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Afinal a economia já
não vai abrandar?
Mário Centeno diz que o primeiro trimestre foi bom e os economistas do ISEG

e da Católica antecipam que a atividade económica até cresceu mais depressa
do que no final do ano passado. O que aconteceu ao abrandamento?
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Ecedo
para certezas,

mas a economia

portuguesa parece
ter tido umprimeiro
trimestre de cresci-

mento relativamente forte. E já não

é só o ministro das Finanças que o

diz: também os economistas do

ISEG e do Núcleo de Estudos de

Conjuntura daEconomia Portugue-
sa (NECEP) da Católica antecipam
o PIB a crescer mais depressa do que
no final de 2018. Quer dizer que afi-
nal a economia já não vai abrandar?

"A economia portuguesa está a

comportar-se muito melhor do que
no trimestre anterior", disse Mário
Centeno, em entrevista à SIC, a 26
de março. Será preciso esperar até

15 de maio para ter a primeira esti-

mativa rápida do Instituto Nacional
de Estatística (INE) sobre o PIB
dos primeiros três meses do ano.
Mas há vários indicadores que jus-
tificam algum otimismo.

Desde logo, a Zona Euro sur-

preendeu pela positiva: o PIB dos

parceiros europeus avançou 0,4%

face ao último trimestre de 2018,
mais do que os 0,2% que tinha re-
gistado anteriormente. Ou seja, o

enquadramento externo parece ter
sido melhor do que o esperado.

A nível interno, a taxa de desem-

prego voltou a registar uma queda
ligeira em fevereiro, recuando para
6,5%, e a expectativa é que em mar-

ço volte a diminuir, para 6,4%. Are-
ceita fiscal e contributiva, a crescer
a ritmo acelerado, corroboram a
ideia de um mercado de trabalho
mais forte e de uma economia com
maior capacidade de consumo.

O indicador coincidente para a
atividade económica, do Banco de

Portugal, inverteu a tendência e



cresceu em fevereiro. O indicador
de atividade económica do INE me-
lhorou no trimestre terminado em

janeiro e o indicador de clima eco-
nómico melhorou em março.

"0 consumo privado está sensi-

velmente ao mesmo nível do tri-
mestre anterior, que foi relativa-
mente elevado", soma António da
Ascensão Costa, professor do ISEG.
"O investimento também está me-
lhor, sobretudo na construção",
nota também, frisando que as ven-
das de cimento cresceram mais de
20% - um número que em parte
tem de ser relativizado, lembra, por-
que março de 2018 foi demasiado
chuvoso e prejudicou a construção.

Combase nestes indicadores de
maior frequência, tanto o ISEG
comooNECEP prevêem um cres-
cimento trimestral de 0,7%, e de

1,9% em termos homólogos. Acon-
firmar-se, será uma aceleração face

ao verificado no quarto trimestre de

2018, quando a economia cresceu

0,4% em cadeia e 1,7% homólogos.

Já não há abrandamento?
"Há uma tendência ainda de desa-

celeração, mas não tem de ser cons-

tante," explica António da Ascen-
são Costa. "As previsões anuais es-
tão ainda envoltas em muita incer-

teza, pelo que, o aparente facto de

que o primeiro trimestre tenha cor-
rido bem na Zona Euro e em Portu-

gal, não dá garantias para o resto do

ano", lembra João Borges de Assun-

ção, coordenador do NECEP.
Ou sej a, ainda há abrandamen-

to. Não parece é ser tão pronuncia-
do como se chegou a admitir e há fa-
tores específicos da economia na-
cional que parecem suportar o seu

crescimento. "Nesta fase do ciclo
económico é normal que Portugal

cresça um pouco acima da zona

curo", diz Borges de Assunção.

Ascensão Costa corrobora e ex-

plica que a nível interno, tanto o

consumo privado como a constru-

ção, parecem dar um apoio suple-
mentar à economia nacional, quan-
do comparada com a Zona Euro. O

departamento de "research" do BPI
faz a mesma leitura. Na nota men-
sal, referindo-se a Portugal e a Es-

panha, nota que as duas economias

"estão a assentar em níveis de cres-
cimento significativamente supe-
riores à Zona Euro".

