construção (de -3.2% para -3.0%).  

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

do Banco de Portugal, BdP (tvhr, %) 

 

 

Em relação aos dados de conjuntura mais recentes, destaca-se a estabilidade do 

indicador coincidente do BdP para a evolução homóloga tendencial de atividade no 

terceiro trimestre e nos meses de outubro e novembro (valores próximos de 0.6%), 

sugerindo a manutenção de uma dinâmica positiva de fundo (expurgada de efeitos cíclicos), 

ainda que modesta, no final de 2016. O indicador coincidente análogo para o consumo 

privado também se manteve estável no terceiro trimestre e até novembro (em torno de 

1.9%), mas neste caso com uma dinâmica superior, apontando para a continuação de um 

crescimento moderado. Ao nível do investimento, o indicador de FBCF do INE registou uma 

queda homóloga de 1.5% nos três meses até em outubro, em agravamento face ao terceiro 

trimestre (-1.2%) e ao segundo (-0.5%). 

 

Quanto a informação avançada, o Indicador de Clima do INE (calculado a partir do 

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

de ter atingido um dos valores mais elevados dos últimos anos em setembro (1.4%), registou 

um recuo em outubro (para 1.3%) e novembro (para 1.2%), que aponta para um 

abrandamento homólogo do PIB no início de 2017. Para a evolução menos favorável do 

indicador de clima terá contribuído a descida dos indicadores de confiança dos serviços, do 

comércio e (apenas em novembro) da construção e obras públicas, contrariando a melhoria nos 

indicadores de confiança da indústria transformadora e dos consumidores.  
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Figura 2.1.4: Indicador de Clima Económico (tvh; média móvel de 3 meses, mm3) e 

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

 

 

Por sua vez, o Índice de Sentimento Económico da Comissão Europeia para Portugal, 

que avalia a atividade face à tendência de longo prazo (índice 100 para a média de 1990-2012) 

usando os dados do inquérito às empresas e consumidores do INE, melhorou pelo terceiro mês 

seguido em novembro, para 108.7 pontos, acima dos valores da UE e da Área Euro. 

 

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

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

 

 
Ao nível das Contas Regionais, foram apresentados os resultados preliminares de 2015, 

mostrando acréscimos reais do PIB acima da média nacional (1.6%) no Algarve (2.7%), no 

Norte (1.9%), no Centro (1.9%) e na R. A. dos Açores (1.7%), e abaixo da média no Alentejo 

(1.4%), na A. M. de Lisboa (1.2%) e na R. A. da Madeira (-0.1%), a única região com uma 

queda do PIB, embora ligeira, e das poucas onde a evolução foi pior que a de 2014 (a par com 

o Norte e o Algarve, onde se observou apenas um abrandamento ligeiro). O INE faz notar que a 

evolução negativa na R. A. da Madeira resultou da diminuição do VAB das empresas que 
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operam a partir do Centro Internacional de Negócios da Madeira. Estima-se que, sem esse 

contributo desfavorável, o PIB dessa região tivesse crescido 0.2% em volume. No Algarve, a 

região onde o PIB mais cresceu em 2015, o setor do turismo foi o que mais se destacou. 

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

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

2001 1.9 3.1 1.6 1.4 0.2 4.8 5.4 -0.2 

2002 0.8 -0.7 -0.6 2.1 1.2 1.3 3.6 8.8 

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

2004 1.8 0.8 1.7 2.7 1.3 0.6 1.6 5.8 

2005 0.8 1.4 0.0 0.8 -1.3 2.5 2.1 2.5 

2006 1.6 1.6 1.6 1.3 2.0 2.8 2.0 2.3 

2007 2.5 3.4 2.0 2.2 2.0 2.8 2.3 1.3 

2008 0.2 0.6 -1.6 0.9 -1.3 0.1 2.7 0.8 

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

2010 1.9 2.6 1.2 1.9 2.5 0.3 2.0 1.0 

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

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

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

2014 0.9 2.0 0.8 -0.1 0.8 3.1 0.7 2.0 

2015(P) 1.6 1.9 1.9 1.2 1.4 2.7 1.7 -0.1 

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

 

Em 2015, o PIB per capita em paridades de poder de compra (valores provisórios) de 

Portugal estabilizou em 76.8% da média da UE, tendo-se registado uma melhoria deste 

indicador relativo na maioria das regiões do continente, com exceção da A. M. de Lisboa 

(103%, após 103.8% em 2014), que mesmo assim continuou a ser a única região portuguesa 

acima da média europeia neste indicador e a uma larga distância das demais (78.8% no 

Algarve, a outra região acima da média nacional). As regiões autónomas registaram uma perda 

de poder de compra em 2015 face à UE 28. A região Norte continuou a apresentar o poder de 

compra mais baixo a nível nacional (64.9%), apesar da melhoria face a 2014 (64.5%).  

 
Quadro 2.1.4: PIB per capita PPC (UE28=100), Portugal e NUTS II 

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

2005 80.0 63.0 68.0 114.0 73.0 84.0 70.0 80.0 

2006 80.0 63.0 68.0 114.0 74.0 85.0 70.0 80.0 

2007 79.0 63.0 67.0 113.0 73.0 85.0 70.0 78.0 

2008 79.0 63.0 66.0 112.0 71.0 83.0 71.0 78.0 

2009 81.0 65.0 69.0 116.0 73.0 82.0 74.0 80.0 

2010 81.0 66.0 69.0 115.0 74.0 80.0 74.0 79.0 

2011 78.0 63.0 66.0 110.0 71.0 77.0 71.0 77.0 

2012 77.5 63.9 66.7 106.8 70.4 77.5 70.6 72.9 

2013 77.3 64.2 66.7 106.0 69.4 77.0 70.3 73.0 

2014 76.8 64.5 66.2 103.8 69.4 78.3 69.2 73.2 

2015 76.8 64.9 66.6 103.0 69.7 78.8 68.2 71.6 

Fonte: INE, Contas regionais (base 2011, SEC 2010). PPC=paridade de poderes de compra. 
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2.2 Projeções macroeconómicas nacionais e internacionais 

 

Projeções para Portugal 

 

No Boletim Económico de Dezembro, o Banco de Portugal (BdP) atualizou as projeções 

macroeconómicas para o período 2016-2018 e divulgou pela primeira vez valores para 2019. 

 

Quadro 2.2.1: Projeções económicas para Portugal 

  
BdP FMI OCDE CE Gov. 

 
Dez-16 Dez-16 Nov-16 Nov-16 Out-16 

 
2016 2017 2018 2019 2017 2017 2018 2017 2018 2016 2017 

PIB (tvar, %) 1.2 1.4 1.5 1.5 1.3 1.2 1.3 1.2 1.4 1.2 1.5 

  Consumo privado 2.1 1.3 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.0 2.0 1.5 

  Consumo público 1.0 0.0 0.4 0.2 0.6 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 -1.2 

  FBCF -1.7 4.4 4.3 4.5 2.5 0.7 1.6 3.7 4.1 -0.7 3.1 

  Exportações 3.7 4.8 4.6 4.4 3.6 3.7 4.0 3.7 4.1 3.1 4.2 

  Importações 3.5 4.8 4.9 4.4 3.4 3.6 3.6 4.1 4.3 3.2 3.6 

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

           

   Exportações líquidas  
   (do total de importações) 

    1.3 0.1 0.2 -0.1 0.0 -0.1 0.2 

   Procura Interna     0.0 1.1 1.1 1.3 1.4 1.3 1.3 

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

           

   Exportações 0.8 0.9 0.8 0.9        

   Procura Interna 0.4 0.5 0.6 0.6        

Proc. externa relevante (tvar, %) 2.0 3.4 4.0 4.1      2.4 4.2 

Emprego (tva, %) 1.5 1.0 0.9 1.0 1.0   0.7 0.5 0.8 1.0 

Taxa de desemprego (%) 11.0 10.1 9.4 8.5 10.6 10.1 10.1 10.0 9.5 11.2 10.3 

Inflação (tva do IHPC, %) 0.8 1.4 1.5 1.5 1.1 1.1 1.1 1.2 1.4 0.8 1.5 

Bal. Corr. e de capital (% PIB) 1.1 0.9 0.9 1.1    2.0 2.3 1.7 2.2 

Balança corrente (% PIB)     -0.5 0.5 0.7 0.8 1.2 0.5 1.0 

Bal. de bens e serviços (% PIB) 2.2 1.9 1.8 1.8      1.5 1.9 

Bal. de bens (% PIB)        -3.4 -3.3   

Saldo orçamental (% PIB)     -2.1 -2.1 -1.9 -2.2 -2.4 -2.4 -1.6 

Dívida pública bruta (% PIB)     129.9 129.5 128.2 129.5 127.8 129.7 128.3 

Fontes: Banco de Portugal, BdP, Boletim Económico Dezembro 2016; Fundo Monetário Internacional, FMI, Conclusão da 

5ª avaliação Pós-Programa de Ajustamento de Portugal; OCDE, OECD Economic Outlook November 2016 - Portugal 

summary; Comissão Europeia, CE, European Economy - Autumn 2016; Governo, Relatório da Proposta de Orçamento 

de Estado para 2017. Tva = taxa de variação anual; tvar= taxa de variação anual real; p.p.= pontos percentuais. 

*Contributo de cada componente expurgada do respetivo conteúdo importado (lógica de valor acrescentado nacional), 

uma abordagem diferente da tradicional (contributos brutos), em que a procura interna inclui importações e a procura 

externa líquida considera as exportações deduzidas das importações totais. O cálculo dos conteúdos importados foi 

baseado em informação de 2005 (seguindo uma metodologia descrita no Boletim Económico de Junho de 2014). 

 

No que se refere ao crescimento económico, o BdP prevê valores de 1.2% em 2016 (um 

pouco acima da anterior previsão de 1.1% em outubro), 1.4% em 2017, 1.5% em 2018 

(ligeiramente abaixo das anteriores previsões de 1.6% e 1.5%, datadas de junho) e 1.5% em 

BdP prevê 

crescimento 

económico 

moderado até 2019  

https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/be_dez2016_p.pdf
http://www.imf.org/en/News/Articles/2016/12/08/MS120816-Portugal-Staff-Concluding-Statement-of-the-Fifth-Post-Program-Monitoring-Mission
http://www.imf.org/en/News/Articles/2016/12/08/MS120816-Portugal-Staff-Concluding-Statement-of-the-Fifth-Post-Program-Monitoring-Mission
http://www.oecd.org/eco/outlook/economic-forecast-summary-portugal-oecd-economic-outlook-november-2016.pdf
http://www.oecd.org/eco/outlook/economic-forecast-summary-portugal-oecd-economic-outlook-november-2016.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip038_en.pdf
http://www.dgo.pt/politicaorcamental/OrcamentodeEstado/2017/Proposta%20do%20Or%C3%A7amento/Documentos%20do%20OE/Rel-2017.pdf
http://www.dgo.pt/politicaorcamental/OrcamentodeEstado/2017/Proposta%20do%20Or%C3%A7amento/Documentos%20do%20OE/Rel-2017.pdf
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2019. De salientar que a previsão de crescimento para 2017 (1.4%) está quase em linha com a 

do Governo na Proposta de Orçamento de Estado para esse ano (1.5%), e é ligeiramente mais 

otimista do que as projeções do FMI (1.3%), OCDE e Comissão Europeia (1.2%), algo que 

também sucede na projeção para 2018. Refira-se também que o ritmo de crescimento anual do 

PIB previsto pelo BdP até 2019 é sempre inferior ao observado em 2015 (1.6%). 

 

O BdP destaca que, ao longo do horizonte de projeção, as exportações de bens e serviços 

deverão registar um crescimento superior ao da procura externa [implicando, por isso, 

ganhos de quota de mercado, embora menores do que em anos anteriores], tal como 

observado nos últimos anos, continuando a ser a componente da procura global com maior 

contributo para o crescimento da atividade. Ao nível da procura interna, projeta-se uma 

recomposição caracterizada por uma moderação do consumo privado [cujo forte dinamismo 

nos últimos anos esteve associado à despesa em bens duradouros, resultante em parte da 

concretização de decisões adiadas durante a recessão de 2011-2013] e uma recuperação da 

FBCF, em particular da componente empresarial, após uma queda em 2016. 

 

De facto, após um crescimento de 4.5% em 2015, a FBCF deverá apresentar uma queda de 

1.7% em 2016, recuperando em 2017-2019 para taxas de variação próximas da registada em 

2015 (na casa dos 4%). A redução estimada para 2016 resulta do comportamento da FBCF 

pública e da FBCF residencial. O investimento público deverá diminuir de forma acentuada 

em 2016 (queda essa apenas parcialmente explicada pelas entregas de material militar vendido 

e pela reversão do efeito associado à aquisição de bens imobiliários pela Oitante em 2015), 

apresentando um crescimento médio relativamente moderado nos anos seguintes. A evolução 

desta componente no ano de 2016 reveste-se de particular incerteza, dada a entrada em vigor 

tardia do orçamento para este ano e tendo em conta o perfil da despesa associada a projetos 

de investimento cofinanciados por fundos comunitários. Note-se que a distribuição de fundos 

comunitários aos destinatários finais na primeira metade do ano foi inferior à habitual, num 

contexto de transição para o QREN 2014-2020. Este facto também terá afetado a FBCF no 

setor privado no mesmo período. Para 2017, prevê-se uma recuperação do investimento 

público, tal como antecipado no Relatório do Orçamento do Estado para 2017, e nos anos 

seguintes projeta-se uma evolução aproximadamente em linha com o PIB nominal. 

