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PRIMEIRA MÃO

A dimensão das consequências eco-
nómicas para a UE e Portugal de-
penderá das decisões de Moscovo 
quanto ao abastecimento energéti-
co e da duração do conflito, bem 
como da sua extensão geográfica, 
defendem economistas e empresá-
rios ouvidos pelo JE que antecipam 
já um impacto “inevitável”. O pri-
meiro-ministro, António Costa, 
também sinalizou que é prematuro 
avaliar os efeitos do conflito Rús-
sia/Ucrânia na retoma europeia e 
da economia portuguesa. 

Sendo o principal fornecedor de 
gás natural e uma fonte relevante de 
outros bens intermédios, o maior 
risco decorre da subida dos preços 
da energia, algo que irá depender do 
que decidir o Kremlin quanto ao 
fornecimento à Europa. 

Sandra Fernandes, especialista 
em relações internacionais e profes-
sora na Universidade do Minho, re-
lembra que a suspensão do Nord 
Stream 2 impede a expansão dos ní-
veis de consumo, e não os níveis 
atuais. “Não se espera que o efeito 
seja muito grande na economia rus-
sa nem nas europeias”, projeta. 

Pedro Brinca, economista e pro-
fessor na NOVA SBE, destaca que 
“Portugal até tem uma exposição [à 
energia russa] comparativamente 
mais baixa que outros países”, ilus-
trando assim os impactos assimétri-
cos nos vários Estados-membros. 

“Em termos económicos a Rússia é 
pequenina, a Polónia exporta mais 
para a UE”, ilustra. No entanto, as re-
lações comerciais de economias 
como a francesa ou a alemã podem 
significar impactos maiores nesses 
países e subsequentes efeitos no seu 
comércio com Portugal”, relembra 
Pedro Braz Teixeira, economista e 
diretor do gabinete de estudos do 
Fórum para a Competitividade. Luís 

Campos e Cunha, economista e pro-
fessor na NOVA SBE acrescenta, por 
seu turno, que “as exportações por-
tuguesas para a Rússia estão com-
prometidas, o que poderá afetar al-
guns sectores de forma significativa”. 

Por outro lado, a evolução dos 
custos da energia poderá afetar as 
expectativas de médio-prazo de in-
flação. Mesmo sem comprar gran-
des volumes de gás diretamente à 
Rússia, Portugal está sujeito às cota-
ções internacionais de várias 
commodities. Miguel Faria e Castro, 
economista sénior da Reserva Fede-

ral de St. Louis, frisa: o barril de 
Brent passou esta quinta-feira os 
105 dólares (93,99 euros), o que re-
presenta “um choque de procura 
agregada que pode conduzir a esta-
gflação”. Este perigo torna ainda 
mais difícil o regresso das regras or-
çamentais europeias, acrescenta. 

No médio-prazo, o economista 
Francesco Franco identifica um 
possível efeito positivo: uma “acele-
ração europeia para se tornar ener-
gética e estrategicamente mais inde-
pendente”. Isto obrigará a “repensar 
parte da política e os Estados-mem-
bros terão de facilitar uma centrali-
zação de recursos”, finaliza o docen-
te da NOVA SBE. 

Ontem, o primeiro-ministro dis-
se que é preciso saber qual é a exten-
são e duração da guerra na Ucrânia 
e também a resposta de Moscovo às 
sanções europeias para avaliar o po-
tencial impacto nas contas públicas, 
sinalizando que é “cedo para avaliar” 
o efeito do conflito militar a no Or-
çamento do Estado para este ano. 
Alguns dos pressupostos do 
OE2022, já se tinham alterado como 
o preço do petróleo que nesta quin-
ta-feira bateu novos recordes devi-
do à instabilidade no leste da Euro-
pa. O presidente da CIP não tem dú-
vidas: “certamente a retoma será 
afetada. Quão gravemente, não 
quero especular”. António Saraiva 
destaca o impacto económico em 
Portugal do conflito entre a Ucrânia 
e a Rússia decorre principalmente 
do aumento dos custos energéticos. 
 