Ainda assim, os avisos sobre a

incerteza dos próximos meses es-
tão por toda a parte. O Brexit é um
dos riscos descendentes e as tensões

comerciais são outro fator de insta-
bilidade. "Só mais para o meio do

ano será possível perceber se hou-

ve alguma inversão de tendência",
remata Ascensão Costa. ¦

éé
[Um bom primeiro
trimestre] na Zona
Euro e em Portugal,
não dá garantias
para o resto do ano.
JOÃO BORGES DE ASSUNÇÃO
Coordenador do NECEP

Há uma tendência
ainda de
desaceleração,
mas não tem de ser
constante.
ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA
Professor do ISEG



POSITIVO E NEGATIVO

Os fatores que justificam
otimismo e os que
recomendam cautela

Desde o ano passado que se verifica um abrandamento no

ritmo da atividade económica. A questão é saber quão pro-

longado, e quão intenso, será esse travão. Na Zona Euro, a es-

timativa rápida do PIB do primeiro trimestre foi animadora.

Para Portugal ainda não há uma primeira estimativa, mas há

vários sinais que ajudam a ler a economia.

• RECEITAS FISCAIS E CONTRIBUTIVAS
CRESCEM A BOM RITMO

As receitas fiscais e contributivas estão a crescer a bom ritmo (10,3%

e 8,3%, respetivamente) no primeiro trimestre, e acima do previsto,

mesmo descontando os fatores que prejudicam a comparabilidade.
Este é um sinal de dinamismo na economia e no mercado de trabalho.• TAXA DE DESEMPREGO CONTINUA

COM TENDÊNCIA DE DESCIDA
A taxa de desemprego voltou a recuar em fevereiro (para 6,5%) e a ex-

pectativa do INE é que em março volte a diminuir ligeiramente, para

6,4%. Apesar de ter diminuído o ritmo, a economia portuguesa conti-

nua também a criar emprego.• INDICADOR COINCIDENTE
DO BANCO DE PORTUGAL MELHORA

O indicador coincidente do Banco de Portugal para a atividade econó-

mica reverteu o movimento descendente "que apresentava desde fi-

nais de 2017, com sucessivas revisões em alta no final da série e com

um valor de 2.1% em fevereiro", frisa a nota mensal do NECEP.

CONSUMO PRIVADO ABRANDA,
MAS CONTINUA COM BOM NÍVEL

Os indicadores de consumo têm revelado bons resultados, apesar de

mostrarem um abrandamento face ao final do ano passado. Por um

lado, o índice de confiança dos consumidores tem corrigido dos máxi-

mos históricos, mas por outro em abril já voltou a subir. As vendas de

automóveis subiram nos primeiros três meses do ano, quando compa-
radas com o final de 2018.



• PERSPETIVAS DE EXPORTAÇÃO
DOS EMPRESÁRIOS DIMINUEM

A frente externa é a que motiva maiores preocupações. As exportações
estão a crescer a um ritmo mais baixo e, segundo um inquérito do INE,

as perspetivas das empresas para 2019 são mais conservadoras quan-
do comparadas com 2018. Os empresários esperam uma subida de

4,3%, um ritmo mais baixo do que a expectativa que tinham no ano

passado, que era de 6,4%. Estão preocupados com o Brexit.• PRODUÇÃO INDUSTRIAL RECUA,
PRODUÇÃO ENERGÉTICA EM DESTAQUE

O índice de produção industrial caiu 7,6% em março, depois de já ter
recuado 2,1% em fevereiro. Mas este comportamento refletiu, em gran-
de medida, a quebra da produção de energia, que no mesmo período
de 2018 foi particularmente forte por causa da chuva intensa.• NOVOS EMPRÉSTIMOS ÀS EMPRESAS

CONTINUAM EM VALORES PREOCUPANTES
Os novos empréstimos concedidos às empresas continuam próximos
dos níveis históricos. O NECEP frisa que o ano terminado em janeiro de

2019 evidencia uma "forte desaceleração" e que "os sinais contradi-

tórios" deste indicador "são um fator de forte preocupação."




