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Abrandamento no terceiro trimestre 

 
 

1. Análise da Economia Portuguesa – Balança Comercial 

Entre Janeiro e Setembro de 2017, as exportações portuguesas de mercadorias registaram um crescimento 

em termos homólogos de 10,6%, para o qual o comércio intracomunitário contribuiu com um crescimento de 

7,6% e o comércio para países terceiros com um incremento de 20,6%, comparando com Janeiro-Setembro 

de 2016. 

 
O aumento global das importações (13%) foi também significativo, sendo que o comércio intracomunitário 

contribuiu com mais 10,6%, em termos homólogos, enquanto as importações de países terceiros aumentaram 

22,7%, em relação ao mesmo período em 2016. 

 

 
JAN SET 

2016 

JAN SET 

2017 

 

∆ % 

Total    

Exportação (Saídas) 37112 41049 10,6% 

Importação (Entradas) 44957 50861 13% 

UE    

Exportação 26738 28770 7,6% 

Importação 33732 37318 10,6% 

Países Terceiros    

Exportação 8816 10632 20,6% 

Importação 10022 12301 22,7% 
 

Nota – valores em milhões de Euros 
Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística IP (Nºs preliminares de Comércio Externo) 

 
Analisemos, seguidamente, o comércio internacional a nível dos principais Grupos de Produtos no primeiro 

semestre de 2017, em termos homólogos.  

 

Grupos de Produtos com melhor comportamento: 

 

                 GRUPOS DE  

                  PRODUTOS 

EXPORT.                 GRUPOS DE 

                PRODUTOS 

IMPORT. 

∆ % ∆ % 

Combustíveis e lubrificantes 21,5 Combustíveis e lubrificantes 18,1 

Máq, o. bens de capital e acessórios 15,0 Material de transporte e acessórios 17,0 

Material de transporte e acessórios 10,9 Fornec. industriais ne noutra categ 14,1 

 



No período Janeiro-Setembro de 2017, manteve-se a liderança de Combustíveis e lubrificantes, quer a 

nível das exportações, quer das importações e destaca-se o aumento da taxa de crescimento de Máq, o. 

bens de capital e acessórios (15,0), em sintonia com o incremento do investimento; Material de transporte 

e acessórios também acelerou (10,9), de forma mais flagrante ainda nas importações (17,0), sintoma de 

dinamismo no setor automóvel. 

 

Grupos de Produtos com pior comportamento: 

 

                  GRUPOS DE  

                   PRODUTOS 

EXPORT.                 GRUPOS DE 

                 PRODUTOS 

IMPORT. 

∆ % ∆ % 

Bens não especificados n. categ -2,0 Bens não especificados n. categ  -5,7 

Produtos alimentares e bebidas 3,9 Bens de consumo n especif n categ 3,2 

Bens de consumo n especif n categ 7,3 Produtos alimentares e bebidas 3,6 

 

O dinamismo do comércio internacional ao longo deste ano de 2017 tem como consequência que os grupos 

com menor crescimento em termos relativos sejam, cada vez mais, bastante razoáveis em termos absolutos. 

Assim, apesar de um desempenho ainda negativo no grupo dos Bens não especificados n. categ nas 

exportações (-2,0) e nas importações (-5,7), seguem-se Produtos alimentares e bebidas com taxas de 

crescimento pequenas, mas positivas de ambos os lados da balança (3,9 e 3,6) e  Bens de consumo n 

especif n categ com 7,3 e 3,2, respetivamente. 

 

2. Análise do Setor Elétrico e Eletrónico 

O período Janeiro-Setembro de 2017 assinala um crescimento positivo homólogo de 15% nas Exportações 

e de 20% nas Importações do setor, denotando um ligeiro abrandamento em ambos os lados da balança 

(exportações de 19% e importações de 22% no primeiro semestre). A taxa de cobertura da Importação pela 

Exportação diminuiu, assim, para 79,4%. 

 

2.1 Exportação de Equipamento Elétrico e Eletrónico 

A taxa de 15% das Exportações do SEE continua a traduzir-se em taxas de crescimento positivas (ver quadro 

no final do texto), ainda que com algumas oscilações neste período e mantendo-se a exceção da 

Aparelhagem Ligeira de Instalação (-4%), que ainda assim representa uma recuperação relativamente ao 

primeiro semestre (-7%), em termos homólogos. De facto, depois de um primeiro semestre pujante, surgem 

alguns ajustamentos em ambos os sentidos (ascendente e descendente). 

