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1. Análise da Economia Portuguesa – Balança Comercial 

No período Janeiro-Dezembro de 2020, as exportações portuguesas diminuíram -10,3% em relação ao 

mesmo período do ano anterior, bem como as importações, que evidenciam um decréscimo de -15,9% 

relativamente ao período homólogo. Desde 2009 que as exportações de bens não apresentavam uma 

variação homóloga negativa. No 4º trimestre de 2020, as exportações e as importações diminuíram 

respetivamente -3,2% e -10,2%, face ao mesmo trimestre de 2019. 

Em ambos os lados da Balança, o decréscimo nas transações intracomunitárias é um pouco menor que com 

Países Terceiros. Deste modo, temos um decréscimo nas exportações intracomunitárias de 7,7%, face a um 

decréscimo nas exportações para Países Terceiros de -11,1%.  

Nas Importações (-15,9%), embora globalmente mais afetadas que as Exportações (-10,3%), a proporção 

mantém-se com um decréscimo de -14,8% nas importações intracomunitárias face a um decréscimo de -

19,1% nas importações de Países Terceiros. 

 
 

 
JAN DEZ 

2020 

JAN DEZ 

2019 

 

∆ % 

Total    

Exportação (Saídas) 53805 59955 -10,3% 

Importação (Entradas) 67539 80311 -15,9% 

UE    

Exportação 42483 46049 -7,7% 

Importação 52286 61399 -14,8% 

Países Terceiros    

Exportação 12359 13906 -11,1% 

Importação 15374 19002 -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. 

∆ % ∆ % 

Máq, o. bens de capital e s. acess 2,0 Fornec. industriais ne noutra categ 0,6 

Fornec. industriais ne noutra categ 1,0 Máq, o. bens de capital e s. acess -2,4 

Bens consumo ne noutra categ -1,3 Produtos Alimentares e Bebidas -4,7 



A continuidade da atividade industrial reflete-se nas taxas de crescimento positivas, ainda que modestas, 

de Fornec. industriais ne noutra categ, de ambos os lados da Balança (1, e 0,6%), bem como das 

exportações de Máquinas e o. Bens de capital e acessórios (2%), neste 4º trimestre de 2020.  

 

Ao contrário dos trimestres anteriores, Produtos Alimentares e Bebidas regista uma taxa de crescimento 

negativa homóloga, a nível de importações e exportações, possivelmente por este ser um período por 

regra de incrementos nas vendas, em face da época festiva, particularmente afetada em 2020 pela 

pandemia. 

 

Grupos de Produtos com pior comportamento: 

 

                  GRUPOS DE  

                   PRODUTOS 

EXPORT.                 GRUPOS DE 

                 PRODUTOS 

IMPORT. 

∆ % ∆ % 

Combustíveis e Lubrificantes -39,0 Bens ne noutra categ -54,7 

Bens ne noutra categ -38,1 Combustíveis e Lubrificantes -38,5 

Produtos Alimentares e Bebidas -3,9 Material de Transporte e Acessórios -24,6 

 

No topo do pior comportamento em ambos os lados da Balança, no 4º trimestre de 2020, temos Bens ne 

noutra categoria, logo seguida de Combustíveis e lubrificantes. No ano de 2020, Combustíveis e 

lubrificantes foi mesmo a categoria que apresentou o maior decréscimo em termos relativos, tanto nas 

exportações como nas importações.  

 
Nas importações dos principais parceiro Material de Transporte e Acessórios (-24,6%), destaca-se a 

diminuição das importações de Automóveis para transporte de passageiros, sobretudo da Alemanha.  

 

2. Análise do Setor Elétrico e Eletrónico 

O quarto trimestre de 2020 terá sido bom para o setor, assistindo-se a uma clara atenuação das taxas de 

crescimento negativo do período Janeiro-Setembro de 2020, quando considerando 2020 na sua globalidade.  

Como tal, verificamos taxas de crescimento homólogas de (-7%) nas exportações e de (-6%) nas importações 

(uma recuperação face às taxas do período Janeiro-Setembro de -12% e -9%, respetivamente). A 

recuperação nas exportações foi mais impactada por três categorias de peso, Componentes Eletrónicos, 

Cablagens e Aparelhagem de Instalação (de -7% para -2%), complementada pelo atenuar das taxas de 

crescimento negativas nos restantes subsetores. O mesmo se faz sentir a nível das Importações, havendo, 

contudo, apenas duas categorias a recuperarem/manterem taxas de crescimento positivas: 

Eletrodomésticos e Acumuladores e Pilhas e maior variabilidade nas taxas. Deste modo, impactos 

diferentes resultam numa taxa de crescimento homóloga final semelhante, para ambos os lados da Balança: 

-6%, para as Importações e -7% para as Exportações. 

