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A Nova Ordem Mundial
- a “grande rotação em curso”
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•A emergência do bloco Transpacífico vs
Transatla ̂ntico como quadro central da Nova 
Ordem Mundial é já ́ uma realidade indiscutível. 

Do Atlântico para o Pacífico

•A crise de dívida soberana e respostas 
assimétricas dos países/ instituições Europeias 
contribuíram para menor preponderância da Zona 
Euro no contexto internacional. 

Europa em perda internacional

•A economia mundial deverá crescer em torno dos 
4% em 2018 e 2019, traduzindo os valores mais 
elevado após 2010. 

Crescimento assinalável da 
economia mundial

•O nível de sincronização do crescimento económico 
é robusto, sendo expectável uma dupla aceleração 
entre o crescimento das economias emergentes e 
desenvolvidas. 

Crescimento generalizado



A globalização 
acelerou o declínio 
europeu no contexto 
do comércio mundial

• A emergência do bloco Asiático (China) e do 
seu perfil de exportações com menor valor 
acrescentado justificam a quebra do valor do 
comércio mundial, não obstante a aceleração 
do ritmo de trocas a nível global. 

• A erosão da quota de mercado do Bloco 
Europeu foi preenchida, na sua quase 
totalidade, pela ascensão do bloco Asiático. 

• Ainda que a economia americana seja muito 
dependente do consumo interno, o peso dos 
EUA no comércio internacional manteve-se 
idêntico nos últimos 10 anos. 
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A erosão da quota de mercado do Bloco Europeu foi 
preenchida, na sua quase totalidade, pela ascensão do 
bloco Asiático. 
 
Ainda que a economia americana seja muito dependente 
do consumo interno, o peso dos EUA no comércio 
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Guerra comercial 
generalizada no horizonte?
O principal risco está no comércio 
• A economia europeia continua robusta, ainda que 

em desaceleração, mas enfrenta agora um risco 
maior e real: a escalada do protecionismo. 

• "Se se concretizar, poderá ́ prejudicar o
crescimento das economias europeias e também 
dos Estados Unidos", Pierre Moscovici, comissário 
para os Assuntos Económicos e Financeiros. 

Os grandes motores da economia 
europeia estão a desacelerar, o
que dificulta o enquadramento externo 
da economia portuguesa.
• A previsão de crescimento de Portugal foi revista 

em baixa para 2,2% este ano e 2% em 2019.

• Segundo o Banco de Portugal, a economia 
portuguesa sofreria um impacto negativo num 
cenário de concretização de uma guerra 
comercial generalizada que poderia ascender 
aos 2,5% do PIB durante um período de três 
anos.

A projeção de crescimento 
para a Alemanha foi revista 

em forte baixa este ano, 

•de 2,3% para os atuais 
1,9%. 

•Em 2019 a maior economia 
do euro deverá manter o 
ritmo de 1,9%.

Espanha, principal destino 
das exportações portuguesas, 

sofreu baixa ligeira, 
mantendo ritmo claramente 

acima da média Euro:

•deverá crescer 2,8% em 
2018 e

•2,4% em 2019. 

França também viu as 
previsões de crescimento 

corrigidas em baixa, 

•para 1,7% tanto este ano, 
•como no próximo.

Itália destaca-se pelas 
expectativas de crescimento 
mais baixas da zona euro:

•+1,3% este ano e
•+1,1% em 2019.



Quo vadis 
Europa?

• Maior integração ou a desagregação dos 
valores e princípios europeus?

• Da desorganização interna ao caos 
externo

• Centro vs periferia

• Será que o Euro resiste ao populismo 
crescente?



Em Portugal, persistem 
entraves ao crescimento...
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Este é um dos gráficos mais 
esclarecedores sobre o que a 
crise e os últimos anos 
significam para Portugal: 
uma década perdida

Uma recessão profunda, uma 
década a recuperar o nível de 
rendimento pré-crise, e

Divergência com a Zona Euro 
na maior parte dos anos –
mesmo na recuperação 
Portugal crescerá menos que a 
média da Zona Euro.



Peso Exportações no PIB, 
1996-2017, %
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Entre 2009 e 2017:+61%



Comércio Internacional de B&S, 
2009-17, em €

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Export Import Saldo Saldo Bens Serviços

Sinais (recentes) 
preocupantes, com a B&S a 
apresentar comportamento 
distinto:

Os Bens assumem défice de -645M€

•Exportações +6,3%
•Importações +7,3%

Os Serviços superavit de +3.621M€

•Exportações +7,7%
•Importações +3,1%

Fonte: PORDATA com dados BP - Estatísticas de Balança de Pagamentos (BOP)



Desafios do Comércio Internacional 
Português – alteração de perfil?

Incorporação de 
mais valor 
nacional
• aumento do grau 

de intensidade 
tecnológica das 
exportações; 
• substituição de 

importações.

Exportações de 
serviços
• Como tornar o 

Turismo mais 
sustentável?

• Estratégia de 
valorização e 
alargamento do 
setor 
(diversificação e 
integração 
vertical)...

Diversificação dos 
mercados de 
exportação
• Aumento do peso 

dos mercados 
extracomunitários;

• Melhor inserção em 
mercados mais 
dinâmicos.

Entrada de PME 
nos "negócios 
internacionais"
• Como tornar a 

internacionalização 
mais sustentada?

• Como diminuir 
barreias e 
incertezas?

• Como aumentar o 
valor exportado?
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