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1. Análise da Economia Portuguesa – Balança Comercial 

No período Janeiro-Março de 2021, as exportações portuguesas aumentaram 6,2% e as importações 

diminuíram -5,3% relativamente ao período homólogo. Comparando com o 1º trimestre de 2019, as 

exportações aumentaram 3,0% e as importações diminuíram -8,4%, comprovando-se, assim, uma efetiva 

melhoria nos números, já não enviesada pelo efeito pandémico do ano de 2020.  

Geograficamente, o acréscimo nas exportações verifica-se sobretudo no incremento das transações com 

Países Terceiros (30,3%); a lentidão na recuperação da UE explica que as exportações acusem ainda uma 

ligeira quebra de -0,9% em termos homólogos, compreensível também se tivermos em conta que Março de 

2020 foi o primeiro mês a refletir fortemente o efeito pandémico.  

Nas Importações (-5,3%), as variações a nível geográfico são mais similares, verificando-se um decréscimo 

de -4,8% nas importações intracomunitárias e de -6,7% nas importações de Países Terceiros. 

 
Para efeitos comparativos, nesta análise, a partir do mês de fevereiro de 2020 já se considera o Reino Unido 

nos Países Terceiros. 
 

 
JAN MAR 

2021 

JAN MAR 

2020 

 

∆ % 

Total    

Exportação (Saídas) 15439 14531 6,2% 

Importação (Entradas) 18082 19096 -5,3% 

UE    

Exportação 11117 11215 -0,9% 

Importação 13567 14257 -4,8% 

Países Terceiros    

Exportação 4322 3316 30,3% 

Importação 4515 4839 -6,7% 
 

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 

trimestre de 2021, em termos homólogos.  

 

Grupos de Produtos com melhor comportamento: 

                 GRUPOS DE  

                  PRODUTOS 

EXPORT.                 GRUPOS DE 

                PRODUTOS 

IMPORT. 

∆ % ∆ % 

Material de transporte e acessórios 9,2 Bens ne noutra categ 139,8 

Máq, o. bens de capital e s. acess 8,4 Máq, o. bens de capital e s. acess 10,0 

Fornec. industriais ne noutra categ 6,8 Fornec. industriais ne noutra categ 4,4 



 

No crescimento das exportações, destaca-se o aumento das exportações de Material de transporte e 

acessórios (9,2%), Máquinas e o. Bens de capital e acessórios (8,4%) e Fornec. industriais ne noutra 

categ (6,85), evidenciando a retoma da dinâmica da indústria automóvel e da atividade industrial neste 1º 

trimestre de 2021. Do lado das importações, são também a segunda e terceira categoria de produtos 

mencionadas a nível das exportações, que apresentam melhor comportamento. Excepção feita, portanto, para 

o primeiro lugar, em que o crescimento das importações de Bens ne noutra categ (139,8%) se destaca 

largamente relativamente às outras categorias de produtos. 
 

 

Grupos de Produtos com pior comportamento: 

 

                  GRUPOS DE  

                   PRODUTOS 

EXPORT.                 GRUPOS DE 

                 PRODUTOS 

IMPORT. 

∆ % ∆ % 

Bens ne noutra categ -48,2 Combustíveis e Lubrificantes -25,9 

Combustíveis e Lubrificantes -3,2 Material de Transporte e Acessórios -18,0 

Produtos Alimentares e Bebidas 2,7 Bens de consumo ne noutra categ -10,3 

 

A mesma categoria (Bens ne noutra categoria) apresenta (compreensivelmente) o pior comportamento (-

48,2%) em termos de exportações.  

O restabelecimento apenas parcial da circulação de pessoas e mercadorias explica facilmente a queda na 

categoria de Combustíveis e Lubrificantes de ambos os lados da Balança e, pelas mesmas razões, o 

decréscimo de importação de Material de Transporte e Acessórios (-18%).  

