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Ventos de abrandamento
irão continuar a soprar

Crescimento do PIB de 2,1% em 2018, abaixo do valor do ano anterior e das expetativas do Governo, não deverá significar o fim
da desaceleração económica. Pessimismo das instituições internacionais está em sintonia com todas as projeções para 2019.
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Os ventos de abrandamento eco-
nómico que sopram a nível global,
e em particular na zona curo, são o

principal desafio que Portugal en-
frentará este ano e fazem soar o

alarme das principais organizações
internacionais e nacionais sobre o

impacto da menor contribuição da

procura externa.
As previsões económicas apon-

tam para uma nova desaceleração
em 2019, depois do abrandamento
no ano passado, ainda que o cresci-
mento do Produto Interno Bruto
(PIB) deva continuar a fixar-se aci-

ma da média da zona curo.
"Primeiro, há o ambiente exter-

no real mais fraco, mas também as

incertezas relacionadas com o Bre-

xit e a guerra comercial em curso

que dificultam a confiança. Em se-

gundo lugar, o crescimento do

emprego continua a desacelerar",
refere Steven Trypsteen, econo-
mista da ING.

As Finanças estão a trabalhar
com uma estimativa de crescimen-
to de 2,2% para este ano e um au-
mento das exportações de 4,6%.
Mas apesar do crescimento acima
da média dos 19 Estados-membros
em 2018, os dados sobre o PIB

português relativos ao ano passado
sinalizam já o impacto da menor
venda de bens ao exterior.

A economia portuguesa cresceu

2,1% em 2018, que compara com
os 2,7% registados no ano anterior,
quando registou o maior cresci-
mento em 17 anos, de acordo com
a estimativa rápida divulgada on-
tem, 14 de fevereiro, pelo Instituto

Nacional de Estatística (INE).
O valor, que se fixa 0,2 pontos

percentuais (p.p.) abaixo da meta
do Governo, refletiu a conjuntura
externa, com as exportações por-
tuguesas a terem desacelerado na
totalidade do ano para 5,3% em
2018, face ao crescimento de 10%
do ano anterior.

Uma semana depois do ministro
das Finanças, Mário Centeno, ter
apelado no Twitter para que se

pare "de tratar o abrandamento
[económico] como uma crise", o

ministro Ajunto e da Economia,
Pedro Siza Vieira, desvalorizou,
esta quinta-feira, os números di-
vulgados pelo INE e salientou que
"os números não são definitivos".
"É possível que uma parte da expli-
cação esteja no comportamento
das exportações no final do ano,



devido à greve dos estivadores no
Porto de Setúbal", disse.

Peso das exportações
Perante os sinais de desaceleração

económica, as instituições interna-
cionais mostram-se mais pessimis-
tas para este ano. A Comissão Eu-
ropeia foi a última a rever as esti-
mativas para a economia portu-
guesa, apontando para um menor
crescimento: 1,7% (ver gráfico).

"A expansão económica deverá
moderar mais devido principal-
mente a uma contribuição mais
fraca das exportações líquidas", an-

tecipou Bruxelas, noWinter 2019
Economic Forecast. A projeção mais

otimista é da Organização para a

Cooperação e Desenvolvimento
(OCDE), que estima uma expan-
são de 2,1%. Em abril, o Governo

entrega o Programa de Estabilida-
de, que pode incluir uma atualiza-
ção do cenário macroeconómico.

Joaquim Miranda Sarmento,
professor no ISEG e porta-voz do

PSD para as Finanças, antecipa
uma expansão de 1,5% da econo-
mia portuguesa em 2019. "Esta-

mos a assistir a uma desaceleração,

que ninguém sabe se é apenas tem-
porária ou significa já a 'antecâma-
ra' de uma recessão", disse ao Jor-
nal Económico.

O Governo reconheceu o abran-
damento da economia, mas atribui
as causas à conjuntura externa,
com consequência na procura. "O

contexto de maior incerteza geo-
política tem um impacto no menor
crescimento das maiores econo-
mias da Europa, o que tem penali-
zado a procura externa e, por essa

via, as exportações, que, mesmo
assim, cresceram 5,3%, em termos
nominais", salientou o Ministério
das Finanças, em comunicado.

No entanto, Miranda Sarmento
considera que "a extremamente
frágil posição de Portugal em ter-
mos de dívida externa, dívida pú-
blica e competitividade faz temer o

pior".
"Em caso de recessão o país en-

frentará novamente grandes difi-
culdades. E nos últimos quatro
anos não houve a mínima preocu-
pação de preparar o país para a

próxima crise", conclui. •
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"Não aproveitámos os últimos quatro
anos para aumentar o peso das
exportações na composição do produto"
Como avalia o crescimento
da economia portuguesa
em 2018?

O crescimento dos últimos anos é

manifestamente fraco e insuficien-
te. As projeções do programa eco-
nómico do PS falharam em toda a

linha e só não falharam mais por-
que as exportações têm tido me-
lhor desempenho que o previsto
nesse programa. Este baixo cresci-
mento é o resultado da ausência de

uma política económica, de um
baixo investimento e da ausência
de reformas estruturais.

O desempenho da economia foi
ao encontro das expetativas?
Ficou em linha com a maioria das

previsões das entidades nacionais e

internacionais. Já se antevia uma
desaceleração da economia e uma
redução do crescimento face ao

ano anterior. Veremos se o Gover-

no terá o bom senso de rever a

previsão de crescimento para 2019

quando entregar o Programa de

Estabilidade.

Quais são os factores

que destaca na tendência
do crescimento
da economia no último ano?
Há uma desaceleração do investi-

mento - Portugal não se tem preo-
cupado suficientemente com o
baixo investimento dos últimos 20

anos, e não parece capaz de captar
investimento estrangeiro suficien-

te para inverter essa tendência - e

das exportações que é preocupan-
te. Resulta em parte do abranda-

mento da economia europeia, mas
também do facto de que as expor-
tações portugueses não têm ganho

quota de mercado. E em termos do

peso das exportações no PIB é

também preocupante. Depois de

entre 2010 e 2015 as exportações
terem passado de 28% do PIB para
cerca de 42%-43%, vemos que nos
últimos quatro anos estabilizaram
em torno dos 45%. Ou seja, não

aproveitámos os últimos quatro
anos para, ao contrário dos anos

anteriores, continuar a aumentar o

peso das exportações na composi-
ção do produto. • AAJOAQUIM MIRANDA SARMENTO


