
Portugal
saida
recessão
técnica
mas ainda
não chega
INE deve confirmar amanhã
subidade 0 2 a 0 6 do
PIB no segundo trimestre

PIBDois anosemeio depois deaeco
nomiacomeçaracairapique o INE
deve anunciar amanhã a saída do

País da recessão técnica antecipam
bancos e centros de investigação Ex
portações são aprincipal causada
boa notícia Mas o valor ainda não

chegaparaa economia terminaro
ano acrescer
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Portugal saidarecessão técnica
mascomdificuldadespelafrente
Conjuntura Ao fim de dez trimestres consecutivos a destruir riqueza o PIB pode ter crescido emboramarginalmen
te de abril ajunho Aconfirmação da boa notícia deverá acontecer amanhã quando saírem os números do INE

ANA MARGARIDA PINHEIRO

Nos números que vai divulgar
amanhã o INE InstitutoNacional
de Estatística deverá anunciar
umasaídade Portugal da recessão
dois anos e meio dez trimestres
consecutivos depois de a econo
mia ter começado a cair a pique
As várias previsões avançadas por
bancos e centros de investigação
universitários apontamparauma
subida entre 0 2 e
0 6 do PIB no se
gundo trimestre mo
tivada pelaboa pres
tação das exporta
ções e pela melhoria
ainda que tímida do
consumo interno
emboraaindaemter

reno negativo
Aconfirmar seain

versãono segundo tri
mestre ovalordoPIB
este anopode serme
lhordo que o espera
do pelo Governo e
pela troikapara2013
Ainda assim umvalor
insuficientepara levaro PIB para
terrenopositivo no totaldo ano

Mas como se explica o cresci
mento inesperadodaeconomiade
abril ajunho Simples as exporta
ções dão omaior contributo Oco
mércio internacional aumentou

3 no acumulado dos primeiros
seismesesdeste ano comparativa
mente a igualperíodo do ano pas
sado Se a contabilidade forrealiza

da trimestralmente avariaçãoho
móloga é duas vezes superior
6 3 Paraos númerosentra a con

tribuição do turismo que é cal
culado como exportação
Comparado comosapenas0 8

de subidadas exportaçõesprevistas
no Orçamento Retificativo é um
salto substancial Aparentemente
o motor externo está outra vez a
funcionar

Também o desemprego cedeu
em junho pela primeira vez em

dois anos E apesarde
estarem 881 mil por
tugueses semempre
go são menos 66 2
mil 7 do que nos
primeiros três meses
do ano Mais umavez
o verão efeito sazo
nal e o turismo volta
ram a darumcontri
buto essencial

Mashámais Tam

bémemjunho con
sumo privado e ativi
dade económica in
dicador coincidente
mensalpara a evolu
ção homóloga do

Banco de Portugal que acumu
lam dois anos consecutivos de
quedas mensais melhoraram
apesar de semanterem negativos
E até asvendas de automóveisque
tiveram em2012 opiorano dosúl
timos27 voltaram ao crescimento
no sextomês doano mais 17 1

Pode nãoser suficiente para in
verter a tendência de queda da
economia durante o ano mas é

umbom sinal disse o economis
ta Miguel Beleza aoDN Dinheiro
Vivo O antigo ministro deCavaco
Silva lamenta que o segundo tri
mestre reflita um crescimento
pontual daeconomiaque não será
suficientepara impulsionar o cres
cimento no final do ano mas as
sumeque começaracrescer ainda
que de forma tímida no segundo
trimestre de 2013 dámais forçaà
ideia de que em 2014 poderemos
começarrealmentea crescer e adi
minuir o desemprego jovem que
é o maiorproblema do País
TambémAntónioNogueiraLei

te rejeita que se possa falar no fim
dacrise Émelhor terumresulta
dopositivo no trimestre do quever
aeconomiaa continuar a cair con
secutivamente mas não tenho
qualquer dado que permita falar
emfim da recessão Como refere

ainda temos um ajustamento
duro pela frente que dificilmente
será acompanhado de crescimen
to O economista entende que o
Governo não pode utilizar este
trunfo para negociar com a troika
Os técnicosvão ver esta evolução
comoumresultado doprocesso de
ajustamento edo caminho prosse
guido e não como umaforma de
aliviar asmetas traçadas afirma

Jáo economista José Reis subli
nha que isto não passa de um
jogo gratuito de números mas no
fundo o que temos é umconjunto
mais vasto de indicadores que
não se comportam da mesma
maneira do que o PIB As exporta
ções estão a evoluir bem mas fal
ta criação de emprego compro
misso salarial estabilização labo
rai o olhar de confiança sobre o
futuro próximo

Previsões
Pelaprimeiravezemmais de
doisanos aeconomianadonal
parecedar sinaisdealívio As
previsões apontamparaumse
gundo trimestrepositivo acres
cerentre0 2 e0 6

Universidade Católica

A estimativamais otimista
é a do gabinete de estudos
daUniversidade Católica que
calcula que o PIB terá crescido
0 6 de abril ajunho de 2013
pondo fim a dez trimestres
consecutivos de contração
económica

Montepio
OMontepio apresentou este
mês as suas previsões para o de
sempenhodaeconomiadeabril
a junho e antecipa um cresci
mento de 0 4 A instituição
considera que o consumo
privado e o sector industrial
estão na origem damelhoria

CréditSuisse

Num relatório divulgado na se
mana passada o banco suíço
antecipa uma viragem da eco
nomia no euro e dá Portugal e
Grécia como exemplos de re
cuperação Para Portugal a pre
visão aponta para umcresci
mento emcadeia de 0 3

Diário Notícias

1/2

S/Cor

809

56361

Nacional

Informação Geral

Diario

Tiragem:
Âmbito:

Classe:

Periodicidade: Temática:

Dimensão:

Imagem:
Página (s):13082013

Economia


