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Flash de Previsão do PIB 
16 de outubro de 2014 

 A nossa primeira projeção para o terceiro trimestre aponta 

para uma taxa de variação em cadeia de 0,3% do PIB português, 

a qual coincide com a registada no trimestre anterior. Em 

termos homólogos esperamos uma ligeira aceleração de 0,9% 

para 1,1%. 

 Esta recuperação deverá ter resultado de um contributo 

robusto das exportações líquidas e, em menor escala, do 

consumo privado. O investimento agregado deverá apresentar 

uma retração devido, sobretudo, ao contributo negativo da 

variação de existências. 

 Caso este cenário se verifique, o efeito de carry-over passará 

de 0,7% para 0,8%. 
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Fonte: Datastream; Millennium bcp 

A economia portuguesa deverá ter-se expandido 0,3% no 3º trimestre, o que corresponde a uma 
ligeira aceleração homóloga do PIB. 

 
 
  

Taxa de variação 3º T - Previsão Mbcp 2ºT 

Trimestral (tvt) 0 ,3 0,3

Homóloga (tvh) 1 ,1 0,9

Efeito de 
carry-over (1) 0 ,8 0,7

PIB 2014

(1) O efeito de carry-over corresponde à taxa de crescimento do PIB 
no conjunto de 2014, assumindo que o valor do PIB se manteria 
constante nos trimestres que faltam para completar o ano.  
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