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1. Análise da Economia Portuguesa – Balança Comercial 

No período Janeiro-Junho de 2020, as exportações portuguesas diminuíram -17,1% em relação ao mesmo 

período do ano anterior, bem como as importações, que evidenciam um decréscimo de -19,7% relativamente 

ao período homólogo. Continuam a fazer-se sentir os efeitos da pandemia, agora de forma generalizada, 

tendo sido o comércio intracomunitário e extracomunitário afetados de igual forma. Deste modo, verificamos 

decréscimos de -13,2% e -15,1%, nas exportações intra-UE e para países terceiros, respetivamente; também 

as importações comunitárias foram atingidas em cerca de -20,0% e as compras de países terceiros 

diminuíram -18,5%.  

 
 

 
JAN JUN 

2020 

JAN JUN 

2019 

 

∆ % 

Total    

Exportação (Saídas) 25174 30357 -17,1% 

Importação (Entradas) 32633 40658 -19,7% 

UE    

Exportação 20402 23515 -13,2% 

Importação 24806 30998 -20,0% 

Países Terceiros    

Exportação 5812 6842 -15,1% 

Importação 7948 9751 -18,5% 
 

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 segundo 

trimestre de 2020, em termos homólogos.  

 

Grupos de Produtos com melhor comportamento: 

                 GRUPOS DE  

                  PRODUTOS 

EXPORT.                 GRUPOS DE 

                PRODUTOS 

IMPORT. 

∆ % ∆ % 

Bens ne noutra categ -1,8 Produtos Alimentares e Bebidas -10,7 

Produtos Alimentares e Bebidas -3,6 Bens consumo ne noutra categ -14,8 

Máq, o. bens de capital e s. acess -21,0 Fornec. industriais ne noutra categ -25,1 

 

Bens ne noutra categ é o grupo menos atingido a nível das exportações (-1,8%) neste trimestre e em termos 

homólogos, logo secundado por Produtos Alimentares e Bebidas (-3,6%), e que também apresenta o “melhor” 



comportamento a nível das importações. De forma mais acentuada, manifestam-se as quebras em Fornec. 

industriais ne noutra categ (-25,1%) e Máq, o. bens de capital e s. acessórios (-21%). 
 

Grupos de Produtos com pior comportamento: 

 

                  GRUPOS DE  

                   PRODUTOS 

EXPORT.                 GRUPOS DE 

                 PRODUTOS 

IMPORT. 

∆ % ∆ % 

Combustíveis e Lubrificantes -68,4 Combustíveis e Lubrificantes -64,8 

Material de transporte e acessórios -50,0 Material de transporte e acessórios -64,8 

Bens de consumo ne noutra categ -25,3 Fornec. industriais ne noutra categ -25,1 

 

Combustíveis e Lubrificantes é notoriamente o setor mais afetado a nível das exportações (-68,4%) e das 

importações (-64,8%), espelhando a forma como a circulação de pessoas e bens foi afetada com a pandemia. 

O mesmo se pode dizer de Material de transporte e acessórios, com decréscimos de -50,0% e -64,8%, nas 

exportações e importações, respetivamente.  

 

2. Análise do Setor Elétrico e Eletrónico 

O período Janeiro-Junho de 2020 revela uma quebra acentuada das exportações em termos homólogos (-

15%) e das importações (-13%), e mesmo comparativamente ao 1º trimestre de 2020. Os efeitos da paragem 

generalizada da atividade económica neste segundo trimestre resultam em quebras acentuadas em todos os 

subsetores, inclusive aqueles que se haviam mantido com taxas de crescimento positivas (ainda que baixas), 

no 1º trimestre.  

A evolução generalizada da pandemia em todo o mundo faz com que todos os países de destino sejam 

afetados, sendo as perdas mais significativas, quer nas exportações, quer nas importações, ao nível da UE e 

Países Terceiros, saindo a ganhar os países asiáticos pela sua contenção pandémica mais rápida e 

consequente recuperação da atividade económica.  

