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PORTUGAL ESTÁ MELHOR
MAS DESEQUILIBRADO
AVALIAÇÃO O Bruxelas mantém Portugal na lista de países com "desequilíbrios macroeconómicos"
PRODUTIVIDADE O Contrariar baixa qualificação da mão de obra é uma das prioridades definidas
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Mesmo
com a economia

nacional a crescer, a
Comissão Europeia não

facilita na avaliação a Portugal.
Por isso mesmo, Bruxelas deci-
diu manter o País na lista dos
Estados -membros com "dese-
quilíbrios macroeconómicos" .

Há um ano Portugal abando-
nou a categoria mais grave, de
risco 'excessivo' , mas há outros
fatores que continuam a fazer
soar as campainhas de alarme
em Bruxelas: os elevados níveis
de dívida pública e privada e o
crédito malparado, que consti-
tuem, na visão da Comissão Eu-
ropeia, as principais 'vulnera -
bilidades' da economia nacio-
nal. As conclusões estão plas-
madas no chamado 'pacote de
inverno do semestre europeu' ,

conhecido ontem e que acaba

por fazer um 'raio-x' ao estado
do País.

"Houve progressos conside-
ráveis [em Portugal], mas ainda
há algum trabalho a ser feito,
que esperamos que seja prosse-
guido", afirmou ontem o co-
missário europeu dos Assuntos
Económicos, Pierre Moscovici.

Para Bruxelas, uma das priori-
dades está em contrariar o bai-
xo nível de qualificação da força
de trabalho, que classifica como
um obstáculo tanto ao aumento
do investimento, como da pro-
dutividade de Portugal.

Mesmo com muito trabalho
pela frente, a Comissão Euro-

peia não deixa de elogiar os

"progressos consideráveis" al-
cançados pelo País. Entre eles
está a forte redução da taxa de

desemprego "há vários anos",

ou a diminuição do abandono
escolar precoce.

Bruxelas debruça-se também
sobre o setor bancário portu-
guês e defende que os riscos
"diminuíram" por causa da
melhoria nos lucros e ainda "à
luz de recapitalizações de gran-
des bancos em 2017" , numa re-
ferência indireta à intervenção
na Caixa Geral de Depósitos.

Apesar de afastar riscos signi-
ficativos no curto prazo, a Co-
missão Europeia não mantém a
mesma posição quando avalia a
sustentabilidade orçamental de

Portugal a médio prazo. "Orá-
cio da dívida em relação ao PIB
continua a ser de alto risco no
médio prazo" , justifica. •
DIVIDA PUBLICA E

CRÉDITO MALPARADO SÃO

PRINCIPAIS OBSTÁCULOS

SAIBAMAIS
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I Portugal é um dos dez países
i que a Comissão Europeia consi-

| dera terem "desequilíbrios ma-
i croeconómicos". Desta lista fa-
i zem parte grandes economias

| europeias como a Alemanha, a

I França ou Espanha.

\ Grupo de risco elevado
i Do grupo de países com riscos
i considerados mais elevados -
i os chamados "desequilíbrios
i macroeconómicos excessivos"
i -fazem parte três países: Chi-

i pre, Grécia e Itália. Portugal
\ saiu desta lista há um ano.

\ Crédito malparado
\ Apesar de os níveis de crédito

! malparado terem diminuído, a

\ Comissão Europeia avisa que
I "permanecem comparativa-
i mente altos" e reconhece que
I

houve "ação política" na área.

i Conselhos a Portugal
\ Bruxelas deixa uma lista de con-
| selhos. Entre eles, um maior mi-

i vestimento em inovação, a mc-
i lhoriadasinfraestruturasde
i transportes ou a modernização
i das políticas de emprego.

| Mexidas nos impostos
i A Comissão Europeia sugere
i ainda, no referido relatório, que
I Portugal devia tornar o sistema
i fiscal e a despesa pública "mais

! amigos do crescimento".



