
Portugal fecha
2018 a crescer ao
ritmo mais baixo
desde 2016

Subida do PIB no último
trimestre deve ficar por 1,7% em
termos homólogos. Média anual
não deve ir além dos 2,1%

Os números oficiais só são divulgados
na próxima semana, mas os economis-
tas ouvidos pelo Expresso antecipam
que o crescimento da economia tenha
ficado bem abaixo da barreira simbólica
dos 2%. O abrandamento já se reflete
no emprego, que fechou o ano a subir
ao ritmo mais baixo desde 2016. Mas os

salários líquidos aceleraram. El
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s sinais de abran-
r damento vinham a

multiplicar-se e te-
rão culminado num
crescimento bem
abaixo da barreira
simbólica dos 2%. É

l y essa a previsão dos-^ economistas ouvi-
dos pelo Expresso sobre o comporta-
mento da economia portuguesa nos úl-
timos três meses de 2018, antecipando
os números oficiais do Instituto Nacio-
nal de Estatística (INE), que divulga a
sua estimativa rápida a 14 de fevereiro.

Os níveis de pessimismo sobre a per-
da de fulgor do Produto Interno Bruto
(PIB) variam, mas as projeções do

BPI, do Católica Lisbon Forecasting
Lab, do Grupo de Análise Económica
do Instituto Superior de Economia
e Gestão, do Millennium bcp e do
Santander Totta têm uma nota em
comum: todas apontam para um arre-
fecimento. E que começa a refletir-se
num menor dinamismo no mercado
de trabalho (ver texto ao lado).

A média destas previsões indica que
o PIB português terá crescido 1,7%
entre outubro e dezembro de 2018,
em termos homólogos, um número
que compara com 2,1% no trimestre
anterior. Mais ainda, a confirmar-se, é

o registo mais modesto alcançado por
Portugal em mais de dois anos, ou seja,
desde o terceiro trimestre de 2016. E
deverá levar a expansão da economia
no conjunto de 2018 a ficar pelos 2,1%,
bem abaixo dos 2,8% de 2017 e aquém



dos 2,3% previstos pelo Governo.
Mário Centeno, ministro das Finan-

ças e presidente do Eurogrupo, não

quer ouvir falar em crise. "Parem de
retratar a desaceleração [económica]
como uma crise", vincou na sua conta
oficial na rede social Twitter, a propósi-
to do abrandamento confirmado pelas
previsões da Comissão Europeia, divul-

gadas na última semana. E considerou

que são "os riscos políticos que estão a
levar ao abrandamento do crescimen-

to". Mas o certo é que Bruxelas está até
mais pessimista do que o Fundo Mo-
netário Internacional sobre o abranda-
mento na zona curo (ver caixa). Quanto
a Portugal aponta para uma expansão
de 2,1% em 2018, desacelerando ainda
mais em 2019, para apenas 1,7%. Isto
quando o Governo previu 2,2% para
este ano no Orçamento do Estado.

Greve faz mossa

O desempenho da economia portu-
guesa nos últimos três meses de 2018 é

indissociável da greve dos estivadores
no Porto de Setúbal, que levou a uma
forte quebra nas exportações de bens.
Nesse mês, a venda de mercadorias ao

estrangeiro afundou 8,7% em termos
homólogos, com o material de trans-
porte (maioritariamente automóveis

para transporte de passageiros) a
recuar 29,4%, com milhares de veí-
culos a ficarem retidos em Portugal.
Considerando outubro e novembro,
as exportações recuaram 1,9% em ter-
mos homólogos. No terceiro trimestre
tinham crescido 6,1%. Contudo, "este
é um fator não recorrente, devendo o

efeito ser reposto nos primeiros meses
de 2019", considera Paula Carvalho,
economista-chefe do BPI.

