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Sumário Executivo 
 
No 4º trimestre de 2016, a economia portuguesa terá crescido 0.6% face ao trimestre anterior 
e 1.8% em termos homólogos. Esta estimativa decorre, em parte, da surpresa positiva dos 
últimos dados do PIB divulgados pelo INE, relativos ao 3º trimestre de 2016, que encerram um 
crescimento em cadeia de 0.8% e um crescimento homólogo de 1.6%. A estimativa ora avançada 
pelo NECEP, caso se concretize, asseguraria um crescimento de 1.3% em 2016, 0.4 pontos 
percentuais (p.p.) acima do previsto na anterior folha de conjuntura. 
 
A hipótese de ocorrência de efeitos pontuais não deve ser colocada inteiramente de parte, 
designadamente, os que decorrem da política orçamental que se tornou progressivamente mais 
intensa ao longo do ano passado, com a redução da taxa de IVA aplicável ao setor da restauração em 
julho e a reposição integral dos cortes dos vencimentos em outubro. Desta forma, a estimativa ora 
avançada para o crescimento trimestral do PIB encerra a incerteza adicional de poder refletir um 
estímulo orçamental e não tanto uma dinâmica subjacente mais forte da economia. Num contexto 
de relativa «neutralidade» do Orçamento do Estado para 2017, é de esperar uma propagação deste 
efeito ao 1º semestre do corrente ano, com a manutenção de variações homólogas do PIB no limiar 
dos 2%.  
 
Este efeito deverá favorecer o crescimento anual em 2017, com um novo ponto central de 1.7%, 
uma revisão em alta de 0.6 p.p. face ao indicado na anterior folha de conjuntura do NECEP, se bem 
que envolvendo um intervalo de previsão alargado. Passados estes efeitos pontuais, é de esperar o 
retorno a uma trajetória de crescimento moderado, projetando-se um crescimento do PIB em torno 
de 1.4% em 2018 e 2019. 
 
Os principais riscos da economia portuguesa continuam a ser de natureza financeira, quer os 
relativos à capitalização do setor bancário, quer ao processo de consolidação das finanças públicas. 
A meta do Governo para o défice público em 2016 (2.4%) afigura-se alcançável, mas os documentos 
oficiais divulgados publicamente não explicam, de forma clara, como será atingido. A manutenção 
de um elevado rácio da dívida pública (130% do PIB nominal) num contexto de crescente 
pressão sobre os juros permanece como um risco latente que pode condicionar, em particular, o 
financiamento do investimento. A fragilidade do investimento continua a ser, aliás, o principal 
motivo de preocupação. As perspetivas de crescimento moderado do produto no horizonte de 
previsão decorrem, também, do comportamento dececionante da formação bruta de capital fixo 
que deverá ter recuado no ano passado face a 2015. 
 
A conjuntura externa afigura-se agora ligeiramente mais benigna, com uma recuperação mais 
forte na zona euro e perspetivas surpreendentemente otimistas para a economia norte-americana, 
apesar dos riscos inusitados que rodeiam a nova administração de Trump. Incerto permanece o 
processo em torno do Brexit, não sendo ainda completamente claro qual poderá ser o seu impacto 
em termos da economia europeia e mundial. 
 

Previsões do Católica Lisbon Forecasting Lab – NECEP 
Região Indicador 3T16a) 4T16 2016 2017 2018 2019 

Portugal 

PIB (variação em cadeia) 0.8 0.6 - - - - 
PIB (variação homóloga/média anual) 1.6 1.8 1.3 1.7 1.4 1.4 
Consumo privado (variação cadeia) 0.4 0.6 - - - - 
Consumo privado (var. hom./média) 1.9 2.5 2.1 1.5 1.4 1.4 
Taxa de desemprego 10.5 10.5 11.1 10.4 10.2 10.0 
Taxa de inflação média 0.6 b) 0.6 b) 0.6 1.2 1.5 1.6 

Zona 
Euro 

PIB (variação em cadeia) 0.3 0.6 - - - - 
PIB (variação homóloga/média anual) 1.7 1.8 1.7 1.5 1.7 1.7 

a) Valores oficiais (INE/Eurostat); b) Valores no final do trimestre. 
 