A FBCF em habitação deverá apresentar uma queda de 3.4% em 2016, a que se deverão 

seguir crescimentos moderados, em torno de 2%, ao longo do restante horizonte de projeção. 

A evolução neste setor tem sido negativa de forma quase ininterrupta desde 2000, refletindo a 

reestruturação do setor em resposta a condicionantes estruturais. 

A projeção contempla uma trajetória de aceleração para a FBCF empresarial, de 1.9% em 

2016 para 5.6% em 2019, em consonância com a melhoria das expetativas de procura quer 

interna quer externa, num quadro de manutenção de condições de financiamento favoráveis, 
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que deverão continuar a beneficiar do impacto das medidas de política monetária não 

convencional do BCE. No horizonte de projeção, deverá observar-se um aumento do peso desta 

componente no PIB, implicando o regresso ao valor médio registado em 1999-2005. No 

entanto, em 2019, o nível da FBCF empresarial deverá ainda manter-se abaixo do observado 

em 2008, embora o desvio seja menor do que para as restantes componentes da FBCF por 

setor institucional. 

A partir de 2016, o perfil de recuperação da FBCF total é relativamente fraco face a 

períodos de recuperação anteriores, o que reflete a continuação da desalavancagem no setor 

privado, por parte das famílias e das empresas (com níveis de endividamento ainda elevados 

por comparação com outros países da UE, pese embora a redução nos anos recentes), a 

revisão em baixa das expetativas do crescimento da economia no médio prazo e a restrição do 

investimento público imposta pela necessidade de consolidação orçamental.  

 

No que se refere às exportações de bens e serviços, após um crescimento muito dinâmico 

em 2015 (6.1%), o BdP prevê uma desaceleração em 2016 (3.7%), recuperando depois para 

um ritmo de crescimento de 4.8% em 2017, 4.6% em 2018 e 4.4% em 2019. O abrandamento 

em 2016, que não deverá impossibilitar um novo ganho de quotas de mercado, reflete quer a 

desaceleração da procura externa, quer alguns fatores de natureza temporária, como a 

redução na produção em unidades industriais dos setores automóvel e energético, e o 

comportamento desfavorável das vendas para alguns mercados extracomunitários, com 

destaque para Angola (não obstante uma menor queda na segunda metade do ano). Em 2017, 

a dissipação destes fatores, bem como a aceleração assumida para a procura externa, deverão 

contribuir para o retorno das exportações a um crescimento mais dinâmico. As exportações de 

bens deverão ainda beneficiar em 2017 e 2018 do aumento da capacidade produtiva de uma 

unidade de produção do setor automóvel, o que contribuirá para a manutenção de um 

crescimento desta componente acima da procura externa. As exportações de serviços também 

deverão apresentar um crescimento superior ao da procura externa ao longo do horizonte de 

projeção. Embora se projete um menor crescimento das exportações de turismo, espera-se 

que estas mantenham um elevado dinamismo. Em resultado desta evolução, a economia 

portuguesa deverá continuar a apresentar ganhos de quota de mercado ao longo do 

horizonte de projeção, ainda que progressivamente mais moderados, o que determina a ligeira 

desaceleração das exportações projetada para 2018 e 2019. O dinamismo das exportações ao 

longo do horizonte de projeção traduz-se na continuação do aumento do seu peso no PIB, 

que se deverá situar em 48% em 2019, que compara com 32% em 2008. 

 

Em relação às importações de bens e serviços, a atual projeção aponta para uma 

desaceleração em 2016, para uma taxa de crescimento de 3.5%, após uma subida muito 

significativa em 2015 (8.2%). Em 2017-2018, as importações deverão acelerar novamente para 

valores em torno de 5%, abrandando depois em 2019 para 4.5%. Este perfil reflete uma 
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evolução das importações aproximadamente em linha com a sua elasticidade histórica face à 

procura global ponderada por conteúdos importados, o que implica a continuação do aumento 

da penetração de importações ao longo do horizonte de projeção, embora de forma mais 

moderada do que a observada nos anos mais recentes. 

A evolução muito dinâmica projetada para as exportações e importações deverá implicar a 

continuação da tendência, acentuada a partir 2010, de aumento do grau de abertura da 

economia portuguesa, medido pelo peso médio dos dois fluxos comerciais no PIB nominal.  

 
Ao longo do horizonte de projeção, a economia portuguesa deverá manter uma capacidade 

de financiamento face ao exterior, embora inferior à observada nos últimos anos, prevendo-

se excedentes da balança corrente e de capital em torno de 1% do PIB, após 1.7% em 2015. 

 
Neste enquadramento, o BdP considera que o padrão de crescimento económico projetado 

– onde as componentes mais dinâmicas que o PIB são as exportações e a FBCF, evolução 

consistente com a continuação da reorientação de recursos para setores mais expostos à 

concorrência internacional e produtivos – é compatível com uma recuperação mais 

sustentada da atividade, em particular numa situação em que se mantém uma capacidade 

de financiamento junto do exterior e se projetam reduções adicionais dos níveis de 

endividamento do setor privado não financeiro. 

A recuperação da atividade será acompanhada pela continuação de uma melhoria gradual da 

situação no mercado de trabalho. O crescimento previsto do emprego ocorrerá no setor 

privado, já que o emprego público deverá permanecer relativamente estável. Esta evolução do 

emprego, a par da hipótese de virtual estabilização da população ativa, implica a manutenção 

de um perfil descendente da taxa de desemprego, de 11% em 2016 para 8.5% em 2019. 

 

A inflação, medida pelo IHPC, deverá aumentar ao longo do horizonte de projeção (até 1.5% 

em 2019), mantendo-se em níveis próximos dos projetados para a média da área do euro. 

 

A evolução da atividade e do emprego tem-se traduzido numa dinâmica muito fraca da 

produtividade do trabalho no recente período de recuperação. Após uma ligeira redução em 

2016, projeta-se um crescimento anual da produtividade do trabalho em torno de 0.5% ao 

longo do horizonte de projeção. Esta evolução da produtividade na recuperação económica em 

curso fica bastante aquém da observada em ciclos anteriores, o que é comum a muitas 

economias avançadas, incluindo da área do euro. 

As previsões do BdP implicam que, em 2019, no final do horizonte de projeção, o PIB atinja um 

nível idêntico ao registado em 2008. No período 2017-2019, o crescimento do PIB deverá ser 

próximo, embora inferior, ao projetado para a área do euro, não revertendo o diferencial 

negativo acumulado entre 2010 e 2013. Segundo o BdP, esta ausência de convergência 

real face à área do euro reflete a persistência de constrangimentos estruturais ao 
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crescimento da economia portuguesa, no qual assumem uma relevância especial os elevados 

níveis de endividamento dos setores público e privado, uma evolução demográfica desfavorável 

e a persistência de ineficiências nos mercados do trabalho e do produto que requerem a 

continuação do processo de reformas estruturais. O impacto destes fatores tende a ser 

exacerbado no atual quadro de incerteza, a nível interno e externo. A natureza temporária do 

atual conjunto alargado de medidas não convencionais de política monetária na área do euro 

reforça a importância e urgência de progressos estruturais. 

 
No que se refere à análise dos riscos associados às previsões, o BdP salienta o quadro de 

incerteza em torno das orientações de política económica nos Estados Unidos, bem como a 

evolução das relações do Reino Unido com a UE e uma eventual recuperação mais fraca das 

economias de mercado emergentes, o que poderá levar a uma evolução menos dinâmica da 

atividade e dos fluxos comerciais a nível global, traduzindo-se num menor crescimento da 

procura externa dirigida a Portugal e níveis mais elevados de incerteza. Ao nível dos 

mercados financeiros, não é de excluir a possibilidade de recrudescimento de tensões, sendo 

ainda de referir a existência de alguma incerteza quanto à configuração da política 

monetária não convencional do BCE no horizonte de projeção. Além disso, a situação 

vulnerável do sistema bancário ou a posição orçamental em alguns países da área do euro pode 

levar a um aumento das taxas de juro soberanas. Estes aspetos assumem particular 

relevância a nível interno, num contexto em que persistem riscos sobre a estabilidade financeira 

em Portugal. Estes fatores podem originar um aumento nos custos de financiamento da 

economia, com impacto no consumo privado e investimento. Adicionalmente, há a considerar 

a possível necessidade de medidas de consolidação orçamental adicionais tendo em vista o 

cumprimento dos objetivos orçamentais assumidos no médio prazo, com impacto negativo na 

evolução da procura interna. No caso da inflação, consideram-se riscos em baixa para 2017-

2019, já que a pressão descendente sobre os preços decorrente de uma evolução mais fraca da 

atividade é reforçada pelo risco de que as expetativas de inflação na Área Euro se mantenham 

abaixo do objetivo de política monetária do BCE. 

 

Projeções para a economia mundial e principais mercados 

 

Em novembro, a OCDE atualizou as suas projeções de crescimento para a economia mundial 

para 2.9% em 2016 (igual às previsões de setembro) e 3.3% em 2017 (+0.1 p.p. que em 

setembro), valores ligeiramente abaixo dos apresentados pela Comissão Europeia no mesmo 

mês e pelo FMI em outubro. Para 2018, a OCDE aponta um crescimento de 3.6%, neste caso 

um valor ligeiramente mais otimista que o da Comissão Europeia (3.5%). 

A revisão em alta do crescimento mundial em 2017 (+0.1 p.p.) resulta da perspetiva de um 

estímulo orçamental nos EUA (cuja previsão de crescimento foi revista de 2.1% para 2.3%)  

por parte da nova administração, com vista a estimular o investimento e o consumo, mas o 

impacto deverá ser ainda maior em 2018, ano em que a OCDE espera um crescimento de 3%, 
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substancialmente acima da previsão da Comissão Europeia (1.9%). As projeções da OCDE para 

a Área Euro (1.7% em 2016, 1.6% em 2017 e 1.7% em 2018) são bastante próximas das da 

Comissão Europeia. Ao nível das economias emergentes, destaca-se o fim da recessão do 

Brasil e da Rússia a partir de 2017, a continuação de um abrandamento ligeiro na China e a 

manutenção de um elevado crescimento na Índia ao longo do horizonte de previsão. 

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

 OCDE, nov-16 CE, nov-16 FMI, out-16 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2015 2016 2017 

Mundo 2.9 3.3 3.6 3.0 3.4 3.5 3.2 3.1 3.4 

  Economias Avançadas       2.1 1.6 1.8 

    EUA 1.5 2.3 3.0 1.6 2.1 1.9 2.6 1.6 2.2 

    Japão 0.8 1.0 0.8 0.7 0.8 0.4 0.5 0.5 0.6 

    UE    1.8 1.6 1.8 2.3 1.9 1.7 

      Área Euro 1.7 1.6 1.7 1.7 1.5 1.7 2.0 1.7 1.5 

        Alemanha 1.7 1.7 1.7 1.9 1.5 1.7 1.5 1.7 1.4 

        França 1.2 1.3 1.6 1.3 1.4 1.7 1.3 1.3 1.3 

        Itália 0.8 0.9 1.0 0.7 0.9 1.7 0.8 0.8 0.9 

        Espanha 3.2 2.3 2.2 3.2 2.3 2.1 3.2 3.1 2.2 

        Holanda 2.0 2.0 1.9 1.7 1.7 1.8 2.0 1.7 1.6 

      RU 2.0 1.2 1.0 1.9 1.0 1.2 2.2 1.8 1.1 

    OCDE 1.7 2.0 2.3       

  Economias em Desenvolvimento       4.0 4.2 4.6 

    Angola       3.0 0.0 1.5 

    Moçambique       6.6 4.5 5.5 

    Brasil -3.4 0.0 1.2    -3.8 -3.3 0.5 

    Rússia -0.8 0.8 1.0    -3.7 -0.8 1.1 

    Índia 7.4 7.6 7.7    7.6 7.6 7.6 

    China 6.7 6.4 6.1 6.6 6.2 6.0 6.9 6.6 6.2 

Fontes: OCDE, Economic Outlook - November 2016; e respetivo anexo; Comissão Europeia, CE, European Economy - 

Autumn 2016; FMI, World Economic Outlook – October 2016. Tvar= taxa de variação anual real. 

 

A OCDE considera que a conjuntura atual baixas taxas de juro abre uma margem orçamental 

(dada a possibilidade de refinanciamento da dívida pública com custos mais baixos) para 

políticas orçamentais expansionistas de investimento em infraestruturas, em educação 

e em I&D, e para políticas estruturais inclusivas que catalisem investimento privado e 

aumentem o potencial de crescimento das economias no longo prazo, além do estímulo 

direto de curto prazo, criando a dinâmica necessária para a economia mundial sair da 

“armadilha de baixo crescimento” em que se encontra desde há cinco anos atrás.     

A OCDE salienta ainda que o risco de divergência de políticas monetárias 

(particularmente entre os EUA e a Área Euro) poderá ser um foco de tensão nos mercados 

financeiros. Por outro lado, embora a transição para um conjunto de politicas mais equilibrado 

envolva riscos financeiros, o atual status quo de dependência de medidas extraordinárias 

de política monetária também tem riscos, dada a distorção de preços que gera. 
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http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-economic-outlook-volume-2016-issue-2_eco_outlook-v2016-2-en#.WFpRCPCLTcs
http://www.oecd.org/eco/outlook/statistical-annexes-oecd-economic-outlook-november-2016.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip038_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip038_en.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/pdf/text.pdf
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2.3 Constituições, dissoluções e insolvências de empresas 

 

Quadro 2.3.1: Criação líquida de empresas e insolvências 

  

2014 2015 

Var. 
homóloga Jan-Ago 

15 
Jan-Ago 

16 

Var. 
homóloga 

  % Nº % Nº 

Nascimentos de empresas (A) 35848 37946 5.9 2098 34906 34157 -2.1 -749 

Encerramentos de empresas (B) 14997 16634 10.9 1637 13362 12802 -4.2 -560 

Criação líquida de empresas=A-B 20851 21312 2.2 461 21544 21355 -0.9 -189 

Rácio nascimentos/encerramentos=A/B 2.4 2.3     2.6 2.7     

Número de empresas com processos 
de insolvência 

4 503 4 246 -5.7 -257 3 953 3 055 -22.7 -898 

Fonte: Barómetro Informa D&B. Tvh= Taxa de variação homóloga. 

