Análise do Comércio Externo
do Sector Elétrico e Eletrónico
Janeiro – Setembro 2018

Estagnação na evolução do comércio internacional
1. Análise da Economia Portuguesa – Balança Comercial
O período de Janeiro a Setembro de 2018 confirma o comportamento do primeiro semestre do ano, com
valores para o período homólogo muito semelhantes: as exportações portuguesas de mercadorias registaram
um crescimento em termos homólogos de 6,4% (antes de 6,6%), para o qual o comércio intracomunitário
contribuiu com um crescimento de 9,1% (antes de 8,4%), e o comércio para países terceiros com uma
diminuição de -1,2% (antes de -1,7%).
O aumento global das importações (7,4%) confirma o abrandamento no ritmo de crescimento já verificado no
primeiro semestre do ano, onde o comércio intracomunitário contribui agora com 6,8%, em termos homólogos,
enquanto as importações de países terceiros aumentaram cerca de 11,9%, em relação ao mesmo período
em 2017.
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2017

2018

∆%

Exportação (Saídas)

40956

43589

6,4%

Importação (Entradas)

51495

55282

7,4%

Exportação

30367

33122

9,1%

Importação

38853

41507

6,8%

Exportação

10589

10466

-1,2%

Importação

12314

13775

11,9%

Total

UE

Países Terceiros

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 terceiro
trimestre de 2018, em termos homólogos.

Grupos de Produtos com melhor comportamento:
GRUPOS DE

EXPORT.

GRUPOS DE

IMPORT.

PRODUTOS

∆%

PRODUTOS

∆%

Bens ne noutra categ

22,5

Combustíveis e Lubrificantes

21,7

Material de transporte e acessórios

15,7

Fornec. industriais ne noutra categ

8,3

Combustíveis e Lubrificantes

11,0

Material de transporte e acessórios

6,0

A influência da categoria Combustíveis e Lubrificantes sofreu um decréscimo significativo nas exportações,
representando agora um acréscimo de apenas 11%; nas importações, manteve um crescimento elevado de
21,7%; Bens não especificados n. categ continua a representar o grupo com crescimento mais elevado a
nível de exportações, embora bastante menor que nos trimestres anteriores (22,5%). Material de transporte
e acessórios é o segundo grupo com melhor comportamento das exportações (15,7%), onde o abrandamento
é também visível (antes de 28,7%) e o 3º melhor a nível das importações (8,3%). Fornec. industriais ne
noutra categ apresenta o 2º melhor desempenho (8,3%) a nível de importações.

Grupos de Produtos com pior comportamento:
IMPORT.

GRUPOS DE

EXPORT.

GRUPOS DE

PRODUTOS

∆%

PRODUTOS

Máq, o. bens de capital e seus acess

-0,5

Bens ne noutra categ

Bens de consumo ne noutra categ

2,6

Bens de consumo ne noutra categ

2,3

Produtos Alimentares e Bebidas

2,6

Produtos Alimentares e Bebidas

3,1

∆%
-33,9

O aumento das importações revela taxas positivas de crescimento, mesmo nos “piores” comportamentos.
Como tal, destacam-se “Produtos Alimentares e Bebidas” e “Bens de consumo ne noutra categ” como
os setores que menos cresceram de ambos os lados da Balança, mas que, ainda assim, cresceram. Máq, o.
bens de capital e seus acessórios revela um abrandamento ainda ligeiro de -0,5% do lado das exportações,
enquanto que “Bens ne noutra categ” recuou acentuadamente -33,9% do lado das importações.

2. Análise do Setor Elétrico e Eletrónico
A diminuição das exportações do setor no período Janeiro-Setembro de 2018 (-5%) revela-se bastante
semelhante à do primeiro semestre do ano (-4%), tal como o abrandamento das exportações parece ter
estabilizado nos 11%; geograficamente, a perda verificada nas exportações centra-se, com maior peso, na
União Europeia (-4,7%), a que acrescem os decréscimos verificados nas vendas para os PALOPs (-22,3%),
Sudoeste Asiático (-13,7%), EFTA (-7,7%) e Japão (-29,5%), que não chegam para compensar o acréscimo
verificado em Países Terceiros (18,6%). Ressalva para a recuperação nas exportações para os EUA, com
um crescimento de 3,5%. Verifica-se a diminuição da cobertura da Importação pela Exportação para 68%.

