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1. Análise da Economia Portuguesa – Balança Comercial 

No período Janeiro-Junho de 2021, as exportações portuguesas aumentaram 24,3% e as importações 

16,4% relativamente ao período homólogo. Comparando com o 1º semestre de 2019, as exportações 

aumentaram 2,9% e as importações diminuíram -5,4%. 

  
Geograficamente, o acréscimo nas exportações verifica-se sobretudo no incremento das transações com 

Países Terceiros (52,7%); a persistência de problemas logísticos e de escassez de matérias-primas atinge 

toda a UE em cadeia, pelo que os países são atingidos quer na ótica de fornecedores, quer de clientes, uma 

vez que escasseiam vários materiais no ciclo de produção.  Isto poderá estar na origem de uma maior 

procura de clientes e fornecedores em países fora da UE ou tão só uma tendência que se verificou na 

pandemia e que se acentua, pelos bons resultados na estratégia de diversificação, mas também a fim de 

prevenir excessiva dependência da zona intracomunitária. 

 
O acréscimo de 14,9% nas importações dentro da UE, mostra que, apesar de tudo, ainda se procura retomar 

o abastecimento de compras dentro da UE. 

 
 

 
JAN JUN 

2021 

JAN JUN 

2020 

 

∆ % 

Total    

Exportação (Saídas) 31212 25117 24,3% 

Importação (Entradas) 38083 32729 16,4% 

UE    

Exportação 22374 19329 15,8% 

Importação 28467 24778 14,9% 

Países Terceiros    

Exportação 8837 5789 52,7% 

Importação 9615 7952 20,9% 
 

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 2021, em termos homólogos.  

 

 

 

 

 

 



Grupos de Produtos com melhor comportamento: 

                 GRUPOS DE  

                  PRODUTOS 

EXPORT.                 GRUPOS DE 

                PRODUTOS 

IMPORT. 

∆ % ∆ % 

Combustíveis e Lubrificantes 173,7 Combustíveis e Lubrificantes 134,8 

Material de transporte e acessórios 71,2 Material de transporte e acessórios 81,7 

Fornec. industriais ne noutra categ 49,1 Fornec. industriais ne noutra categ 56,2 

 

O crescimento extraordinário da categoria de Combustíveis e Lubrificantes em termos homólogos, quer a 

nível das exportações, quer das importações, explica-se facilmente se tivermos em conta que o primeiro 

semestre de 2020 foi bastante atingido em termos de mobilidade. A retoma da circulação rodoviária e aérea, 

com o aumento da vacinação e desconfinamento progressivo estão na origem deste aumento em 2021. O 

mesmo se pode dizer de Material de transporte e acessórios, com fortes crescimentos em termo homólogos 

de ambos os lados da Balança, um grupo de produtos tradicionalmente de peso na Balança Comercial 

Portuguesa, cuja dinâmica é sempre visível em alturas de recuperação/crescimento da economia portuguesa. 

A retoma e recuperação da atividade industrial refletem-se também em Fornec. industriais ne noutra categ 

que se destacam de ambos os lados da Balança. 
 

 

Grupos de Produtos com pior comportamento: 

 

                  GRUPOS DE  

                   PRODUTOS 

EXPORT.                 GRUPOS DE 

                 PRODUTOS 

IMPORT. 

∆ % ∆ % 

Bens ne noutra categ -0,9 Bens ne noutra categ -61,3 

Produtos Alimentares e Bebidas 17,2 Produtos Alimentares e Bebidas 15,2 

Máq. e o. bens de capital e acessórios 41,1 Bens de consumo ne noutra categ 20,3 

 

A mesma categoria - Bens ne noutra categoria - apresenta o pior comportamento em termos de 

exportações e importações.  

Produtos Alimentares e Bebidas surge em segundo lugar e com valores de crescimento, o que não é de 

estranhar, pois, não só foi comparativamente dos menos afetados, como volta a crescer, com a retoma. 

 
Uma efeito semelhante é visível em Máq. e o. bens de capital e acessórios, que é, ao fim ao cabo, um 

grupo que cresceu consideravelmente (41,1%) com a recuperação da atividade em termos homólogos (e 

que apenas figura neste quadro pelo comportamento ainda melhor de outros).  

 

2. Análise do Setor Elétrico e Eletrónico 

Os crescimentos homólogos de 24% nas exportações e de 25% nas importações do setor evidenciam uma 

dinâmica no 2º trimestre de 2021 que consolida o crescimento efetivo de alguns subsetores relativamente a 

2019, ano relativamente ao qual se verificam taxas de crescimento de 6% e 9%, respetivamente (ver quadro 

resumo no final deste relatório). 

 



O crescimento verificado no 1º semestre de 2021 em termos homólogos é ainda apreciável, tendo em conta 

que persistem na indústria dificuldades a nível de escassez e consequente aumento de preços de matérias-

primas que se vão tornando mais difíceis de contornar.  