Se é certo o impacto negativo da

greve nas exportações, a dimensão
em que o PIB será afetado ainda é uma
incógnita. "A hipótese que estamos a
considerar é um efeito relativamente
pequeno, porque o impacto negativo
nas exportações será compensado por
um impacto positivo, de igual mag-
nitude, na variação de existências,
refletindo-se no aumento do inves-
timento, já que estes bens já tinham
sido produzidos", afirma José Maria
Brandão de Brito, economista-chefe
do Millennium bcp. Mas este é "um
dos principais fatores de risco na
projeção", porque "a acumulação de

stocks poderá ter desencorajado a pro-
dução, levando a um abrandamento"
da atividade. Sinal desta incerteza,
Rui Constantino, economista-chefe
do Santander Totta, aponta para uma
evolução inversa ao nível das exis-
tências, esperando uma "correção"
no quarto trimestre, depois de terem
voltado a crescer durante o verão.

Já em termos de investimento medi-
do pela formação bruta de capital fixo,
Brandão de Brito indica que "continua
sustentado, tanto ao nível do material
de transporte, como da construção e

das máquinas e equipamentos — onde
os indicadores sinalizam que continua
a crescer acima do PIB". Opinião par-
tilhada pelos restantes economistas
ouvidos pelo Expresso.

Quanto ao consumo privado, Rui
Constantino aponta para "um abran-
damento" nos últimos três meses do

ano, em especial ao nível dos bens du-
radouros. Evolução que também terá
ditado o arrefecimento da economia
no fecho de 2018. Brandão de Brito
partilha desta opinião, mas destaca que
é um abrandamento "virtuoso". Tudo

porque coloca o consumo, que "tem
estado a crescer acima do rendimento
disponível, levando a taxas de poupança
muito baixas, numa trajetór ia mais sus-

tentável", remata o economista.

slourenco@expresso.impresa.pt

Travagem brusca
na zona curo
Não há cenário de recessão

para o espaço da moeda única
em 2019, mas a desaceleração
vai ser muito maior do que o

previsto pela Comissão Europeia
ou pelo Fundo Monetário
Internacional (FMI). Esta semana,
Bruxelas deu um corte ainda maior
na previsão do crescimento
dos 19 que o FMI tinha anunciado
em janeiro. Christine Lagarde
tinha avisado em Davos que a zona
curo vai desacelerar de 1,8% em
2018 para 1,6% em 2019. Pierre
Moscovici, o comissário europeu,
na apresentação das Previsões
de Inverno, apontou para um ritmo
mais medíocre — de 1,9%
no ano passado para 1,3% este ano.
A 'culpa' é do que se passa
na Alemanha, a caminho do mais
fraco crescimento dos últimos
cinco anos, e em Itália, que entrou

em recessão técnica no segundo
semestre de 2018 e deverá
manter-se estagnada
no primeiro trimestre
de2019.j.N.R.

Emprego
abranda,
mas salários
não sofrem

População empregada
aumentou 1,6% no quarto
trimestre, o ritmo mais baixo
desde 2016. Já os salários
líquidos aceleraram

É mais um alerta para o Governo de
António Costa. A criação de emprego
está a perder fulgor. Rapidamente. O
abrandamento do ritmo de crescimen-
to da população empregada, que já se

notava ao longo de 2018, acentuou-
-se no último trimestre. Os números
do Instituto Nacional de Estatística
(INE) não deixam margem para dúvi-
das. O ano começou com o emprego a
crescer acima dos 3% em termos ho-

mólogos, mas fechou com ganhos de

apenas 1,6%. Mais ainda, para encon-
trar um ritmo mais modesto é preciso
recuar ao segundo trimestre de 2016,
quando ficou pelos 0,5%. No cômputo
da 2018, o emprego aumentou 2,3%, o

que compara com 3,3% em 2017.
Uma tendência "que se deverá acen-

tuar em 2019, à medida que a capaci-
dade do sector dos serviços continuar
a suportar a expansão do emprego
for diminuindo", alerta uma nota de
análise do Millennium bcp.

