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09 de novembro de 2015 

 De acordo com a nossa projeção, o PIB português deverá apresentar 

uma taxa de variação em cadeia de 0,4% no terceiro trimestre, o que 

representa uma ligeira desaceleração face à expansão de 0,5% no período 

anterior. Em termos homólogos, espera-se um crescimento de 1,8%, o 

mais elevado desde o segundo trimestre de 2010. 

 Esta projeção assume a continuação do dinamismo do consumo não-

duradouro e do investimento em ativos fixos, num quadro de baixos 

níveis do preço do petróleo e das taxas de juro. Em contraste, a aquisição 

de bens duradouros e o investimento em material de transporte deverão 

abrandar substancialmente, tal como as exportações e as importações, no 

último caso implicando um contributo nulo das exportações líquidas. 

 Caso este cenário se verifique, o efeito de carry-over fixar-se-á em1,6%, 

em linha com a projeção do OE 2015. 
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Fonte: Datastream; Millennium bcp 

A economia portuguesa deverá manter níveis de crescimento robustos no 3º trimestre, num quadro 
de dinamismo da procura interna e de equilíbrio das contas externas 
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Taxa de variação 3º T - Previsão Mbcp 2ºT 

Trimestral (tvt) 0,4 0,5

Homóloga (tvh) 1,8 1,6

Efeito de carry-

over  (1) 1,6 1,4

PIB 2015

(1) O efeito de carry-over corresponde à taxa de crescimento 
do PIB no conjunto do ano, assumindo que o valor do PIB 
se manteria constante nos trimestres que faltam para 
completar o ano.  
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