
Análise do Comércio Externo 
do Setor Elétrico e Eletrónico 
Janeiro – Junho 2019 

 
 
 

1. Análise da Economia Portuguesa – Balança Comercial 

No período Janeiro-Junho de 2019, as exportações portuguesas aumentaram 2,5% em relação ao mesmo 

período do ano anterior, tal como as importações, que cresceram 10% relativamente ao período homólogo. 

Em termos de zonas, continua a ser no comércio intracomunitário que se verifica a quase totalidade do 

acréscimo de exportações (3,5%), uma vez que o comércio para países terceiros regrediu -0,9%; já o 

crescimento das importações (10,4%) resulta de um contributo positivo e mais repartido entre comércio 

intracomunitário (10,4%) e extracomunitário (8,6%). 

 
 

 
JAN JUN 

2019 

JAN JUN 

2018 

 

∆ % 

Total    

Exportação (Saídas) 30266 29536 2,5% 

Importação (Entradas) 40883 37182 10% 

UE    

Exportação 23402 22612 3,5% 

Importação 31207 28270 10,4% 

Países Terceiros    

Exportação 6862 6924 -0,9% 

Importação 9675 8911 8,6% 
 

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. 

∆ % ∆ % 

Material de transporte e acessórios 10,0 Material de transporte e acessórios 27,5 

Fornec. industriais ne noutra categ 2,2 Máq, o. bens de capital e s. acess 7,1 

Máq, o. bens de capital e s. acess 0,1 Combustíveis e Lubrificantes  4,5 

 

 

Material de transporte e acessórios continua a ser a categoria com melhor comportamento, destacando-se 

os crescimentos de 10% nas exportações e de 27,5% nas importações. Máq, o. bens de capital e s. acess 



continua a ser uma categoria com bom comportamento, mas acréscimos bastante menores relativamente ao 

período anterior, nas importações (7,1%) e nas exportações (0,1%). Fornec. industriais ne noutra categ. 

regista um crescimento reduzido de 2,2% nas exportações e um decréscimo nas importações (-0,4%). 

 

 

Grupos de Produtos com pior comportamento: 

 

                  GRUPOS DE  

                   PRODUTOS 

EXPORT.                 GRUPOS DE 

                 PRODUTOS 

IMPORT. 

∆ % ∆ % 

Bens ne noutra categ  -25,1 Bens ne noutra categ -43,4 

Combustíveis e Lubrificantes  -17,6 Produtos Alimentares e Bebidas  1,1 

Bens de consumo ne noutra categ -1,0 Fornec. industriais ne noutra categ -0,4 

 

Bens não especificados n. categ é o grupo com pior comportamento quer a nível de exportações (-25,1%), 

quer de importações (-43,4%). Prossegue a tendência para o abrandamento nas exportações de 

Combustíveis e Lubrificantes (-17,6%). Produtos Alimentares e Bebidas regista um pequeno acréscimo 

nas importações (1,1%), e um decréscimo nas exportações (-0,3%).  

 

 

2. Análise do Setor Elétrico e Eletrónico 

O período Janeiro-Junho de 2019 regista uma tendência de abrandamento visível quer no crescimento das 

exportações (de -1 para -2%), quer das importações (de 16 para 11%) relativamente ao período homólogo; 

em ambos os casos, é uma inversão da recuperação verificada no primeiro trimestre de 2019, relativamente 

ao último trimestre de 2018. Geograficamente, a diminuição global de -2% das exportações do setor reparte-

se um pouco por todas as zonas geográficas: União Europeia (-0,7%), PALOPs (-13,2%), Sudoeste Asiático 

(-12,6%) e Países Terceiros (-10,1%), onde a União Europeia recupera o seu peso em 2pp. Ao invés, apesar 

do seu crescimento em valor, a U. Europeia perde peso em 3 pp nas Importações enquanto destino, alocados 

desta feita à zona do Sudoeste Asiático (3 pp) e ainda à dos Países Terceiros, em meio pp. 