Sinal desta perda de dinamismo,
a taxa de desemprego manteve-se
nos 6,7% no quarto trimestre, com a



média anual a fixar-se nos 7% (8,9%
em 2017). É o valor mais baixo desde

2004, mas o desemprego não desce
há três trimestres consecutivos, sina-
lizando a proximidade da chamada
taxa 'natural', que vários economistas
colocam entre os 6% e os 7%. Esta
taxa traduz o patamar de desempre-
go associado ao funcionamento da
economia em velocidade de cruzeiro,
usando todos os seus recursos produ-
tivos. A partir daqui, é muito mais di-

fícil conseguir reduções adicionais. A
não ser que o crescimento económico
dê uma ajuda, o que não está a aconte-
cer (ver texto ao lado). Mesmo assim,
as principais organizações nacionais
e internacionais apontam para um
recuo do desemprego em 2019, ainda

que a um ritmo mais moderado.
Contudo, os salários não se ressen-

tiram do abrandamento do emprego.
Pelo contrário. O rendimento médio
mensal líquido dos trabalhadores por
conta de outrem aumentou 3,6% em
termos homólogos no quarto trimestre,
para os €896. Ou seja, até acelerou face
ao incremento de 3,5% observado nos
três meses anteriores, depois de subir

4,2% no segundo trimestre e 3,5% no
primeiro. Números que colocam os
salários líquidos a crescer ao ritmo mais

rápido desde a crise. Uma tendência

que pode não ficar por aqui: "Com a
recuperação do mercado de trabalho
bem consolidada, é possível que a re-
dução do desemprego contribua para
pressões salariais mais sólidas no futu-

ro", destaca uma nota de análise do BPI.

Economia abranda,
bolsas sobem e dívida
dispara. Os mercados
estão loucos?

Mercado ao rubro apesar do
fim do programa do BCE. Sinais
de abrandamento explicam
'euforia' mas não travam ganhos
nas ações

Depois de viverem em pânico os úl-
timos meses de 2018, os investidores
entraram eufóricos no novo ano. E
sedentos de comprar dívida pública.
A procura nas oito operações sindi-
cadas de lançamento de novas linhas
de obrigações em seis países do curo,
quase todos com níveis de dívida aci-
ma de 90% do PIB, somou €240 mil
milhões com recordes em Espanha
e Itália. No caso de Portugal, que co-
locou €4000 milhões de títulos a 10
anos ao juro mais baixo de sempre
em operações sindicadas, a procura
atingiu seis vezes o montante dispo-
nível. Não é por acaso que os juros
(yields) dos periféricos no mercado
secundário — onde os investidores
transacionam as obrigações depois
de emitidas — estão em queda desde
o final do ano passado (ver gráfico).

Este apetite pela dívida pode pa-
recer paradoxal, à primeira vista, já
que coincide com o início do fim do

programa de compra de dívida do
Banco Central Europeu (BCE). Seria
expectável, pelo menos em teoria,
que o fim do programa levasse a uma
subida dos juros mas, com a entrada
em força de investidores privados, isso

não está a acontecer.

Um comportamento que se deverá
também, em parte, aos sinais que sur-

gem da economia real. E, em particular,
aos sinais de abrandamento da econo-
mia mundial e da zona curo. A Europa
foi inclusive apanhada pelo choque da

quase entrada em recessão técnica na
Alemanha, o motor da zona, e da queda
de Itália nessa situação no segundo se-

mestre de 2018. Esta semana, também
a Comissão Europeia reviu significati-
vamente em baixa as previsões.

Uma eventual desaceleração da eco-
nomia tende a favorecer a aposta em
dívida pública por duas vias. Porque é

um ativo que paga um retorno periódi-
co que não depende do andamento da



economia. E porque, se o PIB da zona
curo desacelera e a inflação também,
o BCE deverá ser mais lento no aperto
da política monetária e isso tende a
valorizar as obrigações.

Regresso da ganância?

Um dos dados mais surpreendentes
é os investidores terem, literalmente,
sacudido as más notícias para trás das

costas e, ao mesmo tempo que acor-
reram às emissões de dívida pública
na zona curo, apostaram também em
força nas bolsas que estão a viver um
início de ano fulgurante (ver gráfi-
co). Ao contrário das obrigações, nas

ações seria expectável que as 'nuvens'

que se estão a formar no horizonte
pudessem refrear os investidores. Por
isso, os analistas nos EUA já falam
mesmo de regresso da ganância a Wall
Street. Na zona curo, a euforia é ainda
mais intrigante.