CIP alerta: a caminho  
de uma tormenta 
António Saraiva deixa o alerta: “es-
tamos a caminho de uma tormenta 
pela dependência que temos dos di-
ferentes produtores de energia”, no-
meadamente, diz, a pressão sobre os 
custos energéticos. Este responsável 
defende que “num momento em 
que estamos a sair da crise pandémi-
ca, levamos com este efeito. A eco-

GUERRA NA UCRÂNIA

Impacto na 
economia é 
inevitável, mas é 
prematuro medir 
revés na retoma
Extensão e duração da guerra na Ucrânia são as variáveis que fazem 
depender a avaliação da dimensão do impacto na economia 
portuguesa, que após a pandemia tem outra “tormenta” pela frente.
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nomia portuguesa está ameaçada 
por esta questão geopolítica”. Des-
taca aqui que as empresas portugue-
sas, nomeadamente do setor têxtil, 
já estavam a sentir um aumento “ex-
ponencial “dos preços do gás natu-
ral, exemplificando que em alguns 
casos registou-se um aumento da 
fatura de 100 mil para 400 mil euros 
com a renovação de contratos. A es-
tes custos, frisa, somam-se ainda os 
da logística e outros como o do car-
tão e das embalagens. 

António Saraiva avisa ainda que 
“o aumento do preço do gás vai em-
purrar o preço da eletricidade por-
que algumas centrais são a gás natu-
ral, o que vai pressionar mais a in-
flação e o aumento dos juros”. O mi-
nistro do Ambiente disse já nesta 
quarta-feira que será “inevitável” 
uma subida dos preços para quem 
consome gás diretamente, ou seja, 

maioritariamente a indústria, en-
quanto os consumidores no merca-
do regulado estão protegidos das 
subidas perspetivadas.  

O líder da CIP afirma que ao nível 
dos “perigos externos, a retaliação 
russa vai agravar muito mais os cus-
tos energéticos”, realçando que tal 
exige “um trabalho do governo jun-
to da UE, com um papel de perma-
nente exigência de alternativas de 
consumo”. Sugere aqui um meca-
nismo de “compras conjuntas”. An-
tónio Saraiva recorda que “a maior 
parte dos Estados europeus tem 
enorme dependência do gás natu-
ral e não se criaram alternativas”,  
numa referência ao facto de a Rús-
sia ser responsável pelo forneci-
mento de cerca de 40% do gás con-
sumido em países europeus e usar 
esse serviço como principal arma 
geopolítica.  
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Inflação pressiona BCE  
A inflação vinha já preocupando 
os bancos centrais dos Estados-
-membros e da UE, com a insti-
tuição liderada por Christine La-
garde a reconhecer, nas reuniões 
de política monetária mais re-
centes, que a pressão nos preços 
se estava a mostrar maior e mais 
persistente do que o estimado. 
As apostas de grande parte dos 
analistas e mercado apontavam 
para uma subida das taxas de juro 
mais cedo do que inicialmente 
estimado, com uma forte perspe-
tiva de aumentos já este ano, mas 
a incerteza agravou-se agora com 
o cenário no leste europeu. 

Já o governador do Banco de 
Portugal defendeu esta semana 
que uma revisão em alta  não deve 
ser motivada por tensões geopolí-
ticas. ■

As exportações de bens portugue-
ses para a Rússia aumentaram 
0,6% em 2021 para 178,4 milhões 
de euros (com um peso de 0,3% do 
total), e as importações mais do 
que duplicaram para cerca de mil 
milhões de euros (0,8% do total). 
No final do ano passado. Moscovo 
era o 37.º cliente de Lisboa e seu 
13.º fornecedor. Apesar do pouco 
peso das ligações comerciais dire-
tas com russos e ucranianos, teme-
se agora que com o conflito entre a 
Rússia e a Ucrânia, sejam afetados 
os negócios e comércio com o res-
to do mundo, nomeadamente a 
União Europeia. 