2.1 Exportação de Equipamento Elétrico e Eletrónico
Ao longo do período Janeiro-Setembro de 2018, o Setor Elétrico e Eletrónico português tem evidenciado uma
desaceleração nas exportações (-5%) e um abrandamento no crescimento das importações (11%),
relativamente a 2017. O terceiro trimestre parece confirmar a tendência nas taxas de evolução dos vários
subsetores, quando comparadas com o ano anterior: Máquinas e Aparelhagem Industrial (-8%); Fios e Cabos
Isolados (-7%), Componentes Eletrónicos (-7%), Telecomunicações, Eletrónica Profissional e Informática (17%), são os decréscimos mais graves, atendendo ao seu peso no setor. Apesar do seu menor peso,

Lâmpadas e Material p/ Iluminação (-5%), acusa também a crise. Embora positivo, é preocupante o modesto
crescimento de Eletrónica de Consumo (2%), cada vez menor em cada trimestre e um subsetor relevante no
cômputo geral das exportações do setor. Aparelhagem de Instalação (5%) e Acumuladores e Pilhas (9%),
são os mais estáveis neste volte - face do setor e da economia em geral neste ano de 2018.

2.2 Importação de Equipamento Elétrico e Eletrónico
A Importação apresenta um crescimento generalizado de 11% relativamente ao período homólogo. Com peso
médio-elevado no valor total das importações e crescimentos elevados, evidenciam-se Máquinas e
Aparelhagem Industrial (32%), Cablagens (35%) e Aparelhagem Ligeira de Instalação (24%). Com menor
crescimento,

mas

forte

representatividade

no

setor,

temos

Componentes

Eletrónicos

(10%),

Telecomunicações, Eletrónica Profissional e Informática (5%) e Eletrónica de Consumo (3%) A pior taxa,
ainda assim, Lâmpadas e Material p/ Iluminação (1%) representa uma recuperação relativamente aos -1% do
trimestre anterior.

2.3 Exportação por Zonas Económicas e Países Clientes
A diminuição global de -4,7% das exportações para a União Europeia resulta das diminuições em -8% para
Espanha, -10% para o Reino Unido e -3% para a Alemanha. No grupo dos PALOPs, Angola regride em
-24,4%; no Sudoeste Asiático (-13,7%), sobressaem China (-25%) e Taiwan (-19%). Confirma-se a procura
de diversificação das vendas para países terceiros do setor (+18,6%), procurando reduzir a evidente
dependência intra-comunitária.

2.4 Importação por Zonas Económicas e Países Fornecedores
No crescimento global do valor das Importações, a UE contribuiu com 11,8% no valor das importações
(aumentando o seu peso de 80 para 81%), onde se continuam a destacar os crescimentos com maior peso
das compras a Alemanha (14%), Espanha (14%) e Holanda (15%); o abrandamento do Reino Unido refletese somente num crescimento menor de 4% das importações.
Note-se também, à semelhança das exportações, a procura de diversificação dos fornecedores de países
terceiros (+9,8%), a zona com maior peso (5%), a seguir ao Sudoeste Asiático (13%) no valor global das
importações.