Avaliação dos bancos às
casas em pico de 11 anos
B Desde o fim de 2007 que a

avaliação feita pelos bancos às
casas para financiar a compra
de habitação não atingia um va-
lor tão alto. Em janeiro, o valor
médio foi de 1226 euros por me-
tro quadrado, mais seis euros do

que no mês anterior. O valor
nacional representa ainda uma
subida de 6,3%, ou 73 euros,
face ao mesmo mês de 2018,
quando o indicador se situava
nos 1153 euros, mostram os da-
dos ontem tornados públicos
pelo Instituto Nacional de Esta-
tística (INE).

No caso das moradias, o valor
médio a nível nacional está nos
1125 euros por metro quadrado,
o que representa uma subida de
60 euros face ao ano anterior.
Se o Algarve se apresenta como

VALOR MÉDIO SUBIU PARA

OS 1226 EUROS, MAIS 60
EUROS DO QUE HÁ UM ANO

ros. O valor mais elevado (1597
€/m 2

) também é registado no
Algarve. O Alentejo é a região
onde o metro quadrado dos

apartamentos custa menos:
1014euros/m 2

.

As regiões do Algarve, Grande
Lisboa, Madeira, Alentejo Lito-
ral e do Grande Porto apresen-
tavam valores de avaliação

bancária acima da média nacio -
nal, segundo o INE.

Analisados os dados da Área
Metropolitana de Lisboa, onde o
tema da pressão imobiliária tem
vindo a ganhar escala, o preço
do metro quadrado fixou-se
nos 1512 euros, mais 108 do que
em janeiro de 2018.

O Algarve é a região onde a

avaliação do preço da habitação
pelos bancos mais aumentou no
prazo de um ano : uma subida de
10,5% dos 1446 para os 1598 eu-
rospor metro quadrado.

Já a Madeira assume-se como
a região do País onde essa atua-
lização dos preços foi mais con-
tida: face ajaneiro de 2018, ava-
riaçãofoide3,4%, comovalor
do metro quadrado a passar dos
1279 para os 1323 euros. •

a região com as casas mais ca-
ras (1600 €/m 2 ), a região Cen-
tro está no extremo oposto
(966 €/m 2

).
Já nos apartamentos, a subida

nacional foi de 83 euros por me-
tro quadrado, para os 1288 eu-

Pressão imobiliária continua a fazer-se sentir em Lisboa, onde o preço do metro quadrado aumentou 108 euros



ISEG antecipa
travão em 2019
? Os economistas do ISEG

prevêem que a economia
nacional vai desacelerar
pelo segundo ano consecu-
tivo. Os especialistas esti-
mam um crescimento eco-
nómico entre 1,6% e 2%
para o ano de 2019 . •

Preocupação com

competitividade
? A Comissão Europeia
pediu a Portugal para que o
conselho português para a

produtividade, criado em
2018, funcione "de fornia
contínua" e não comum
mandato de dois anos, como
previsto atualmente. •

Barreiras ao

investimento
? Portugal é o 3a País da
União Europeia com mais
barreiras ao investimento.
No relatório de Bruxelas, o
País chumba em 14 de 19
critérios. A dificuldade no
financiamento bancário é
um dos obstáculos. •

Economia internacional em

quebra prejudicará exportações

Costa quer
"pedalar com

mais força"
? O primeiro-ministro
António Costa defendeu
ontem que o País deve "pe-
dalar com mais força" para
continuar a crescer e con-
trariar a "fase menos ani-
madora" que se antevê na
economia mundial. "Já

percebemos que não há fa-
talidade. Só é preciso que
haja boas políticas para po-
dermos ter bons resulta-
dos. E quando os resultados
são bons há que prosseguir
as políticas que os permi-
tem alcançar" , disse ontem
em Viana do Castelo. •

País ainda não

"respira de alívio"

HA presidente do CDS-PP
avisou ontem que "o País
está longe de poder respirar
de alívio" . Na Marinha
Grande, Assunção Cristas
diz que tem ouvido muitas
preocupações por parte de
empresários face à falta de
apoios públicos, o que acaba

por "comprometer" o de-
sempenho da economia. •

Costa confiante com economia