As trocas comerciais com Mos-
covo, explica ao JE o secretário de 
Estado da Internacionalização, Eu-
rico Brilhante Dias, têm “um peso 
pequeno” no bolo global portu-
guês, inserindo-se “num quadro 
em que as nossas relações econó-
micas já eram pautadas por um re-
lacionamento com sanções, desde 
o evento da Crimeia”. 

“Ao mesmo tempo, temos tam-
bém contrassanções da Federação 
Russa aos exportadores europeus”, 
acrescenta, o que dificulta a tarefa 
dos “aproximadamente 560 expor-
tadores de bens” portugueses, que 
se concentram sobretudo nos “sec-
tores da cortiça, casa e, evidente-
mente, dos vinhos”. 

O conflito na Ucrânia terá im-
pacto incontornáveis na economia 
global e, em específico, na euro-
peia, onde a questão energética le-
vava já a subidas da inflação, de-
vendo agora agravar-se. No caso 
português, este será o principal 
efeito sentido, dado que as relações 
comerciais com ucranianos e rus-
sos representam apenas uma pe-
quena porção do comércio inter-
nacional e investimento estrangei-
ro no país. 

Em 2021, Portugal importou, 
segundo os dados do INE, 1.068 
milhões de euros de bens russos e 
297 milhões de euros de bens ucra-
nianos, tendo exportado para estes 
países, respetivamente, 178 mi-
lhões e 36 milhões de euros. No 
caso ucraniano, ambos os valores 
ultrapassam o registado em 2019, 
antes da pandemia afetar  o comér-
cio internacional, mas o mesmo 
não se verifica com a Rússia, a 
quem Portugal comprara 1.093 

milhões de euros em bens e vende-
ra 194 milhões no último ano an-
tes da pandemia. Já “o investimen-
to direto estrangeiro (IDE) russo 
na economia portuguesa tem um 
stock muito próximo dos 300 mi-
lhões de euros e está disperso por 
vários sectores”, com “uma dimen-
são imobiliária com alguma rele-
vância”. “Do ponto de vista do 
nosso stock global, andará perto 
dos 0,2% do stock com que fecha-
mos 2021”, detalha Brilhante Dias. 

Para o presidente da AEP, Rús-
sia e Ucrânia não são mercados 
fortes nas relações bilaterais, mas 
há outros mercados que acabam 
por sentir o impacto e, como Por-
tugal exporta 70% da sua produ-
ção, “o cenário fica mais complexo 
e difícil para as empresas”. 
 
Energia irá impactar  
Apesar das limitadas ligações co-
merciais diretas com a Rússia, a 
dependência energética europeia é 
transversal à economia portugue-
sa, com as compras diretas de gás 
natural liquefeito por Lisboa a 
Moscovo a terem começado ape-
nas em 2019, mas a dispararem ra-
pidamente dos 91,8 milhões de 
metros cúbicos para os 572,8 em 
2021, segundo os dados da Direção 
Geral da Energia e Geologia. Este 
será um dos veículos do aumento 
de preços da energia em Portugal, 
onde a inflação em janeiro se man-
teve como a segunda mais baixa da 
zona euro, mas a variação homólo-
ga dos produtos energéticos che-
gou já aos 12% em janeiro, quando 
o índice de preços no consumidor 
(IPC) aumentou 3,3%. Por outro 
lado, o anúncio da suspensão da 
certificação do Nord Stream 2 
condiciona o abastecimento futuro 
de gás ao mercado europeu. Isto 
resultou já numa aceleração da co-
tação dos contratos futuros do 
bem, que dispararam cerca de 13% 
esta terça-feira, o que manterá a 
inflação elevada no espaço da 
moeda única por um período ain-
da mais longo do que o esperado. ■ 

 
 

EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES

Trocas comerciais 
com Moscovo “têm 
um peso pequeno” 
na balança comercial

Secretário de Estado da Internacionalização 
destaca sectores do vinho, cortiça e casa nas 
exportações para a Rússia. Valem 178 milhões
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CORTAR A DIREITO

Contracorrente

A compreensão dos pre-
sentes acontecimentos 
na Ucrânia deve passar 

por procurar perceber quem 
beneficia com uma guerra na 
Europa, tanto ponto de vista 
geoestratégico como geoeco-
nómico. A Rússia tem sido 
apresentada pelo mainstream 
comunicacional como a grande 
perturbadora da paz no Velho 
Continente. A grande respon-
sável pela tensão que se está 
presentemente a viver. Contu-
do, os motivos do envolvimen-
to dos EUA e da Rússia naquela 
região devem merecer uma re-
flexão desapaixonada.  