A circunstância de uma categoria de produtos com crescimento positivo no quadro com pior comportamento 

acontece apenas em termos relativos, sendo por isso o crescimento de 2,7% de Produtos Alimentares e 

Bebidas positivo, ainda que modesto. 

 

2. Análise do Setor Elétrico e Eletrónico 

O crescimento de 8% nas exportações e de 14% nas importações do setor em relação ao primeiro trimestre 

de 2020 evidenciam um crescimento inequívoco do setor, e mais ainda, quando comparado com o primeiro 

trimestre de 2019, relativamente ao qual se verificam taxas de crescimento de 6% e 9%. O setor retomou, em 

definitivo e genericamente, os níveis de crescimento pré-pandemia, a nível do 1º trimestre.   

Estes números são ainda mais animadores, tendo em conta as dificuldades que se têm vindo a sentir na 

indústria, relacionadas com a escassez de semicondutores e nos mercados em geral, com escassez e 

consequente aumento de preços de matérias-primas disponíveis no mercado, nomeadamente a nível de 

metais (aço, cobre, alumínio). As empresas associadas têm, até ao momento, conseguido superar estes 

problemas. No entanto, a maior flutuação dos mercados em geral, bem como o problema com tendência a 

agravar-se da dependência de matérias-primas da União Europeia relativa a outros países (evidenciado pela 

pandemia), pressiona cada vez mais a competitividade das empresas do setor e a indústria em geral. 

 

2.1 Exportação de Equipamento Elétrico e Eletrónico 



Relativamente ao 1º trimestre de 2021, verificamos recuperações/crescimentos homólogos. Será, no entanto, 

mais útil, fazer esta mesma análise, colocando, lado a lado, os crescimentos homólogos relativamente ao 1º 

trimestre do ano de 2020 e ao 1º trimestre de 2019. Verificamos, nalguns casos, um crescimento efetivo 

relativamente a 2019 e noutros, uma trajetória de recuperação, relembrando que alguns setores, inclusive, 

não tinham uma evolução positiva constante ao longo do ano e se ressentiam pontualmente já em 2019. 

 

Assim, temos variações homólogas para 2020 e 2019, respetivamente, em Máquinas, Equipamentos e 

Aparelhagem Industrial (-2%; -13%), Fios e Cabos (23%;-10%), Aparelhagem e Sistem. de Medida, 

Controlo e Automatismo (24%, -22%), Cablagens (50%;31%), Componentes Eletrónicos (11%,12%), 

Acumuladores e Pilhas (5%; -10%), Lâmpadas e Material p/ Iluminação (21%;8%) e Eletrodomésticos 

(54%;39%).  

 

Note-se que Telecomunicações, Electrónica Profissional e Informática (-8%,7%) apresenta um 

crescimento relativamente a 2019, mas decréscimo relativamente a 2020, o que atesta o crescimento deste 

subsetor por efeito no ano por excelência da pandemia, regressando agora a níveis “normais”. O mesmo se 

terá passado com Aparelhagem de Instalação (-4%,7%), em que o aumento de utilização e consumo deste 

material terá conhecido grande incremento com a pandemia, regressando agora aos níveis “habituais” de 

consumo.  

 
2.2 Importação de Equipamento Elétrico e Eletrónico 

A nível das Importações do setor, verifica-se um crescimento de 14% e situação semelhante à das 

Exportações, com o atenuar de taxas de crescimento negativas em 2020 face às de 2019; em subsetores 

mais dinâmicos e favorecidos (ou resilientes) em face da pandemia, verifica-se um crescimento efetivo 

relativamente a 2019. 

Deste modo, temos Máquinas, Equipam. e Aparelhagem Industrial (3%;-4%), Fios e Cabos (23%; 27%), 

Cablagens (1%; -12%), Aparelhagem e Sistemas de Medida, Controlo e Automatismo (-8%; 20%), 

Componentes Eletrónicos (17%;18%), Lâmpadas e Material p/ Iluminação (-4%; -4%), 

Telecomunicações, Electrónica Profissional e Informática (30%; 22%), Acumuladores e Pilhas (7%; 

27%), Aparelhagem de Instalação (3%; -3%) e Eletrónica de Consumo (-3%;-11%), Aparelhagem e 

Sistemas de Medida, Controlo e Automatismo (-8%; -20%) e Eletrodomésticos (27%; 23%). 