 

2.1 Exportação de Equipamento Elétrico e Eletrónico 

A análise do primeiro semestre de 2021 quando comparado com o 1º semestre de 2020 põe em evidência 

o contraste entre a recuperação que agora se vive com a força do impacto mais negativo da pandemia, no 

seu início – como tal, verificamos taxas de crescimento homólogas elevadíssimas em 2021, cujo real 

significado há que descortinar, colocando, lado a lado, os crescimentos homólogos relativamente ao 1º 

semestre de 2019. Verificamos, tal como na análise do 1º trimestre de 2021 feita nos mesmos moldes, um 

crescimento efetivo relativamente a 2019 e noutros, uma trajetória aparentemente de recuperação, com a 

manutenção ou atenuar das taxas negativas que já apresentavam em 2019.  

 
Assim, temos vários subsetores com variações homólogas positivas relativamente a 2020, mas ainda 

negativas relativamente a 2019; é o caso de Máquinas, Equipamentos e Aparelhagem Industrial (12%; -

13%), Fios e Cabos (41%; -6%), Aparelhagem e Sistem. de Medida, Controlo e Automatismo (37%, -

3%) e Acumuladores e Pilhas (10%; -8%) e Telecomunicações, Electrónica Profissional e Informática 

(7%, -2%).  

 

Em trajetória de crescimento confirmado temos Cablagens (89%;42%), Componentes Eletrónicos 

(16%,18%), Lâmpadas e Material p/ Iluminação (35%;6%), Aparelhagem de Instalação (17%, 9%), 

Eletrónica de Consumo (30%, 4%) e Eletrodomésticos (54%;34%). 

 

O crescimento médio das exportações do setor situa-se, deste modo, num crescimento efetivo de 6%, 

quando comparado com igual período de 2019 e de 24%, quando comparado com o primeiro semestre de 

2020. 

 
2.2 Importação de Equipamento Elétrico e Eletrónico 

A nível das Importações do setor, verifica-se situação semelhante à das Exportações, com atenuação de 

taxas de crescimento ainda negativas em 2021 face às de 2019; em subsetores mais dinâmicos e 

favorecidos (ou resilientes) relativamente à pandemia, verifica-se um crescimento efetivo face a 2019. 

 
Na primeira situação, com taxas homólogas relativas a 2020 e 2019, respetivamente, temos Máquinas, 

Equipam. e Aparelhagem Industrial (22%; -3%), Cablagens (40%; -2%), Aparelhagem e Sistemas de 

Medida, Controlo e Automatismo (10%; -6%), Lâmpadas e Material p/ Iluminação (-39%; -31%) e 

Eletrónica de Consumo (15%; -8%). 

 
Na segunda situação, temos Fios e Cabos (32%; 20%), Telecomunicações, Electrónica Profissional e 

Informática (29%; 24%), Componentes Eletrónicos (30%;12%), Acumuladores e Pilhas (23%; 35%), 

Aparelhagem de Instalação (25%; 1%) e Aparelhagem e Sistemas de Medida, Controlo e Automatismo 

(-8%; -20%) e Eletrodomésticos (37%; 22%). 

 



O crescimento médio de importações do setor corresponde a crescimento efetivo de 9%, quando comparado 

com igual período de 2019 e de 25%, quando comparado com o primeiro semestre de 2020. 

 

 

2.3 Exportação por Zonas Económicas e Países Clientes 

Com a retoma, verifica-se o reajustar do peso das zonas geográficas no total das exportações. PALOPS, 

Sudeste Asiático e EUA tiveram todos um peso de 4% no total das exportações, tendo o peso dos dois 

primeiros diminuído face a 2020 (sobretudo o Sudeste Asiático, com -35,3% de vendas), enquanto os EUA 

recuperaram a sua posição com um crescimento de 18% nas vendas. Com maior impacto ainda, a UE 

recupera peso em 2,7 pp enquanto destino de exportações (crescimento de 28% nas vendas), bem como 

Países Terceiros, que atingiu um peso de 8% nas exportações, com crescimento de 53% nas vendas. A 

melhoria nas relações comerciais desde que Biden tomou posse é uma realidade. 

 
Na UE e tendo como referência igual período de 2020, continuam a ter peso o aumento em valor das vendas 

para a Alemanha (23%), mas também Espanha (38%), França (29%) e Itália (62%); o Reino Unido cresce 

também nas vendas em 9%, recuperando face a 2020. Destaque para grandes “saltos” em valor das 

exportações para Rep. Checa (168%) e Polónia (40%) que, juntamente com Hungria e Eslováquia têm vindo 

a subir o seu peso no total das vendas dentro da EU. Nos PALOPs, o aumento das exportações para Angola 

em 12% contribui para um crescimento de 4,6% no total das vendas para aquela zona geográfica. 

 
Dentro dos países do Sudeste Asiático, verifica-se enorme variabilidade: apesar do aumento das 

exportações para a China (42%) e Hong Kong (160%), têm maior peso as descidas acentuadas das vendas 

para Taiwan (-58,8%), Coreia do Sul (-89,3%) e Singapura (-5,4%), resultando numa perda global em 

valor de -35,3% das exportações para este grupo.  