 

Segundo dados recentes do Barómetro Informa D&B, a criação líquida de empresas recuou 

0.9% em termos homólogos entre janeiro e novembro (para um saldo de 21355 empresas), 

refletindo uma descida absoluta dos nascimentos (749 empresas) mais forte do que a 

registada nos encerramentos (560 empresas), ainda que a taxa de crescimento tenha sido 

menos negativa no primeiro caso (-2.1%, face a -4.2% nos encerramentos), o que determinou 

uma melhoria ligeira do rácio de nascimentos por encerramento (de 2.6 para 2.7). Note-se 

que a evolução homóloga da criação líquida de empresas é menos negativa do que a reportada 

no anterior número da publicação, com dados até agosto (menor queda dos nascimentos e 

maior nos encerramentos) e ocorre após uma evolução positiva no ano de 2015. 

Por setores, registou-se uma subida homóloga da criação líquida de empresas até novembro 

nas Atividades imobiliárias (+707), nos “Outros serviços” (+321), na Construção (+177), no 

Alojamento e restauração (+95), nos Transportes (+80), no Gás, Eletricidade e água (+27) e 

nas Indústrias extrativas (+2), embora não impedindo uma redução nos dados globais.  

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

 

 

 

O número de empresas com processos de insolvência acentuou a descida homóloga no 

acumulado até novembro (tvh de -22.7%, após -5.7% no conjunto de 2015).  
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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 

  2015 Var. homóloga Jan-Out 16 Var. homóloga 

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

Total             

  Exportações (FOB) 49 826 1 772 3.7 41 543 -315 -0.8 

  Importações (CIF) 60 310 1 278 2.2 50 124 -326 -0.6 

  Saldo -10 485 494 -4.5 -8 581 11 -0.1 

  Taxa de Cobertura (%) 82.6     82.9     

Intra-UE             

  Exportações (FOB) 36 257 2 213 6.5 31 531 1 102 3.6 

  Importações (CIF) 46 152 2 009 4.6 38 990 509 1.3 

  Saldo -9 894 204 -2.0 -7 459 593 -7.4 

  Taxa de Cobertura 78.6     80.9     

Extra-UE             

  Exportações (FOB) 13 568 -441 -3.1 10 012 -1 417 -12.4 

  Importações (CIF) 14 159 -731 -4.9 11 134 -835 -7.0 

  Saldo -590 290 -32.9 -1 121 -582 107.9 

  Taxa de Cobertura 95.8     89.9     

Total sem combustíveis             

  Exportações (FOB) 46 024 1 989 4.5 39 079 511 1.3 

  Importações (CIF) 52 340 3 502 7.2 45 267 1 668 3.8 

  Saldo -6 315 -1 513 31.5 -6 188 -1 157 23.0 

  Taxa de Cobertura  87.9     86.3     

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. 

 

Os dados de janeiro a outubro relativos à balança de bens mostraram um saldo negativo 

de 8581 M€, traduzindo um desagravamento pouco significativo face ao período homólogo de 

2015 (-0.1% e 11 M€), a refletir descidas similares nas importações (-0.6% e -326 M€) e nas 

exportações (-0.8% e -315 M€).  
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A evolução negativa das exportações e importações de bens teve origem no mercado extra-

UE, onde se registaram variações homólogas nominais de -12.4% e -7.0% nestas duas 

variáveis, respetivamente, determinando um agravamento do défice em 582 M€. Nas trocas 

com a UE, as nossas exportações cresceram mais do que as importações (3.6% e 1.3%, 

respetivamente), permitindo uma redução do défice em 593 M€. 

Os resultados foram influenciados, nomeadamente, pela paragem de uma refinaria, para 

manutenção, no início do ano. Excluindo combustíveis, as exportações aumentaram, 

embora menos do que as importações (tvh nominais de 1.3% e 3.8%, respetivamente), 

levando à descida do saldo em 1157 M€. Conforme já referido, as exportações em 2016 foram 

ainda afetadas por outros fatores temporários, como a redução da produção no setor 

automóvel (sobretudo devido à transição para um novo modelo na Autoeuropa) e o 

comportamento desfavorável de alguns mercados extracomunitários, como Angola. 

A taxa de cobertura (das importações pelas exportações) subiu para 82.9%, face a 81.4% no 

período homólogo e 82.6% no conjunto de 2015. 

 

Exportações de bens 

 
Quadro 3.1.1.2: Exportações de bens por tipo de produto 

  2015 Jan-Out 16 

Produtos NC8 e respetivos códigos Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Máquinas e aparelhos: S16 (84-85) 7 282 4.0   0.6 6 349 4.6   0.7 

Material de Transporte: S17 (86-89) 5 695 8.9   1.0 4 765 -2.4   -0.3 

Madeira e cortiça: S9 (44-46) e S10 (47-49) 4 035 5.1   0.4 3 339 -0.7   -0.1 

Combustíveis e óleos minerais: S5 (27) 3 801 -5.4   -0.5 2 464 -25.1   -2.0 

Metais: S15 (72-83) 3 785 -2.0   -0.2 3 033 -5.5   -0.4 

Plásticos e borracha: S7 (39-40) 3 675 6.1   0.4 3 182 2.2   0.2 

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

3 195 10.8   0.6 2 705 5.0   0.3 

Alimentação, bebidas e tabaco, S4 (16-24) 3 165 1.6   0.1 2 613 0.0   0.0 

Vestuário: S11 (61-62) 2 874 3.3   0.2 2 584 7.6   0.4 

Químicos: S6 (28-38) 2 608 0.6   0.0 2 216 2.2   0.1 

Calçado: S12 (64-67) 1 968 0.6   0.0 1 737 2.9   0.1 

Têxteis: S11 (50-60, 63) 1 942 5.7   0.2 1 643 0.7   0.0 

Mobiliário: S20 (94) 1 707 10.3   0.3 1 520 6.8   0.2 

Pedra, cerâmica e vidro: S13 (68-70) 1 654 5.5   0.2 1 453 4.2   0.1 

Outros 1 391 5.7   0.2 1 183 3.0   0.1 

Produtos minerais exceto combustíveis: S5 (25-
26) 

789 -0.2   0.0 521 -22.1   -0.4 

Peles e couros S8 (41-43) 262 3.1   0.0 235 9.0   0.0 

Total 49 826 3.7     41 543 -0.8     

Total sem combustíveis 46 024 4.5   4.1 39 079 1.3   1.2 

Fonte: INE. Tabela ordenada pelo valor das exportações em 2015. NC8 = Nomenclatura combinada de mercadorias da 

UE a oito dígitos; M€= milhões de euros; tvhn = taxa de variação homóloga nominal; p.p. = pontos percentuais. 
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A queda homóloga (0.8%) das exportações de janeiro a outubro resultou de contributos 

negativos nos combustíveis (-2.0 p.p.) e no material de transporte (-0.3 p.p.), refletindo 

alguns dos fatores temporários já referidos, tendo-se também destacado os contributos 

desfavoráveis nos minerais não combustíveis (-0.4 p.p.) e nos metais (-0.4 p.p.). A evolução 

negativa foi minorada pelos contributos positivos de um conjunto variado de grupos de 

produtos, com realce para as máquinas e equipamentos (0.7 p.p.), o vestuário (0.4 p.p.), os 

animais vivos, produtos animais e vegetais, e gorduras (0.3 p.p.), o mobiliário (0.2 p.p.) e os 

plásticos e borracha (0.2 p.p.), considerando os valores mais significativos. 

 

A subida das exportações no mercado da UE (3.6%) foi insuficiente para contrariar a forte 

queda no mercado extracomunitário (-12.4%), determinando uma queda global de 0.8%. 

 

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

  2015 Jan-Out 16 

 Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Espanha 12 467 10.5 2.5 10 971 4.8 1.2 

França 6 032 6.6 0.8 5 281 5.0 0.6 

Alemanha 5 883 4.7 0.6 4 922 -2.1 -0.3 

Reino Unido 3 359 14.1 0.9 2 959 6.0 0.4 

Estados Unidos 2 567 21.6 0.9 2 034 -6.5 -0.3 

Angola 2 100 -33.9 -2.2 1 133 -36.4 -1.6 

Países Baixos 1 991 4.3 0.2 1 550 -6.1 -0.2 

Itália 1 587 3.1 0.1 1 398 7.9 0.2 

Bélgica 1 135 -12.9 -0.4 1 037 8.9 0.2 

China 839 -0.1 0.0 541 -24.1 -0.4 

Marrocos 681 16.0 0.2 568 -0.4 0.0 

Brasil 569 -10.9 -0.1 447 -6.1 -0.1 

Argélia 565 -3.8 0.0 384 -17.4 -0.2 

Polónia 553 16.9 0.2 479 4.7 0.1 

Suíça 459 6.8 0.1 448 15.3 0.1 

Suécia 410 -11.8 -0.1 403 16.4 0.1 

Turquia 363 -10.1 -0.1 335 20.1 0.1 

Canadá 358 38.8 0.2 242 -23.5 -0.2 

Moçambique 355 11.7 0.1 180 -39.5 -0.3 

República Checa 314 -1.7 0.0 252 -6.1 0.0 

Subtotal 42 587 4.2 3.6 35 564 -0.5 -0.5 

Total 49 826 3.7   41 543 -0.8   

  Intra-UE 36 257 6.5 4.6 31 531 3.6 2.6 

  Extra-UE 13 568 -3.1 -0.9 10 012 -12.4 -3.4 

Fonte: INE. Tabela ordenada pelo valor das exportações em 2015. M€= milhões de euros; tvhn = taxa de variação 

homóloga nominal; p.p. = pontos percentuais. 

 

Considerando os 20 principais mercados (de 2015), confirma-se que Angola deu o maior 

contributo negativo (-1.6 p.p.) para a queda homóloga das exportações até novembro 

(0.8%), seguida pela China (-0.4 p.p.), Moçambique, os EUA, a Alemanha (-0.3 p.p.), os Países 
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Baixos, o Canadá e a Argélia (-0.2 p.p.), considerando os valores mais significativos. No que se 

refere a contributos positivos, os mais significativos ocorreram nos mercados da Espanha 

(1.2 p.p.), França (0.6 p.p.), Reino Unido (0.4 p.p.), Itália e Bélgica (0.2 p.p.). 

 

Quotas de mercado das exportações de bens 

Tendo em conta dados revistos da OMC e cálculos próprios, estimamos que a quota de 

mercado das exportações nacionais nas importações mundiais de bens tenha subido 

para 0.349% nos três primeiros trimestres de 2016, face a um valor de 0.332% no 

conjunto de 2015, com o aumento registado no mercado da UE (de 0.756% para 0.790%) a 

contrariar a queda ligeira no mercado extracomunitário (de 0.0966% para 0.0960%). 

 

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

  2015 1-3T 16 

Mundo 0.332 0.349 

  Intra-UE 0.756 0.790 

  Extra-UE 0.0966 0.0960 

Fontes: OMC e INE. Nota metodológica: as quotas foram calculadas dividindo as exportações de Portugal (dados 

trimestrais da OMC em milhões de dólares, repartidos entre os mercados intra-UE e extra-UE usando a estrutura de 

exportações de Portugal calculada a partir de informação do INE para os períodos em causa) pelas importações totais 

nos vários mercados (obtidas na mesma base de dados trimestrais da OMC). 

 

Figura 3.1.1.1: Evolução homóloga das exportações de mercadorias, da procura externa 

relevante e dos ganhos de quota de mercado  

 

 

No terceiro trimestre, as exportações de bens registaram uma recuperação homóloga (1.8%)  

e a procura externa continuou em queda, embora menos forte (tvh de -1.5%, após -4.2% no 

segundo trimestre), traduzindo um ganho significativo de quota de mercado pelo segundo 

trimestre consecutivo e a um ritmo mais forte (diferencial de 3.3 p.p. entre a variação das 

exportações e a da procura externa, após 2.7 p.p. e -0.7 p.p. nos trimestres anteriores).  
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As estimativas mais recentes (cálculos próprios) das quotas de mercado nos 20 principais 

mercados de exportação de bens mostram uma melhoria na maior parte dos casos, com 

destaque para a subida de 0.33 p.p. (para 4.77%) em Espanha, nos dados até outubro, face ao 

ano de 2015, seguindo-se a uma larga distância os ganhos de 0.07 p.p. em França e 0.06 p.p. 

quer no Brasil quer na Suécia, considerando apenas os valores mais significativos. As perdas 

ocorreram em oito dos mercados, mas apenas foram significativas em Moçambique (-0.60 p.p., 

de 5.50% em 2015 para 4.90% no terceiro trimestre, não estando disponível o acumulado no 

ano), Angola (-0.38 p.p., de 14.79% em 2015 para 14.41% no primeiro trimestre de 2016), 

Marrocos (-0.12 p.p. nos dados até outubro face a 2015) e Argélia (-0.10 p.p.). 

 

Quadro 3.1.1.5: Quotas de mercado nos 20 maiores mercados de exportação de bens 

  Quotas (%) Variação (p.p.) 

