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1. Análise da Economia Portuguesa – Balança Comercial 

No período Janeiro-Setembro de 2019, as exportações portuguesas aumentaram 2,1% em relação ao mesmo 

período do ano anterior, tal como as importações, que cresceram 8,7% relativamente ao período homólogo. 

Em termos de zonas, é na União Europeia que se verifica a totalidade do acréscimo de exportações (3,2%), 

já que a regressão do comércio para países terceiros se acentuou para -1,4%; por sua vez, enquanto o 

crescimento das importações comunitárias manteve o mesmo ritmo do trimestre anterior (10,2%), já o das 

importações de países terceiros caíu para apenas (4,4%). 

 
 

 
JAN SET 

2019 

JAN SET 

2018 

 

∆ % 

Total    

Exportação (Saídas) 44461 43560 2,1% 

Importação (Entradas) 60360 55504 8,7% 

UE    

Exportação 34175 33131 3,2% 

Importação 45968 41720 10,2% 

Países Terceiros    

Exportação 10284 10429 -1,4% 

Importação 14391 13784 4,4% 
 

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 2019, em termos homólogos.  

 

 

Grupos de Produtos com melhor comportamento: 

                 GRUPOS DE  

                  PRODUTOS 

EXPORT.                 GRUPOS DE 

                PRODUTOS 

IMPORT. 

∆ % ∆ % 

Bens ne noutra categ 17,7 Material de transporte e acessórios 28,3 

Material de transporte e acessórios 11,3 Bens de consumo ne noutra categ 6,6 

Máq, o. bens de capital e s. acess 6,0 Máq, o. bens de capital e s. acess 6,5 

 

 

Material de transporte e acessórios continua a ser uma categoria com bom comportamento, destacando-

se os crescimentos de 11,3% nas exportações e de 28,3% nas importações. O mesmo se pode dizer de Máq, 



o. bens de capital e s. acess, com acréscimos de 6% nas exportações e de 6,5% nas importações. Bens 

não especificados noutra categoria registou o melhor crescimento a nível das exportações, 17,7%  e o pior 

nas importações. 

 

 

Grupos de Produtos com pior comportamento: 

 

                  GRUPOS DE  

                   PRODUTOS 

EXPORT.                 GRUPOS DE 

                 PRODUTOS 

IMPORT. 

∆ % ∆ % 

Combustíveis e Lubrificantes -29,4 Bens ne noutra categ -31,3 

Fornec. industriais ne noutra categ 0,6 Combustíveis e Lubrificantes -6,2 

Bens de consumo ne noutra categ 1,2 Fornec. industriais ne noutra categ 1,3 

 

Nas exportações, Combustíveis e Lubrificantes são o grupo com pior comportamento (-29,4%), estando 

também a regredir nas importações (-6,2%). Fornec. industriais ne noutra categ são também um dos 

grupos com pior comportamento, registando um crescimento, mas muito pequeno quer nas exportações 

(0,6%), quer nas importações (1,3%).  

 

 

2. Análise do Setor Elétrico e Eletrónico 

O período Janeiro-Setembro de 2019 regista um ligeiro decréscimo em termos homólogos nas exportações 

(-1%), uma ténue recuperação em relação ao valor registado no primeiro semestre (-2%); as importações 

mantiveram o mesmo ritmo de crescimento em termos homólogos (11%).  

Geograficamente, verificou-se uma recuperação em termos homólogos do crescimento das exportações do 

setor na U. Europeia (2,8%) e nos EUA (6,2%); em todas as outras zonas, é visível o decréscimo em termos 

homólogos, embora muito menos acentuado que no trimestre anterior ,nos PALOPs (-6,3%), Sudoeste 

Asiático (-1,9%), EFTA (-4%), mas ainda particularmente acentuado nos Países Terceiros (-16,6%), que 

perderam novamente peso em 1pp. Ao invés, apesar do seu crescimento em valor, a U. Europeia perde 

novamente peso em 3 pp nas Importações enquanto destino, deslocados claramente para a zona do 

Sudoeste Asiático (3 pp) e também para Países Terceiros. 

 

2.1 Exportação de Equipamento Elétrico e Eletrónico 

O abrandamento geral das exportações (-2%) resulta de alguns crescimentos negativos que se mantêm ou 

atenuam, contrabalançados por algumas acelerações ou manutenções de taxas de crescimento já positivas; 

no primeiro caso temos Máquinas e Aparelhagem Industrial (de -24% para -29%), Fios e Cabos Isolados 

(mantendo -8%), Cablagens (mantendo 0%), Lâmpadas e Material p/ Iluminação (de -9% para -6% e ), 

Eletrónica de Consumo (de -13% para -8%) e Eletrodomésticos (de -3 para -2%); no segundo, 

Aparelhagem e Sistemas de Medida, Controlo, e Automação (de 2 para 11%), Telecomunicações, 

Eletrónica Profissional e Informática (de 3 para 7%), Componentes Eletrónicos (de 34% para 41%). Note-

se ainda o abrandamento do crescimento positivo de Aparelhagem Ligeira de Instalação (de 13% para 

10%), enquanto Acumuladores e Pilhas manteve o seu (13%).  