 
2.3 Exportação por Zonas Económicas e Países Clientes 

Com a retoma (ainda que desigual, em termos geográficos) da atividade económica, proporcionada pela 

vacinação e desconfinamento progressivos no primeiro trimestre de 2021, a UE recupera peso em 2 pp 

enquanto destino de exportações, bem como Países Terceiros, em 1 pp. Em contrapartida, perdem peso 

zonas como o Sudoeste Asiático (2 pp) e PALOPs (1 pp). 

Na UE, continuam a ter peso o aumento em valor das exportações para a Alemanha (4,3%), mas também 

Espanha (16%) e França (22%) e, pela negativa, Reino Unido (-12%). Destaque para grandes “saltos” em 

valor das exportações para Hungria (62%) e Eslováquia (73%). Nos PALOPs, a quebra de -13,8% em valor, 

explica-se pela queda de -27% das vendas para Angola. 

 
Dentro dos países do Sudoeste Asiático, recuperaram as exportações para a China (30%) e Singapura 

(20%) mas verificaram-se fortes diminuições em Taiwan (-52,5%) e Coreia do Sul (-87,3%), que vinham a 



ganhar algum protagonismo, resultando numa perda global em valor de -28,4% das exportações para este 

grupo. As vendas em valor para os EUA recuperaram face ao 1º trimestre de 2020, registando-se um ligeiro 

acréscimo de 0,8%. 

 

2.4 Importação por Zonas Económicas e Países Fornecedores 

No aumento de 13% das importações da UE, verifica-se a retoma das compras ao Sudoeste Asiático 

(32%), UE (9%), bem como de Países Terceiros (3%) e EUA (26%). Apesar do aumento em valor em termos 

homólogos das importações da UE (9%), o seu peso no conjunto dos países fornecedores de importações 

diminuiu 2 pp. 

 

Destacam-se os aumentos das importações da Alemanha (11%), Espanha (11%), Itália (27%), França 

(29%), Holanda (4%), com exceção para a significativa perda das importações do Reino Unido (-83%). 

 
Ao contrário das exportações, verifica-se uma previsível retoma de 32% das compras da segunda zona de 

maior de peso (19%!) das importações, o Sudoeste Asiático, onde a China recupera o topo com um 

crescimento homólogo de (68,7%), seguida por Taiwan (17,2%). 

  

3. Perspetivas 

PIB 2021 2022 

MUNDO  6,0 4,4 

EUA  6,4 3,5 

UE – ZONA EURO 4,4 3,8 

Alemanha 3,6 3,4 

França 5,8 4,2 

Espanha 6,4 4,7 

Itália 4,2 3,6 

Reino Unido 5,3 5,1 

PORTUGAL 3,9 5,2 

Angola 0,4 2,4 

Brasil 3,7 2,6 

China 8,4 5,6 

India 12,5 6,9 

Japão 3,3 2,5 

Rússia 3,8 3,8 

Fonte: WEO FMI – Abril 2021 

As projeções económicas de Primavera da UE (maio) estão agora mais em linha com as de abril do FMI. 

Após uma queda de 6,6% em 2020, a Comissão prevê que o PIB da zona do euro cresça 4,3% em 2021 e 

4,4% em 2022. Esta revisão tem, naturalmente, em conta expectativas renovadas pela forte recuperação da 

União Europeia (UE), à medida que a vacinação contra o coronavírus avança e permite o desagravamento 

de restrições à mobilidade em vários países. No seu relatório, porém, os riscos do cenário económico manter-

se-ão elevados enquanto a Covid-19 pesar sobre a atividade.  