 2014 2015 Jan-Out16 2015 Jan-Out 16 

Espanha 4.18 4.43 4.77 0.26 0.33 

França 1.11 1.17 1.24 0.06 0.07 

Alemanha 0.62 0.62 0.62 0.00 0.00 

Reino Unido 0.57 0.59 0.62 0.03 0.02 

Estados Unidos 0.12 0.12 0.12 0.01 0.00 

Angola* 15.86 14.79 14.41 (1T 16) -1.07 -0.38 (1T 16) 

Países Baixos 0.43 0.43 0.42 0.00 -0.01 

Itália 0.43 0.43 0.46 0.00 0.03 

Bélgica 0.38 0.34 0.39 -0.05 0.05 

China 0.057 0.055 0.05 -0.002 -0.01 

Marrocos 1.69 1.98 1.86 0.30 -0.12 

Brasil 0.35 0.35 0.42 0.00 0.06 

Argélia 1.33 1.21 1.12 -0.12 -0.10 

Polónia 0.28 0.31 0.33 0.03 0.02 

Suíça 0.21 0.20 0.23 -0.01 0.03 

Suécia 0.38 0.33 0.39 -0.05 0.06 

Turquia 0.22 0.19 0.23 -0.03 0.03 

Canadá 0.07 0.09 0.08 0.02 -0.01 

Moçambique* 4.93 5.50 4.90 (3T 16) 0.58 -0.60 (3T 16) 

República Checa 0.27 0.25 0.24 -0.03 -0.01 

Fontes: OMC, INE Angola, INE Moçambique, INE, BdP, cálculos próprios. Tabela ordenada pelo ranking das exportações 

em 2015 (como no quadro 3.1.1.3). P.p. = pontos percentuais. *Pesos de Portugal nas importações de mercadorias 

desses países, obtidas a partir de dados dos respetivos institutos nacionais de estatística. As restantes quotas seguem a 

metodologia descrita na nota do quadro anterior (mas aqui com dados mensais). 

 

Importações de bens 

De acordo com o detalhe das importações por grupos de produtos, a queda homóloga de 

0.6% registada até outubro teve origem no forte contributo negativo (-4.0 p.p.) dos 

Combustíveis e óleo minerais, e, em menor medida, no contributo dos metais (-0.6 p.p.). 
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Queda das 

importações de 

combustíveis e 

metais contraria as 

subidas no Material 

de transporte e 

Máquinas e 

aparelhos 

Ganhos de quota na 

maioria dos 20 

principais 

mercados, o mais 

forte em Espanha, e 

perdas 

significativas 

apenas em 4 (extra-

UE): Moçambique, 

Angola, Marrocos e 

Argélia 



4T 16        ENVOLVENTE EMPRESARIAL - ANÁLISE DE CONJUNTURA 

 

 
 

31 
 

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

contributos positivos do Material de transporte (1.7 p.p.) e das Máquinas e aparelhos (0.8 

p.p.), além de um conjunto variado de contributos mais pequenos. 

 

Quadro 3.1.1.6: Importações de bens por tipo de produto 

  2015 Jan-Out 16 

Produtos NC8 e respetivos códigos Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Máquinas e aparelhos: S16 (84-85) 9 535 5.1   0.8 8 198 5.3   0.8 

Combustíveis e óleos minerais: S5 (27) 7 970 -21.8   -3.8 4 857 -29.1   -4.0 

Material de Transporte: S17 (86-89) 7 298 17.1   1.8 6 966 14.0   1.7 

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

6 549 6.4   0.7 5 552 1.4   0.2 

Químicos: S6 (28-38) 6 432 5.9   0.6 5 415 0.2   0.0 

Metais: S15 (72-83) 4 701 4.8   0.4 3 708 -7.3   -0.6 

Plásticos e borracha: S7 (39-40) 3 674 6.8   0.4 3 140 1.5   0.1 

Alimentação, bebidas e tabaco, S4 (16-24) 2 785 2.3   0.1 2 469 6.2   0.3 

Outros 2 243 10.1   0.3 1 903 4.9   0.2 

Madeira e cortiça: S9 (44-46) e S10 (47-49) 2 012 2.8   0.1 1 761 5.2   0.2 

Vestuário: S11 (61-62) 1 952 7.9   0.2 1 611 1.7   0.1 

Têxteis: S11 (50-60, 63) 1 882 4.2   0.1 1 609 1.4   0.0 

Mobiliário: S20 (94) 861 15.9   0.2 810 13.2   0.2 

Peles e couros S8 (41-43) 844 2.3   0.0 694 -1.2   0.0 

Calçado: S12 (64-67) 757 5.2   0.1 716 9.3   0.1 

Pedra, cerâmica e vidro: S13 (68-70) 646 6.4   0.1 581 8.6   0.1 

Produtos minerais exceto combustíveis: S5 
(25-26) 

170 5.6   0.0 134 -5.6   0.0 

Total 60 310 2.2     50 124 -0.6     

Total sem combustíveis 52 340 7.2   5.9 45 267 3.8   3.3 

Fonte: INE. Tabela ordenada pelo valor das importações em 2015. NC8 = Nomenclatura combinada de mercadorias da 

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

 

A queda homóloga das importações até outubro traduziu a queda significativa no mercado 

extra-UE (-7.0%), mais do que compensando a subida no mercado da UE (1.3%). 

 

Entre os 20 principais mercados de importação, os principais contributos negativos 

para a evolução homóloga das importações até outubro tiveram origem dos mercados de 

Angola, Cazaquistão e Argélia (-0.4 p.p. nos três casos), enquanto os maiores contributos 

positivos vieram da Rússia (0.6 p.p.), Alemanha, Brasil (0.5 p.p.) e França (0.4 p.p.).  
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Quadro 3.1.1.7: Importações de bens nos 20 principais mercados de 2015 

  2015 Jan-Out 16 

 Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Espanha 19 917 3.7 1.2 16 474 -0.4 -0.1 

Alemanha 7 768 6.8 0.8 6 753 3.8 0.5 

França 4 459 6.7 0.5 3 915 4.7 0.4 

Itália 3 263 6.2 0.3 2 736 0.9 0.0 

Países Baixos 3 080 0.9 0.0 2 556 -0.5 0.0 

Reino Unido 1 900 4.5 0.1 1 559 -2.2 -0.1 

China 1 778 11.2 0.3 1 509 0.8 0.0 

Bélgica 1 696 8.1 0.2 1 414 -0.7 0.0 

Angola 1 142 -28.9 -0.8 722 -23.4 -0.4 

Estados Unidos 966 3.9 0.1 703 -12.3 -0.2 

Brasil 860 -0.6 0.0 989 33.0 0.5 

Arábia Saudita 722 -8.0 -0.1 339 -46.3 -0.6 

Suécia 645 -2.4 0.0 565 3.4 0.0 

Rússia 637 -10.4 -0.1 829 64.7 0.6 

Polónia 586 9.0 0.1 601 23.5 0.2 

Cazaquistão 567 -30.3 -0.4 303 -36.8 -0.4 

Argélia 566 -20.5 -0.2 307 -39.4 -0.4 

Irlanda 509 -15.5 -0.2 445 2.8 0.0 

República Checa 471 15.4 0.1 401 -0.3 0.0 

Índia 459 -6.7 -0.1 426 12.3 0.1 

Subtotal 51 991 2.1 1.8 43 546 0.3 0.2 

Total 60 310 2.2   50 124 -0.6   

  Intra-UE 46 152 4.6 3.4 38 990 1.3 1.0 

  Extra-UE 14 159 -4.9 -1.2 11 134 -7.0 -1.7 

Fonte: INE. Tabela ordenada pelo valor das importações em 2015. M€= milhões de euros; tvhn = taxa de variação 

homóloga nominal; p.p. = pontos percentuais; s.s.= sem significado. 

 

3.1.2 Comércio internacional de serviços 

 

Segundo informação preliminar do Banco de Portugal, a balança de serviços acumulou um 

excedente de 11231 M€ de janeiro a outubro de 2016, traduzindo um acréscimo de 5.7% em 

termos homólogos (608 M€), explicado pelo crescimento mais forte das exportações do que das 

importações (3.2% e 0.7%, respetivamente). O aumento das exportações teve um forte 

contributo positivo da componente de Viagens e turismo (4.8 p.p.), que continuou em forte 

crescimento (tvh de 10.3%), além de um contributo pequeno da Transformação, manutenção e 

reparação (0.3 p.p.), mais do que compensando a evolução negativa das restantes 

componentes, em particular dos Transportes (tvh de -5.0% e contributo de -1.1 p.p.). A rubrica 

de Viagens e turismo foi também a que mais aumentou ao nível das importações (6.3%, 

abaixo das progressão de 10.3% das exportações desta rubrica) e a que mais contribuiu (com 

um reforço do excedente em 833 M€) para a melhoria do saldo da balança de serviços. 
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Quadro 3.1.2.1: Balança de serviços 

  2015 Var. homóloga Jan-Out 16 Var. homóloga 

  Valor 
(M€) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Valor 
 (M€) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Exportações 25 347 1 829 7.8   22 121 688 3.2   

Transformação, 
manut., reparação 

753 15 2.1 0.1 682 70 11.4 0.3 

Transportes 5 751 54 0.9 0.2 4 613 -243 -5.0 -1.1 

Viagens e turismo 11 451 1 057 10.2 4.5 10 991 1 025 10.3 4.8 

Outros serviços forn. 
por empresas 

4 620 589 14.6 2.5 3 571 -139 -3.7 -0.6 

Outros 2 770 113 4.3 0.5 2 264 -25 -1.1 -0.1 

Importações 12 945 879 7.3   10 890 79 0.7   

Transformação, 
manut., reparação 

343 -3 -0.9 0.0 269 -11 -3.9 -0.1 

Transportes 3 221 4 0.1 0.0 2 507 -203 -7.5 -1.9 

Viagens e turismo 3 612 294 8.9 2.4 3 228 192 6.3 1.8 

Outros serviços forn. 
por empresas 

2 661 297 12.6 2.5 2235 55 2.5 0.5 

Outros 3 107 287 10.2 2.4 2 651 46 1.8 0.4 

Saldo 12 402 950 8.3   11 231 608 5.7   

Transformação, 
manut., reparação 

410 18 4.6   413 80 24.2   

Transportes 2 530 50 2.0   2105 -39 -1.8   

Viagens e turismo 7839 763 10.8   7763 833 12.0   

Outros serviços forn. 
por empresas 

1959 292 17.5   1337 -194 -12.7   

Outros -337 -174 -86   -387 -71 633   

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

significado. 

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

nas importações mundiais de serviços comerciais se situou em 0.602% no ano de 2015, 

traduzindo uma descida ligeira face a 2014 (0.633%). 

 

3.1.3 Balança de bens e serviços 

 

Os dados do Banco de Portugal mostram ainda um excedente da balança de bens e 

serviços (BBS) de 4179 M€ de janeiro a outubro, que representa um aumento de 942 M€ face 

ao período homólogo, a refletir a redução do défice da balança de bens e, em particular, o 

reforço do excedente da balança de serviços. Note-se que estes dados da balança de bens do 

diferem dos dados acima referidos do INE por questões metodológicas (ver quadro abaixo). 

Na estrutura da BBS, os dados de janeiro a outubro mostram um reforço homólogo do peso 

dos serviços (para 35.1% das exportações e 18.3% das importações totais de bens e 

serviços), em particular nas exportações, com destaque para o acréscimo na componente 

Viagens e turismo (para 17.4% das exportações e 5.5% das importações da BBS).  
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Quadro 3.1.3.1: Balança de bens e serviços 

  Exportações 
  

Importações Saldo 

 Jan-Out 
  

Jan-Out 
 
  

Jan- Out 
  

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

 Valor 
(M€) 

Peso 
(%) 

Valor 
(M€) 

Peso 
(%) 

Valor 
(M€) 

Peso 
(%) 

Valor 
(M€) 

Peso 
(%) 

Valor 
(M€) 

Valor 
(M€) 

Bens (FOB) 41 341 65.9 40 941 64.9 48 726 81.8 47 993 81.5 -7 385 -7 052 

Serviços 21 434 34.1 22 121 35.1 10 811 18.2 10 890 18.5 10 623 11 231 

Transformação, 
manut., reparação 

612 1.0 682 1.1 280 0.5 269 0.5 332 413 

Transportes 4 856 7.7 4 613 7.3 2 711 4.6 2 507 4.3 2 145 2 105 

Viagens e turismo 9 966 15.9 10 991 17.4 3 036 5.1 3 228 5.5 6 930 7 763 

Outros serviços 
forn. por empresas 

3 710 5.9 3 571 5.7 2 179 3.7 2 235 3.8 1 531 1 337 

Outros serviços 2 289 3.6 2 264 3.6 2 605 4.4 2 651 4.5 -315 -387 

Total 62 774 100.0 63 063 100.0 59 537 100.0 58 883 100.0 3 238 4 179 

Fonte: Banco de Portugal. M€= milhões de euros. Nota: devido a diferenças de natureza metodológica, ocorre uma 

diferença significativa de valores na balança de bens entre este quadro e o quadro 3.1.1.1, que tem como fonte o INE. 

As diferenças têm origem sobretudo nas importações, em boa medida porque esta componente se encontra expressa 

em valores CIF nos dados do INE e em valores FOB nos do Banco de Portugal (ver nota ao quadro 3.1.1.1). 

