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Otimismo no panorama nacional e internacional 
 
 

1.CONJUNTURA SETORIAL 

Nota: Os índices que se seguem resultam da média aritmética das respostas das empresas associadas, 

segundo uma escala qualitativa de 1 a 5, em que 1 corresponde ao valor mais desfavorável e 5 ao mais 

favorável. 

 
 
1.1 Volume de Negócios 

 

 3º Trim 2017 4º Trim 2017 

Mercado Português 2,9 3,0 

Mercado Externo 3,4 3,6 

 
 
O Volume de Negócios sofreu um ligeiro abrandamento no 3º trimestre, conforme previsto, perspetivando-se 

continuidade no 4º trimestre; no mercado externo, o comportamento foi melhor do que o esperado, estimando-

se uma ligeira aceleração no último trimestre do ano.  

 
 

1.2 Carteira de Encomendas 

 

 3º Trim 2017 4º Trim 2017 

Mercado Português 3,1 3,1 

Mercado Externo 3,5 3,6 

 
 
A Carteira de Encomendas evoluiu em moldes semelhantes ao verificado para o Volume de Negócios, ie, 

nível satisfatório e estável a nível do mercado nacional, e ligeira aceleração a nível do mercado externo logo 

a partir do 3º trimestre, prevendo-se continuidade no trimestre seguinte. 

 

 

1.3 Emprego 
 

 3º Trim 2017 4º Trim 2017 

Qualificado 2,8 2,8 

Não qualificado 2,9 2,9 

 

As expectativas cumprem-se e não se alteram a nível do Emprego, quer qualificado quer não qualificado. 

 



1.4 Propensão ao Investimento 
 

 3º Trim 2017 4º Trim 2017 

Propensão a investir 3,1 3,1 

 
As perspetivas de investimento melhoraram ligeiramente em relação aos trimestres anteriores, o que poderá 

explicar-se pelo início de projetos no âmbito do QREN e dinamização de programas virados para a exportação 

(ex: Internacionalizar). 

 
 

1.5 Situação Financeira 
 

 3º Trim 2017 4º Trim 2017 

Tesouraria/Liquidez 3,2 3,2 

Dívidas de clientes privados 2,6 2,7 

Dívidas do Estado e Setor Público 2,4 2,4 

Acesso ao crédito 3,1 3,1 

Custo do crédito 2,3 2,3 

Seguro de Crédito à Exportação 2,7 2,7 

 

Embora a Tesouraria das empresas se mantenha equilibrada, a recuperação de dívidas de clientes privados 

e do Estado voltou a piorar no terceiro trimestre, sem perspetivas de melhoria para o trimestre seguinte.  

 
Embora as empresas continuem a avaliar as condições de acesso ao crédito de forma razoável, a sua opinião 

relativamente ao custo piorou bastante, mais uma vez sem perspetivas de melhoria. O seguro de crédito à 

exportação mantém um nível insatisfatório. 

 
 
1.6 QREN 
 

 3º Trim 2017 4º Trim 2017 

Aprovação de projetos 3,0 3,0 

Pagamento de comparticipações 3,0 2,0 

 

O terceiro trimestre traduz já o arranque de projetos entretanto aprovados no âmbito do QREN que deverá 

continuar até final do ano. Já o pagamento de comparticipações, apesar da melhoria verificada no terceiro 

trimestre, deverá voltar a cair no último trimestre do ano. 

 

 

 

  



2. CONJUNTURA PORTUGUESA 

 
Apresentam-se as previsões mais recentes do Banco de Portugal (BdP) para a economia portuguesa:  

 

 2016(p) 2017(p) 2018 

PIB 1,5 2,5 2,0 

Consumo Privado                  2,1 1,9 1,7 

Consumo Público               0,6 0,3 0,6 

Investimento (FBCF) 1,6 8,0 5,3 

Exportações 4,1 7,1 6,8 

Importações 4,1 6,9 6,9 

IHPC 0,6 1,6 1,4 

 
Fonte: Banco de Portugal (outubro de 2017) 

 

De acordo com o BdP, o processo de recuperação da economia portuguesa prossegue em 2017, com o PIB 

a crescer 2,5%. O crescimento em 2017 é 0,3 pp superior ao atualmente projetado para a área do euro, 

interrompendo a tendência de divergência real verificada desde o início da década de 2000. O enquadramento 

internacional continua a ser muito favorável, com a procura externa a acelerar face a 2016, crescendo acima 

de 4%. O enquadramento monetário e financeiro é igualmente benigno, mantendo-se a orientação 

acomodatícia da política monetária da área do euro e a melhoria das condições de financiamento dos agentes 

económicos. 

 
A atual recuperação económica assenta num maior dinamismo da FBCF (8%) e na reorientação de recursos 

produtivos para setores mais expostos à concorrência internacional, com as exportações de bens e serviços 

a rondarem 7% em 2017, cerca de 44% acima do valor observado em 2008. A crescente internacionalização 

da economia portuguesa está a ser acompanhada pela manutenção de um excedente da balança corrente e 

de capital, que se deverá situar em 1,8% do PIB em 2017. 