 

2.1 Exportação de Equipamento Elétrico e Eletrónico 

De uma forma geral, os subsetores que já registavam taxas de crescimento positivo no trimestre anterior 

mantiveram-no, mas a um ritmo menor e os de crescimento negativo, viram-no um pouco acentuado; 

verificamos isto em Máquinas e Aparelhagem Industrial (de -18% para -24%), Fios e Cabos Isolados (de 

-6% para -8%), Cablagens (de 10 para 0%), Componentes Eletrónicos (de 40% para 34%), Acumuladores 

e Pilhas (de 20% para 14%) e Aparelhagem Ligeira de Instalação (de 22% para 13%); Eletrónica de 

Consumo (13%), Lâmpadas e Material p/ Iluminação (-9%) e Eletrodomésticos (-3%), mantiveram o ritmo 

de decréscimo em termos homólogos, relativamente ao trimestre anterior. O único a contrariar esta tendência 

foi Telecomunicações, Eletrónica Profissional e Informática, recuperando de -6% para 3%. Este 

abrandamento geral do setor saldou-se numa taxa de crescimento de -2%. 

 

2.2 Importação de Equipamento Elétrico e Eletrónico 



Nas importações do setor, é também visível um abrandamento generalizado do crescimento global, de 16 

para 11%. É o caso de Máquinas e Aparelhagem Industrial (de 23 para 12%), Cablagens (de 15 para 1%), 

Telecomunicações, Eletrónica Profissional e Informática (de 11 para 3%), Cablagens (26%), Lâmpadas 

e Material p/ Iluminação (de 14 para 6%), Aparelhagem Ligeira de Instalação (de 10 para 3%) e Eletrónica 

de Consumo (de 15 para 7%); destaca-se a aceleração de Componentes Eletrónicos (de 32 para 38%) e 

de Fios e Cabos Isolados (de 3 para 6%), e a manutenção das taxas de crescimento de Eletrodomésticos 

(9%) e Acumuladores e Pilhas (11%). 

 
 
2.3 Exportação por Zonas Económicas e Países Clientes 

A diminuição global de -2% das exportações do setor reparte-se por todas as zonas geográficas, sendo a 

diminuição em valor semelhante no que toca às exportações para a União Europeia (-0,7%) e Países 

Terceiros (-10,1%), apesar dos diferentes pesos destas zonas no valor global das exportações (77% e 9%, 

respetivamente). Na União Europeia, apenas a Espanha assinala um bom momento, tendo crescido 26% 

relativamente ao período homólogo; Alemanha (-1%), França (-9%), Reino Unido (-28%), Bélgica (-24%) e 

Hungria (-37%) representam as quebras mais expressivas. No abrandamento de -13,2% das exportações 

para os PALOPs, Angola regista -17%, enquanto no Sudoeste Asiático (-12,6%), sobressai a diminuição de 

exportações para Taiwan (-26,6%).  

 

2.4 Importação por Zonas Económicas e Países Fornecedores 

No crescimento do valor global das Importações, a UE contribuiu com 8,2% (apesar da diminuição de peso 

para 78%), onde se destacam os crescimentos com maior peso das compras da Alemanha (28%), Espanha 

(12%), Holanda (11%) e Reino Unido (33%). Com maior impacto, assinalam-se as quebras de importações 

da França (-6%) e Itália (-8%). Igualmente significativo é o aumento de 35,2% das compras da segunda zona 

de destino mais importante, o Sudoeste Asiático (12,1%), onde pesam acima de tudo compras da China 

com acréscimos de 49,9%, e Coreia do Sul, com 47,4%. Por sua vez, o aumento das importações de 

fornecedores de países terceiros (18,5%), acresce mais meio pp ao peso desta zona de destino nas 

importações. 

  



 3. Perspetivas 

 

PIB 2019 2020 

MUNDO  3,2 3,5 

EUA  2,6 1,9 

UE – ZONA EURO 1,3 1,6 

Alemanha 0,7 1,7 

França 1,3 1,4 

Espanha 2,3 1,9 

Itália 0,1 0,8 

Reino Unido 1,3 1,4 

PORTUGAL 1,7 1,6 

Brasil 0,8 2,4 

México 0,9 1,9 

China 6,2 6,0 

India 7,0 7,2 

Japão 0,9 0,4 

Rússia 1,2 1,9 

Fonte: WEO FMI  – Julho 2019 

O FMI reviu novamente em baixa a previsão de crescimento da economia mundial para 3,2% este ano e 3,5% 

em 2020. A instituição espera que a economia mundial cresça 3,2% este ano, depois da expansão de 3,6% 

em 2018, recuperando para um crescimento de 3,5% em 2020. 

