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INE vai divulgar hoje
estimativa do PIB para
o segundo trimestre.
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CONJUNTURA

Crescimento deve acelerar
no segundo trimestre

O INE divulga hoje a sua estimativa rápida do PIB no segundo trimestre.

A economia portuguesa deverá ter
acelerado no segundo trimestre, ao

crescer entre 0,6% e 0,8% em ca-
deia e entre 2,4% e 2,6% face ao

mesmo período de 2017, segundo
as estimativas dos analistas reco-
lhidas pela agência Lusa. O INE
divulga hoje a estimativa rápida
das contas nacionais do 2o trimes-
tre (ver também págs. 12/13).

Os economistas do Instituto
Superior de Economia e Gestão

(ISEG) são os mais optimistas, ao

preverem um crescimento de

0,8% face ao trimestre anterior e

2,6% em termos homólogos. Por
sua vez, os do Montepio estimam

um crescimento médio em cadeia

de 0,6% e um aumento homólogo
de 2,4%. O economista-chefe do

Montepio, Rui Serra, disse à Lusa

que a aceleração em cadeia "deve-

rá ter decorrido das exportações
líquidas, que terão apresentado
um contributo ligeiramente posi-
tivo, após o contributo negativo ob-
servado no I.° trimestre".

"Já o investimento em capital
fixo deverá ter crescido a um ritmo

apenas ligeiramente inferior ao do

trimestre anterior, enquanto o

consumo privado terá continuado

a crescer, mas com maior desace-

leração, depois do forte acréscimo

observado no primeiro trimestre",
diz Rui Serra. O Núcleo de Estu-
dos de Conjuntura da Universida-
de Católica estima também um
crescimento de 0,6% face ao tri-
mestre anterior e uma variação ho-

móloga de 2,4%.
Os analistas da Católica subli-

nham que "o investimento terá re-

cuperado a bom ritmo" ao mesmo

tempo que "as exportações conti-

nuam a crescer de forma saudável,
embora com menor intensidade
face ao ano passado". Por sua vez,
o consumo privado "deverá man-
ter a sua trajectória de recupera-
ção moderada". ¦ NEGÓCIOS


