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1. Análise da Economia Portuguesa – Balança Comercial 

No período Janeiro-Setembro de 2020, as exportações portuguesas diminuíram -12,7% em relação ao mesmo 

período do ano anterior, bem como as importações, que evidenciam um decréscimo de -17,8% relativamente 

ao período homólogo.  

Após os meses de maior impacto - abril e maio- verificou-se, apesar de tudo, uma lenta recuperação, mais 

acentuada nas exportações. Como tal, as exportações intracomunitárias registam uma atenuação da taxa de 

crescimento para -9,6% e as extracomunitárias para -12,9%.  

Ao invés, os decréscimos são bastante mais acentuados a nível das importações de qualquer país de destino, 

comunitário ou extracomunitário, com taxas de crescimento de -17,3% e -19,1%, respetivamente.  

 
 

 
JAN SET 

2020 

JAN SET 

2019 

 

∆ % 

Total    

Exportação (Saídas) 38924 44575 -12,7% 

Importação (Entradas) 49381 60094 -17,8% 

UE    

Exportação 31034 34319 -9,6% 

Importação 37796 45718 -17,3% 

Países Terceiros    

Exportação 8928 10256 -12,9% 

Importação 11706 14467 -19,1% 
 

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 2020, em termos homólogos.  

 

Grupos de Produtos com melhor comportamento: 

                 GRUPOS DE  

                  PRODUTOS 

EXPORT.                 GRUPOS DE 

                PRODUTOS 

IMPORT. 

∆ % ∆ % 

Produtos Alimentares e Bebidas 5,4 Máq, o. bens de capital e s. acess -1,9 

Máq, o. bens de capital e s. acess 2,5 Produtos Alimentares e Bebidas -7,0 

Bens consumo ne noutra categ -0,2 Fornec. industriais ne noutra categ -8,1 

 

 



A maioria das grandes categorias registaram decréscimos quer nas exportações, quern as 

importações. Destacam-se, assim, com taxas de crescimento positivas, Produtos alimentares e 

bebidas (+5,4%), principalmente para Espanha e Máquinas e outros bens de capital (+2,5%), que é 

também o grupo menos atingido a nível das importações (-1,9%).  

 

Note-se ainda que Produtos Alimentares e Bebidas foi a única grande categoria económica que 

registou, no período de janeiro a setembro de 2020, acréscimos face ao período homólogo, ao 

contrário da redução generalizada das exportações. 
 

Grupos de Produtos com pior comportamento: 

 

                  GRUPOS DE  

                   PRODUTOS 

EXPORT.                 GRUPOS DE 

                 PRODUTOS 

IMPORT. 

∆ % ∆ % 

Combustíveis e Lubrificantes -34,0 Combustíveis e Lubrificantes -39,5 

Bens ne noutra categ -22,5 Material de transporte e acessórios -26,9 

Fornec. industriais ne noutra categ -6,4 Bens consumo ne noutra categ -8,9 

 

Nos produtos com pior comportamento, destacam-se, nas exportações e importações, as diminuições de 

Combustíveis e Lubrificantes (-31% e -39,5%, respetivamente), sendo que as as diminuições nas importações 

têm origem sobretudo em Angola e Espanha. As importações de Material de transporte (-26,9%) saem 

igualmente afetadas, sobretudo as de França e a subcategoria Outro material de transporte, maioritariamente 

aviões. 

 

2. Análise do Setor Elétrico e Eletrónico 

O período Janeiro-Setembro de 2020 regista um atenuar das taxas de crescimento das exportações e das 

importações nas mesma proporção (menos 3 a 4 pontos percentuais) relativamente ao período Janeiro-Junho 

2020, traduzindo a já referida recuperação do terceiro trimestre. Como tal, temos taxas de crescimento 

homólogas de (-12%) nas exportações e de (-9%) nas importações (uma recuperação face às taxas do 

período Janeiro-Junho) e, o que é de salientar, de forma generalizada, i.e, a generalidade dos subsetores, 

denota  os efeitos atenuadores de um melhor desempenho no terceiro trimestre, com melhorias das taxas de 

crescimento negativas. 

Mais uma vez, todos os países de destino são 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 

Na quebra de -12% das exportações do setor, em termos homólogos, destaca-se, assim, a recuperação das 

taxas de crescimento negativas Fios e Cabos Isolados (de -34% para -28%), Cablagens (de -25% para -

11%), Máquinas, Equipamentos e Aparelhagem Industrial (de -11% para -22%), Eletrónica de Consumo 

(de -20% para -11%), Lâmpadas e Material p/ Iluminação (de -21% para -19%), Aparelhagem de 

Instalação (de -7% para -2%) e Eletrodomésticos (de -13% para 0%), o único a registar taxa não negativa. 



Os restantes subsetores mantiveram as taxas do período anterior, sem agravamento, nem melhoria da 

situação. 

 

 
2.2 Importação de Equipamento Elétrico e Eletrónico 

A nível das Importações do setor, verifica-se um impacto de -9% e situação semelhante à das Exportações, 

relativamente ao atenuar da generalidade das taxas de crescimento negativas. 