"Janeiro foi o primeiro mês sem o
escudo do QE (quantitative easing)
do BCE. Muita gente pensou que isso

seria um problema para as novas

emissões de dívida na zona curo. Mas
não foi, porque os bancos e outros in-
vestidores institucionais sentiram-se
encorajados pela ausência do BCE",
refere-nos Jonathan Fortun Vargas,
economista do Institute of Interna-
tional Finance (IIF), o areópago da
finança privada mundial.

Mas não há mistério na mudança
do 'sentimento' dos investidores para
a euforia. O que eles perceberam é

que houve uma pausa sincronizada no
aperto da política monetária dos prin-
cipais bancos centrais das economias
desenvolvidas, a começar pelo BCE e

pela Reserva Federal (Fed) dos EUA.
"Mário Draghi sinalizou que os riscos
voltaram a ser negativos. Isto tende a
atrasar ou a abrandar a tendência de

normalização das taxas de juro que to-
dos os agentes estavam a antecipar na
zona curo para depois do verão. A Fed
também alterou o discurso, sugerindo
que deixa a política monetária em
piloto automático", sublinha Ricardo
Cabral, professor na Universidade
da Madeira. "Estas mudanças leva-

ram os investidores a adquirir dívida
dos países periféricos o mais rápido
possível, sobretudo nas dívidas com
ratingàe investimento, como é o caso

português", acrescenta o economista.
A desaceleração da economia ale-

mã neutralizou os próprios 'falcões'
dentro do BCE. Uma subida das taxas
diretoras, que estão em mínimos his-

tóricos, está cada vez mais distante.
Os futuros da Euribor a três meses
apontam para terreno positivo só em
junho de 2021, quando em novembro
passado antecipavam que isso poderia
ocorrer um ano antes.

"Há sinais inclusive de que o BCE
poderá avançar com novos estímulos
monetários este ano, através de novas
linhas de financiamento TLTRO aos
bancos, o que também faz aumen-
tar a procura por ativos de taxa fixa",
conclui Filipe Garcia, presidente da
consultora Informação de Mercados
Financeiros.

JORGE NASCIMENTO RODRIGUES
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ANO DE OURO NOS MERCADOS OU ARMADILHA TEMPORÁRIA?
Depois do colapso bolsista do ano passado, com perdas de €9,5 biliões à
escala global, os mercados de ações estão ao rubro. Muitos analistas avisam

que se pode tratar de uma "armadilha" de euforia



Os juros
mais
elevados
do
mundo

À cabeça das taxas mais
altas estão obrigações
da Venezuela, Argentina
e Egito. O risco de
bancarrota é elevado

"O interesse pelos mercados
da dívida das economias emer-
gentes disparou depois da mu-
dança recente de discurso da
Fed", refere Jonathan Fortun
Vargas, economista do Insti-
tute of International Finance
(IIF). É um efeito colateral da

pausa no aperto da política
monetária da Reserva Federal
norte-americana (Fed). Ani-
mados pela travagem feita pela
Fed, "os investidores interna-
cionais demonstram apetite pe-
los ativos com juros altos que
se encontram nas economias

emergentes, apesar de esses

juros altos serem naturalmente
um reflexo do alto risco envol-
vido", continua o especialista
do lIF. Os juros mais elevados
concentram-se num grupo de
10 economias emergentes (ver
tabela). As decisões neste tipo
de títulos requerem uma aná-
lise cuidada do rating — em
regra, abaixo do grau de inves-

timento, em diversos níveis de
lixo financeiro —

, do risco de

incumprimento (medido em
termos de preço dos credit de-

fault swaps), do nível de dívida
pública e do contexto político.
O Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) considera como
linha vermelha, para efeitos de
análise de sustentabilidade da
dívida nas economias emergen-
tes, um rácio de dívida no PIB
acima do intervalo entre 63% e

78%. J.N.R.