 
As oscilações mais significativas dão-se precisamente nos setores líderes, Componentes Eletrónicos (de 

42 para 24%) e Eletrónica de Consumo (de 28 para 14%); nas oscilações de âmbito médio, temos 

Acumuladores e Pilhas (de 39 para 33%), Eletrodomésticos (de 32% para 26%) Lâmpadas e Material p/ 

Iluminação (de 23 para 18%) e menores ainda em Telecomunicações, Eletrónica Profissional e 

Informática (de 22 para 23%) Máquinas e Aparelhagem Industrial (de 11 para 14%), Fios e Cabos (de 8 



para 6%) e Cablagens (de 1 para 3%). Verifica-se, assim, um abrandamento geral nos vários subsetores em 

volta dos 4%, em linha com o abrandamento no comércio internacional da economia portuguesa. 

 

2.2 Importação de Equipamento Elétrico e Eletrónico 

A Importação reflete oscilações de âmbito semelhante à das Exportações, sendo os setores mais afetados 

novamente Componentes Eletrónicos (de 32 para 22%) e Eletrónica de Consumo (de 67 para 51%), 

seguindo-se ajustamentos menores nos subsetores mais estáveis: Acumuladores e Pilhas (de 40 para 36%), 

Lâmpadas e Material p/ Iluminação (de 33 para 36%), Fios e Cabos (de 32 para 38%), Máquinas e 

Aparelhagem Industrial (de 10 para 5%), Telecomunicações, Eletrónica Profissional e Informática (de 

15 para 13%). 

Prossegue a recuperação de Aparelhagem Ligeira de Instalação (de 9 para 10%) e retoma-se a de 

Aparelhagem e Sistemas de Medida, Controlo e Automatismo (de -29 para 58%). 

 
 
2.3 Exportação por Zonas Económicas e Países Clientes 

O aumento do valor global das exportações em 22% reflete quase na totalidade o aumento do valor das 

exportações para a UE em 21% mas também o aumento das exportações para o Sudeste Asiático (86%), 

EUA (41%), PALOPs (35%) e diminuição para Países Terceiros (-18%); a UE mantém o seu peso de 76% 

relativamente a 2016, mas sobem os pesos de PALOPS e Sudeste Asiático para 7%. O aumento das 

exportações para o Sudeste Asiático explica-se mais uma vez por um elevado aumento de 185% em valor 

das exportações para o Taiwan e nos PALOPs, pelo aumento de 55% das exportações para Angola. 

Mantém-se o peso, em termos homólogos, da Alemanha (35%) e Espanha 17%), seguindo-se Reino Unido 

(16%) e França (13%), enquanto países de destino das exportações com maior peso no conjunto dos países 

da UE; em termos homólogos. 

 
 

2.4 Importação por Zonas Económicas e Países Fornecedores 

Um aumento global do valor das Importações de 15,2%, onde a UE detém o maior peso (80%), subdivide-se 

em aumentos mais significativos no valor das importações para o Sudeste Asiático (25%) e Países Terceiros 

(6,4%); relativamente ao semestre anterior, temos pesos semelhantes, em termos homólogos, da Espanha 

(29%), Alemanha (27%), Holanda (12%), França (7%) e Itália (7%). 

 
Por sua vez, o aumento de 25% das importações do Sudeste Asiático e do seu peso (de 12 para 13%) no 

conjunto das importações, deve-se essencialmente aos aumentos de importações da China (13%) e Taiwan 

(25%). 

  



3. Perspetivas 

 

PIB 2017 2018 

MUNDO  3,6 3,7 

EUA  2,2 2,3 

UE – ZONA EURO 2,1 1,9 

Alemanha 2,0 1,8 

França 1,6 1,8 

Espanha 3,1 2,5 

Reino Unido 1,7 1,5 

PORTUGAL 2,5 2,0 

Brasil 0,7 1,5 

México 2,1 1,9 

China 6,8 6,5 

India 6,7 7,4 

Rússia 1,8 1,6 
 

Fonte: FMI – Outubro 2017 

 

O FMI melhorou em outubro as projeções para a economia mundial, antecipando que cresça 3,6% este ano 

e 3,7% no próximo, refletindo uma aceleração da atividade em todas as regiões exceto no Médio Oriente. 

