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Em resumo: 

 O plano de Donald Trump de aumentar a despesa pública dos EUA em 300 mil milhões de dólares 
contribuiu para estimular a economia norte-americana e global que já estavam a registar um forte 
crescimento. 

 O efeito da Lei Orçamental Bipartidária de 2018 que concretiza estes planos (que também incluem mais 
90 mil milhões de dólares em despesa para acudir a catástrofes) será sentido muito além dos limites 
territoriais dos EUA. 

 Deste modo, revimos em alta as nossas previsões de crescimento para quase todas as principais 
economias do mundo.  Também nos fez alterar as nossas previsões quanto ao percurso das taxas de 
juro. No final de 2019, esperamos que as taxas de juro dos EUA tenham atingido 3% e as do Reino Unido 
1,25%. 

Que crescimento económico podemos esperar em 2018 e 2019? 

Global 

Estamos a atualizar as nossas previsões de crescimento global para 3,5% em 2018 (previsão anterior de 3,3%) e 
3,3% em 2019 (previsão anterior de 3,0%). Tal não resulta apenas dos planos de despesa dos EUA. Os dados 
dos inquéritos a gestores de compras e a confiança das empresas e dos consumidores também estão em alta. 
Efetivamente, o nosso indicador da atividade económica global encontra-se no nível mais elevado dos últimos 
sete anos. 

EUA 

Estamos a rever em alta o crescimento do PIB norte-americano para 3,1% em 2018 (previsão anterior de 2,5%) 
e para 2,9% em 2019 (previsão anterior de 2,2%). 

O aumento da procura nos EUA também se traduz num comércio mais forte e em maior crescimento no 
exterior. 

Zona Euro 

Os últimos dados económicos confirmam a nossa perspetiva de que a recuperação económica europeia está a 
ganhar ímpeto e a alargar-se. Estamos a atualizar o crescimento da zona euro para 2,6% em 2018 (previsão 
anterior de 2,3%) e para 2,2% em 2019 (previsão anterior de 1,9%). 

Reino Unido 

Estamos até a rever em alta  o Reino Unido, que passou de ser uma das economias com melhor desempenho 
entre 2013 e 2016, para ser a economia com pior desempenho do G7. A revisão em alta para 1,7% em 2018 
(previsão anterior de 1,6%) e para 1,5% em 2019(previsão anterior de 1,4%) deve-se sobretudo às melhores 
perspetivas para os seus principais parceiros comerciais. 

China 

Estamos a atualizar as nossas previsões da China para 6,6% em 2018 (previsão anterior de 6,4%) e para 6,5% 
em 2019 (previsão anterior de 6,3%). 



Mercados emergentes 

Com base na melhoria das previsões para a China, estamos a rever em alta a nossa previsão para 5,1% em 
2018 e para 5,0% em 2019. 

Japão 

A única das principais economias em que reduzimos a nossa previsão é o Japão, que tem agora um 
crescimento previsto de 1,5% em 2018 (previsão anterior de 1,8%). Esta previsão surge após um quarto 
trimestre de 2017 dececionante. 

 

Quais serão as consequências para as taxas de juro? 

EUA 

A Reserva Federal começou agora a redução do balanço (restrições quantitativas) e com o aumento da inflação 
subjacente, esperamos mais quatro subidas das taxas em 2018 e duas em 2019, sendo a previsão final de 3%. 

Zona Euro 

O BCE deverá terminar os estímulos quantitativos em setembro de 2018, antes de aumentar as taxas de juro 
três vezes em 2019, com a taxa de refinanciamento a atingir 0,75% e a taxa de depósitos a atingir 0,25%. 

Reino Unido 

O Banco de Inglaterra (BoE) prepara-se para aumentar as taxas mais rapidamente do que o previsto devido ao 
receio de que as limitações na oferta levem ao aumento da inflação subjacente. Esperamos que o BoE 
aumente as taxas de juro uma vez em 2018 e mais duas vezes em 2019 (para 1,25%). Prevemos que o aumento 
das taxas de 2018 ocorra em novembro, mas os mercados sugerem que poderá ser já em maio.  

 

O valor dos investimentos e o rendimento proveniente destes podem aumentar ou diminuir e os investidores 
podem não conseguir recuperar a quantia originalmente investida. 
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