 

https://exame.com/noticias-sobre/uniao-europeia/


Para a Comissão, o retirar das medidas de apoio fiscal, se prematuro, poderá prejudicar a retoma, mas existe 

também o risco de criação de distorções nos mercados, caso haja atraso nesse processo.  

 

A previsão do crescimento luso em 2021 de 3,9%, é agora partilhada pelo FMI e pela Comissão, ficando 

abaixo da média da zona euro, que rondará os 4,3%. O comissário europeu da Economia estima que a 

temporada turística de verão em Portugal e na União Europeia (UE) seja “muito melhor” este ano face a 2020, 

embora ainda sem “regresso completo à normalidade” relativamente aos turistas estrangeiros. Paolo Gentiloni 

acredita também que será possível aprovar um primeiro pacote de Planos de Recuperação e Resiliência em 

junho. 

 
No caso dos EUA, o reforço dos estímulos orçamentais levou a revisões em alta por parte do FMI: o PIB norte-

americano vai crescer 6,4% em 2021 e 3,5% em 2022, após uma queda de apenas 3,5% em 2020. Esta 

melhoria da previsão nos Estados Unidos bastou para que o crescimento do PIB mundial fosse também 

revisto em alta para os 6% em 2021 e 4,4% em 2022, depois de uma queda de 3,3% em 2020. Os estímulos 

fiscais americanos devem impulsionar o crescimento de importantes parceiros comerciais na Europa (Reino 

Unido), Ásia, Canadá, México e outros. No entanto, a maior parte dos países só deve retornar aos níveis pré-

pandemia em 2023. 

 
Entre as principais economias do mundo, o ritmo da recuperação dos EUA só é acompanhado de perto pela 

China - um dos poucos países que cresceu em 2020 (2,3%) e retornou aos níveis pré-pandemia ainda em 

2020. Para 2021, o FMI estima que o PIB chinês crescerá agora 8,4%. 

 
 

SAÍDAS E ENTRADAS POR RAMOS DE ATIVIDADE 
JANEIRO / MARÇO 2021 

 

 Fonte: INE- Nºs Provisórios  
 

Serviço de Economia e Associativismo 
                    ANIMEE 

RAMOS DE ATIVIDADE 

SAIDAS 

(EXPORTAÇÃO) 

 

∆ % 

ENTRADAS 

(IMPORTAÇÃO) 

 

∆ % 

2021 2020 2021 2020 

Máquinas, Equipam. e Aparelh. Industrial 

Fios e Cabos Isolados 

Cablagens 

Aparelh, Sist. Med., Contr, Automatismo 

Telecom, Eletrónica Profiss. e Informática  

Componentes Eletrónicos 

Acumuladores e pilhas 

Lâmpadas e material p/ Iluminação 

Aparelhagem Ligeira de Instalação 

Eletrónica de Consumo 

Eletrodomésticos 

142 844 425 

106 099 702 

83 152 722 

5 787 429 

211 705 764 

230 516 670 

35 461 754 

28 659 046 

129 611 383 

281 507 333 

103 301 804 

145 325 824 

86 605 753 

 55 261 591  

4 652 692 

222 986 378 

206 794 746  

33 909 016 

23 601 328 

134 372 470 

275 687 827 

66 965 488 

 -2% 

23% 

50% 

24% 

-8% 

11% 

5% 

21% 

-4% 

2% 

54% 

241 766 545 

74 168 978 

64 607 342 

21 226 250 

743 991 810 

464 845 933 

55 547 248 

58 586 528 

117 769 763 

303 659 829 

178 455 612 

234 785 739 

60 064 657 

64 098 639 

22 991 510 

572 045 442 

397 862 051 

51 853 255 

60 918 809 

114 094 356  

313 047 702 

140 667 012 

3% 

23% 

1% 

-8% 

30% 

17% 

7% 

-4% 

3% 

-3% 

27% 

TOTAL 4 775 934 418 1 262 163 202 8% 2 324 625 838 2 032 429 172 14% 