 
No médio prazo, "prevê-se que o crescimento global aumente marginalmente além de 2018”; e uma vez que 

se espera que o crescimento das economias desenvolvidas "caia gradualmente para taxas de crescimento 

potencial de cerca de 1,7%”, eliminando o atraso económico, é nessa altura que se prevê que a aceleração 

da atividade económica mundial seja "totalmente impulsionada pelos mercados emergentes e pelas 

economias desenvolvidas". 

 
Para os países emergentes e para os países em desenvolvimento, o FMI espera que haja um crescimento de 

4,9% em 2018, uma revisão em alta que é explicada pela "atividade mais forte do que o esperado na China 

e na Europa emergente" nestes dois anos. 

 
A zona euro deverá crescer 2,1% este ano e 1,9% no próximo, uma revisão em alta que fica a dever-se ao 

facto de o Fundo estar mais otimista quanto ao desempenho das quatro maiores economias do euro 

(Alemanha, França, Itália e Espanha). 

 
Para Portugal, as previsões de 2,5% este ano e de 2% no próximo, são também um reconhecimento do 

desempenho da economia portuguesa acima do esperado, nos últimos trimestres. Todavia, o FMI mantém a 

perspetiva de que a economia portuguesa vai abrandar em 2018 face a 2017; uma tendência que se deverá 

manter nos anos seguintes, apontando para apenas 1,2% de crescimento do PIB em 2022. 

 
Apesar da melhoria global das previsões, o FMI continua a sublinhar que “a recuperação da economia mundial 

não está completa”: primeiro, porque que nem todos os países estão a beneficiar desta melhoria de 

conjuntura, nomeadamente as economias emergentes mais dependentes das suas exportações de matérias-



primas. Em segundo lugar, continua-se a assistir ao aumento extremamente moderado dos salários e de 

manutenção da inflação a níveis baixos nas economias mais avançadas.” Assim, enquanto os riscos de curto 

prazo estão bastante equilibrados, os de médio-prazo pesam de forma desfavorável. Segundo o FMI, esta 

fase de retoma da atividade global representa uma oportunidade para os líderes políticos lidarem com 

desafios chave como o de impulsionar a produção, promovendo em simultâneo uma partilha alargada dos 

seus benefícios e fortalecer-se contra futuras recessões. 

 
Novembro de 2017, Serviço de Economia e Associativismo. ANIMEE 

 
 
 

SAÍDAS E ENTRADAS POR RAMOS DE ATIVIDADE 
JANEIRO / SETEMBRO 2017 

 

 
Fonte: INE- Nºs Provisórios 

RAMOS DE ATIVIDADE 

SAIDAS 

(EXPORTAÇÃO) 

 

∆ % 

SAIDAS 

(IMPORTAÇÃO) 

 

∆ % 

2017 2016 2017 2016 

Máquinas, Equipamentos e Aparelhagem Industrial 

Fios e Cabos Isolados 

Cablagens 

Aparelh. e Sistemas de Medida, Controlo, Automatismo 

Telecomunicações, Eletrónica Profissional e Informática  

Componentes Electrónicos 

Acumuladores e pilhas 

Lâmpadas e material p/ Iluminação 

Aparelhagem Ligeira de Instalação 

Eletrónica de Consumo 

Eletrodomésticos 

717 566 499 

379 859 491 

 171 939 693 

22 634 595 

731 992 283 

478 116 456 

89 869 658 

88 886 895 

296 667 927 

846 937 503 

223 187 486  

627 188 545 

359 015 570 

166 460 706 

17 543 108 

595 695 648 

384 750 086 

67 401 862 

75 162 659 

309 188 591 

742 593 521 

176 862 631 

14% 

6% 

3% 

29% 

23% 

24% 

33% 

-4% 

-7% 

14% 

26% 

493 727 130 

161 131 556 

100 227 074 

147 461 247 

61 417 481 

1 596 000 688 

91 593 600 

173 959 467 

273 199 572 

872 532 159 

385 903 115 

470 030 160 

116 523 496 

141 830 217 

38 752 083 

1 408 241 731 

688 544 459 

65 226 619 

127 864 680 

247 346 279 

577 099 291 

376 476 565 

5% 

38% 

4% 

58% 

13% 

22% 

40% 

36% 

10% 

51% 

32% 

TOTAL 4 047 658 486 3 521 862 927 15% 5 096 640 910 4 257 935 580 20% 


