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ECONOMIA

CRESCIMENTO

Economia
portuguesa
cresceu 4,4%
em 2021
As vendas a retalho
subiram 4,1%
em outubro e 5,4%
em novembro
face aos mesmos
meses de 2019

Projeções dos economistas
ouvidos para o último trimestre
de 2021 oscilam entre 4,2% e 5,3%
Sónia M. Lourenço
A economia portuguesa resistiu
à crise política espoletada pelo
chumbo do Orçamento do Estado e ao agravamento da situação
sanitária e manteve a trajetória
de recuperação da crise pandémica no último trimestre de
2021. É esse o cenário de todos
os economistas ouvidos pelo Expresso, antecipando a estimativa

rápida que o Instituto Nacional
de Estatística (INE) deve publicar no último dia de janeiro, já
depois das eleições legislativas
antecipadas de dia 30.
Com informação ainda parcelar, todas as projeções apontam para um crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB)
nos últimos três meses de 2021,
tanto em termos homólogos
(por comparação com o mesmo período de 2020), como
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em cadeia (em relação ao trimestre anterior). Mas o grau
de otimismo é variável e os
números têm uma dispersão
significativa. A previsão mais
conservadora, do BPI, aponta
para um incremento do PIB no
quarto trimestre, em termos
homólogos, de 4,2%, enquanto
a mais otimista, do Millennium
bcp, chega aos 5,3%. Pelo meio,
ﬁcam a Católica Lisbon/Forecasting Lab (4,4%), o Grupo

de Análise Económica do ISEG
(4,7%), e o Santander (5%). A
média indica um crescimento
de 4,7%, o que compara com
4,2% nos três meses anteriores.
Caso este número se conﬁrme,
o PIB do quarto trimestre vai ﬁcar 2,5% abaixo do registado no
mesmo trimestre de 2019, o último sem o efeito da pandemia
de covid-19 sobre a atividade
económica em Portugal.
Já em cadeia, as previsões
para o crescimento do PIB nos
últimos três meses de 2021 oscilam entre os 0,3% do BPI, e
os 1,4% do Millennium bcp. A
média aponta para um incremento de 0,8%, o que compara
com uma subida de 2,9% no trimestre anterior.
Quanto ao crescimento da
economia portuguesa no conjunto de 2021, as projeções ﬁcam entre os 4,3% do BPI e da
Católica Lisbon/Forecasting
Lab, e os 4,5% do Millennium
bcp e do Santander, com o Grupo de Análise Económica do
ISEG a apontar para 4,4%. A
média ﬁca, precisamente, nos
4,4%, um valor abaixo dos 4,8%
previstos pelo Governo, pelo
Banco de Portugal (BdP) e pela
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE). Caso se conﬁrmem estes 4,4%, a recuperação
em 2021 será insuﬁciente para
compensar o trambolhão de
8,4% sofrido em 2020, com o
PIB a ﬁcar 4,4% abaixo do patamar de 2019. E a economia
portuguesa, depois de ter caído
mais do que a média da zona
euro em 2020, deverá ter crescido menos em 2021.

Indicadores abrem
boas perspetivas
O que nos dizem os indicadores disponíveis sobre os últimos
três meses de 2021? “Quase
todos têm evoluções positivas
em outubro e novembro, com
desaceleração em dezembro”,
salienta Paula Carvalho, economista-chefe do BPI. A síntese
de conjuntura do ISEG aponta
no mesmo sentido: “Os dados
dos indicadores quantitativos
disponíveis mostram um crescimento robusto em outubro e
novembro, que terá sido algo
refreado em dezembro com a
nova vaga da pandemia.”
Entre esses indicadores, destacam-se os movimentos na rede
Multibanco (levantamentos e
operações de pagamento eletrónico), com crescimentos de
5,4% em outubro, 10,7% em novembro, e 7% em dezembro face
a 2019, ou as vendas a retalho,
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com incrementos de 4,1% em
outubro e 5,4% em novembro
face a 2019. Além disso, a produção na construção acelerou
em novembro, situando-se 1,6%
acima de 2019, e as vendas de
cimento estavam em dezembro
20,4% acima de 2019 e 12,3%
acima de 2020. Acresce que em
novembro o volume de negócios na indústria ﬁcou 10,9% e
16,6% acima de 2019 e de 2020,
respetivamente, e o volume de

O PIB de 2021
terá ﬁcado 4,4%
abaixo de 2019
negócios nos serviços aumentou
21,7% em termos homólogos,
com forte recuperação do alojamento, restauração e similares.
“Já estamos acima do dos valores pré-pandemia, o que dá boas
perspetivas sobre a evolução da
conjuntura para o último trimestre de 2021”, aponta Pedro
Brinca, professor da Nova SBE.
Já na frente externa, as exportações de turismo em outubro
e novembro “comportaram-se
melhor do que sazonalidade
ditaria” e nos bens veriﬁcou-se
um “crescimento sustentado e
forte”, salienta Paula Carvalho.

Olhando já para 2022, um
dos poucos dados disponíveis é
o indicador diário de atividade
económica (DEI), calculado pelo
BdP, que “sugere que o arranque do ano está a ser bastante
fraco”, destaca João Borges de
Assunção, professor da Católica
Lisbon. Lembra, contudo, que
“a severidade do conﬁnamento
na primeira quinzena de 2022
é maior do que a equivalente de
2021, pelo que é preciso aguardar por mais dados”. E antecipa
que “talvez no ﬁnal deste ano se
atinja o nível de atividade económica do quarto trimestre de
2019”. Um patamar que o Santander estima que seja atingido
no terceiro trimestre e o BPI a
partir do segundo semestre.
Pedro Brinca remata com um
alerta: “O grande perigo para
2022 é o ﬁm das moratórias de
crédito e o que podem implicar
medidas que possam ser tomadas para abrandar a inflação,
com a disciplina orçamental à
cabeça, com redução das operações de compra de dívida por
parte do Banco Central Europeu, e, eventualmente, até com
uma subida das taxas de juro.
Para já, nem as falências, nem
o desemprego parecem estar a
subir, mas o verdadeiro teste só
virá em 2022”.
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