
PORTUGAL 

O crescimento do PIB deverá manter-se acima dos 2 % em 2018 e 2019. A 
recuperação continuará a ser apoiada pelas reformas do passado e pelas 
condições favoráveis do comércio externo e da procura interna. A atividade de 
investimento será sustentada por uma maior absorção dos fundos estruturais da 
União Europeia em 2018. O crescimento do consumo permanecerá sólido, 
refletindo o forte aumento do emprego.  

A orientação da política orçamental será moderadamente expansionista em 
2018, devendo passar a neutra em 2019. Trata-se de uma abordagem adequada, 
tendo em conta a necessidade de manter a sustentabilidade orçamental no médio 
prazo, sem comprometer a recuperação económica. Esta poderá ser consolidada 
através de reformas que aumentem a produtividade tais como as destinadas a 
melhorar as qualificações. Entre estas incluem-se medidas adicionais para 
melhorar a eficiência do sistema de ensino profissional e apoiar a acumulação de 
competências e qualificações na componente de formação geral do ensino. Este 
último sairia beneficiado com melhorias na formação dos professores e um maior 
apoio aos alunos em risco de retenção. 

As condições económicas internas e externas melhoraram 

O crescimento económico registou uma subida em 2017, impulsionado pelo 
aumento não só da procura interna, mas também das exportações. O consumo 
privado tem-se apoiado no forte crescimento do emprego, tanto na indústria 
transformadora como no setor dos serviços. A melhoria das condições de emprego 
também têm vindo a contribuir para um aumento significativo da taxa de participação 
no mercado de trabalho. O comércio externo e o investimento têm beneficiado das 
condições económicas mais favoráveis nos principais mercados de exportação 
portugueses, sobretudo na União Europeia. O comércio externo e o investimento têm 
também beneficiado do reforço recente da capacidade de produção na indústria 
automóvel. Não considerando fatores de carácter extraordinário (incluindo a 
recapitalização de um grande banco público), a influência exercida pela política 
orçamental na atividade económica foi globalmente neutra em 2017.  

Portugal 

Fonte: base de dados OECD EO 103 (Perspectivas Económicas 103 da OCDE). 
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O fraco crescimento da produtividade compromete a sustentabilidade da 
retoma 

O investimento público apoiará o crescimento económico em 2018, com uma política 
orçamental moderadamente expansionista e uma previsível subida acentuada das 
taxas de absorção dos fundos estruturais da UE. Embora os défices orçamentais 
tenham baixado significativamente desde 2010, a dívida pública permanece muito 
elevada. Neste contexto, a planeada redução do défice orçamental é considerada 
apropriada.  

Portugal: Procura, produção e preços 

O consumo das famílias beneficiou da melhoria das condições no mercado de trabalho 
e do ligeiro abrandamento do ritmo de desalavancagem do setor privado. Não 
obstante, tanto o consumo como o investimento continuam a ser condicionados pelo 
baixo crescimento da produtividade laboral. O sistema de ensino poderia dar um 
maior contributo para elevar os níveis das qualificações e reduzir o nexo causal entre 
os resultados da aprendizagem e as origens socioeconómicas dos alunos. Existe, por 
exemplo, margem para aumentar a eficiência do sistema de ensino profissional e 
prestar mais apoio individualizado aos alunos em risco de retenção.  

O Governo anunciou também a intenção de empreender reformas fiscais nos 
próximos anos. Tendo em conta que as famílias com rendimentos mais baixos têm 
uma maior propensão marginal para o consumo, as medidas previstas no sentido de 
aumentar a progressividade dos escalões de imposto sobre o rendimento e de criar um 
complemento salarial para as famílias com baixos rendimentos poderão apoiar a 
atividade económica. Essas medidas também poderão promover a inclusão. Não 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Current prices 
EUR billion 

GDP at market prices  173.1 1.8 1.6 2.7 2.2 2.2 

Private consumption  114.1 2.3 2.1 2.3 1.9 1.9 

Government consumption  32.2 1.3 0.6 -0.2 0.7 -0.1 

Gross fixed capital formation  26.0 5.8 1.5 9.1 5.9 6.8 

Final domestic demand  172.3 2.6 1.7 2.9 2.4 2.4 
  Stockbuilding1

 0.5 0.1 -0.1 -0.1 0.1 0.0 

Total domestic demand  172.8 2.7 1.6 2.8 2.4 2.4 

Exports of goods and services  69.4 6.1 4.4 7.8 5.8 4.3 

Imports of goods and services  69.0 8.5 4.2 7.9 6.4 4.7 

 Net exports1  0.3 -0.9 0.1 0.1 -0.2 -0.1 

Memorandum items

GDP deflator     _ 2.0 1.5 1.4 1.4 1.3 

Harmonised index of consumer prices     _ 0.5 0.6 1.6 1.1 1.7 
Harmonised index of core inflation2

    _ 0.6 0.9 1.2 0.5 1.7 

Unemployment rate (% of labour force)     _ 12.4 11.1 8.9 7.5 6.6 

Household saving ratio, net (% of disposable income)     _ -3.2 -2.2 -2.6 -4.0 -4.5 
General government financial balance3 (% of GDP)     _ -4.4 -2.0 -3.0 -0.7 -0.2 

General government gross debt (% of GDP)     _ 150.7 147.6 148.1 145.0 141.6 

General government debt, Maastricht definition (% of GDP)     _ 128.8 129.9 125.7 123.1 120.0 

Current account balance (% of GDP)     _ 0.1 0.6 0.5 -0.3 -0.5 

1.  Contributions to changes in real GDP, actual amount in the first column. 
2.  Harmonised index of consumer prices excluding food, energy, alcohol and tobacco.
3.  Based on national accounts definition. 
Source: OECD Economic Outlook 103 database.

   Percentage changes, volume 
(2011 prices)
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obstante, seria oportuno reforçar o peso das formas de tributação que provocam 
menos distorções na estrutura fiscal: os impostos sobre o património imobiliário têm 
um peso relativamente baixo e a aplicação de taxas reduzidas nos impostos sobre o 
consumo implica perdas de receita substanciais.   

O crescimento irá abrandar, mas continuará sólido 

O crescimento deverá desacelerar ligeiramente mas prevê-se que continue 
elevado. O crescimento do consumo será sustentado por melhorias contínuas nas 
condições do mercado de trabalho. A redução progressiva dos recursos não utilizados 
na economia induzirá uma subida moderada da taxa de inflação ao longo dos 
próximos anos. Um risco para estas projeções é a possibilidade de ocorrer um novo 
choque no setor bancário que requeira apoio financeiro estatal que inflacione os 
custos de endividamento. Apesar de algumas melhorias nos anos recentes, o setor 
bancário continua a apresentar ativos de má qualidade e baixos níveis de 
rentabilidade. Sendo um importador líquido de petróleo, qualquer tensão geopolítica 
que resulte numa pressão em alta significativa nos preços do petróleo teria um 
impacto negativo na economia portuguesa. A reversão de algumas medidas de 
reformas anteriores do mercado de trabalho, como o banco de horas individual, 
poderia afetar negativamente o crescimento do emprego. Uma evolução económica ou 
financeira negativa poderá ter um impacto particularmente grave na economia 
portuguesa, dado que o elevado nível atual da dívida pública limita a capacidade de 
resposta da política orçamental. 
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