 

3.1.4 Termos de troca de bens e de serviços 

 
De acordo com dados revistos, os termos de troca praticamente estabilizaram em termos 

homólogos no terceiro trimestre de 2016 (diferencial de 0.1 p.p. entre a variação do deflator 

das exportações e o das importações, após 2.1 p.p. no trimestre anterior), após vários 

trimestres consecutivos com ganhos assinaláveis. Tanto nos bens como nos serviços registou-

se uma perda ligeira de termos de troca (a diferença para a subida ligeira nos dados globais 

tem a ver com questões de cálculo, como a utilização de diferenciais das tvh dos deflatores das 

por simplificação), no primeiro caso devido a uma desagravamento do deflator das importações 

superior ao das exportações e no segundo caso devido à desaceleração do deflator das 

exportações, mantendo-se uma subida ligeira do deflator das importações. 

 
Quadro 3.1.4.1: Evolução dos termos de troca (tvh, %) 

 Deflator exportações, tvh (1) Deflator importações, tvh (2) Termos de troca (p.p.)= (1)-(2) 

 Bens 
(FOB) 

Serviços Total Bens 
(FOB) 

Serviços Total Bens 
(FOB) 

Serviços Total 

2012 1.7 1.6 1.7 1.0 1.6 1.1 0.7 -0.1 0.6 

2013 -1.6 0.7 -1.0 -3.2 0.5 -2.7 1.6 0.2 1.7 

2014 -1.9 0.6 -1.2 -3.0 1.7 -2.3 1.1 -1.0 1.1 

2015 -2.1 1.8 -1.1 -5.1 0.7 -4.3 3.0 1.1 3.2 

4T 15 -1.9 2.0 -0.9 -5.6 0.9 -4.7 3.7 1.0 3.8 

1T 16 -3.5 1.6 -2.1 -5.3 0.3 -4.6 1.8 1.3 2.4 

2T 16 -5.0 2.0 -3.1 -6.2 0.5 -5.3 1.3 1.5 2.1 

3T 16 -4.0 0.3 -2.8 -3.5 0.5 -2.9 -0.5 -0.2 0.1 

Fonte: INE (Contas nacionais base 2011, SEC 2010) e cálculos próprios. Tvh = taxa de variação homóloga. FOB: ver 

nota ao quadro 3.1.1.1. 
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3.2 Investimento direto 

 

De acordo com dados do BdP (seguindo o princípio direcional), a posição de investimento 

direto líquido registou uma aceleração homóloga no terceiro trimestre de 2016, de uma tvh 

de 4.6% para 8.5% (atingindo 53552 M€), a refletir o maior crescimento da posição de 

investimento direto estrangeiro (de 2.8% para 3.8%, cifrando-se em 109680 M€), IDE, e 

uma quebra ligeira da posição de investimento português no exterior (de 0.7% para         

-0.4%, passando para 56129 M€), IPE. 

 

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

 2013 2014 2015 4T 15 1T 16 2T 16 3T 16 

Posição de Inv. Direto líquido = (1)-(2) 46308 49069 50776 50776 53492 53512 53552 

Tvh (%) 6.1 6.0 3.5 3.5 6.5 4.6 8.5 

Posição de Inv. Direto Estrangeiro (1) 90395 98074 105475 105475 108780 109296 109680 

Tvh (%) 4.1 8.5 7.5 7.5 6.6 2.6 3.8 

Posição de Inv. Direto no Exterior (2) 44087 49005 54699 54699 55287 55784 56129 

Tvh (%) 2.1 11.2 11.6 11.6 6.8 0.7 -0.4 

Fonte: BdP. Tvh =taxa de variação homóloga; M€= milhões de euros. 
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4. FINANCIAMENTO 

 

4.1 Taxas de juro 

 
Quadro 4.1.1: Taxas de juro 

 2014 2015 4T 15 1T 16 2T 16 3T 16 Out-16 Nov-16 

Taxas de juro (%)         

Mercado monetário         

  Taxa “Refi” do BCE (fim de período) 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Taxas Euribor (valores médios)         

    3 meses 0.209 -0.020 -0.089 -0.186 -0.258 -0.298 -0.309 -0.313 

    6 meses 0.308 -0.053 -0.012 -0.103 -0.148 -0.192 -0.207 -0.215 

    12 meses 0.475 0.168 0.089 0.007 -0.017 -0.054 -0.069 -0.074 

Dívida soberana: OT (valores médios)         

  Yield  PT, 10 anos (a) 3.75 2.42 2.49 2.93 3.16 3.08 3.33 3.51 

  Yield  Área Euro, 10 anos 2.04 1.22 1.19 1.05 0.89 0.61 0.73 1.01 

  Yield  Alemanha, 10 anos (b) 1.16 0.50 0.53 0.26 0.08 -0.12 0.00 0.19 

  Prémio de risco de PT = (a) –(b) 2.59 1.92 1.96 2.67 3.08 3.20 3.33 3.32 

Crédito a empresas         

  Novas operações até 1 M€ (exclui 
descobertos bancários) 

        

    Taxa de juro média pond. em PT 5.53 4.21 3.80 3.71 3.48 3.42 3.42  

    Tx. de juro média pond. na A. Euro 3.52 2.80 2.67 2.62 2.44 2.33 2.29  

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

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

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

 

 

 

No mercado monetário, as taxas Euribor atingiram mínimos cada vez mais negativos nos 

meses de setembro a novembro (situando-se, neste último mês, em valores médios de          

-0.313% no prazo de três meses, -0.215% a seis meses e de -0.074% a 12 meses), em face da 
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perspetiva de prolongamento do programa de compra de ativos do BCE, que se veio a 

concretizar na reunião de 8 de dezembro, embora com um ritmo menor de compras e sem 

alteração dos limites de aquisição (apenas houve algum alargamento dos ativos elegíveis), o 

que foi interpretado por muitos analistas como o início da retirada gradual do programa. Nos 

dias a seguir à reunião, as taxas Euribor diárias subiram ligeiramente nos prazos mais curtos e 

recuaram também de forma ligeira nos prazos a partir dos 3 meses. No dia 23, as taxas 

situaram-se em -0.317% nos três meses, -0.217% nos seis meses e -0.082% nos 12 meses. 

  

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

 

 

 

No mercado secundário de dívida pública, a yield média a 10 anos de Portugal subiu para 

3.26% em setembro, 3.33% em outubro e 3.51% em novembro, que é o máximo desde 

maio de 2014 e o segundo valor mais elevado da Área Euro, apenas abaixo do valor da Grécia 

(7.33%), tenho ultrapassado nesse mês o Chipre (3.47%). O movimento de subida traduziu, 

em boa medida, fatores externos, como os receios quanto à continuação do programa de 

compra de ativos do BCE, a possibilidade de intervenção do Governo de Itália na banca e, já 

no mês de novembro, a eleição de um novo Presidente norte-americano (Donald Trump) 

com um programa eleitoral expansionista e inflacionista, levando a uma subida das taxas de 

juro de longo prazo nos EUA e no resto do mundo. Apesar de tudo, o prémio de risco-país 

de Portugal, medido pelo diferencial face à yield da Alemanha nos 10 anos, depois de atingir 

um máximo de mais de dois anos e meio em setembro (3.35 p.p., com a yield alemã a registar 

um valor negativo de -0.09%), antes da apresentação da proposta de OE 17, reduziu-se depois 

em outubro (para 3.33 p.p.) e novembro (3.32 p.p.), mês em que a Comissão Europeia validou 

o draft o orçamental. Já em dezembro, a yield nacional a 10 anos subiu após a reunião do 

BCE (que não alterou os limites de compra por emitente e emissão, penalizando os países da 

periferia do euro), corrigindo depois apenas uma parte dessa subida até perto do final do mês. 

No dia 21 de dezembro, a yield nacional situou-se em 3.76% e o prémio de risco em 3.50 p.p.. 
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A taxa de juro média dos empréstimos às Sociedades Não Financeiras (operações até 

1 M€) de Portugal, após uma subida significativa em julho (para 3.45%), face ao mínimo da 

série (iniciada no ano 2000) registado em junho (3.3%), corrigiu apenas ligeiramente em baixa 

nos meses seguintes, tendo-se situado em 3.42% no mês de outubro. Apesar dos valores 

ainda historicamente baixos, a taxa de juro nacional continua a ser uma das mais altas da Área 

Euro (apenas abaixo da Grécia – considerando o valor mais recente, de agosto – da Irlanda e do 

Chipre), que atingiu 2.29% nesse mês. 

 

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

bancários) a sociedades não financeiras por  inst. fin. monetárias (médias ponderadas, %) 

 

 

4.2 Crédito bancário 

 

Quadro 4.2.1: Stock de crédito (valores em final de período) 

 2014 2015 Mar-16 Jun-16 Set-16 Out-16 

Crédito interno total (M€) 310 422 307 619 310 406 311 529 310 342 310 458 

Tvh (%) -6.1 -0.9 0.7 1.0 -0.2 0.2 

  Crédito a soc. não financeiras 100 722* 95 982 95 043 94 282 93181 93014 

  Tvh (%) s.s. -4.7 -5.4 -5.6 -5.3 -5.5 

    Crédito à Ind. Transf. 13 116* 12 881 12 872 13 015 12969 12944 

    Tvh (%) s.s. -1.8 -4.0 -3.4 -1.9 -1.4 

Fonte: BdP. Tvh =taxa de variação homóloga; M€= milhões de euros; s.s.=sem significado. *Quebra de série. 
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Figura 4.2.1: Stock de crédito interno do setor financeiro monetário às sociedades não 

financeiras (M€, tvh em %) 

 

 

Em outubro registou-se um ligeiro agravamento da queda homóloga do stock de crédito às 

Sociedades Não Financeiras, mas dentro de uma tendência de redução das perdas (tvh de   

-5.5%, para 93014 M€, após -5.3% em setembro e -6.2% em agosto). Entre final de dezembro 

de 2015 e final de outubro de 2016, o stock de crédito caiu 2968 M€ nas Sociedades não 

Financeiras, tendo-se ainda verificado quedas nas Sociedades Financeiras (-3755 M€) e nos 

Particulares (-1627 M€), mas o forte aumento do stock de crédito às Administrações 

Públicas (11189 M€) acabou por levar a uma subida do crédito interno total (2839 M€). 

 
Figura 4.2.2: Empréstimos bancários a sociedades não financeiras por setor de atividade 

(saldos em final de mês, não incluindo títulos; M€) 

 

 

Por setor de atividade, entre dezembro e outubro, o stock de crédito subiu apenas na 

Agricultura, produção animal, caça e pesca (103 M€), na Indústria transformadora (63 M€, 

com uma tvh de -1.4%) e na Educação, saúde e outros serviços (16 M€), contrastando com a 

queda nos outros setores, sobretudo no Imobiliário (-1499 M€) e na Construção (-1047 M€). 
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Figura 4.2.3: Crédito do setor financeiro monetário e não monetário às sociedades não 

financeiras: PME, grandes empresas e exportadoras (taxa de variação anual, tva, %) 

 

 

O dados por dimensão das empresas mostram uma atenuação da queda do crédito às 

microempresas entre dezembro de 2015 e novembro de 2016 (de uma variação média anual de 

-2.9% para -2.1%) e um agravamento nas restantes (para -3.4% nas pequenas, -3.0% nas 

médias e -3.1% nas grandes empresas). O crédito às empresas privadas exportadoras 

registou uma quebra (variação média anual de -0.5%, após 1.8% em dezembro).2 

 

4.3 Mercado de capitais 

 

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

 Valor transacionado Capitalização bolsista 

 2014 2015 Jan-Nov 16 Dez-14 Dez-15 Nov-16 

Mercados regulamentados 41 040.2 28 781.0 24 102.2       

Tvh (%)   -29.9% -10.5%       

  Euronext Lisbon 41 040.2 28 781.0 24 102.2 240 262.5 228 061.3 224 828.8 

  Tvh (%)   -29.9% -10.5% 0.0% -5.1% -4.7% 

Sistemas de neg. multilateral 212.9 288.2 476.1       

Tvh (%)   35.4% -22.3%       

  EasyNext Lisbon 188.7 285.3 476.1 3 231.7 3 110.6 2 747.9 

  Tvh (%)   51.2% -21.9% 0.0% -3.7% -20.0% 

  AlterNext Lisbon 0.0 0.0 0.0 64.3 13.0 28.9 

  Tvh (%)   1100.3% s.s. 0.0% -79.8% 70.5% 

  PEX 24.2 2.9 0.0       

  Tvh (%)   -87.8% -100.0%       

Total (merc. secund. contado) 41 253.1 29 069.2 24 578.3       

Tvh (%)   -29.5% -10.8%       

Fonte: CMVM. Tvh = taxa de variação homóloga; s.s.=sem significado. 

                                                
2 Nota: os dados deste parágrafo não são diretamente comparáveis com o anterior, por incluírem empréstimos de 

instituições não monetárias, mas excluírem o crédito titularizado. 
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Entre janeiro e novembro, o valor transacionado no mercado secundário a contado cifrou-

se em 24578.3 M€, traduzindo uma descida de 10.8% em termos homólogos, tendo-se 

registado uma queda similar na Euronext Lisbon (-10.5%, para 24102.2 M€), o mercado com 

maior peso. Nos sistemas de negociação multilateral (com menores exigências de 

listagem, mais apropriados à participação das PME), a descida foi ainda maior (-22.3%, para 

476.1 M€) e traduziu o comportamento do mercado Easynext (-21.9%, para 476.1 M€), já que 

não se registaram transações quer no PEX quer na Alternext nesse período. 

Em termos de capitalização bolsista, os dados de final de novembro mostraram quedas 

homólogas na Euronext e na Easynext (-4.7% e -20.0%, após -5.1% e -3.7% em dezembro de 

2015, respetivamente), agravadas face a dezembro, sobretudo neste segundo caso, mas 

também uma forte recuperação na Alternext (70.5%, após -79.8% em dezembro). 