O crescimento mundial continua "precário" e atinge os países de forma diversa. Umas economias estão a 

ganhar alguma força em termos de crescimento, como é o de Espanha. Em contrapartida, a Alemanha vai 

crescer apenas 0,7%. A zona euro, prejudicada também pelo crescimento muito fraco da França (1,3%) e pela 

estagnação italiana (0,1%), ressente-se, crescendo apenas 1,3%.  

 
Em Portugal, no 2º trimestre de 2019, o PIB estabilizou nos 1,8%. Este nível de crescimento continua a ser 

baixo e muito mais fraco do que os países da UE com o mesmo nível de desenvolvimento. Destaque-se o caso 

da Hungria (5,1%) e da Polónia (4,1%), que estão em vias de ultrapassar Portugal. Crescer menos que a 

Espanha (2,3%) é também difícil de aceitar. 

 
O segundo semestre está ameaçado pela conjuntura internacional, em clara deterioração. Os EUA e a zona 

euro estão em situações bem diferenciadas em termos de risco de recessão e também da margem para 

resposta a este risco. O risco de passar a ter um PIB em queda é menor nos EUA, que cresceram 2,0% no 2º 

trimestre de 2019, do que na zona euro (1,1%). Em particular, porque a maior economia desta zona, a 

Alemanha, teve um crescimento negativo naquele trimestre e tudo indica que terá novo trimestre de queda 

Estes riscos de recessão decorrem da guerra comercial em curso, que afeta as economias mais exportadoras, 

mas que facilmente se podem contagiar a outras. Em relação aos dois tipos de política anti-recessiva, a 

monetária e a orçamental, os EUA têm mais munições do que a zona euro. As taxas de juro americanas ainda 

são positivas e há alguma margem orçamental, apesar da subida recente do défice orçamental. Na zona euro, 

o BCE poderá ainda tentar novas medidas, mas é improvável que consigam produzir grandes efeitos.  

 



O FMI refere que a atividade desacelerou notavelmente no início do ano em diversas economias da América 

Latina. A região deve crescer 0,6% em 2019, uma redução de 0,8% em relação às previsões de abril 

 
Destaca-se o Brasil, cuja economia deverá crescer apenas 0,8% (um corte de 1,3 pontos percentuais). O FMI 

cita também o caso do México, onde o investimento permanece fraco e o consumo privado desacelerou, 

refletindo incertezas políticas, enfraquecimento da confiança e elevação dos custos de empréstimo. Na 

Venezuela, o FMI afirmou que a profunda crise humanitária e econômica no país continua a ter impacto 

arrasador, e que a economia deve encolher cerca de 35% em 2019. Argentina e Chile tiveram também leves 

revisões em baixa. 

 
Deste modo, “a revisão para o crescimento mundial em 2019 reflete surpresas negativas nalguns mercados 

emergentes e economias em desenvolvimento, que compensaram fatores positivos nalgumas economias 

avançadas", explica a economista-chefe do Fundo, Gita Gopinath.  

 
A mesma acrescenta que este crescimento global "é lento e precário, mas não precisa ser assim porque parte 

do problema é autoinfligido". "Apesar da trégua recente entre EUA e China, as tensões tecnológicas surgiram, 

ameaçando as cadeias globais de fornecimento de tecnologia e as perspetivas de um Brexit sem acordo 

aumentaram". 

 
Segundo o FMI, o crescimento global deve ter uma retoma entre 2019 e 2020. No entanto, aproximadamente 

70% do aumento vai depender de uma melhora no desempenho dos mercados emergentes e economias em 

desenvolvimento, ainda alvo de incertezas. 

 

SAÍDAS E ENTRADAS POR RAMOS DE ATIVIDADE 
JANEIRO / JUNHO 19 

 

 
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 

327 688 975 

227 256 067 

 119 580 110  

13 633 176 

422 031 660 

402 178 218 

76 865 095 

52 923 728 

236 816 983 

540 254 648 

145 444 777 

432 676 525 

247 253 857 

120 090 101 

13 302 572 

411 614 076 

229 228 398 

67 512 757 

57 991 607 

208 980 931 

620 276 450 

149 540 371 

-24% 

-8% 

0% 

2% 

3% 

34% 

14% 

-9% 

13% 

-13% 

-3% 

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 

12% 

6% 

1% 

13% 

3% 

38% 

11% 

6% 

3% 

7% 

9% 

TOTAL 2 564 673 437 2 628 467 645 -2% 4 188 681 942 3 765 683 074 11% 


