
 

 
 
 
Síntese de Conjuntura 
Setor Elétrico e Eletrónico 
3º Trimestre 2019 
 

 
Estabilidade ou estagnação? 

 
 

 
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 Vendas/Comercial 

 

 3º Trim 2019 4º Trim 2019 

Vol. Negócios mercado nacional 3,2 3,4 

Vol. Negócios mercado externo 3,1 3,2 

Seguro de crédito à exportação 2,9 2,7 

 
 
O terceiro trimestre do ano pautou-se por uma ligeira desaceleração a nível de Volume de Negócios, em 

ambos os mercados nacional e internacional, que todavia prevê uma melhoria no último trimestre. 

Aparentemente, é mesmo um efeito pontual. Pelo contrário, o seguro de crédito à exportação parece melhorar 

um pouco, prevendo-se nova recaída no quarto trimestre. 

  

 

1.2 Investimento 

 

 3º Trim 2019 4º Trim 2019 

Realização de investimento 3,2 3,1 

Aprovação de projetos no âmbito do PT2020 1,7 2,0 

Recebimento de comparticipações do PT2020 2,2 2,5 

 
A realização de investimento prossegue sem alterações não se prevendo início de novos projetos no âmbito 

do PT2020 até final do ano. O atraso no recebimento de comparticipações terá atrasado ainda mais no terceiro 

trimestre, fruto de situação pontual. 



 
 

1.3 Situação Financeira 
 

 3º Trim 2019 4º Trim 2019 

Tesouraria – nível de liquidez 3,5 3,4 

Dívidas de clientes privados 3,2 3,2 

Dívidas do Estado à empresa 3,5 3,5 

Acesso crédito bancário (ex: nív. rácios exigidos) 3,2 3,3 

Custo do crédito bancário 2,9 2,9 

 

O nível de liquidez das empresas do setor mantém-se satisfatório, bem como o recebimento de dívidas quer 

de clientes privados, projetando-se estabilidade. O mesmo é válido para o acesso ao crédito. O custo do 

crédito continua abaixo do mínimo satisfatório. 

 

1.4 Emprego 
 

 3º Trim 2019 4º Trim 2019 

Recurso a Emprego Qualificado 3,0 3,1 

Recurso a Emprego não Qualificado 3,2 3,2 

 

A procura de mão-de-obra qualificada e não qualificada continuam a estar no limiar da satisfação. 

 

 

2. CONJUNTURA PORTUGUESA 

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

 

 2019(p) 

PIB 2,0 

Consumo Privado                  2,3 

Consumo Público               0,5 

Investimento (FBCF) 7,2 

Exportações 2,3 

Importações 4,6 

IHPC 0,4 

 
Fonte: Banco de Portugal (outubro de 2019) 

 
 

O PIB deverá crescer 2% em 2019. Isto significa que a atividade económica em Portugal deverá continuar a 

expandir-se mas a um ritmo inferior ao de 2018. 

  

O abrandamento da economia e do comércio a nível mundial refletem-se nas exportações de bens e serviços 

que se estima que cresçam 2,3% em 2019, depois de terem aumentado 3,8% em 2018. Os exportadores 



 
portugueses deverão continuar a registar ganhos de quota nos mercados externos, sobretudo nos setores do 

turismo e da produção automóvel.  

 

As importações deverão crescer 4,6% em 2019, também num contexto de ligeiro abrandamento economia.  

O consumo privado também deverá crescer de forma mais moderada em 2019 (2,3%). A inflação deverá 

situar-se em 0,4% em 2019, comparando com 1,2% em 2018. 

 

O indicador mais favorável é a formação bruta de capital fixo, estimando-se um crescimento de 7,2% em 

2019, superior aos 5,8% do ano anterior. Para este contribuem o setor da construção e o peso da execução 

de alguns projetos de infraestruturas de grande dimensão, nalguns casos associados a investimento público 

e beneficiando de financiamento europeu.  

 

No conjunto do ano, a economia portuguesa deverá apresentar uma capacidade de financiamento equivalente 

a 0,5% do PIB, um valor inferior ao do ano anterior (1,4% do PIB).  

No mercado de trabalho, as condições deverão continuar a melhorar, mas a um ritmo menor. 

 

 

4. CONJUNTURA INTERNACIONAL 

 

PIB 2019 2020 

MUNDO  3,0 3,4 

EUA  2,4 2,1 

UE – ZONA EURO 1,2 1,4 

Alemanha 0,5 1,2 

França 1,2 1,3 

Espanha 2,2 1,8 

Itália 0,0 0,5 

Reino Unido 1,2 1,4 

PORTUGAL 1,9 1,6 

Brasil 0,9 2,0 

México 0,4 1,3 

China 6,1 5,8 

India 6,1 7,0 

Japão 0,9 0,5 

Rússia 1,1 1,9 

Fonte: WEO FMI – Outubro 2019 

O abrandamento económico a nível global levou a que o FMI revesse em baixa várias projeções para 2019 

e 2020, alertando para o facto da expansão económica mundial cair para a taxa mais baixa desde o início 

da década. 

Apesar da desaceleração generalizada em 2020, Portugal é dos poucos países da Zona Euro em que as 

projeções de crescimento são alvo de uma melhoria. Em 2019, Portugal deverá crescer 1,9%, valor que 



 
deverá cair ligeiramente em 2020, para 1,6%. Além de Portugal, apenas a Irlanda e a Lituânia vêem as suas 

perspetivas de crescimento revistas em alta para 2019 e 2020. 

No que diz respeito ao défice da balança, o FMI espera que este se fixe nos 0,6% do PIB este ano e em 0,7% 

no próximo. Valores que não estão em consenso com os do Governo, que espera um défice orçamental de 

apenas 0,2% do PIB. 

O crescimento da zona euro foi revisto em baixa nos dois anos, em grande parte devido ao desempenho 

menos positivo esperado da Alemanha, mas também de França e da Itália. 

 
A nível mundial o FMI reviu em baixa o crescimento para 2019 e 2020. As mudanças são justificadas pelo: 

“fraco crescimento, uma consequência da subida das barreiras comerciais, da elevada incerteza relativa às 

políticas comerciais e geopolítica e fatores idiossincráticos causados por constrangimentos macroeconómicos 

em várias economias emergentes”. Fatores como o fraco crescimento da produtividade e a pressão 

demográfica provocada pelo envelhecimento da população nas economias avançadas são duas das causas 

apontadas pelo FMI. 

 
A maior economia do mundo, os Estados Unidos da América, desce de 2,9% em 2018 para 2,4% e 2,1%, em 

2019 e 2020, respetivamente. Já a China - que protagoniza com os Estados Unidos a guerra comercial - pode 

registar um crescimento de 6,1% este ano e 5,8% no próximo, ambos os valores duas décimas abaixo do 

anteriormente previsto pelo FMI. 

 
O FMI reviu de 1,1% para 0,9% a previsão para a evolução dos preços em Portugal, deixando o Governo 

sozinho com a única previsão de crescimento de preços acima de 1% entre as seis instituições que fazem 

previsões para a economia portuguesa.  

 

O crescimento mais fraco dos preços pode indicar um abrandamento do lado da procura e sinais de maior 

fragilidade na economia, A evolução dos preços está ainda ligada a outros fatores que têm um peso mais 

direto no bolso dos portugueses, como a atualização das pensões no início do próximo ano que está, antes 

de mais, ligada à inflação registada. 
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