
Exportações. Entre o risco catalão
e as medidas prometidas por Trump
Comércio. 0 turismo é a maior fonte de receita das exportações portuguesas, valendo já 19% da faturação total. É preci-
so recuperar o investimento que faltou nos últimos anos e dar mais fôlego à indústria. Catalunha e brexit são ameaças

LUÍS REIS RIBEIRO

Mais 123 milhões de euros em pe-
tróleo para os Estados Unidos, mais
1 18 milhões de euros em circuitos
eletrónicos paraTaiwan, vendas de
carros à China que aumentaram
110 milhões e mais 109 milhões de
euros em crude para o Brasil.

Estes foram os quatro contribu-
tos mais valiosos (cruzando todos
os mercados com a lista de todos os

produtos exportados por Portugal)
para o crescimento das exporta-
ções de mercadorias em janeiro-
-outubro de 2017 em relação a
igual período de 2016.

No total, as exportações de bens
engordaram 4,5 mil milhões de eu-
ros até outubro (últimos dados dis-
poníveis) , um avanço homólogo de

quase 11%. Nestas contas ainda
não está o turismo (um serviço) , a
estrela em ascensão do comércio
internacional português.

Estes dados finos, disponibiliza-
dos pela AICEP -Agência para o In-
vestimento e Comércio Externo de

Portugal, mostram a tentativa con-

tinuada das empresas portuguesas
em diversificar mercados, de redu-
zir riscos; de não depender só de
um cliente ou dois.

Embora a conjuntura europeia
esteja hoje numa fase relativamen-

te favorável, com o Banco Central
Europeu a ajudar com dinheiro ba-
rato e juros zero, os riscos existem.

Muitas economias vão abran-
dar, há a incógnita do impacto do
brexite a crise latente na Catalu-
nha. Tendo em conta o peso nas
exportações portuguesas, os riscos

que podem baralhar as contas são
os de Espanha, Marrocos, Alema-
nha, Holanda, Itália, mostram cál-
culos do DN/Dinheiro Vivo.

Em contrapartida, há econo-
mias que estão a ganhar força e,
tendo em conta a sua relevância
nas vendas nacionais, aparecem
na lista das mais promissoras de
2018 em termos de expansão de
mercado: França, Brasil, EUA, Emi-
rados Árabes Unidos são alguns
desses nomes.

As últimas projeções para a eco-
nomia, realizadas pelo Banco de
Portugal, refletem um abranda-
mento das exportações totais. Te-
rão avançado uns importantes
7,7% em 2017, mas neste ano que
agora começa devem subir apenas
6,5%. A economia como um todo
vai atrás. Estava a crescer 2,6%, mas
em 2018 fica-se pelos 2,3%.

Um estudo recente do Banco de

Portugal refere alguns dos riscos

mais salientes para a atividade
económica em 2018. "A crise polí-
tica na Catalunha constitui um ris-
co descendente relevante para a

economia portuguesa, atendendo
ao peso de Espanha nas relações
económicas internacionais de

Portugal e a eventuais repercus-
sões a nível europeu", dizem os
economistas do banco central. Es-

panha'^ o principal destino das

exportações totais, com uma quo-
ta de 20,9%", completa a AICEP.
Nas mercadorias, a Espanha vale
ainda mais: 25%, adianta o Institu-
to Nacional de Estatística. É o
maior comprador de peças e aces-
sórios de automóveis. Em relação
ao número total de turistas que vi-
sitam o país a mesma coisa: tem
um peso de 25%, o maior.

Para o Banco de Portugal há ou-
tro risco negativo relevante. "A

possibilidade de as economias
avançadas adotarem medidas
protecionistas no médio prazo,
em que se inclui a hipótese de um
impacto mais adverso do proces-
so de saída do Reino Unido da
União Europeia."

O Reino Unido é o quarto maior
parceiro comercial de Portugal, a

seguir a Espanha, França e Alemã-



nha. Compra 10% das exportações
portuguesas e por ano envia mais
de três milhões de turistas, sendo o

segundo maior emissor de receita
turística a seguir a Espanha. A
maior exportação portuguesa para
as ilhas britânicas são carros.

Depois, há a China. Grande in-
vestidor e apreciador crescente de

produção portuguesa (compra so-
bretudo automóveis), o gigante
asiático é já 1 1 .° cliente de Portugal,
valendo quase tanto como o Brasil.
O Banco de Portugal avisa que "não
se pode excluir o cenário de um
ajustamento económico mais
acentuado em algumas economias
de mercado emergentes com ele-
A crise política na
Catalunha é um risco
relevante para
Portugal, tendo
em conta o peso
de Espanha nas

relações económicas

Para o Banco de
Portugal, há um
potencial positivo
nas medidas de
política orçamental
anunciadas nos EUA
vado nível de endividamento, com
destaque para a China".

Mas nem tudo é mau. "Estes ris-
cos podem ser mitigados por coi-
sas como "o potencial impacto das
medidas de política orçamental
anunciadas nos EUA", releva o Ban-
co de Portugal, referindo-se à ação
do governo de DonaldTrump. Veja-
-se o caso da reforma fiscal, que ali-
via brutalmente os impostos às

empresas e aos mais ricos. Os Esta-
dos Unidos compram sobretudo
"óleos de petróleo" a Portugal. E es-
tão em 13.° no rankingdos turistas.

