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ECONOMIA INTERNACIONAL
1. União Europeia / Zona Euro
1.1. Envolvente

De acordo com um balanço realizado pela Comissão Europeia sobre o alargamento
da UE em 2004, o impacto foi sobretudo positivo para os dez novos Estadosmembros. Com efeito, estes países viram o seu rendimento médio passar de 44% do
rendimento da UE-15, em 1997, para 50% em 2005, tendo o bom desempenho
económico permitido uma melhoria da situação do mercado de trabalho, assistindose, após um longo período de declínio, a uma estabilização do emprego em 2004 e a
um crescimento de cerca de 1,5% em 2005. Os benefícios para os Estados-membros
mais antigos foram menores, dada a reduzida contribuição dos novos países no PIB da UE.
O comércio entre os novos e os antigos Estados-membros registou um forte impulso após o
alargamento de 2004, tendo a quota da UE-15 no total do comércio da UE-10 passado de
56% em 1993 para 62% em 2005. Por sua vez, a quota da UE-10 nas importações da UE-15
aumentou cerca de 8 p.p. para cerca de 13% no mesmo período, com a República Checa e a
Polónia a destacarem-se como maiores exportadores. De uma forma geral, o padrão de
integração do comércio entre os dois blocos reflecte a complementaridade existente entre os
Estados-membros, sendo o comércio dos novos Estados-membros dominado por produtos
com baixa ou média-baixa especialização tecnológica, utilizando intensivamente o trabalho,
enquanto o comércio dos 15 Estados-membros é mais especializado em produtos que
requerem maiores qualificações e intensidade em capital.
Com a adesão, o investimento directo estrangeiro nos novos Estados-membros também
verificou um forte incremento, tendo atingido, em termos de stock, cerca de 40% do PIB em
2004, o que compara com níveis negligenciáveis 10 anos antes. Os Estados-membros mais
antigos são os principais responsáveis pela evolução do investimento directo nos novos países
aderentes, realçando-se o caso da Alemanha, particularmente presente na República Checa,
Hungria, Polónia e Eslováquia e os países nórdicos nos três Estados Bálticos.

O comissário Laszlo Kovacs, responsável pela Fiscalidade, solicitou aos Estadosmembros

um

compromisso

político

no

sentido

de

serem

criados

novos

instrumentos, no quadro de uma estratégia comum, para combater a fraude fiscal,
onde assume especial relevância o IVA. Entre as ideias defendidas por Bruxelas conta-se o
aumento da cooperação entre as administrações fiscais, através de um sistema de
monitorização assente em indicadores quantificáveis onde cada Estado ofereça assistência
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eficaz aos parceiros europeus, bem como a alteração de regras de tributação de IVA, em que
o principal problema a combater é a designada fraude em carrossel. O debate em torno
destas questões ficou agendado para o Ecofin de 7 de Junho.

A Comissão considerou que a Eslovénia preenche a totalidade dos critérios de
convergência para aderir à moeda única europeia, o que lhe permitirá tornar-se o
13º membro da zona euro a 1 de Janeiro de 2007. A decisão final sobre a adesão da
Eslovénia será tomada pelos ministros das Finanças da UE a 11 de Julho, depois de ouvido o
parecer do Parlamento Europeu.
Em contrapartida, Bruxelas recusou a candidatura da Lituânia, que não preenche o
critério relativo à inflação, pelo que a sua adesão fica adiada para 2008.

A Comissão adiou para Outubro a elaboração de uma recomendação aos governos
dos 25 sobre a data de adesão à UE da Bulgária e da Roménia, admitindo que os
dois países possam estar preparados para aderir a 1 de Janeiro de 2007, desde que
realizem algumas reformas consideradas urgentes em matérias como a luta contra a
criminalidade e a corrupção. Recorde-se que os tratados de adesão assinados há um ano
estabelecem a entrada de ambos os países a 1 de Janeiro de 2007, mas prevêem
especificamente a possibilidade de adiamento até 2008 em caso de atraso no processo de
alinhamento da legislação interna com a comunitária.
A avaliação feita por Bruxelas é mais severa no caso da Bulgária, apontando a Sófia seis
domínios de especial preocupação, associados a lacunas na luta contra a criminalidade e a
corrupção, na criação de estruturas adequadas para a gestão e controlo dos fundos
comunitários e na instituição de mecanismos adequados de vigilância veterinária e
fitossanitária. Bruxelas solicita, designadamente, provas de resultados mais claros sobre os
inquéritos e a investigação das redes de crime organizado e uma aplicação mais eficaz da
legislação contra a fraude e a corrupção. Relativamente a Bucareste, a avaliação incide sobre
o mesmo tipo de problemas, sendo no entanto menos preocupante, acrescentando a
necessidade de harmonização do sistema de cobrança fiscal da Roménia com o comunitário
para permitir a cobrança de IVA.
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1.2. Política Monetária