3. Perspetivas

PIB

2018

2019

MUNDO

3,7

3,7

EUA

2,9

2,5

UE – ZONA EURO

2,0

1,9

Alemanha

1,9

1,9

França

1,6

1,6

Espanha

2,7

2,2

Reino Unido

1,4

1,5

PORTUGAL*

2,3

1,9

Brasil

1,4

2,4

México

2,2

2,5

China

6,6

6,2

India

7,3

7,4

Japão

1,1

0,9

Rússia

1,7

1,8

Fonte: WEO FMI – Outubro 2018; *BdP

Segundo as previsões mais recentes de outubro, o FMI está menos otimista com a evolução da economia
mundial este ano e em 2019. O impacto da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, o
abrandamento da economia europeia e a crise em vários mercados emergentes foram as principais razões
para o corte de estimativas efetuado. O FMI vê a economia mundial a crescer 3,7% em 2018 e em 2019, o
que se trata de uma revisão em baixa face às estimativas de Julho, altura em que apontava para uma
aceleração da economia para 3,9% em ambos os anos. Em vez de aceleração, aponta-se agora para uma
estabilização da economia global. Apesar desta estagnação, "a expansão da economia mundial tornou-se
menos equilibrada e pode já ter atingido o pico em algumas economias", assinala o FMI. Além disso, nos
últimos seis meses, "aumentaram os riscos descendentes para o crescimento global e diminuiu o potencial
para surpresas positivas".

Apesar dos EUA continuarem com um forte crescimento devido ao impacto do corte de impostos, o FMI reviu
a projeção para o crescimento do PIB em 2019 devido aos efeitos da guerra comercial com a China,
abrandando para 2,5% em 2019. O FMI também vê a economia europeia a abrandar em 2019, mas de forma
menos pronunciada.
A Alemanha é uma das principais “culpadas” por esta revisão em baixa do crescimento na Zona Euro: depois
de ter crescido 2,5% em 2017, a expansão da maior economia europeia vai abrandar para 1,9% este ano e
em 2019. França e Espanha também foram revistas em ligeira baixa.
Os mercados emergentes também justificam o corte nas previsões para a economia global. " (…), as
previsões de crescimento para muitos exportadores energéticos foram revistas em alta devido aos preços

mais elevados do petróleo, mas as estimativas foram cortadas para a Argentina, Brasil, Irão, Turquia e
outros, refletindo fatores específicos de cada país, tensões geopolíticas e maiores custos de importação de
bens energéticos", refere o FMI. A perspetiva para a economia chinesa no próximo ano foi cortada em duas
décimas, também devido ao efeito das tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos. Por fim, em termos
de conjuntura financeira internacional em 2019, a Euribor a 6 meses deve passar a ser positiva, devido à
subida de taxas de referência pelo BCE, enquanto o euro deve recuperar face ao dólar.

SAÍDAS E ENTRADAS POR RAMOS DE ATIVIDADE
JANEIRO / SETEMBRO 2018

SAIDAS
RAMOS DE ATIVIDADE

SAIDAS

∆%

(EXPORTAÇÃO)
2018

2017

(IMPORTAÇÃO)
2018

∆%

2017

Máquinas, Equipamentos e Aparelhagem Industrial

662 240 523

717 566 499

-8%

649 580 144

493 727 130

32%

Fios e Cabos Isolados

351 563 644

379 859 491

-7%

183 459 505

161 131 556

14%

Cablagens

168 983 088

171 939 693

-2%

199 533 229

147 461 247

35%

Aparelh. e Sist.de Medida, Controlo, Automatismo

17 689 007

22 634 595

-22%

64 759 727

61 417 481

5%

Telecomunic., Eletrónica Profissional e Informática

610 090 248

731 992 283

-17%

1 673 014 727

1 596 000 688

5%

Componentes Electrónicos

446 681 065

478 116 456

-7%

927 120 143

839 714 895

10%

Acumuladores e pilhas

98 004 009

89 869 658

9%

112 037 611

91 593 600

22%

Lâmpadas e material p/ Iluminação

84 568 252

88 886 895

-5%

175 737 805

173 959 467

1%

Aparelhagem Ligeira de Instalação

311 821 065

296 667 927

5%

338 366 402

273 199 572

24%

Eletrónica de Consumo

862 609 645

846 937 503

2%

897 062 609

872 532 159

3%

Eletrodomésticos

215 421 323

223 187 486

-3%

412 009 202

385 903 115

7%

3 829 671 869

4 047 658 486

-5%

5 632 680 620

5 096 640 910

11%

TOTAL
Fonte: INE- Nºs Provisórios
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