2.2 Importação de Equipamento Elétrico e Eletrónico 

Nas importações do setor, é notória a estabilidade em termos de taxas de crescimento, com ligeiras oscilações 

de 1 pp em relação às taxas de crescimento homólogas, saldando-se, como já foi dito, numa taxa de 

crescimento homóloga de 11%, já verificada no período Janeiro-Junho 2019. Assim, temos Máquinas e 

Aparelhagem Industrial (13%), Cablagens (0%), Fios e Cabos Isolados (5%), Telecomunicações, 

Eletrónica Profissional e Informática (3%), Componentes Eletrónicos (37%) Aparelhagem Ligeira de 

Instalação (2%) e Eletrodomésticos (8%); com crescimentos de cerca de 3pp, destacam-se Acumuladores 

e Pilhas (de 11 para 14%) e Eletrónica de Consumo (de 7 para 10%); apenas Aparelhagem e Sistemas 

de Medida, Controlo, e Automação registou um decréscimo na sua taxa de crescimento (de 13 para 7%),  

bem como Lâmpadas e Material p/ Iluminação, de 6 para 4%. 

 
 
2.3 Exportação por Zonas Económicas e Países Clientes 

A estagnação das exportações do setor em termos globais é composta, como já dissemos, de uma diminuição 

em várias zonas geográficas, compensada pelo nas zonas da União Europeia (-2,8%) e dos EUA (6,2%), 

que no primeiro aumentam o seu peso enquanto destino de exportações em 2 pp e no segundo, em 1pp. Na 

União Europeia, a Espanha continua a destacar-se por um crescimento em valor de 26%, alterando o seu 

peso em 4pp e subindo ao 2º lugar de destino com maior peso nas exportações da UE; a Alemanha mantém 

o peso maior (36%), tendo crescido 4% nas vendas em valor. França afirma-se como o terceiro maior 14%), 

seguida do Reino Unido, apesar da sua diminuição das vendas em valor de (-25%), Bélgica (-17%) e 

Hungria (-24%) voltaram a ter quebras acentuadas.  

Do lado das diminuições, temos um abrandamento das exportações para os PALOPs de -6,3% onde Angola 

regista -10%, enquanto no Sudoeste Asiático (-1,9%), pesa a diminuição de exportações para Taiwan (-8,8%).  

Países Terceiros assinala, no entanto, a maior diminuição em valor das exportações (-16,6%). 

 

2.4 Importação por Zonas Económicas e Países Fornecedores 

No crescimento do valor global das Importações, a UE contribuiu com 7,5% (apesar da diminuição de peso 

para 78%), onde se destacam os crescimentos nas compras da Alemanha (7%), Espanha (12%), Holanda 

(10%) e Reino Unido (25%). Assinalam-se as quebras de importações da França (-5%) e Itália (-7%). 

Igualmente significativo é o aumento de 36,6% das compras da segunda zona de destino mais importante, o 

Sudoeste Asiático (peso de 15%), onde pesam acima de tudo compras da China com acréscimos de 50,6%, 

e Coreia do Sul, com 46%. Apesar do aumento das importações de fornecedores de países terceiros (21%), 

o seu peso (5%) enquanto zona de destino nas importações mantém-se. 

  



 3. Perspetivas 

PIB 2019 2020 

MUNDO  3,0 3,4 

EUA  2,4 2,1 

UE – ZONA EURO 1,2 1,4 

Alemanha 0,5 1,2 

França 1,2 1,3 

Espanha 2,2 1,8 

Itália 0,0 0,5 

Reino Unido 1,2 1,4 

PORTUGAL 1,9 1,6 

Brasil 0,9 2,0 

México 0,4 1,3 

China 6,1 5,8 

India 6,1 7,0 

Japão 0,9 0,5 

Rússia 1,1 1,9 

Fonte: WEO FMI – Outubro 2019 

Nota: O texto está bem, mas pode ter havido atualizações, por qq coisa diferente. 

O abrandamento económico a nível global levou a que o FMI revesse em baixa várias projeções para 2019 e 

2020, alertando para o facto da expansão económica mundial cair para a taxa mais baixa desde o início da 

década. 

