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Governo prevê subida de 1,9% do PIB em 2020, com maior dinamismo das

exportações. Avaliações dos economistas"variam entre realista e otimista.

FILIPE ALVES
falves@jornaleconomico.pt

O Governo prevê que a economia

nacional cresça 1,996 em 2020, o

mesmo que este ano, segundo a

proposta do Orçamento do Estado

(OE) para 2020. Embora admita

que persiste uma "elevada incerte-

za geopolítica" (ver texto na pági-
na 9), o Executivo aposta numa
melhoria da economia global em

2020, com a recuperação da zona

curo e a normalização das relações
comerciais entre os Estados Uni-
dos e a China.

Para o desempenho da econo-
mia nacional deverá contribuir a

ligeira recuperação da zona curo,
acredita o Governo! "No que con-
cerne à área do curo, é expectável
uma aceleração da atividade eco-
nómica, com o PIB a crescer 1,2%
(1,1% em 2019). Esta evolução está

em linha com a retoma do comér-
cio mundial e com a expectativa de

resultados positivos das negocia-
ções entre os EUA e a China", refe-
re o Governo na proposta de lei do

OE 2020, recordando que as previ-
sões da Comissão Europeia apon-
tam para um crescimento de 3% do

PIB mundial em 2020.
Esta conjuntura externa deverá

puxar pelas exportações lusas.

"Após uma desaceleracão da procu-
ra externa relevante para Portugal
em 2018 e 2019, é esperada uma
melhoria deste indicador para 2020,
reflectindo um fortalecimento das

importações em 2020 dos principais

parceiros comerciais de Portugal
(Espanha, Itália, Alemanha, França
e Reino Unido). O Governo estima

que a "ligeira recuperação do cresci-

mento da área do curo dê um con-
tributo positivo para a dinâmica da

procura externa relevante para as

exportações portuguesas, que deve-

rão acelerar de 2,596 em 2019 para
3,2%", acrescenta.

Os economistas ouvidos pelo
Jornal Económico mostram-se di-
vididos quanto ao realismo deste

cenário macroeconómico. Há

quem o considere otimista.
"A minha apreciação geral é a de

que este ano o Ministério das Fi-
nanças foi mais otimista do que no

ano passado. Agora que todas as

agências estão a prever o arrefeci-

mento da economia europeia com

especial evidência paia. a economia

alemã, este cenário macroeconó-
mico parece- me bem otimista pre-
vendo um crescimento para 2020
em Portugal igual ao de 2019", dis-

se ao JE o economista e professor
universitário João Duque. "Por
isso estou muito pessimista não

quanto à despesa, que é sempre rí-
gida quando se aprova, mas sim

quanto à receita fiscal que está
muito ligada ao crescimento da

economia", realçou.
Filipe Garcia, economista e pre-

sidente da IMF - Informação Mer-
cados Financeiros, considera que

"as previsões macroeconómicas
não são irrealistas", dado que espe-
ra "um ano benigno em termos
macroeconómicos globais".

"No entanto, talvez seja um pou-
co otimista demais não admitir
que possa haver uma desaceleracão
do crescimento em 2020, face a

este ano. Um orçamento mais con-
servador - como deveriam ser to-
dos os orçamentos - poderia e de-
veria ter implícita uma taxa de
crescimento menor do que 1,9%.

para diminuir os riscos de execu^-

ção", disse.

Paulo Rosa, economista do Ban-

co Carregosa, concorda que "se a

economia mundial, e designada-
mente a norte-americana, conti-
nuar a crescer em 2020 (...), o cres-

cimento esperado pelo Governo é

exequível". Já a economista e pro-
fessora universitária Susana Peral-

ta considera que as "previsões ma-
croeconómicas parecem realistas,
alinhadas com as das organizações
internacionais" (ver entrevista na

página 6).

Investimento público
e consumo puxam pelo PIB
"As restantes componentes da pro-
cura global deverão manter um con-
tributo positivo para o crescimento

do PIB, destacando-se a manutenção
do dinamismo do investimento e,

em menor grau, do consumo priva-



do", refere a proposta do OE 2020.
O Executivo prevê que o inves-

timento cresça 5,4%, menos que os

7,3% de 2019, devido à desacelera-

ção do investimento privado. No
entanto, esta última deverá ser

parcialmente compensada pelo au-
mento do investimento público.

Por sua vez, o consumo privado
deverá crescer 2%, a um nível que
o Executivo considera "robusto",

"suportado pelo crescimento dos

salários e do emprego, sendo mais
acentuado na componente de bens

correntes não duradouros". Nesta

conjuntura, as importações de

bens e serviços deverão crescer

4,4% no próximo ano.
A proposta do 0E2020 parte do

princípio de que no próximo ano o

preço do petróleo se situe em torno
dos 58 dólares (52 euros) por bar-

ril, nos mercados de futuros inter-
nacionais, "representando assim

um abrandamento pelo segundo
ano consecutivo e refletindo a fraca

procura num quadro de enfraque-
cimento da economia global".

Por sua vez, os preços das maté-

rias-primas não energéticas, ex-

pressos em dólares, deverão au-
mentar cerca de 1,7%, acima dos

0,9% registados em 2019.
O Governo estima que a criação

de emprego será um doipilares do

crescimento do consumo privado,
prevendo uma taxa de desemprego
de 6,1%, menos 0,3 pontos percen-
tuais (p.p.) do que no ano que está

a terminar. Por sua vez, a inflação
deverá subir no próximo ano, com
um aumento de 1%.

Apesar do crescimento das ex-

portações, o saldo da balança de

bens e serviços deverá permanecer
negativo, passando de -0,8% do
PIB em 2019, para -1,3%. Este de-

sempenho levará a uma degrada-
ção da capacidade líquida de finan-
ciamento, passando de 0,5% do

PIB para 0,2% em 2020. Este indi-
cador só não passa para terreno
negativo porque a balança de ren-
dimentos primários e transferên-
cias deverá subir 0,2 p.p. para 0,3%
do PIB, enquanto o saldo da balan-

ça de capital deverá permanecer
inalterado em 1,2% do PIB. •