 

2.1 Exportação de Equipamento Elétrico e Eletrónico 

A quebra de -15% das exportações do setor, em termos homólogos acusa os efeitos da pandemia em todos 

os subsetores, em que apenas Componentes Eletrónicos conseguem salvaguardar uma taxa de 

crescimento de 2%, em virtude do incremento da digitalização da economia de que já falámos. Todos os 

outros viram as suas taxas negativas e/ou positivas em termos homólogos agravadas, de forma expectável, 

comparativamente ao trimestre anterior: Fios e Cabos Isolados (de -27% para -34%), Cablagens (de -13% 

para -25%), Máquinas, Equipamentos e Aparelhagem Industrial (de -11% para -22%), Lâmpadas e 

Material p/ Iluminação (de -11% para -21%) e Aparelhagem de Instalação (de 11% para -7%). 

Note-se que até setores com boas taxas de crescimento e em áreas de negócio supostamente mais 

“protegidas”, pela ligação ao digital, se ressentiram: é o caso de Eletrónica de Consumo (de 4% para -20%) 

e Telecomunicações, Eletrónica Profissional e Informática (de 15% para -8%).  

 

 
 



2.2 Importação de Equipamento Elétrico e Eletrónico 

A nível das Importações do setor, verifica-se um impacto (-13%) e situação semelhante à das Exportações, 

sendo neste caso Acumuladores e Pilhas o único a manter uma taxa de crescimento positiva homóloga de 

9%, apesar de bastante menor comparativamente à do 1º trimestre (de 19% para 9%).  

 

Assim, verificamos decréscimos acentuados em Máquinas, Equipamentos e Aparelhagem Industrial (de -

6% para -20%), Cablagens (de 3% para -9%), Componentes Eletrónicos (de 1% para -14%), Lâmpadas e 

Material p/ Iluminação (de 0% para -12%), Aparelhagem de Instalação (de -6% para -19%) e Eletrónica 

de Consumo (de -8% para -20%), e Eletrodomésticos (de -3 para -11%).  

 
 
2.3 Exportação por Zonas Económicas e Países Clientes 

A diminuição global de -13,7% das exportações do setor em termos homólogos sente-se em todos os grupos 

de países de destino e na proporção do seu peso no valor total das exportações. Deste modo, a perda global 

de -15,3% do valor das exportações para a U. Europeia continua a ter expressão na diminuição das 

exportações para a Alemanha (-16%), Espanha (-19%) e Reino Unido (-32%), sendo a França menos 

afetada (-4%). Foi também significativa a perda de exportações para Países Terceiros (-33,7%) e, em menor 

expressão, para os PALOPs (-13,6%), com uma quebra de -24% das vendas para Angola. 

 
Saíram a ganhar de forma significativa os países do Sudoeste Asiático (+35,6%), onde sobressaem as 

variações em valor das vendas de Taiwan (43%), Singapura (22,5%), Coreia do Sul (277%) e Malásia 

(251%). Note-se ainda um ligeiro crescimento das vendas em valor para os EUA (3,2%).  

 

 

2.4 Importação por Zonas Económicas e Países Fornecedores 

Na diminuição de -12% das importações da UE, pesaram as perdas em compras da UE em -14,4% onde se 

destacam as diminuições das importações da Alemanha (-22%), Espanha (-8%), França (-14%) e Itália (-

14%), Holanda (-10%) e Reino Unido (-22%).  

É também notória a diminuição de importações em termos homólogos de fornecedores de Países Terceiros 

(-22,7%) e dos EUA (-26%). 

 
À semelhança das exportações, verifica-se um crescimento de 6,8% das compras da segunda zona de maior 

de peso das importações, o Sudoeste Asiático, onde a China mantém o lugar cimeiro com um crescimento 

homólogo de (3,2%), seguida por Taiwan (23,4%).  

  



3. Perspetivas 

 

PIB 2019 2020 2021 

MUNDO  2,9 -4,9 5,4 

EUA  2,3 -8,0 4,5 

UE – ZONA EURO 1,2 -10,2 6,0 

Alemanha 0,6 -7,8 5,4 

França 1,3 -12,5 7,3 

Espanha 2,0 -12,8 6,3 

Itália 0,3 -12,8 6,3 

Reino Unido 1,4 -10,2 6,3 

PORTUGAL* 2,2 -9,5 5,2 

Angola 0,0 4,0 0,8 

Brasil 1,1 -9,1 3,6 

China 6,1 1,0 8,2 

India 4,2 -4,5 6,0 

Japão 0,7 -5,8 2,4 

Rússia 1,3 -6,6 4,1 

Fonte: WEO FMI – Junho 2020; *BdP 

 
A constatação de que a quebra do consumo e do investimento está a ser mais acentuada do que o previsto, 

a persistência dos efeitos da pandemia em vários países e os sinais de que a mobilidade das populações e a 

produtividade das empresas vão demorar a voltar aos níveis do passado, levaram a que o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) revisse em forte baixa as suas previsões para a economia mundial ainda para 2020 e 

2021, em Junho de 2020. Nos últimos meses, tem-se igualmente assistido a uma forte revisão em baixa por 

parte das principais instituições mundiais, das estimativas da recessão de 2020, para a generalidade das 

economias.  

