
 

 

 

 

 

ENQUADRAMENTO 

 

O Banco de Portugal divulgou as estatísticas da balança de pagamentos relativos a maio de 2020. Até 

maio de 2020, o saldo conjunto das balanças corrente e de capital fixou-se em -2496 milhões de 

euros (-1717 milhões de euros no período homólogo), resultante em grande parte da redução ho-

móloga de cerca de mil milhões de euros no saldo das viagens e turismo apenas no mês de maio. 

 

 

 

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS TURÍSTICAS INTERNACIONAIS E IMPACTO DO SALDO DAS VIAGENS E 

TURISMO NO DÉFICE 

 

No período de janeiro a maio de 2020, as receitas turísticas internacionais sofreram uma queda 

acentuada, situando-se em 3051 milhões de euros (-47,8% face a igual período de 2019). O setor 

das viagens e turismo representou 34,9% das exportações de serviços e 10,3% do total das expor-

tações de bens e serviços. Comparativamente, no período homólogo, a rubrica das viagens e turismo 

constituía 46,1% das exportações de serviços e 15,3% do total das exportações de bens e serviços. 

 

Nos primeiros cinco meses de 2020, o défice da balança de bens diminuiu 903 milhões de euros face 

a igual período de 2019 e o excedente da balança de serviços reduziu 2649 milhões de euros. O setor 

do turismo foi aquele que mais contribuiu para a redução da balança de serviços, com uma diminui-

ção de 2060 milhões de euros no saldo das viagens e turismo. Este défice surge como consequência 

da evolução negativa registada nos últimos dois meses, devido ao impacto da COVID-19 no setor. Só 

em maio, foi assinalada uma redução de 1003 milhões de euros no saldo das viagens e turismo. 

 

No acumulado entre janeiro e maio, as exportações de bens e de serviços caíram 22,2% (-17,7% nos 

bens e -39,1% nos serviços), enquanto as importações diminuíram 17,1% (-16,7% nos bens e -18,7% 

nos serviços). O mês de maio teve muito impacto neste resultado, com as exportações e as importa-

ções de bens e serviços a registarem fortes decréscimos homólogos (-47,1% nas exportações e -39,1% 

nas importações). 

 

 

 

Mais informações: 

https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-balanca-de-pagamentos-

maio-de-2020 
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