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Desaceleração global sincronizada, tensões comerciais e Brexit  

 
 
1.CONJUNTURA SETORIAL 

Nota: Os índices que se seguem resultam da média aritmética das respostas das empresas associadas, 

segundo uma escala qualitativa de 1 a 5, em que 1 corresponde ao valor mais desfavorável e 5 ao mais 

favorável. 

 
 
1.1 Volume de Negócios 

 

 1º Trim 2019 2º Trim 2019 

Mercado Português 3,0 3,4 

Mercado Externo 2,9 3,1 

 
 
O primeiro trimestre do ano cumpriu as expectativas de desaceleração a nível do Volume de Negócios no 

sobretudo no mercado externo. No segundo trimestre do ano, as perspetivas melhoram apenas ligeiramente 

no mercado externo, uma vez que o clima geral de 2019 é de desaceleração; as perspetivas são um pouco 

melhores para o mercado nacional.  

 

 
 

1.2 Carteira de Encomendas 

 

 1º Trim 2019 2º Trim 2019 

Mercado Português 2,8 3,2 

Mercado Externo 2,7 2,9 

 
 

A Carteira de Encomendas apresentou um nível mais baixo do que o previsto no primeiro trimestre de 2019, 

novamente com maior incidência no mercado externo, onde se prevê uma tímida melhoria no próximo 

trimestre. 

 



 
 
1.3 Emprego 
 

 1º Trim 2019 2º Trim 2019 

Qualificado 3,0 3,0 

Não qualificado 3,0 3,0 

 

O Emprego desacelerou em ambas as vertentes, com tendência a estabilizar no segundo trimestre, em linha 

com o que está a suceder a nível da economia nacional.  

 
 
1.4 Propensão ao Investimento 
 

 1º Trim 2019 2º Trim 2019 

Propensão a investir 2,9 3,0 

 

A propensão ao investimento no setor decresceu. Analisando o ano 2018 em retrospetiva, verifica-se uma 

tendência para a estagnação deste indicador. 

 

 

1.5 Situação Financeira 
 

 1º Trim 2019 2º Trim 2019 

Tesouraria/Liquidez 3,6 3,5 

Dívidas de clientes privados 2,9 2,9 

Dívidas do Estado e Setor Público 2,7 2,7 

Acesso ao crédito 2,7 2,7 

Custo do crédito 2,2 2,2 

Seguro de Crédito à Exportação 2,8 2,8 

 

No quadro da situação financeira global das empresas, a Tesouraria é o único indicador a manter níveis 

satisfatórios com perspetiva de continuidade. 

 

Todos os outros indicadores refletem desaceleração no primeiro trimestre, antevendo continuação das 

dificuldades na recuperação de créditos de terceiros e no acesso mais difícil e oneroso ao crédito bancário 

no trimestre seguinte. Note-se que os empréstimos do setor financeiro às sociedades não financeiras 

diminuíram 1,1% em 2018. 

 
O seguro de crédito à exportação também apresenta apresentou uma avaliação menos positiva. Entretanto, 

espera-se que o lançamento em Abril do COSEC €XPRESS, dedicado a facilitar o acesso das pequenas e 

médias empresas ao seguro de créditos, se reflita na melhoria das perspetivas empresariais neste domínio. 

 

 

 

https://www.cosec.pt/pt/noticias/not%C3%ADcias/cosec-lan%C3%A7a-produto-simples-e-de-f%C3%A1cil-gest%C3%A3o-dedicado-%C3%A0s-pequenas-empresas/


 
1.6 QREN 
 

 1º Trim 2019 2º Trim 2019 

Aprovação de projetos 1,0 1,0 

Pagamento de comparticipações 1,5 1,5 

 

O nível de aprovações de projetos no âmbito do QREN 2014-2020, apresenta uma queda abrupta no 1º 

trimestre de 2019 que deverá manter-se, refletindo a concretização da maior parte dos investimentos em anos 

anteriores, bem como um eventual recuo na decisão de investir, que o panorama atual de desaceleração na 

União Europeia não favorece. 