 
Uma queda da economia de quase 5% no mundo e de mais de 10% na zona euro é agora o cenário base do 

Fundo para este ano. E é na Europa que se prevêem as maiores quedas, em particular nos maiores parceiros 

comerciais portugueses, como Espanha, França, Itália e Reino Unido, todos com diminuição do PIB acima 

dos 10%. 

 
Nos outros pontos do globo, a deterioração das expectativas também é a norma. Nos EUA, a previsão de 

contração da economia este ano passou de 5,9% para 8%. No Reino Unido, de 6,5% para 10,2%. Na Índia, 

em vez de um crescimento de 1,9%, prevê-se agora uma recessão de 4,5%. No Brasil, a previsão de variação 

negativa do PIB passou de 5,3% para 9,1%. E na África subsaariana, a redução do PIB será de 3,2%, em vez 

dos 1,6% antes previstos. 

 

A grande exceção nesta tendência de maior pessimismo é a China, para a qual o FMI deixou as suas 

previsões quase inalteradas: em vez de um crescimento de 1,2% este ano e de 9,2% no próximo, antecipam-

se agora taxas de crescimento de 1% e 8,2% respetivamente. 

 



Para Portugal, como é habitual nestas atualizações intercalares que o FMI faz às suas previsões, não há 

novos números publicados, mas tendo em conta as revisões em baixa feitas à generalidade dos países na 

Europa, e as previsões para Espanha, um país com o qual Portugal tem normalmente uma maior sincronia 

na evolução da economia, o FMI poderá estar a esperar também uma contração do PIB superior a 10%, 

superior às atuais previsões de -9,5% do Banco de Portugal. 

Os responsáveis do FMI explicaram ainda que a revisão que efetuaram nas previsões se deve não só aos 

dados mais negativos entretanto conhecidos, como também à convicção crescente de que esta crise irá 

representar, para os próximos meses, um entrave mais persistente para o crescimento. 

 
 

 
 

SAÍDAS E ENTRADAS POR RAMOS DE ATIVIDADE 
JANEIRO / JUNHO 2020 

 

 
Fonte: INE- Nºs Provisórios  
 
 
 

Serviço de Economia e Associativismo 

                    ANIMEE 

RAMOS DE ATIVIDADE 

SAIDAS 

(EXPORTAÇÃO) 

 

∆ % 

SAIDAS 

(IMPORTAÇÃO) 

 

∆ % 

2020 2019 2020 2019 

Máquinas, Equipamentos e Aparelhagem Industrial 

Fios e Cabos Isolados 

Cablagens 

Aparelh. e Sist.de Medida, Controlo, Automatismo 

Telecomunic., Eletrónica Profissional e Informática  

Componentes Eletrónicos 

Acumuladores e pilhas 

Lâmpadas e material p/ Iluminação 

Aparelhagem Ligeira de Instalação 

Eletrónica de Consumo 

Eletrodomésticos 

255 088 983 

151 051 072 

 89 372 459  

9 662 334 

389 126 790 

411 291 453 

64 331 524 

41 682 798 

220 155 961 

429 809 621 

126 917 668 

327 688 975 

227 256 067 

119 580 110 

13 663 176 

422 031 660 

402 178 218  

76 865 095 

52 923 728 

236 816 983 

540 254 648 

145 444 777 

 -22% 

-34% 

-25% 

-29% 

-8% 

2% 

-16% 

-21% 

-7% 

-20% 

-13% 

389 582 051 

115 483 411 

98 037 895 

40 278 992 

1 108 665 963 

721 241 465  

90 684 621 

104 648 529 

190 622 017 

527 115 780 

264 672 528 

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 

-20% 

-9% 

-30% 

-14% 

-4% 

-14% 

9% 

-12% 

-19% 

-20% 

-11% 

TOTAL 2 188 490 663 2 564 673 437 -15% 2 032 429 172 4 188 681 942   -13% 