 

2.1 Exportação de Equipamento Elétrico e Eletrónico 

Na quebra de -7% das exportações do setor, em termos homólogos, destaca-se a recuperação das taxas de 

crescimento negativas para positivas de Cablagens (de -11% para 2%), Componentes Eletrónicos (de -4% 

para 2%) e Aparelhagem de Instalação (de 0% para 2%), subsetores, como já foi dito, com forte peso no 



total do setor. Com menor peso e trajetória semelhante, temos Eletrodomésticos (de 0 para 11%). Os 

restantes subsetores tendem a estabilizar ou melhorar um pouco as suas taxas de crescimento homólogas: 

Fios e Cabos Isolados (de -28% para -22%), Máquinas, Equipamentos e Aparelhagem Industrial (de -

22% para -20%), Eletrónica de Consumo (de -20% para -11%), Lâmpadas e Material p/ Iluminação (de -

19% para -14%) e, sem alteração face ao período anterior, Telecomunicações, Electrónica Profissional e 

Informática (-9%). 

 
2.2 Importação de Equipamento Elétrico e Eletrónico 

A nível das Importações do setor, verifica-se um impacto de -6% e situação semelhante à das Exportações, 

relativamente ao atenuar da generalidade das taxas de crescimento negativas.  

Nesta situação, temos Fios e Cabos Isolados (de -10% para -2%), Cablagens (de -25% para -17%), 

Aparelhagem e Sistemas de Medida, Controlo e Automatismo (de -14% para -7%), Componentes 

Eletrónicos (de -10% para -5%), Lâmpadas e Material p/ Iluminação (de -11% para -7%), 

Telecomunicações, Electrónica Profissional e Informática (de -4% para -1%), Aparelhagem de 

Instalação (de -14% para -10%) e Eletrónica de Consumo (de -14% para -13%), Aparelhagem e Sistemas 

de Medida, Controlo e Automatismo (de -7 para -1%).  

Em situação de manutenção/recuperação para crescimento positivo, destacam-se Acumuladores e Pilhas 

(9%) e Eletrodomésticos (de -3% para 2%). 

 
2.3 Exportação por Zonas Económicas e Países Clientes 

A diminuição global de -7% das exportações do setor, em valor e em termos homólogos sente-se em termos 

relativos menos na União Europeia (-5%) e mais em Países Terceiros (-22%). No primeiro grupo, continuam 

a ter peso a diminuição em valor das exportações para a Alemanha (-4%), Espanha (-3%) e Reino Unido (-

26%), sendo França o único país de destino favorecido (2%). As perdas significativas de exportações para 

Países Terceiros (-22%) aproximam o seu peso de 7% no total das exportações do dos países do Sudoeste 

Asiático (6%), o menos afetado nas vendas (-2%). Também os PALOPs registaram uma quebra mais 

acentuada (-21%), com uma quebra de -27% das vendas para Angola. 

 
Dentro dos países do Sudoeste Asiático, as diminuições das exportações para China (-20%) e Taiwan (-

14%), são compensadas pelos acréscimos das vendas para a Coreia do Sul (158%), Singapura (13,5%) e 

Malásia (47%), resultando numa pequena diminuição global de -1,6% das exportações para este grupo. As 

vendas em valor para os EUA ainda não recuperaram, registando-se o decréscimo de -9%. 

 

2.4 Importação por Zonas Económicas e Países Fornecedores 

Na diminuição de -6% das importações da UE, pesaram as perdas em compras da UE em -6%, onde se 

destacam as diminuições das importações da Alemanha (-11%), Espanha (-3%), Itália (-14%), Holanda (-

3%) e Reino Unido (-17%). %), com exceção da França, que registou um acréscimo, de 9%. 

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

(-18%) e dos EUA (-20%). 

 
Ao contrário das exportações, verifica-se um crescimento, e grande, de 48,7% das compras da segunda 

zona de maior de peso (17%!) das importações, o Sudoeste Asiático, onde a China mantém o lugar cimeiro 

com um crescimento homólogo de (65,5%), seguida por Taiwan (13,3%). 