Assim, verificamos melhorias em Cablagens (de -30% para -25%), Aparelhagem e Sistemas de Medida, 

Controlo e Automatismo (de -14% para -7%), Componentes Eletrónicos (de -14% para -10%), 

Telecomunicações, Electrónica Profissional e Informática (de -4% para -1%), Lâmpadas e Material p/ 

Iluminação (de 0% para -12%), Aparelhagem de Instalação (de -19% para -14%) e Eletrónica de 

Consumo (de -20% para -14%), e Eletrodomésticos (de -11 para -3%).  

Os restantes subsetores não registaram alterações relativamente ao período anterior. 

 
2.3 Exportação por Zonas Económicas e Países Clientes 

A diminuição global de -10% das exportações do setor em termos homólogos  sente-se em todos os grupos 

de países de destino. Neste período, continua a ter peso a diminuição em valor de -9,3% das exportações 

para a U. Europeia, nomeadamente para a Alemanha (-8%), Espanha (-13%) e Reino Unido (-27%), sendo 

França o destino menos afetado (-2%). Foram também significativas as perdas de exportações para Países 

Terceiros (-26,7%) estando agora equiparado o peso de Países Terceiros ao dos PALOPs, no conjunto dos 

países de destino. Também os PALOPs registaram uma quebra mais acentuada (-20,6%), com uma quebra 

de -27,9% das vendas para Angola. 

 
Saíram a ganhar de forma significativa os países do Sudoeste Asiático, embora com acréscimo muito 

menor (+9,8%) relativamente ao período anterior, onde desta vez se destacam as variações em valor das 

vendas de Coreia do Sul (266,8%), Singapura (12,9%) e Malásia (131,2%). Ao contrário do período anterior, 

as vendas em valor para os EUA ressentiram-se bastante (-8,5%), o que se espera venha a alterar-se com a 

nova presidência de Biden. 

 

2.4 Importação por Zonas Económicas e Países Fornecedores 

Na diminuição de -7,9% das importações da UE, pesaram as perdas em compras da UE em -9,3% (i.e, na 

mesma proporção que as vendas), onde se destacam as diminuições (agora menores) das importações da 

Alemanha (-16%), Espanha (-5%), Itália (-14%), Holanda (-6%) e Reino Unido (-20%). %), com exceção 

da França, que registou um acréscimo, sobretudo devido à compra de material de transporte (2%). 

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

(-20,4%) e dos EUA (-21,3%). 

 
À semelhança das exportações, verifica-se um crescimento, embora menor, de 5,9% 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 (5,7%), seguida por Taiwan (10,9%).  

  



3. Perspetivas 

 

PIB 2020 2021 

MUNDO  -4,4 5,2 

EUA  -4,3 3,1 

UE – ZONA EURO -8,3 5,2 

Alemanha -6,0 4,2 

França -9,8 6,0 

Espanha -12,8 7,2 

Itália -10,6 5,2 

Reino Unido -9,8 5,9 

PORTUGAL -10,0 6,5 

Angola -4,0 3,0 

Brasil -5,8 2,8 

China 1,9 8,2 

India -10,3 8,8 

Japão -5,3 2,3 

Rússia -4,1 2,8 

Fonte: WEO FMI – Outubro 2020 

 
As previsões para a economia mundial registaram uma revisão em alta, projetando o FMI  uma contração de 

4,4% para 2020, uma melhoria face aos 4,9% projetados em junho. Já para 2021, o ajuste de 5,4% para 5,2%, 

denota a previsão de uma recuperação económica mais lenta, refletindo "a queda mais moderada projetada 

para 2020 e coerente com as expectativas persistentes de distanciamento social". 

 
De todas as grandes economias mundiais, a China será a única a crescer em 2020, com uma variação de 

1,9%. Para as maiores economias da zona euro, o FMI prevê também uma forte contração em 2020 devido 

à pandemia de covid-19 e uma recuperação em 2021. 

 

Não obstante a melhoria das perspetivas de crescimento económico a nível mundial, o FMI alertou que a crise 

económica provocada pela pandemia do COVID19 terá impacto mais intenso nos países dependentes do 

turismo e do petróleo, recomendando que os países adotem políticas de requalificação de trabalhadores dos 

setores do turismo para o setor do e-commerce, apostem em projetos de energias verdes para 

autossustentabilidade das economias, e procurem garantir a manutenção dos rendimentos. Para Portugal, o 

FMI poderá estar a esperar 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 / SETEMBRO 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 

365 142 986 

233 587 589 

 150 630 646  

15 986 749 

594 334 755 

603 811 388 

94 135 747 

64 187 012 

335 381 425 

700 493 168 

210 198 189 

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 

 -23% 

-28% 

-11% 

-19% 

-9% 

-4% 

-15% 

-19% 

-2% 

-11% 

0% 

595 104 734 

172 265 660 

149 968 707 

64 253 355 

1 704 209 700 

1134 609 073 

138 555 751  

164 081 610 

294 961 682 

840 971 268 

435 181 329 

732 232 543 

192 388 612  

200 056 888 

69 041 027 

1 726 438 170 

1 265 851 519 

127 509 823 

183 391 078 

343 688 403 

982 617 095 

446 463 095 

-19% 

-10% 

-25% 

-7% 

-1% 

-10% 

9% 

-11% 

-14% 

-14% 

-3% 

TOTAL 3 367 889 654 3 806 081 792 -12% 5 694 162 469 6 269 678 253   -9% 