INDICADORES MONETÁRIOS E FINANCEIROS – ZONA EURO
Agregado Monetário M3

(1)

04: IV

05: I

05: II 05: III 05: IV Jan-06 Fev-06 Mar-06 Abr-06

6,1

6,6

7,2

8,2

7,6

7,5

7,7

8,1

8,4

2,08

2,07

2,07

2,07

2,15

2,33

2,35

2,52

2,63

Taxas de Juro Mercado Monetário
- taxa overnight
- Euribor a 3 meses

2,16

2,14

2,13

2,13

2,34

2,51

2,60

2,72

2,79

Yields Obrig. Estado a 10 anos

3,85

3,67

3,41

3,27

3,42

3,39

3,55

3,73

4,01

1,94

1,95

1,96

1,95

2,04

2,21

2,24

-

-

4,01

3,92

3,89

3,86

3,92

4,07

4,12

-

-

Taxas de Juro Bancárias
- Depósitos a prazo até 1 ano
(2)

- Emprést. até 1 ano a empresas

Fonte: Banco Central Europeu; valores médios do período, em percentagem;
(1) Taxa de variação homóloga em média móvel de três meses, em percentagem. Valores corrigidos de todas as
detenções de instrumentos negociáveis por agentes residentes fora da área do euro.
(2) Taxas de variação para empréstimos até 1 milhão de euros.

Em Maio, o Banco Central Europeu (BCE) não alterou a sua orientação de política
monetária, deixando a taxa de juro mínima para as operações principais de refinanciamento
em 2,5%.

Porém, o BCE alertou para o facto das taxas de juro de mercado permanecerem em níveis
ainda muito baixos em todo o espectro de maturidades, tanto em termos nominais como
reais, configurando uma “orientação em geral acomodatícia de política monetária”.
O impacto estimulante do baixo nível das taxas de juro é visível no significativo ritmo de
crescimento da massa monetária (muito acima da taxa de crescimento de 4,5% tomada como
referência pelo BCE), por sua vez assente na expansão do crédito às famílias e às empresas.
Esta evolução, segundo o BCE, deve continuar a ser acompanhada de perto, especialmente
tendo em conta o fortalecimento da actividade económica e a forte dinâmica dos preços nos
mercados de habitação.

Já no dia 8 de Junho, o BCE anunciou uma subida de taxas de juro de referência em
0,25 pontos percentuais (p.p.), passando a taxa mínima para as operações principais de
refinanciamento para 2,75%. Deste modo, a principal taxa de referência do BCE retomou o
nível que havia prevalecido entre Dezembro de 2002 e Fevereiro de 2003. Tal como no caso
das duas subidas anteriores, tratou-se de uma medida largamente antecipada pelo mercado
monetário.

Associação Empresarial de Portugal

6

Relatório Mensal de Economia

1.3. Economia Real

De acordo com o Eurostat, o PIB da zona do euro cresceu 0,6%, em termos reais,
durante o primeiro trimestre de 2006, acelerando face aos 0,3% do último trimestre do
ano passado (dados corrigidos de sazonalidade). Em comparação anual, o PIB acelerou
para uma taxa de variação homóloga (tvph) de 1,9%, mais 0,2 pontos percentuais
(p.p.) que no trimestre precedente.
Pela óptica da despesa, o comportamento do produto em termos homólogos nos primeiros
três meses deste ano reflectiu a aceleração do consumo privado, de uma tvph de 1,0% para
1,7%, e do consumo público, de 1,6% para 1,8%. A formação bruta de capital fixo manteve o
ritmo de crescimento do trimestre anterior (2,9%), enquanto que a procura externa líquida
passou de um contributo nulo para ligeiramente negativo em virtude de uma aceleração das
importações de bens e serviços (em 3,7 p.p. para 9,0%) mais acentuada que das exportações
(em 3,5 p.p. para 8,3%).
Ao nível dos Estados-membros, destaca-se a aceleração do PIB na Itália (em 1 p.p. para uma
tvph de 1,5%) e na França (em 0,4 p.p. para 1,5%). Em paralelo, houve um abrandamento
na Alemanha (em 0,3 p.p. para 1,4%) e uma estabilização do ritmo de expansão na Espanha
(em 3,5%). Fora da zona do euro, registou-se uma aceleração do produto de 0,4 p.p. para
2,2% no Reino Unido.

