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CRESCIMENTO

PIB arrisca desiludir
no primeiro trimestre
E esperado um abrandamento do crescimento da economia portuguesa nos primeiros
três meses deste ano. O PIB da zona curo avançou apenas 0,4% e os sinais das exportações
até Março, bem como questões de calendário, recomendam projecções cautelosas.

Mário Centeno, ministro das Finanças» apresentou uma meta de crescimento de 2,3% para 2018. O valor foi considerado "provável" pelo Conselho das Finanças Públicas.
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O primeiro trimestre
deste ano poderá
ser uma desilusão

para a economia

portuguesa. O cres-
cimento do PIB entre Janeiro e

Março deverá ser mais baixo do

que o verificado no final do ano
passado e tal como o número não

foi simpático para o conjunto da
zona curo, poderá não fazer sorrir

Portugal.
A média dos economistas con-

sultados pela Bloomberg aponta
para um crescimento de 0,6%,
quando comparado com o último
trimestre de 2017. A verificar-se,
este valor representa um abranda-
mento do ritmo de crescimento
económico (Portugal cresceu 0,7%
no final do ano passado), tal como

já é esperado para o conjunto de
2018. Em termos homólogos, a ex-

pectativa é de um crescimento de

2,3%, também mais fraco do que
os 2,4% do final de 2017.

Mas o valor que será divulgado
pelo Instituto Nacional de Estatís-
tica amanhã poderá ser ainda mais

baixo, desiludindo as expectativas
dos economistas. No conjunto da

zona curo o valor saiu mais encos-
tado ao patamar mínimo dos eco-
nomistas consultados pela Bloom-

berg: o crescimento foi de 0,4%, o

mais baixo desde 2016, e as expec-
tativas apontavam para um valor
entre 0,3% e 0,6%.

Portugal, como pequena eco-
nomia aberta, dificilmente escapa
às tendências dos seus principais
parceiros comerciais. E o Negócios
sabe que no Ministério das Finan-

ças há quem antecipe um cresci-

mento, no primeiro trimestre,
abaixo do registado para o conjun-
to da moeda única, de 0,4%. Já em
termos homólogos, admite-se um
valor perto de 2%. Ainda assim,

mesmo que estas projecções se

confirmem isso estará dentro dos

planos do Executivo e permitirá
manter a meta anual de 2,3%, as-

sumida por Mário Centeno, expli-
ca uma fonte ao Negócios..
Mau sinal das

exportações e calendário
Uma das razões para a cautela

das projecções está no comporta-
mento das trocas comerciais. Os da-

dos dos primeiros três meses das

vendas de mercadorias mostram
uma degradação do saldo comer-
cial, com as importações a avança-
rem mais depressa do que as expor-
tações. Além disso, o calendário

pode ter uma palavra a dizer: ape-
sar de os economistas tentarem cor-

rigir estes efeitos nas estimativas, o

facto de Março ter sido muito chu-

voso e de ter menos dias úteis - por
causa da Páscoa - deverá ter pena-
lizado a actividade económica.

No final de Abril, ainda compou-
cos dados sobre o comportamento da

actividade em Março, a síntese de

conjuntura do ISEG notava que a

procura externa liquida poderá não

conseguir dar qualquer contributo

para o crescimento.

Numa projecção apresentada um

pouco antes, o Núcleo de Estudos da

Universidade Católica avisavajá para
a possibilidade de exportações com
dinâmica "mais fraca face ao quarto
trimestre" e para o comportamento
"hesitante do investimento", num tri-
mestre emque"podeter sido penali-
zado por factores pontuais (Março
muito chuvoso)". ¦