O índice acionista de referência PSI-20 desvalorizou-se 4.2% em novembro, 12.4% desde o 

início de 2016 e 16.7% em termos homólogos.  
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5. MERCADO DE TRABALHO 

 

A taxa de desemprego voltou a recuar no terceiro trimestre, para 10.5%, valor abaixo 

quer do trimestre anterior (10.8%) quer do homólogo (11.9%), comparação esta que não é 

influenciada por efeitos sazonais, ao contrário da variação em cadeia. A melhoria homóloga 

refletiu a descida de 11.2% no número de desempregados e a subida de 1.9% do emprego 

(em cadeia, as variações foram de -1.8% e 1.3%, respetivamente). 

 

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

 (%, sem correção de sazonalidade) 

 

 

Os dados mostram que o crescimento homólogo do emprego foi mais intenso nos contratos 

sem termo (tvh de 1.9%, face a 0.8% nos contratos sem termo), ao contrário do que vinha a 

suceder, e nos licenciados (6.5%, face a 4.2% no nível de ensino secundário e pós-

secundário e -1.5% no ensino básico), e concentrou-se nos setores terciário e secundário 

(subidas de 2.4% e 1.2%), que contrariaram a descida ligeira no setor primário (-0.3%). 

 

Relativamente ao desemprego, as quedas homólogas nos setores secundário (-9.0%) e 

terciário (-11.2%) contrastaram com a forte subida ano setor primário (43.7%). 

Em consonância com a evolução do emprego, foi no nível de educação superior que o 

desemprego mais caiu (-14.8%, face a quedas de cerca de 10% nos restantes níveis). 

 

É ainda de realçar a queda homóloga – e também em cadeia – da taxa de desemprego de 

longa duração (para 6.7%) e da taxa de desemprego jovem (para 26.1%). 
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Quadro 5.1: Inquérito trimestral ao emprego do INE 

 2015 3T 15 2T 16 3T 16 Tvh (%) Tvc (%) 

População ativa (103 indivíduos) 5 195.2 5 194.1 5 161.9 5 211.0 0.3 1.0 

Taxa de atividade (%) 50.3 50.3 50.1 50.6   

População empregada (103) 4 548.7 4 575.3 4 602.5 4 661.5 1.9 1.3 

- Por nível de qualificação       

  Ensino básico: até 3º ciclo 2 282.2 2 295.3 2 244.7 2 260.3 -1.5 0.7 

  Ensino secundário ou pós-secundário 1 133.2 1 150.5 1 175.1 1 198.8 4.2 2.0 

  Ensino superior 1 133.3 1 129.5 1 182.7 1 202.4 6.5 1.7 

- Por setor       

  Sector Primário 342.5 342.7 328.8 341.8 -0.3 4.0 

  Sector Secundário 1 107.6 1 118.8 1 116.5 1 132.2 1.2 1.4 

  Sector Terciário 3 098.6 3 113.9 3 157.2 3 187.5 2.4 1.0 

Trab. por conta de outrem (103) 3 710.6 3 743.1 3 775.8 3 822.9 2.1 1.2 

  Com contrato de trabalho sem termo 2 895.5 2 910.9 2 920.8 2 966.7 1.9 1.6 

  Com contrato de trabalho com termo 687.3 703.7 712.3 709.5 0.8 -0.4 

População desempregada (103) 646.5 618.8 559.3 549.5 -11.2 -1.8 

  Ensino básico: até 3º ciclo 347.5 322.9 292.7 290.3 -10.1 -0.8 

  Ensino secundário ou pós-secundário 183.6 174.5 165.2 155.8 -10.7 -5.7 

  Ensino superior 115.4 121.4 101.4 103.4 -14.8 2.0 

Desemp. à procura de novo emprego (103) 566.2 536.7 494.4 488.0 -9.1 -1.3 

  Oriundos do Sector Primário 13.1 8.1 9.9 11.6 43.7 17.5 

  Oriundos do Sector Secundário 169.7 160.2 141.3 145.8 -9.0 3.2 

  Oriundos do Sector Terciário 352.3 332.5 312.1 295.3 -11.2 -5.4 

Taxa de desemprego (%) 12.4 11.9 10.8 10.5   

  Homens  12.2 11.5 10.8 10.3   

  Mulheres 12.7 12.3 10.9 10.8   

  Jovens (15-24 anos) 32.0 30.8 26.9 26.1   

  Longa duração (12 ou mais meses) 7.9 7.5 6.9 6.7   

  Regiões        

    Norte  13.7 13.6 11.6 11.8   

    Centro  9.2 8.2 8.4 8.0   

    A. M.  Lisboa  13.1 12.8 11.6 10.9   

    Alentejo  13.3 11.8 12.7 12.0   

    Algarve  12.5 10.2 8.1 7.3   

    R. A. Açores 12.8 12.1 11.0 10.7   

    R. A. Madeira  14.7 14.7 13.0 13.2   

População inativa (103) 5 142.0 5 137.6 5 148.5 5 091.2 -0.9 -1.1 

Fonte: INE. Tvh(c)= taxa de variação homóloga (em cadeia). 

 

Por regiões, foi no Algarve que se registou a maior queda homóloga da taxa de desemprego 

no terceiro trimestre (2.9 p.p., para 7.3%, o valor mais baixo a nível nacional), seguindo-se as 

descidas de -1.9 p.p. na A. M. de Lisboa (para 10.9%) e -1.8 p.p. no Norte (para 11.8%), que 

continuou a registar o terceiro valor mais elevado do País, apenas abaixo do máximo nacional 

de 13.2% na R. A. da Madeira e do valor de 12.0% no Alentejo, que foi a única região com 

uma subida homóloga neste indicador. Em cadeia, apenas a região Norte contrariou a tendência 

de descida (+0.2 p.p.), tem a maior queda ocorrido também no Algarve (-0.8 p.p.).  
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6. CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS 

 

O índice global de matérias-primas do FMI registou uma menor valorização em cadeia no 

terceiro trimestre (1.2%, após 17.2% no trimestre anterior), tendo os dados mais recentes 

mostrado uma subida de 5.7% em outubro e uma quebra de 1.2% em novembro, a refletir a 

sobretudo a evolução da componente energia (com variações de 10.1% e -5.4%), com maior 

peso, que foi influenciada pela perspetiva de subida da taxas diretoras da Fed e pelos avanços 

e recuos no acordo para corte de produção na OPEP, que só aconteceu no fim de novembro. 

Na sequência do acordo (também fora da OPEP), e mesmo com a decisão da Fed, a cotação do 

barril de brent subiu para 55.16 dólares no dia 23 de dezembro (após 46.4 dólares em nov-16). 

 
Quadro 6.1: Índices e cotações das matérias-primas (médias de período) 

 2014 2015 4T 15 1T 16 2T 16 3T 16 Out-16 Nov-16 

Índices (tvc, %)         

Índice global de mat.-primas (100%) -6.3 -35.3 -9.6 -11.2 17.2 1.2 5.7 -1.2 

  Índice de m.p. agrícolas (7.7%) 1.9 -13.5 -3.0 -4.1 5.3 1.5 0.1 4.1 

  Índice de metais (10.7%) -10.3 -23.1 -8.5 -1.1 5.1 4.5 1.6 12.1 

  Índice da energia (63.1%) -7.5 -44.8 -12.7 -20.9 28.3 1.9 10.1 -5.4 

  Índice de alim. e bebidas (18.5%) -2.1 -15.7 -5.4 1.6 8.7 -1.6 0.7 0.0 

Preços de mat.-primas industriais         

  Algodão (cts. $/libra de peso) 83.10 70.42 69.55 66.93 71.22 79.3 78.52 78.92 

  Tvc (%) -8.1 -15.3 -2.0 -3.8 6.4 11.9 0.8 0.5 

  Cobre ($/tonelada) 6863.4 5510.5 4884.9 4674.7 4736.4 4779.6 4731.3 5450.9 

  Tvc (%) -6.4 -19.7 -7.3 -4.3 1.3 0.9 0.2 15.2 

  Minério de ferro ($/tonelada) 96.8 55.2 46.2 47.7 55.3 57.9 58.02 72.25 

  Tvc (%) -28.5 -43.0 -15.2 3.2 16.0 4.8 2.4 24.5 

  Petróleo (barril de brent, $) 98.9 52.4 43.4 34.4 46.0 45.8 49.7 46.4 

  Tvc (%) -9.1 -47.0 -13.2 -20.9 33.7 -0.3 7.7 -6.6 

Fonte: FMI. Tvc = taxa de variação em cadeia; cts=cêntimos. 

 
Figura 6.1: Índice global de matérias-primas e componentes de inputs industriais: metais, 

matérias-primas agrícolas e energia (2005=100, valores mensais) 
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7. CUSTOS DA ENERGIA 

 

7.1 Eletricidade 

 

Conforme referido no anterior número da envolvente empresarial, no primeiro semestre de 

2016, os preços médios sem IVA e outros impostos dedutíveis da eletricidade pagos 

pela indústria nacional registaram subidas homólogas nos dois primeiros escalões de 

consumo e descidas nos quatro escalões seguintes. Os dados entretanto disponíveis para a 

média da UE no primeiro semestre mostram variações homólogas negativas em todos os 

escalões de consumo, inferiores às registadas em Portugal com exceção do último escalão. 

Os dados permitem ainda confirmar que a indústria nacional enfrentou dos preços da 

eletricidade sem IVA mais elevados da UE (entre a 6ª e a 9ª posições) na maioria dos escalões 

de consumo, com exceção do 6º (15ª posição).  

 

Quadro 7.1.1: Preços sem IVA (e outros imp. ded.) da eletricidade na indústria (€/KWh) 

 Portugal UE (28) 

 1S 15 2S 15 1S 16  1S 16 2S 15 1S 16 

    #UE 28 (sem imp., taxas)   

Bandas de consumo       

IA: Consumo < 20 MWh 0.1966 0.1935 0.2003 7º em 28 (8º em 28) 0.1909 0.1859 

Tvh (%) 2.9 2.2 1.9  -0.6 -3.1 

IB: [20Wh; 500 MWh [ 0.1468 0.1440 0.1499 7º em 28 (6º em 28) 0.1431 0.1415 

Tvh (%) -1.7 -2.2 2.1  -0.9 -3.3 

IC: [500Wh; 2 000 MWh [ 0.1140 0.1154 0.1125 8º em 28 (8º em 28) 0.1188 0.1169 

Tvh (%) -1.9 -2.8 -1.3  -1.3 -3.1 

ID: [2 000; 20 000 MWh [ 0.1032 0.1039 0.1020 6º em 28 (6º em 28) 0.1065 0.1020 

Tvh (%) 2.2 3.0 -1.2  -0.7 -4.7 

IE: [20 000Wh; 70 000 MWh [ 0.0874 0.0887 0.0848 9º em 28 (10º em 28) 0.0930 0.0872 

Tvh (%) 3.8 0.9 -3.0  -0.6 -6.5 

IF: [70 000; 150 000 MWh] 0.0786 0.0847 0.0665 15º em 27 (10º em 28) 0.0819 0.0745 

Tvh (%) 3.3 1.1 -15.4  -3.3 -12.2 

Fonte: Eurostat. # UE 28 (sem imp., taxas) = ranking do preço de Portugal  sem IVA e outros impostos dedutíveis (sem 

todos os impostos e taxas) na UE 28; Mwh= megawatts/hora; tvh= taxa de variação homóloga. Nota: não há dados 

para Portugal (e vários outros países europeus) no escalão de consumo acima de 150 000 MWh. 

 

Excluindo a totalidade de impostos e taxas (para aferir os preços de mercado sem a 

influência global da fiscalidade), Portugal está no top 10 dos preços em todos os escalões. 
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7.2 Gás natural 

 

De acordo com os dados mais completos para os preços médios nacionais sem IVA (e 

outros impostos e taxas dedutíveis) do gás natural na indústria no primeiro semestre de 

2016, confirmam-se as quedas homólogas significativas em todos os escalões de consumo. Os 

dados para a média da UE, entretanto disponíveis, mostraram descidas homólogas um pouco 

inferiores às registas em Portugal, com exceção do 5º escalão de consumo. 

Contudo, os preços nacionais dos gás à indústria continuaram a ser dos mais elevados entre os 

países da UE com informação disponível (entre a 1ª e a 7ª posições), em particular no primeiro 

escalão de consumo (1ª posição). 

 

Quadro 7.2.1: Preços sem IVA (e outros imp. ded.) do gás natural na indústria (€/GJ) 

 Portugal UE (28) 

 1S 15 2S 15 1S 16 1S 16 2S 15 1S 16 

    #UE (sem imp. taxas)   

Bandas de consumo       

I1: Consumo < 1 000 GJ 21.15 20.38 18.77 1º em 25 (1º em 25) 14.44 13.06 

Tvh (%) 2.7 -6.1 -11.3  -3.7 -8.4 

I2: [1 000; 10 000 GJ [ 16.31 15.23 12.11 7º em 26 (1º em 26) 11.72 10.57 

Tvh (%) 1.8 -9.6 -25.8  -7.6 -13.3 

I3: [10 000; 100 000 GJ [ 11.57 10.52 9.44 7º em 26 (2º em 26) 9.56 8.76 

Tvh (%) -2.4 -14.7 -18.4  -6.8 -14.8 

I4: [100 000; 1 000 000 GJ [ 9.87 9.09 7.71 6º em 26 (1º em 26) 7.98 6.97 

Tvh (%) -2.3 -14.2 -21.9  -7.6 -18.4 

I5: [1 000 000; 4 000 000 GJ] 9.24 8.35 7.38 6º em 20 (2º em 20) 7.12 5.95 

Tvh (%) -3.3 -16.1 -20.1  -10.8 -23.3 

Fonte: Eurostat. # UE (sem imp., taxas) = ranking do preço de Portugal sem IVA e outros impostos e taxas dedutíveis 

(sem todos os impostos e taxas) nos países com informação disponível da UE. ; GJ= gigajoules; tvh= taxa de variação 

homóloga. Nota: não há dados para Portugal (e vários outros países europeus) no escalão acima de 4 000 000 GJ. 