  

3. Perspetivas 

 

PIB 2020 2021 

MUNDO  -3,5 5,5 

EUA  -3,4 5,1 

UE – ZONA EURO -7,2 4,2 

Alemanha -5,4 3,5 

França -9,0 5,5 

Espanha -11,1 5,9 

Itália -9,2 3,0 

Reino Unido -10,0 4,5 

PORTUGAL -10,0 6,5 

Angola -4,0 0,4 

Brasil -4,5 3,6 

China 2,3 8,1 

India -8,0 11,5 

Japão -5,1 3,1 

Rússia -3,6 3,0 

Fonte: WEO FMI – Janeiro 2021 

Depois do colapso severo de 3,5% no crescimento da economia mundial em 2020, as previsões para 2021 

apontam agora para um crescimento na ordem dos 5,5%.  

 
Segundo o FMI, a economia mundial em 2021 deverá recuperar a reboque do crescimento da China (8,1%), 

da Índia (11,5%) e dos EUA (5,1%), que concluem a recuperação da crise já no presente ano, ao passo que 

a recuperação da área do euro extravasará para 2022. A zona euro é arrastada pelo peso das suas quatro 

maiores economias (Alemanha, França, Itália e Espanha), que viram o FMI rever em baixa as suas projeções 

de crescimento para 2021. 

 

Por sua vez, as previsões do inverno de 2021 da Comissão Europeia (CE) económicas apontam para um 

crescimento da economia na área do euro de 3,8% tanto em 2021, como em 2022.  

Após um forte crescimento observado no terceiro trimestre de 2020, a atividade económica registou uma nova 

contração no quarto trimester, quando uma segunda vaga da pandemia levou à adoção de novas medidas de 

contenção. Com essas medidas ainda em vigor, no primeiro trimestre de 2021 as economias da UE, bem 

como as da área do euro, deverão registar uma contração. O crescimento económico deverá retomar na 

primavera e intensificar-se no verão, à medida que os programas de vacinação forem avançando e que as 

medidas de contenção forem sendo gradualmente aligeiradas. A recuperação deverá também ser apoiada 

pela melhoria das perspetivas para a economia mundial. 

De acordo com os números divulgados em fevereiro, a Comissão Europeia reviu em alta a expectativa de 

crescimento, subindo dos 3,5% apontados em novembro para uma previsão de 4,3%. 

 



O comércio mundial, deverá apresentar uma recuperação de 8,1% em 2021, depois do registo de uma 

contração de 9,6% em 2020. Para Portugal, não são avançadas projeções atualizadas. O relatório do FMI 

refere ainda que no período 2020-21, cerca de 90 milhões de pessoas poderão cair em risco de pobreza 

extrema, especialmente nas economias emergentes e em desenvolvimento. 

 
Naturalmente, as previsões de crescimento mundial ora avançadas, encontram-se envoltas em enorme 

incerteza, podendo ser impactadas por um ritmo mais lento das campanhas de vacinação, pela existência de 

mutações do vírus SARS-COV-2 e pela antecipação do fim das medidas de apoio orçamentais, bem como, 

noutra dimensão, pela própria natureza das economias que, conforme sejam mais baseadas na exportação 

de petróleo e no turismo, deverão enfrentar perspetivas mais difíceis. 

 
 
 

 
 

SAÍDAS E ENTRADAS POR RAMOS DE ATIVIDADE 
JANEIRO / DEZEMBRO 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 

506 664 695 

323 293 261 

 228 563 784  

20 103 484  

819 581 558 

877 877 037 

126 242 964 

94 189 648 

471 129 903 

1 000 408 728 

307 879 356 

630 477 117 

412 124 262 

224 547 153 

25 477 329 

898 701 523 

860 296 423 

152 482 506 

109 963 005 

471 560 853  

1 095 242 703 

278 200 286  

 -20% 

-22% 

-2% 

-21% 

-9% 

2% 

-17% 

-14% 

0% 

-9% 

-11% 

785 561 979 

248 267 927 

219 470 935 

91 412 463 

2 434 978 093 

1 616 983 873 

196 128 868 

231 955 611  

409 262 987 

1 181 742 267 

636 687 013 

968 046 144 

253 081 896 

265 508 557 

92 778 954  

2 459 534 905 

1 699 142 001 

179 614 015 

248 998 778 

452 392 981 

1 363 696 405 

    624 894 686 

-19% 

-2% 

-17% 

-1% 

-1% 

-5% 

9% 

-7% 

-10% 

-13% 

2% 

TOTAL 4 775 934 418 5 159 073 160 -7% 8 052 452 016  8 607 689 322 - 6% 


