
BBVA reduz crescimento de Portugal para 1,5%
Os analistas do BBVA Research

estimam um crescimento do PIB
nacional em cerca de 1,5%, em
2019, retirando três décimas à es-

timativa anterior. É o pior cenário

para o crescimento da economia

portuguesa entre as estimativas já
divulgadas. Os analistas do gru-
po espanhol culpam a economia

global e a europeia em particular,
mas também outros riscos. O pri-
meiro trimestre do ano permitiu
uma evolução positiva do PIB em
0,3%.

Recorde-se que ainda em abril
o Governo tinha avançado com a

nova estimativa de crescimento

para 2019 colocando a fasquia
nos 1,9%, quando há poucos
meses tinha indicado os 2,2%.
Ainda assim a estimativa do Go-
verno é melhor do que 1,7% de
crescimento estimado pela Co-
missão Europeia, Banco de Por-

tugal e FMI. O ISEG tem uma
estimativa que está num inter-

valo de 1,6% a 2%, enquanto o

Necep da Universidade Católica
mantém uma estimativa otimista
de 2,1%. Globalmente há esti-
mativas entre 1,5% e 2,1% para
o crescimento luso.

Afirmam os mesmos analistas

que a economia portuguesa irá
crescer "mas a um ritmo mais
moderado". Os indicadores de

despesa e do mercado de trabalha
relativos ao I o trimestre do ano
sugerem que o consumo priva-

do terá mantido a evolução". As
vendas a retalho revelam um cres-
cimento anualizado positivo de

4,9%, muito embota "o indica-
dor de confiança do consumidor

tenha acelerado a sua tendência

negativa e o crédito ao consumo
continue a registar quedas desde
novembro de 2018". Continua
o "menor dinamismo do investi-
mento na indústria transforma-
dora" quando comparado com
os três anos anteriores. Frisam os

analistas do BBVA que "a con-
fiança industrial continua a nega-
tivo desde setembro de 2018". E
embora o indicador que mede a

confiança do setor da construção
não recupere "o investimento na

habitação mantém um bom rit-
mo", com janeiro a refletir um
aumento de licenças de constru-

ção de 42,5% em termos anuali-
zados. De registar o desequilíbrio
das contas externas tendo em
conta a subida de 4,4% anualiza-
dos das exportações nominais de
bens em termos homólogos, mas

as importações registam uma su-
bida anualizada média de 14,7%.
Para a UE houve recuperação de

vendas, mas extra-EU domina a

estagnação.
Relativamente a 2018, ano em

que se registou um crescimento
da economia de 2,1%, destaca-

-se o abrandamento do setor do
turismo, consequência da desace-

leração de economias dos merca-

dos de origem e da recuperação
da competitividade de mercados

concorrentes. As dormidas em
hotéis aumentaram apenas 1,7%
contra 10% em 2017, e as dor-
midas de estrangeiros que são

70% do total, quase estagnaram.
Em contraste, as dormidas de na-
cionais aumentaram 5,8% anua-
lizadas.

É o pior cenário para o crescimento da economia portuguesa entre as estima-
tivas já divulgadas.


