
ISEG prevê
que PIB
acelere no
I .° trimestre

Crescimento será
superior ao do 4.°
trimestre de 2018.
O crescimento homólogo do

produto interno bruto (PIB) no

primeiro trimestre deste ano
deverá ser superior ao verifi-
cado no quarto trimestre de
2018. A estimativa é do Institu-
to Superior de Economia e Ges-
tão (ISEG). De acordo com a sín-

tese de conjuntura, a institui-
ção revela que "os indicadores

parciais disponíveis apontam
para uma aceleração do cres-
cimento da procura interna,
em especial do investimento, e

um contributo negativo da pro-
cura externa líquida, mas con-
sidera-se mais provável que o

crescimento homólogo no pri-
meiro trimestre de 2019 possa
superar o verificado no quarto
trimestre de 2018".

Em 28 de fevereiro, o Institu-
to Nacional de Estatística (INE)
confirmou que a economia por-
tuguesa cresceu 2,1% em 2018,
menos 0,7 pontos percentuais
do que o registado no ano ante-
rior e abaixo da previsão do

Governo, que esperava 2,3%. Só

no quarto trimestre de 2018, o
PIB registou uma taxa de varia-

ção homóloga de 1,7%, tendo sido

de 2,1% no trimestre anterior.
De acordo com o ISEG, "os

indicadores de confiança das

empresas iniciaram o ano de
2019 acima dos níveis atingi-
dos no final de 2018, mas o indi-
cador de confiança dos consu-
midores continuou a descer".

A instituição revela ainda que
por áreas de atividade, "focan-
do exclusivamente o mês de
fevereiro e usando dados corri-
gidos de sazonalidade", verifi-
ca-se "que nos setores da indús-

tria, construção e comércio a

retalho os respetivos indicado-
res de confiança subiram,
enquanto o indicador de con-

fiança dos serviços desceu".
Esta aceleração contribuiu para

um aumento do indicador de
tendência da atividade global.
"O ano iniciou-se com uma evi-
dente subida do indicador glo-
bal de atividade que superou os

valores obtidos na segunda meta-
de de 2018", conclui.