 

Excluindo todos os impostos e taxas, confirma-se que Portugal tem os preços mais altos 

nos 1º, 2º e 4º escalões de consumo, e os segundos mais elevados nos restantes escalões.  

 

7.3 Combustíveis 

 

O preço do gasóleo rodoviário (simples) sem impostos situou-se em 0.462 €/litro na 

média de janeiro a novembro de 2016, traduzindo uma queda homóloga de -18.8% e o 

12º valor mais elevado da UE, que registou um valor inferior (0.435 €/litro) e uma descida mais 

forte (-20.8%). Em comparação com os dados de janeiro a agosto, apresentados no anterior 

número da publicação, constata-se um menor ritmo de queda homóloga. 
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O preço de venda ao público (com impostos) até novembro foi também superior à média da 

UE (1.124 e 1.119 €/litro, respetivamente), onde foi o 9º mais alto, pese embora uma 

fiscalidade média inferior (58.9%, face a 61.8% na UE). A descida homóloga foi superior à da 

UE (-6.0% e -2.8%), mas inferior à média de janeiro a agosto (-8.3%). A fiscalidade mais 

elevada justifica o preço final superior a Espanha (1.124 e 1.007 €/litro, respetivamente), já 

que o preço antes de impostos é até ligeiramente inferior em Portugal (0.462 e 0.464 €/litro). 

Os dados de dezembro (média dos preços à 2ª feira) mostraram valores de 0.526 €/litro sem 

impostos e 1.195 €/litro com impostos, bastante acima dos valores médios até novembro 

(0.462 e 1.124 €/litro) e traduzindo aumentos homólogos também significativos (12.9% e 

12.0%), a refletir o acordo já referido para redução da produção de petróleo. 

 
Quadro 7.3.1: Preço do gasóleo rodoviário em Portugal e na UE (€/litro) 

 2014 2015 Jan-Ago 16 Jan-Nov 16 Dez-16 

Preço do gasóleo rodoviário sem impostos            

  Portugal 0.696 0.574 0.452 0.462 0.526* 

    Tvh (%) -8.4 -17.6 -22.7 -18.8 12.9 

    Ranking na UE (28) 13º 8º 10º 12º  

  UE (28) 0.681 0.540 0.422 0.435  

    Tvh (%) -6.3 -20.8 -23.9 -20.8  

Preço de venda ao público do gasóleo rodoviário          

  Portugal 1.311 1.192 1.110 1.124 1.195 

    Tvh (%) -5.5 -9.0 -8.3 -6.0 12.0 

    Ranking na UE (28) 19º 11º 8º 9º  

  UE (28) 1.398 1.235 1.005 1.119  

    Tvh (%) -3.2 -11.7 -12.4 -2.8  

Peso da tributação no preço (%)         

  Portugal 46.9 51.9 59.3 58.9  

  UE (28) 51.3 56.3 61.8 61.1  

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. 

 

 
 

 

 

  

Preço do gasóleo 

com impostos o 9º 

mais elevado na UE 

e acima de Espanha 

devido à fiscalidade 

mais elevada 

Acordo de redução 

da oferta de 

petróleo leva à 

subida  dos preços 

do gasóleo em 

dezembro 



4T 16        ENVOLVENTE EMPRESARIAL - ANÁLISE DE CONJUNTURA 

 

 
 

48 
 

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

 

8. COMPETITIVIDADE PELOS PREÇOS E PELOS CUSTOS LABORAIS 

 

8.1 Competitividade pelos preços: câmbios e inflação 

 

Segundo dados revistos da Comissão Europeia, a competitividade-preço de Portugal piorou 

1.5% no primeiro trimestre de 2016 e 2.7% no segundo, em termos homólogos 

(correspondendo à depreciação no Índice de Taxa de Câmbio Real Efetiva, ITCRE, medido com 

o deflator IPC face a 42 parceiros comerciais3), após uma melhoria em 2015 (2.6%). Esta 

evolução traduziu a apreciação cambial homóloga do euro (1.8% no primeiro trimestre e 

2.8% no segundo, aferida pela variação do Índice de Taxa de Câmbio Nominal Efetiva, ITCNE, 

medido face a 42 parceiros comerciais), que se depreciara em 2015 (2.4%), já que o 

diferencial de inflação negativo face ao exterior permaneceu ligeiramente negativo (-0.1 

p.p. no segundo trimestre e -0.3 p.p. no primeiro, após -0.2 p.p. em 2015). 

 
Figura 8.1.1: Evolução da competitividade-preço e das componentes cambial e de diferencial 

de preços face ao exterior: 42 parceiros (tvh em % dos ITCRE e ITCNE, e diferença em p.p.) 

 

 

Os últimos valores do IHPC (Índice Harmonizado de Preços no Consumidor) deram conta de 

uma ligeira atenuação do diferencial positivo de taxa de inflação homóloga face à UE 

no terceiro trimestre (de 0.6 para 0.4 p.p.). Embora o diferencial se tenha voltado a alargar em 

outubro (para 0.6%), em novembro registou-se já um valor ligeiramente negativo (-0.1 p.p., 

com valores de inflação de 0.6% na UE e 0.5% em Portugal), que, a manter-se, poderá 

melhorar a competitividade-preço. Destaca-se ainda a subida da inflação homóloga dos EUA 

para 1.7% em novembro, bastante acima dos valores de Portugal e da UE. 

                                                
3 42 parceiros: 37 parceiros [UE (28)+9 outros países industrializados (Austrália, Canadá, EUA, Japão, Noruega, Nova 

Zelândia, México, Suíça e Turquia)]+5 outros países industrializados (Rússia, China, Brasil, Coreia do Sul e Hong Kong). 
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Figura 8.1.2: Taxas de inflação homólogas (%) de Portugal, UE (IHPC) e EUA (IPC), e 

diferencial de inflação entre Portugal e a UE (p.p.) 

 

 

O novo acréscimo ligeiro da inflação homóloga no trimestre (de 0.5% para 0.7%) teve 

origem nos bens (de -0.3% para 0.2%), que retomaram um valor positivo, mais do que 

compensando a descida nos serviços (de 1.7% para 1.5%), que entretanto registaram alguma 

oscilação nos meses mais recentes (2.3% em outubro e 1.2% em novembro), refletindo-se 

no valor da inflação final (1.1% e 0.5%), com os bens a manterem um ligeiro valor positivo.  

 

Figura 8.1.3: Inflação (IHPC), total e componentes de bens e serviços (tvh, %) 

 

 

 

O câmbio euro/dólar (cuja evolução é geralmente um bom previsor do ITCNE de Portugal 

em termos de alteração de andamento, dada a influência sobre os outros câmbios) registou 

uma depreciação homóloga no terceiro trimestre (tvh de -0.7%, após 2.2% no trimestre 

anterior), o que favorece a competitividade-preço. A depreciação homóloga acentuou-se em 

outubro (-1.7%) e novembro (-2.1%, para 1.0799 dólares/euro), a refletir a perspetiva de 

divergência monetária nos EUA e na Área Euro, o que se confirmou nas reuniões da Fed e do 

BCE em dezembro, com a taxa de câmbio diária a cair para 1.0446 dólares/euro no dia 23. 
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Figura 8.1.4: Taxa de câmbio euro/dólar (média mensal) 

 

 
 

8.2 Competitividade pelos custos laborais 

 

Segundo dados revistos da Comissão Europeia, nos dois primeiros trimestres de 2016 

registaram-se perdas homologas de aproximadamente 0.2% e 1.1%, respetivamente, no 

indicador de competitividade-custo (avaliada pelo ITCRE medido com o deflator CLU – 

custos laborais unitários com o número de parceiros comerciais mais elevado, 37 neste caso), 

após ganhos de 4.1% em 2015 e 1.3% em 2014. As perdas de competitividade na primeira 

metade de 2016 resultaram da apreciação cambial do euro (tvh de 0.7% no primeiro 

trimestre e 1.4% no segundo, após -2.6% em 2015, considerando 37 parceiros) e, em menor 

medida, da redução do diferencial negativo de variação dos CLU face ao exterior (-0.3 

p.p. no segundo trimestre, após -0.5 p.p. no primeiro e -1.5 p.p. em 2015). 

 

Figura 8.2.1: Evolução da competitividade-custo e das componentes cambial e de diferencial 

de CLU face ao exterior: 37 parceiros (tvh em % dos ITCRE e ITCNE, e diferença em p.p.) 
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9. AJUSTAMENTO DA ECONOMIA PORTUGUESA 

 

9.1 Equilíbrio externo 

 

Segundo dados preliminares do banco de Portugal, a Balança corrente registou um 

excedente de 1032 M€ nos dez primeiros meses de 2016, sensivelmente o mesmo valor que no 

período homólogo de 2015, emboras com dinâmicas diferenciadas nalgumas rubricas. Com 

efeito, a deterioração do saldo das balanças de rendimentos (agravamento do défice da balança 

de rendimentos primários em 467 M€ e redução do excedente da balança de rendimentos 

secundários em 467 M€) acabou por ser compensada pela melhoria nas balanças de serviços 

(subida do excedente em 608 M€) e de bens (recuo do défice em 333 M€).  

Na Balança de capital (constituída, sobretudo, por entradas líquidas de fundos comunitários), 

o saldo excedentário diminuiu 25.4% em termos homólogos (menos 426 M€) – certamente a 

refletir a transição entre quadros comunitários de apoio – determinando uma deterioração da 

Balança corrente e de capital, que passou a apresentar um saldo positivo de 2282 M€ (após 

2706 M€ no período homólogo). 

 

Quadro 9.1.1: Balanças corrente e de capital (M€) 

 
2014 2015 Jan-Out 15 Jan-Out 16 Var. hom. Var. abs. 

Balança Corrente 110 755 1 031 1 032 0.1% 1 

  Balança de bens e serviços 1965 3299 3238 4179 29.1% 942 

    Bens -9 487 -9 103 -7 386 -7 052 -4.5% 333 

    Serviços 11 452 12 402 10 623 11 231 5.7% 608 

  Rendimentos primários -3 126 -4 043 -3 290 -3 764 14.4% -474 

  Rendimentos secundários 1 271 1 499 1 084 617 -43.1% -467 

Balança de Capital 2 558 2 236 1 676 1 250 -25.4% -426 

Balanças corrente e de capital 2 668 2 991 2 706 2 282 -15.7% -424 

Fonte: BdP. M€= milhões de euros; s.s.=sem significado. 

  

Refletindo o saldo externo positivo, a posição de investimento internacional (PII) em 

percentagem do PIB melhorou para -103.6% no final do terceiro trimestre de 2016, após 

valores de -105.6% e -108.4% no final dos dois trimestres anteriores. 

 

9.2 Endividamento 

 

Seguindo dados revistos, a dívida bruta não consolidada do setor não financeiro reduziu-

se para 392.5% do PIB no final de setembro de 2016, após 393.6% no final de junho, mas 

note-se que este valor foi significativamente revisto em alta (cerca de 3% do PIB) face aos 

dados do anterior número desta publicação, sobretudo nos valores do setor privado.  
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Quadro 9.2.1: Rácios de dívida bruta não consolidada no setor não financeiro (% do PIB) 

 Dez-13 Dez-14 Dez-15 Jun-16 Set-16 

1. Setor Público não Financeiro 162.7 168.0 165.5 168.1 169.1 

2. Setor Privado não Financeiro 252.6 242.4 229.1 225.5 223.4 

2.1 Empresas privadas 163.1 156.5 148.4 146.2 145.0 

      Microempresas (344 mil) 41.5 39.8 37.2 36.7 36.3 

      Pequenas empresas (34 mil) 26.0 25.3 24.4 24.1 23.7 

      Médias empresas (6 mil) 28.2 28.4 27.5 27.2 26.9 

      Grandes empresas (1 milhar) 50.2 48.4 45.6 45.1 45.0 

      SGPS  17.1 14.5 13.7 13.1 13.1 

2.2 Particulares 89.4 86.0 80.7 79.2 78.4 

3. Setor não financeiro= 1+2 415.2 410.4 394.6 393.6 392.5 

Fonte: BdP. Valores (em final de período) de dívida não consolidada, i.e., incluindo as dívidas entre setores. 

 
A descida no terceiro trimestre teve origem no setor privado (de 146.2% para 145.0% do PIB 

nas empresas, e de 79.2% para 78.4% do PIB nos particulares), contrariando a subida no 

setor público (de 168.1% para 169.1% do PIB). 

 

9.3 Contas públicas 

 
O défice público reduziu-se para 1.7% do PB no terceiro trimestre, após 2.6% e 3.1% nos 

trimestres anteriores, mas ficou ligeiramente acima do valor do trimestre homólogo (1.1%). 