 

2. CONJUNTURA PORTUGUESA 

 
Apresentam-se as previsões mais recentes do Banco de Portugal (BdP) para a economia portuguesa:  

 
 

 2019(p) 2020(p) 

PIB 1,7 1,7 

Consumo Privado                  2,7 1,9 

Consumo Público               0,3 0,2 

Investimento (FBCF) 6,8 5,8 

Exportações 3,8 3,7 

Importações 6,3 4,7 

IHPC 0,8 1,2 

 
Fonte: Banco de Portugal (março de 2019) 

 
 

É opinião unânime de diversas instituições que a economia portuguesa deverá desacelerar em 2019 e de 

novo em 2020 e 2021, em linha com o que se deverá passar na zona euro, em ambos os casos por razões 

do lado da oferta, porque a taxa de desemprego já está muito baixa. A isto acrescem efeitos do lado da 

procura, sobretudo externa, que está a abrandar. A tendência de crescimento será assim baixa, cerca de 

1,5%.  

 
A capacidade de financiamento da economia portuguesa foi de 0,2% do PIB em 2018, enquanto que em 2017 

atingia os 1,1%. É provável que a tendência de recuperação dos agregados do segmento de crédito ainda se 

mantenha durante algum tempo, mas esse aumento deverá ser limitado, face ao elevado nível de 

endividamento do País (público e privado), e aos evidentes sinais de desaceleração sincronizada a nível 

global, que tem afetado alguns dos principais parceiros comerciais (ex: Itália, que já se encontra em recessão 

técnica e Alemanha, que escapou a uma recessão apenas por uma décima no final de 2018). 

 

O excedente externo foi significativamente revisto em baixa, em face do maior dinamismo previsto das 

importações face às exportações. 

 



 
A projeção para a inflação foi também revista em baixa pelo BdP 0,6 pontos percentuais em 2019, refletindo 

a incorporação da informação divulgada em dezembro, alterações em alguns preços sujeitos a regulação, e 

ainda as perspetivas mais moderadas para a atividade económica. 

O Banco de Portugal aponta ainda para a redução gradual da subida do emprego, referindo que as 

dificuldades em contratar pessoal qualificado estão acima da média histórica. 

 
A generalidade das economias mundiais deverá desacelerar neste ano e a sincronicidade deste movimento 

aumenta a sua importância, diminuindo a procura das exportações portuguesas, que terão que depender mais 

de ganhos de competitividade para continuar a crescer. Os riscos principais são as guerras comerciais e o 

Brexit, que poderão levar a novas revisões em baixa do crescimento económico português ao longo de 2019.  

 
Adicionalmente aos riscos externos, persistem riscos e constrangimentos específicos ao crescimento 

da economia portuguesa no médio e longo prazo – demográficos, tecnológicos e institucionais – aos quais 

acrescem os elevados níveis de endividamento dos agentes económicos. 

 

 

4. CONJUNTURA INTERNACIONAL 

 

PIB 2019 2020 

MUNDO  3,3 3,6 

EUA  2,3 1,9 

UE – ZONA EURO 1,3 1,5 

Alemanha 0,8 1,4 

França 1,3 1,4 

Espanha 2,1 1,9 

Itália 0,1 0,9 

Reino Unido 1,2 1,4 

PORTUGAL 1,7 1,5 

Brasil 2,1 2,5 

México 1,6 1,9 

China 6,3 6,1 

India 7,3 7,5 

Japão 1,0 0,5 

Rússia 1,6 1,7 
 

Fonte: WEO FMI  – Abril 2019  

 
 

O FMI voltou a rever em baixa a previsão de crescimento do PIB mundial, para 3,3%, em 2019 e manteve o 

valor de 3,6% em 2020. Não se antecipa uma recessão no curto prazo, antes alguma recuperação no 

crescimento na segunda metade de 2019 e em 2020. 

 
A diretora-geral do FMI referiu ainda que o crescimento global tem vindo a abrandar “largamente devido ao 

aumento das tensões comerciais e ao aperto das condições financeiras na segunda metade de 2018”, frisando 

que “as barreiras comerciais não são a resposta”.  



 
Por outro lado, fez notar que ”a atividade económica global deverá beneficiar do ritmo agora mais paciente 

da normalização monetária por parte dos principais bancos centrais do mundo e do aumento de estímulos, 

na China, por exemplo”. 

 

Contudo, conclui: “a esperada recuperação no crescimento global ainda em 2019 é precária” e “está 

vulnerável a riscos negativos”, incluindo o ‘Brexit’, e a incertezas mais amplas, como o elevado nível de dívida 

em alguns setores e países, as tensões comerciais e uma “sensação de desconforto nos mercados 

financeiros”. 
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