O caminho da diversificação tem
vindo a ser feito, mas é preciso mais,

salienta António Mendonça, profes-
sor de Economia do ISEG. O grosso
das exportações portuguesas vai
para a Europa (mais de 73% do to-
tal) . O economista refere que nos úl-
timos anos, sobretudo durante a cri-
se, "houve alguma perda de capaci-
dade de atração de investimento
direto estrangeiro (IDE) e é preciso
compensar isso e trazer mais inves-
timentos para Portugal, sobretudo
naindústria". "OlDEfoimuito orien-
tado para a parte financeira, o imo-
biliário e o turismo." Em relação ao
turismo e ao imobiliário , "corremos
o risco de estarmos a encher uma
novabolha" (verentrevistaaolado).

Houve perda
de capacidade
de atração de IDE.
É preciso trazer mais
investimentos para
Portugal, sobretudo
na indústria



António Mendonça:
"Depender muito
do turismo é arriscado"

É professor catedrático de Econo-
mia do ISEG, foi ministro das
Obras Públicas de 2009 a 201 1 .

Em entrevista por telefone, Antó-
nio Mendonça defende que o
conflito laborai na Autoeuropa é

algo de normal na vida de uma
empresa e desvaloriza cenários
catastrofistas. Pede maior aposta
na indústria exportadora e teme a
concentração demasiado elevada
em turismo e imobiliário.

António Mendonça,
economista do ISEG e antigo
ministro das Obras Públicas

A Europa vai continuar a crescer
em 20 1 8, mas abranda ligeira-
mente. Como é que isso pode afe-
tar as exportações nacionais?
Julgo que Portugal tem todas as con-
dições para ultrapassar isto. Não
quero dizer que não sofra com esses

efeitos, mas julgo que há dinâmicas
positivas que vão permitir susten-
tar o ritmo das exportações e estou

apensar em concreto no casodo tu-
rismo e nos setores ligados a este.
Sobre aAutoeuropa, a questão la-
borai em torno dos horários e sa-
lários faz parte do processo nor-
mal da vida da empresa ou pode

ser lesiva para o projeto?
Não penso que vá pôr em causa um
projeto com tantos anos [afábrica
foifundadaem 1991], que teve su-
cesso e permitiu à empresa ganhar
muito dinheiro. Como também não
acredito que um projeto dessa na-
tureza esteja dependente ou ande
ao sabor de conflitos que surgem
aqui e acolá. Isso faz parte da vida
de uma empresa deste tipo. A his-
tória da Autoeuropa tem eviden-
ciado maturidade, uma capacida-
de notável de negociação e de obter
consensos.
Mas o mercado é global, a empresa
pode sempre ver condições mais
vantajosas em outro país.
Exato. Atenção que há aqui dinâ-
micas que nos podem escapar, de-
signadamente as novas tendências
em curso na indústria automóvel,
a evolução dos carros elétricos, etc.

Estas tendências, osproblemas que
a VW teve mais recentemente
podem moldar o rumo da empresa
e servir de pretexto para uma alte-
ração estratégica que pode afetar a
fábrica cá, e isso nada tem que ver
com a atual questão laborai.
Portugal tem capacidade para ser
uma referência nos carros elétri-
cos?

Podia, era lógico. Mas há um pro-
blema. Acho que nos últimos anos
se perderam algumas dinâmicas
que estavam em curso . A aposta na
mobilidade elétrica foi de certo
modo abandonada nos anos do

ajustamento.
Entretanto, Portugal descobriu a
mina de ouro do turismo.
Sim, temos sinais positivos na in-

dústria, mas quem está verdadei-
ramente a puxar pela economia é

o turismo, que puxa por setores,
como o imobiliário. É importante,
mas não podemos ficar descansa-
dos com isto.

Porquê?
Porque corremos o risco de estar-
mos a encher uma nova bolha.
Épreciso cuidado. Esses setores não
podem ser dominantes porque são
alimentados por coisas que não
controlamos. Hoje está tudo a cor-
rer bem, mas o turismo pode sofrer
uma alteração completa de um mo-
mento para o outro, com impactos
negativos. É uma regra básica de
um país desenvolvido que diversi-
fique as suas fontes de crescimen-
to e as bases produtivas. Depender
muito do turismo é arriscado.
O turismo pode esgotar-se mais
facilmente?
Penso que sim. É um setor muito
suscetível a ciclos geopolíticos, por
exemplo. Portugal tem beneficia-
do disso. É possível manter o fluxo
turístico, durante muitos anos, em
países grandes como Itália, França,
Espanha, mas Portugal é pequeni-
no e, nesse sentido, o impulso pode
esgotar-se mais rapidamente.

"Não penso
que o conflito da
Autoeuropa ponha
era causa um projeto
de tantos anos,
de sucesso e que
deu à empresa
muito dinheiro"