 
Note-se que o crescimento projetado para o consumo privado é inferior ao do PIB, apesar do quadro de 

melhoria no mercado de trabalho e de níveis elevados de confiança, mantendo-se condicionado pelo 

crescimento fraco dos salários reais e pela continuação do processo de redução do endividamento das 

famílias   

 
Após o crescimento de 2,9% no primeiro semestre, o PIB deverá desacelerar no segundo semestre de 2017, 

refletindo essencialmente o desempenho das exportações. 

 
O contributo da procura interna para o crescimento do PIB em 2017 (líquido dos respetivos conteúdos 

importados) é aproximadamente o dobro do registado em 2016; reflete um forte crescimento da FBCF e uma 

ligeira desaceleração do consumo privado e da FBCF em habitação, mantendo a FBCF empresarial um 

crescimento forte. O aumento do investimento mantém-se condicionado pelo elevado nível de endividamento 

da economia portuguesa, sendo compatível com a continuação do processo de redução da dívida das 

empresas e das famílias.  



O crescimento da FBCF em habitação está associado à melhoria da situação no mercado de trabalho e à 

manutenção do acesso a financiamento com taxas de juro historicamente baixas. 

 
O forte crescimento da FBCF empresarial traduz expetativas positivas para a procura global, manutenção de 

condições de financiamento favoráveis e a necessidade de recuperar e modernizar o stock de capital. 

Adicionalmente, a projeção para o crescimento da FBCF empresarial incorpora informação sobre 

investimentos em grandes infraestruturas na parte final de 2017 e sobre a atribuição de financiamento através 

de fundos europeus, na transição para o programa Portugal 2020, com impacto também no investimento 

público. 

 
O crescimento de 7% projetado para as exportações de bens e serviços em 2017 é significativamente superior 

ao aumento da procura externa dirigida à economia portuguesa, o que sugere a manutenção de ganhos 

significativos de quota de mercado em 2017 e salientam a capacidade competitiva das empresas portuguesas 

nos mercados internacionais.  

Relativamente à capacidade de financiamento da economia portuguesa, as atuais projeções apontam para a 

sua manutenção, em face do excedente da balança corrente e de capital, num nível próximo do observado 

em 2016. Na atual situação de elevado endividamento externo, a existência de um excedente nas contas 

externas é uma condição fundamental para assegurar a credibilidade e estabilidade macroeconómica da 

economia portuguesa. 

A aceleração dos preços em 2017 reflete contributos semelhantes da componente energética e da 

componente não energética, na qual se destaca a evolução dos preços dos serviços, nomeadamente serviços 

relacionados com a atividade turística. O aumento da inflação reflete a subida dos preços de importação em 

2017, após a queda registada no ano anterior. Esta evolução é comum aos preços do petróleo e das matérias-

primas não energéticas, sendo parcialmente mitigada pela apreciação do euro.  

 

4. CONJUNTURA INTERNACIONAL 

 

PIB 2016 2017 2018 

MUNDO  3,2 3,6 3,7 

EUA  1,5 2,2 2,3 

UE – ZONA EURO 1,8 2,1 1,9 

Alemanha 1,9 2,0 1,8 

França 1,2 1,6 1,8 

Espanha 3,2 3,1 2,5 

Reino Unido 1,8 1,7 1,5 

PORTUGAL 1,4 2,5 2,0 

Brasil -3,6 0,7 1,5 

México 2,3 2,1 1,9 

China 6,7 6,8 6,5 

India 7,1 6,7 7,4 

Rússia -0,2 1,8 1,6 
 

Fonte: FMI – Outubro 2017 



 

As previsões de Outono do FMI confirmam que esta entidade está agora mais otimista em relação à evolução 

da economia. Neste momento, o Fundo prevê um crescimento da economia mundial de 3,6% este ano e de 

3,7% em 2018, quando antes esperavam variações de 3,5% e 3,7%, respetivamente. No caso da zona euro, 

a revisão em alta foi mais significativa. Há seis meses, a previsão era de um crescimento de 1,7% este ano e 

de 1,6% no próximo ano, mas agora acredita-se que a economia da moeda única pode afinal crescer 2,1% 

em 2017 e 1,9% em 2018. 

Na mesma linha, a revisão em alta para regiões como o Japão, Ásia emergente, Europa emergente e Rússia 

mais do que compensaram as revisões em baixa para os EUA e Reino Unido.  

 
Para Portugal, as previsões não são uma novidade; no mês passado, o FMI já tinha dito que previa um 

crescimento de 2,5% este ano e de 2% no próximo, uma revisão forte em alta face às projeções de Abril. 

Verificou-se ainda que, não só Portugal está em sintonia com a tendência global de aceleração, como foi o 

país que mais se destacou na melhoria de desempenho registada na zona euro.  

 
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, o que pode ser motivo para instabilidade; as dificuldades estão a ser sentidas pelas economias 

emergentes mais dependentes das suas exportações de matérias-primas. Em segundo lugar, continua-se a 

assistir a aumento extremamente moderado dos salários e de manutenção da inflação a níveis baixos nas 

economias mais avançadas. O FMI avisa que este é um problema importante porque continua a não permitir 

que as taxas de juro nominais muito baixas tenham o efeito de estímulo desejado na economia. 