Apesar da desaceleração generalizada em 2020, Portugal é dos poucos países da Zona Euro em que as 

projeções de crescimento são alvo de uma melhoria. Em 2019, Portugal deverá crescer 1,9%, valor que 

deverá cair ligeiramente em 2020, para 1,6%. Além de Portugal, apenas a Irlanda e a Lituânia vêem as suas 

perspetivas de crescimento revistas em alta para 2019 e 2020. 

No que diz respeito ao défice da balança, o FMI espera que este se fixe nos 0,6% do PIB este ano e em 0,7% 

no próximo. Valores que não estão em consenso com os do Governo, que espera um défice orçamental de 

apenas 0,2% do PIB. 

O crescimento da zona euro foi revisto em baixa nos dois anos, em grande parte devido ao desempenho 

menos positivo esperado da Alemanha, mas também de França e da Itália. 

 
A nível mundial o FMI reviu em baixa o crescimento para 2019 e 2020. As mudanças são justificadas pelo: 

“fraco crescimento, uma consequência da subida das barreiras comerciais, da elevada incerteza relativa às 

políticas comerciais e geopolítica e fatores idiossincráticos causados por constrangimentos macroeconómicos 

em várias economias emergentes”. Fatores como o fraco crescimento da produtividade e a pressão 

demográfica provocada pelo envelhecimento da população nas economias avançadas são duas das causas 

apontadas pelo FMI. 

 
A maior economia do mundo, os Estados Unidos da América, desce de 2,9% em 2018 para 2,4% e 2,1%, em 

2019 e 2020, respetivamente. Já a China - que protagoniza com os Estados Unidos a guerra comercial - pode 



registar um crescimento de 6,1% este ano e 5,8% no próximo, ambos os valores duas décimas abaixo do 

anteriormente previsto pelo FMI. 

 
O FMI reviu de 1,1% para 0,9% a previsão para a evolução dos preços em Portugal, deixando o Governo 

sozinho com a única previsão de crescimento de preços acima de 1% entre as seis instituições que fazem 

previsões para a economia portuguesa.  

 

O crescimento mais fraco dos preços pode indicar um abrandamento do lado da procura e sinais de maior 

fragilidade na economia, A evolução dos preços está ainda ligada a outros fatores que têm um peso mais 

direto no bolso dos portugueses, como a atualização das pensões no início do próximo ano que está, antes 

de mais, ligada à inflação registada. 

 

 

 

Serviço de Economia e Associativismo 

ANIMEE 

 
 

SAÍDAS E ENTRADAS POR RAMOS DE ATIVIDADE 
JANEIRO / SETEMBRO 2019 

 

 
Fonte: INE- Nºs Provisórios  
 

Serviço de Economia e Associativismo 

                    ANIMEE 

RAMOS DE ATIVIDADE 

SAIDAS 

(EXPORTAÇÃO) 

 

∆ % 

SAIDAS 

(IMPORTAÇÃO) 

 

∆ % 

2019 2018 2019 2018 

Máquinas, Equipamentos e Aparelhagem Industrial 

Fios e Cabos Isolados 

Cablagens 

Aparelh. e Sist.de Medida, Controlo, Automatismo 

Telecomunic., Eletrónica Profissional e Informática  

Componentes Electrónicos 

Acumuladores e pilhas 

Lâmpadas e material p/ Iluminação 

Aparelhagem Ligeira de Instalação 

Eletrónica de Consumo 

Eletrodomésticos 

472 731 841 

324 976 802 

 169 004 820  

19 682 993 

655 443 367 

628 727 687 

111 132 521 

79 287 597 

342 773 234 

791 172 290 

211 148 640 

662 240 523  

351 563 644 

168 983 088  

17 689 007 

610 090 248 

446 681 065 

98 004 009 

84 568 252 

311 821 065 

862 609 645 

215 421 323 

-29% 

-8% 

0% 

11% 

7% 

41% 

13% 

-6% 

13% 

-8% 

-2% 

489 966 959 

126 827 344 

140 349 393 

46 822 406 

1 154 187 917 

841 711 821 

83 123 145 

118 524 030 

235 120 436 

656 235 121 

295 813 370 

435 840 669 

120 163 816 

138 402 705 

41 485 581 

1 118 851 049 

610 585 158 

74 574 196 

111 497 241 

229 219 071 

614 029 540 

271 034 048 

13% 

5% 

0% 

7% 

3% 

37% 

14% 

4% 

2% 

10% 

8% 

TOTAL 3 806 081 792 3 829 671 869 -1% 6 269 678 253 5 632 680 620 11% 


