
Portugal acelera no
primeiro trimestre

No arranque de 2019, com os si-

nais de arrefecimento internaci-
onal a multiplicarem-se, o cená-
rio para a economia portuguesa
ganhou tons sombrios. Mas a
evolução da atividade acabou

por contrariar os piores receios.

E, tudo indica, até acelerou face
ao registado nos últimos três
meses de 2018.

É nesse sentido que apontam
as previsões dos economistas
ouvidos pelo Expresso sobre a
evolução do Produto Interno
Bruto (PIB) no primeiro trimes-
tre, antecipando os dados do
Instituto Nacional de Estatísti-

ca, que divulga a sua estimativa
rápida a 15 de maio. Em média,
as projeções do BPI, do Católi-
ca Lisbon Forecasting Lab, do

Grupo de Análise Económica
do Instituto Superior de Eco-
nomia e Gestão, do Millennium
bcp e do Santander, indicam que
o PIB cresceu 1,8% em termos
homólogos e 0,6% em cadeia
(face aos três meses anteriores).
Números que comparam com
1,7% e 0,4%, respetivamente, no

quarto trimestre de 2018.
O indicador coincidente do

Banco de Portugal para a ati-
vidade económica aponta no
mesmo sentido: a variação ho-

móloga no primeiro trimestre
é de 2,1%, bem acima dos 1,8%
observados nos últimos três me-
ses de 2018.

Há quem esteja mais — e me-
nos — otimista, mas há uma nota
comum a todas as previsões: a
procura interna foi o grande pi-
lar que sustentou a economia

no arranque do ano. E o desta-

que vai para o consumo privado
e o investimento, que deverão
ter acelerado. Apesar da ligeira
subida da taxa de desemprego —

pela primeira vez em três anos
—

, para 6,8%, José Maria Bran-
dão de Brito, economista-chefe
do Millennium bcp, aponta para
"a manutenção de uma taxa
de crescimento do consumo
privado elevada e claramente
acima do incremento do PIB e

do rendimento disponível". O

problema é que esta dinâmica
"é insustentável face a taxas
de poupança muito baixas e ao
abrandamento do rendimen-
to disponível e é bom que não
se prolongue no tempo", vinca.

Quanto ao investimento, ante-
cipa "um desempenho robusto
ao nível da Formação Bruta de

Capital Fixo".

SALÁRIOS ESTÃO
SÓ 3% ACIMA DE 2011
Rendimento médio mensal líquido dos

trabalhadores por conta de outrem em

euros, portrimestre

TRABALHO No primeiro
trimestre, os salários líquidos
ultrapassaram pela primeira
vez os €900 mensais. Só que,
em termos reais, ou seja,
considerando a inflação para
medir o seu poder de compra,
estão apenas 3,3% acima dos
do arranque de 2011, no início
da crise.

Importações virtuosas

Quanto à frente externa, o con-
tributo para o PIB deverá ter
permanecido "negativo, dada
a robustez das importações",
diz Paula Carvalho, economista-
-chefe do BPI. Os economistas

esperam alguma retoma das

exportações, apesar da fraca di-
nâmica da economia em alguns
dos mercados mais relevantes

para Portugal. Só que deverá
ser mais do que compensada por
uma aceleração significativa das

importações.
O reforço das importações

penaliza o PIB neste trimestre,
mas pode gerar efeitos positivos

para o futuro. Isto porque "são
sobretudo importações de bens
de capital, maquinaria e bens

intermédios", constata Paula
Carvalho. Ou seja, vão alimen-
tar o investimento e o processo
produtivo. Bruno Fernandes,
economista do Santander, apon-
ta no mesmo sentido: "É a com-

ponente produtiva que está a
alimentar mais as importações."

Procura interna robusta e con-
tributo negativo da procura ex-
terna Terá sido assim, resumido
numa frase, o comportamento
da economia portuguesa no pri-
meiro trimestre. E que deverá
manter-se. "Não antecipamos
grandes alterações deste padrão
ao longo do ano", remata Paula
Carvalho.


