


Compras de MB realizadas por nacionais de 

12 a 19 de abril cresceram 14% vs. 2019

Evolução favorável do nº casos Covid, com 

última fase de desconfinamento para breve

Entrada na segunda fase de vacinação e 

imunidade de grupo antecipada

Indicador diário de atividade do Banco de 

Portugal está já a níveis próximos de 2019

Confinamento 

teve impacto 

direto no primeiro 

trimestre e na 

revisão em baixa 

da recuperação…

… mas dados mais recentes já mostram retoma

O Programa de Estabilidade é novamente marcado 

pelos desafios da pandemia
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Medidas de apoio foram 

fundamentais

Crescimento do PIB em 2 anos 

(4% em 2021 e 4,9% em 2022)

7,9%

Crescimento das 

Exportações
em 2022

9,1%

8,0%

Crescimento do 

Investimento
em 2022

Resiliência das 

empresas e liquidez

necessária

Queda atenuada do 

investimento: -2% em 

2020 vs. -17% em 2012

Desemprego em 2020 

aumentou 0,3pp vs. 

2,8pp em 2012

A recuperação já está em andamento
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Forte impulso 

macroeconómico 

do PRR

Garantia de 

estabilidade 

fiscal 

Prioridade à 

resposta aos 

efeitos sociais

da pandemia 

Medidas de 

manutenção 

e criação de 

emprego

Estímulo ao 

investimento

público e 

privado

1 2 3 54

Este Programa assenta em 5 linhas-mestras
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Forte impulso 

macroeconómico 

do PRR

Garantia de 

estabilidade 

fiscal 

Prioridade à 

resposta aos 

efeitos sociais da 

pandemia 

Medidas de 

manutenção e 

criação de 

emprego

Estímulo ao 

investimento

público e privado

1 2 3 54

Em 5 anos:

• Impulso de 

€22.000 M

• PIB 3,5% acima

Saída da 

crise sem 

recorrer a 

austeridade

Recuperação 

na Saúde, 

Educação e 

apoio às áreas 

mais afetadas

Crescimento 

do emprego 

de 1,1% em 

2022

Público:

• €10.000 M

Privado:

• €5.000 M + 

€2.700 M

Este Programa assenta em 5 linhas-mestras
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0,1%

-5,7%
-4,5%

-3,2%
-2,2% -1,6% -1,1%

2024 E2022 E 2023 E 2025 E2019 2021 E2020

Saldo orçamental (% PIB)

Dívida pública atinge níveis pré-Covid em 2024 e défice 

cai menos que o esperado devido à resposta à pandemia

Dívida pública (% PIB)

117% 134% 128% 123% 121% 117% 114%
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