Parece razoável afirmar que 
os prejuízos de uma confronta-
ção militar na Ucrânia para a 
Rússia superam largamente os 
benefícios. Salvaria da chacina 
a população russa ucraniana, 
mas pouco mais de positivo daí 
adviria. As consequências ne-
gativas desse ato seriam drama-
ticamente nefastas.  

Fechar-se-ia a porta para a 
Rússia discutir com os seus par-
ceiros europeus uma nova ar-
quitetura de segurança na Eu-
ropa, para além das sanções 
económicas que a colocaria de 
rastos, se o presidente Joe Biden 
concretizar a ameaça de excluir 
Moscovo do sistema SWIFT. 
Assim como perderia os fundos 
que lhe permitiram recuperar 
das sanções impostas em 2014. 
Internamente, a imagem de Pu-
tin seria seriamente afetada. 
Esta é uma guerra que a popula-
ção russa não quer nem está 
preparada para abraçar. 

Do ponto de vista geoestra-
tégico e geoeconómico, Wa-
shington seria o grande benefi-
ciado da ação militar russa. Te-
ria um excelente pretexto para 
colocar Moscovo de rastos, 
privando-a das receitas da ven-
da do gás e do petróleo à Euro-
pa, e para isolá-la internacio-
nalmente, tornando-a um Es-
tado pária.  

A Alemanha também não se-
ria poupada. A impossibilidade 
de aceder ao gás russo colocá-
la-ia na dependência do gás de 
xisto americano, mais caro do 
que o russo, com repercussões 
dramáticas para a economia 
alemã e europeia. Washington 
vê o Nord Stream 2 como uma 
ameaça ao seu poder na Euro-

pa, como uma janela que se 
abre para relações promissoras 
da Europa com a Ásia.  

O aprofundamento das rela-
ções entre a Alemanha e a Rús-
sia é visto com preocupação na 
Casa Branca. Berlim pagaria 
caro a aleivosia da ex-Chance-
ler Angela Merkel ter afirmado 
um dia ‘’que a Europa deveria 
tomar o seu destino nas suas 
próprias mãos.’’ 

A ambição de a Europa im-
plementar um projeto de auto-
nomia estratégica ficaria irre-
mediavelmente comprometi-
do, e iria condicionar também 
o novo conceito estratégico da 
União Europeia (“Bússola Es-
tratégica”), em laboração. Algo 
semelhante ocorreria com o 
Conceito Estratégico da 
NATO na forja, a ser aprovado 
na Cimeira da Organização, 
em junho deste ano, materiali-
zando o reforço da posição dos 
EUA na Europa. 

Em última análise, uma guer-
ra na Europa serviria para legiti-
mar a presença militar norte-
americana no continente, au-
mentando a dependência euro-
peia de Washington a todos os 
níveis, em particular ao nível 
económico. O sonho de um 
projeto geopolítico autónomo 
na Europa ficaria condenado no 
curto e médio prazo, remetendo 
a Europa para um apêndice es-
tratégico de Washington.  

No plano interno, um confli-
to na Ucrânia desviaria a aten-
ção da sociedade americana 
para a desastrosa retirada das 
forças norte-americanas do 
Afeganistão, e dos problemas 
de governação da Administra-
ção Biden, responsáveis pela 
sua baixa popularidade. Por ou-
tro lado, um conflito na Ucrâ-
nia representa para os EUA 
uma oportunidade estratégica 
semelhante à de março de 2003, 
que levou à invasão do Iraque.  

Não sendo, por princípio, as 
guerras jogos de soma positi-
va, não será difícil perceber 
quem serão os ganhadores e os 
perdedores de uma guerra na 
Europa. ■
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