Segundo a Unidade Técnica de Apoio Orçamental da Assembleia da República (UTAO), “o 

défice global das administrações públicas registado até ao 3.º trimestre excedeu em 0.1 p.p. o 

objetivo de 2.4% do PIB definido para o conjunto do ano de 2016 no OE/2017, tendo-se 

situado em linha com o limite de 2.5% do PIB recomendado pelo Conselho Europeu a Portugal 

aquando da decisão de cancelamento da multa no âmbito do Procedimento dos Défices 

Excessivos, em agosto. Recorde-se que este limite se reporta ao défice global não ajustado de 

medidas one-off, excluindo porém eventuais efeitos que a operação de recapitalização da Caixa 

Geral de Depósitos possa vir a ter sobre o défice orçamental. Ajustado de medidas one-off, o 

défice acumulado até ao 3.º trimestre situou-se, pelo contrário, 0,1 p.p. abaixo da meta anual 

de 2.6% do PIB.(…) Alcançar a meta global para o défice das administrações públicas 

afigura-se exequível, existindo no entanto pressões quer no sentido ascendente quer no 

sentido descendente sobre o défice do 4.º trimestre que importa ter em conta (…). Por um 

lado, a reposição salarial na função pública de caráter gradual deverá ter um impacto 

ascendente sobre o défice no 4.º trimestre, assim como os custos decorrentes da reposição do 

horário de trabalho de 35 horas na função pública e a entrada em vigor da descida do IVA da 

restauração, ambos em vigor desde 3.º trimestre. Por outro lado, a receita gerada pelo 

Programa Especial de Redução do Endividamento ao Estado (PERES) levado a cabo no 4.º 

trimestre, traduz-se num efeito descendente sobre o défice orçamental. Esta receita, à 

semelhança do que aconteceu com anteriores programas de regularização de dívidas, assume 

uma natureza one-off, pelo que não produz efeitos sobre o défice ajustado.” 
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O rácio da dívida pública no PIB subiu para 133.7% no final do terceiro trimestre (após 

131.7% no final de junho e 128.9% no final de março), embora se tenha registado uma ligeira 

descida excluindo os depósitos da Administração Central (de 121.8% para 121.6%). 

 
Figura 9.3.1: Défice e dívida pública em Portugal (% do PIB) 

 

 
 

O Relatório da Proposta de Orçamento de Estado de 2017 (com correções e informação 

adicional), que foi entregue no Parlamento a 14 de outubro, propõe-se reduzir o défice 

orçamental de 2.4% do PIB (4538 M€) em 2016 (0.2 p.p. acima da meta do OE 16, mas 0.1 

p.p. abaixo da meta imposta pelo Conselho Europeu, apontando para a saída do 

Procedimento dos Défices Excessivos nesse ano) para 1.6% em 2017 (3015 M€), tendo 

como base uma previsão de crescimento real do PIB de 1.5%. 

O cenário macroeconómico aponta para uma substituição do consumo privado, enquanto 

motor do crescimento económico (que abranda de 2% em 2016 para 1.5% em 2017, apesar 

das medidas de reposição de rendimentos), pelas exportações (de 3.1% para 4.2%) e pelo 

investimento (de -0.7% para 3.1%), conforme assinala o Conselho de Finanças Públicas 

(CFP). O CFP conclui que, “ainda com riscos descendentes assinaláveis, o cenário 

macroeconómico (…) apresenta projeções estatisticamente plausíveis” e que os riscos 

descendentes “estão sobretudo ligados às previsões relativas ao saldo comercial com o exterior 

e à formação bruta de capital fixo, devendo sublinhar-se serem estas as variáveis-chave para a 

concretização do cenário projetado.” 

O relatório orçamental mostra uma consolidação orçamental (face a um cenário de políticas 

invariantes) com 0.4% do PIB (773 M€) de medidas do lado da receita, mas que são na sua 

quase totalidade explicadas por fatores incertos ou mesmo irrepetíveis incluídos na categoria 

“outros efeitos” (303  M€ de aumento dos dividendos do Banco de Portugal e 450 M€ de 

recuperação da garantia executada pelo BPP), e apenas 0.1% do PIB (167 M€) de medidas do 

lado da despesa, sendo o  remanescente (0.5% do PIB) explicado pelo efeito do cenário 
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macroeconómico. Conclui-se que os “outros efeitos” na receita (0.4% do PIB) e o cenário 

macroeconómico (0.5% do PIB), ambos com riscos associados, praticamente explicam a 

consolidação orçamental em 2017, pelo que as restantes medidas do lado da receita e da despesa 

acabam praticamente por se compensar, com a reposição de salários, a eliminação gradual da 

sobretaxa de IRS e os aumentos de prestações sociais a serem financiados por subidas nos 

impostos indiretos (com destaque para o adicional ao IMI e, em menor medida, os agravamentos 

no IABA e no ISP) e pela recuperação de dívidas fiscais com o Programa PERES, considerando as 

medidas com maior impacto. 

Na evolução das grandes rubricas orçamentais, destaca-se, ao nível da receita, a 

estabilização da carga fiscal (em 34.1% do PIB) e da receita de capital, e o aumento de 0.5 

p.p. do PIB nas “outras receitas correntes”, para a qual contribui, apenas em parte, o aumento 

do dividendo do Banco de Portugal e, em menor medida, um agravamento de taxas. No lado da 

despesa, a despesa com pessoal reduz-se 0.2 p.p. e as prestações sociais 0.3 p.p., 

enquanto a redução dos consumos intermédios é quase insignificante (0.1 p.p.). Ainda de 

assinalar a continuação de um peso historicamente baixo da FBCF pública no PIB (2.2%, 

após 1.9% em 2016 e 2.3% em 2015), apesar de alguma melhoria. 

Salienta-se ainda que o saldo primário passa de um excedente de 1.9% para 2.7% do PIB e 

que o rácio da dívida pública desce de 129.7% em 2016 para 128.3% em 2017. 

Do lado das empresas, apesar da incapacidade do Governo em reduzir a elevada carga fiscal 

e do impacto negativo de algumas medidas fiscais específicas – como o adicional ao 

IMI, que acaba por afetar muitas empresas, apesar das exclusões previstas, ou o aumento da 

tributação sobre os transportes (ISP, ISV e IUC) – há também a apontar várias medidas 

positivas, sobretudo ao nível dos benefícios fiscais, mas com expressão orçamental 

reduzida em termos comparativos. Entre elas, destacam-se, sobretudo, as alterações ao nível 

da remuneração convencional do capital social, a redução da taxa de IRC para a instalação em 

territórios do interior, o benefício fiscal em IRS para investimento em startups (Programa 

Semente), a possibilidade de eliminação do IVA alfandegário nas importações extra-UE, o 

reforço do crédito fiscal ao investimento no RFAI, a majoração para projetos ecológicos no 

SIFIDE, a diminuição do número de situações em que se exige a prestação de garantias e a 

redução do prazo para a AT prestar informações vinculativas urgentes. 

 

No dia 16 de novembro, no âmbito do exercício do Semestre Europeu, a Comissão 

considerou que o draft do Orçamento de Estado de 2017 enviado pelo Governo 

português tem riscos de incumprimento “significativos por uma margem muito 

pequena”, e “contidos desde que as necessárias medidas orçamentais sejam tomadas”. 

Em relação a 2016, a Comissão espera um défice público abaixo de 3% do PIB (com uma 

previsão de 2.7%, acima do valor de 2.4% esperado pelo Governo), dentro dos limites do 

Tratado, como recomendado, pelo que Portugal poderá sair do procedimento por défices 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3664_en.htm
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excessivos (PDE), passando da vertente corretiva para a preventiva em 2017, caso seja 

“alcançada uma correção atempada e sustentada do défice excessivo”. Na apresentação do 

relatório, o comissário europeu Pierre Moscovici considerou ainda uma “agradável surpresa” os 

dados do crescimento da economia portuguesa no terceiro trimestre. 

Nada foi referido quanto ao impacto da capitalização da CGD sobre o défice de 2016 e 2017. 

A Comissão Europeia afastou ainda a possibilidade de aplicação da sanção de suspensão 

de fundos comunitários a Portugal e Espanha por violação do PDE em 2015, depois de em 

agosto ter decidido não aplicar também qualquer multa, decisão confirmada pelo Conselho.  

 

De acordo com a mais recente da síntese de execução orçamental (ótica da contabilidade 

pública), o défice do subsetor Estado agravou-se 7.2% em termos homólogos no período de 

de janeiro a novembro de 2016 (mas abaixo do aumento de 12.5% previsto no OE 16 para 

o ano), para 6540.1 M€, a refletir um aumento de despesa (2.0%) superior ao da receita 

(1.1%), em ambos os casos com variações bastante abaixo do orçamentado para o conjunto do 

ano (6.3% e 5.5%, respetivamente). Note-se que o OE 16 prevê um aumento do défice do 

subsetor Estado – e também das administrações públicas – no conjunto do ano em 

contabilidade pública (12.5%), mas uma descida na ótica da contabilidade nacional, que é a 

que releva para efeito dos compromissos de Portugal com a UE. 

Na receita, registou-se um aumento de 1.5% nas receitas fiscais (contributo de 1.3 p.p.), 

com a subida de 7.6% dos impostos indiretos (onde se salientam as subidas de 44.8% no 

ISP – com um contributo de 2.4 p.p. – e de 20.7% no I. Tabaco, tendo o IVA aumentado 

apenas 0.7%) a contrariar a quebra de 5.9% nos impostos diretos (-4.7% no IRS, a refletir a 

redução da sobretaxa, e -9.7% no IRC, influenciado pela alteração da tributação de fundos de 

investimento, nomeadamente). A receita não fiscal registou uma quebra de 3.1% (contributo 

de -0.2 p.p.), enquanto as contribuições sociais subiram 3.7% (0.1 p.p.). 

Ao aumento homólogo de 2.0% na despesa traduziu as subidas de 4.7% nos juros 

(contributo de 0.7 p.p.), 1.7% nas transferências (1.0 p.p.) e 2.5% nas despesas com 

pessoal (0.5 p.p.), contrariando as quedas de 7.2% nas aquisições de bens e serviços (-0.2 

p.p.), de 4.7% no investimento (-0.1 p.p.) e de 7.0% nos subsídios (0.0 p.p.). No caso do 

investimento, a DGO justifica a evolução negativa com o efeito de base associado à despesa 

com a construção do Túnel do Marão em 2015 e a contração do investimento realizado no 

âmbito do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva pela EDIA, que se concentrou na 

vigência do quadro financeiro plurianual da União Europeia para o período de 2007-2013. 
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Quadro 9.3.1: Execução orçamental do subsetor Estado (contabilidade pública)  

Jan-Nov 16 
Execução 

(M€) 
Grau 

execução (%) 
Tvh (%) 

Contributo 
(p.p.) 

Tvh implícita ao 
OE (%) 

Receita 39 347.2 87.0 1.1  5.5 

  Receita fiscal 35 787.0 87.4 1.5 1.3 5.4 

    Impostos diretos 15 026.6 83.9 -5.9 -2.4 -1.8 

      IRS 10 901.7 88.0 -4.7 -1.4 -2.4 

      IRC 3 827.6 73.7 -9.7 -1.1 -1.1 

      Outros 297.3 90.7 0.1 0.0 8.6 

    Impostos indiretos, dos quais: 20 760.4 90.1 7.6 3.8 11.8 

      ISP 2 983.1 86.9 44.8 2.4 62.2 

      IVA 13 974.3 91.3 0.7 0.2 3.2 

      ISV 605.6 91.7 15.4 0.2 15.2 

      Imposto sobre o tabaco 
 

1 404.9 92.8 20.7 0.6 24.9 

      Imposto de selo 
 

1 267.1 92.1 6.4 0.2 2.8 

  Contribuições sociais 582.5 87.6 3.7 0.1 8.7 

  Receita não fiscal  2 977.7 82.2 -3.1 -0.2 5.8 

Despesa 45 887.3 89.0 2.0  6.3 

  Despesa corrente: 44 746.6 90.0 2.1 2.1 5.6 

    Despesas com pessoal 8 584.4 94.3 2.5 0.5 0.1 

    Aquisições de bens e serviços 1 246.2 72.3 -7.2 -0.2 6.0 

    Juros 7 319.4 97.0 4.7 0.7 6.3 

    Transferências correntes 27 160.1 90.2 1.7 1.0 4.4 

    Subsídios 87.1 63.6 -7.0 0.0 14.9 

    Outras despesas correntes 347.6 31.7 13.7 0.1 226.0 

  Despesa de capital 1 140.7 62.7 -4.7 -0.1 31.7 

Saldo -6 540.1 103.7 7.2  12.5 

Fonte: DGO e cálculos próprios. OE= Orçamento de Estado. Grau de execução =100*Execução/ OE 15. 

 

As taxas de execução da despesa (89.0%: 90.0% na despesa corrente e 62.7% no 

investimento) e da receita (87.0%; 87.4% na receita fiscal) situaram-se abaixo do padrão de 

execução linear ao longo do ano (11 meses/12=91.7%). 

Os dados para o conjunto das administrações públicas (ainda na ótica da contabilidade 

pública) revelam um défice de 4729.6 M€ de janeiro a novembro e uma queda homóloga de 

8.3% (393.8 M€), com variações de 1.9% na receita (1.8% na receita corrente e 5.9% na de 

capital) e 1.3% na despesa (1.9% na despesa corrente e -8.6% na de capital). 

A UTAO chama a atenção que “em dezembro de 2016 a execução de algumas receitas e 

despesas deverá acelerar, nomeadamente receitas fiscais, despesas com pessoal, dotação 

provisional e transferências correntes e de capital, estas últimas também dependentes do 

recebimento de fundos comunitários. No caso da receita, a cobrança de impostos do último mês 

contará com o resultado do Programa Especial de Redução do Endividamento ao Estado 

(PERES) e do plano de reavaliação de ativos fixos tangíveis empresariais.” 
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