 

2.4 Importação por Zonas Económicas e Países Fornecedores 

No aumento de 25 % das importações do setor, verifica-se um crescimento de ordem de grandeza muito 

semelhante nas compras feitas nas várias zonas geográficas. Cresceram as vendas ao Sudeste Asiático 

(36%), UE (23%), bem como a Países Terceiros (2%) e EUA (26,6%). Apesar do aumento em valor em 

termos homólogos das importações da UE (23%), o seu peso no conjunto dos países fornecedores de 

importações diminuiu em 1,3 pp aumentando, na mesma medida, o do Sudeste Asiático. 

 

Destacam-se a recuperação das importações da Alemanha (33%), Espanha (21%), Itália (35%), França 

(48%), Holanda (16%), com exceção para a significativa perda das importações do Reino Unido (-76%). 

Destaque ainda para aumento significativo das importações da Polónia (39%). 

 
No aumento de 36% das compras da segunda zona de maior de peso (19%!) das importações, o Sudeste 

Asiático, a China recupera o topo com um crescimento homólogo de (47%). 

  

  



3. Perspetivas 

 

PIB 2021 2022 

MUNDO  6,0 4,9 

EUA  7,0 4,9 

UE – ZONA EURO 4,6 4,3 

Alemanha 3,6 4,1 

França 5,8 4,2 

Espanha 6,2 5,8 

Itália 4,9 4,2 

Reino Unido 7,0 4,8 

PORTUGAL 3,9 4,8 

Angola 0,4 2,4 

Brasil 3,7 2,6 

China 8,1 5,7 

India 9,5 8,5 

Japão 2,8 3,0 

Rússia 4,4 3,1 

Fonte: WEO FMI – Julho 2021 

O FMI mantém a previsão de crescimento mundial de 6%, em 2021, mas alerta para o aumento das 

disparidades entre países e para a ausência de vacinas que abranda a recuperação dos países emergentes. 

 
Assim, as economias mais desenvolvidas devem registar este ano um crescimento de 5,6%. Já os países 

emergentes devem ter um crescimento forte, de 6,3%, mas as perspetivas são revistas em baixa o que se 

deve principalmente à Índia, penalizada pela variante Delta da Covid-19. 

 
Os Estados Unidos devem registar um crescimento de 7% este ano e de 4,9% em 2022 graças aos planos 

de investimento maciço em infraestruturas e despesas sociais que poderão ser em breve adotados; este 

vigor económico deve ter repercussões positivas nos seus parceiros comerciais. 

 
Na zona euro, o plano de relançamento "Next Generation" deve também estimular o crescimento, que deve 

atingir 4,6% em 2021. A situação deve igualmente ser melhor do que o previsto no Reino Unido, com um 

aumento do PIB de 7%. 

 
O FMI reconhece que há pressões nos preços, mas estas refletem desenvolvimentos relacionados com a 

pandemia, os quais são transitórios e considera que os bancos centrais devem evitar apertar a política 

monetária até existir mais certezas sobre as dinâmicas de preços. Por outro lado, no caso das economias 

emergentes, a inflação pode manter-se elevada por causa da subida dos preços da comida e depreciações 

da moeda, o que poderá levar a uma ação mais preventiva por parte dos bancos centrais. 

 
 
 
 

 

https://www.tsf.pt/entidade/org/fmi.html
https://www.tsf.pt/entidade/org/estados-unidos.html
https://www.tsf.pt/entidade/local/reino-unido.html


SAÍDAS E ENTRADAS POR RAMOS DE ATIVIDADE 
JANEIRO / JUNHO 2021 

 

 Fonte: INE- Nºs Provisórios  
 
 

Serviço de Economia e Associativismo 
            ANIMEE 

RAMOS DE ATIVIDADE 

SAIDAS 

(EXPORTAÇÃO) 

 

∆ % 

ENTRADAS 

(IMPORTAÇÃO) 

 

∆ % 

2021 2020  2021 2020  

Máquinas, Equip. e Aparelh. Industrial 

Fios e Cabos Isolados 

Cablagens 

Aparelh, Sist. Med., Contr, Automatismo 

Telecom, Eletrónica Profiss. e Informat.  

Componentes Eletrónicos 

Acumuladores e pilhas 

Lâmpadas e material p/ Iluminação 

Aparelhagem Ligeira de Instalação 

Eletrónica de Consumo 

Eletrodomésticos 

285 261 291 

213 406 075 

169 236 222 

13 249 005 

414 800 220 

475 624 962 

70 835 108 

56 235 191 

257 308 824 

560 475 969 

194 920 261 

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 

12% 

41% 

89% 

37% 

7% 

16% 

10% 

35% 

17% 

30% 

54% 

473 418 892 

152 010 961 

137 096 363 

44 157 990 

1 426 059 972 

939 722 314 

111 893 586 

72 717 185 

237 511 128 

605 100 222 

362 183 191 

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 

22% 

32% 

40% 

10% 

29% 

30% 

23% 

-31% 

25% 

15% 

37% 

TOTAL 2 711 353 528 2 188 490 663 24% 4 561 871 804 2 032 429 172 25% 