Os dados mais recentes divulgados para a zona do euro indiciam uma aceleração da
actividade industrial no início do segundo trimestre de 2006, prologando assim o
movimento verificado no trimestre anterior. Do lado da procura, os primeiros dados
disponíveis para o segundo trimestre sugerem uma recuperação da despesa das
famílias em bens de consumo, num contexto favorável de descida do desemprego e de
subida do nível da confiança dos consumidores.

Segundo dados provisórios do Eurostat (corrigidos de sazonalidade), o índice de
produção industrial da zona do euro apresentou uma expansão em cadeia de 0,4%
em Março, face a uma variação nula no mês anterior. Tratou-se já do quinto mês consecutivo
sem quebras em cadeia. Em termos homólogos, verificou-se uma subida da taxa de
variação do índice em 0,6 p.p. para 3,8% em Março, enquanto que a tvph média do
primeiro trimestre de 2006 se fixou em 3,3% (face a 2,1% no trimestre anterior). A
aceleração da produção no conjunto do primeiro trimestre abrangeu todas as indústrias
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classificadas por tipo de bens, embora mereça destaque o desempenho dos bens de capital,
com uma tvph de 4,9% (3,2% no trimestre anterior).
Ao nível dos Estados-membros, salienta-se a aceleração da produção industrial, em Março, na
Itália (para uma tvph de 4,2%) e na França (para 2,5%), em contraste com o abrandamento
na Espanha (para 1,7%) e na Alemanha (para 4,1%). Fora da zona do euro, observou-se a
primeira variação homóloga positiva no Reino Unido (0,4%) desde Novembro de 2004.

Relativamente a indicadores de procura interna final, os dados do Eurostat mostram
que o índice de volume de negócios do comércio a retalho da zona do euro cresceu
1,4% em cadeia em Abril, interrompendo o movimento de queda em termos reais dos
meses anteriores (valores corrigidos de sazonalidade). Como consequência, a tvph do
índice subiu em Abril para 2,8%, face a -0,1% em Março e 0,8% na média do primeiro
trimestre do ano.
Ao nível dos maiores Estados-membros, observou-se, em Abril, uma recuperação do índice na
Alemanha (tvph de 2,8%, face a uma queda em Março, cujo valor foi revisto em baixa) e uma
aceleração na França (para uma tvph de 2,4%), mas um abrandamento na Espanha (para
uma tvph nula, depois de dois meses de aceleração). No Reino Unido, o índice evidenciou uma
forte aceleração em Abril, com a tvph a subir para 4,8%.

A taxa de variação homóloga do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor
(IHPC) da zona do euro subiu 0,2 p.p. para 2,4% em Abril, depois de dois meses de
(ligeiro) recuo. A tvph do IHPC retomou, assim, o nível de Janeiro passado.
A aceleração do IHPC em Abril resultou do maior dinamismo tanto da sua
componente mais errática como da inflação subjacente. No primeiro caso, observou-se
uma subida da tvph dos preços dos bens energéticos em 0,5 p.p. para 11,0% e dos preços
dos bens alimentares não transformados em 0,6 p.p. para 1,2% – em ambos os casos depois
de dois meses de abrandamento. No que toca a segunda componente, os preços dos serviços
aceleraram em 0,3 p.p. para uma tvph de 2,2% (o valor mais elevado desde Outubro
passado) e os preços dos bens industriais não energéticos em 0,1 p.p. para 0,6% (o valor
mais elevado desde o último trimestre de 2004). Como consequência, a tvph da medida de
inflação subjacente subiu 0,2 p.p. para 1,6%, regressando, deste modo, ao nível médio
do primeiro trimestre do ano passado.
Os países da zona do euro com tvph mais elevadas em Abril eram a Espanha (3,9%), o
Luxemburgo e a Grécia (ambos com 3,5%), enquanto que os valores mais baixos eram os da
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Finlândia (1,5%) e Holanda (1,8%). Fora da zona do euro, o Reino Unido apresentava naquele
mês uma tvph de 2,0%.

De acordo com dados do Eurostat (ajustados de sazonalidade), a taxa de
desemprego da zona do euro fixou-se em 8,0% em Abril, inalterada face ao mês
anterior (o valor de Março foi revisto em baixa de 0,1 p.p.). Trata-se do valor mais
reduzido desde Fevereiro de 2002. O recuo face ao mês homólogo do ano anterior
permaneceu em 0,7 p.p., colocando em evidência a clara tendência descendente da taxa de
desemprego. No mesmo sentido aponta a evolução do número de desempregados na zona do
euro, cuja taxa de variação homóloga passou de -7,1% em Fevereiro (valor revisto em baixa)
para -7,9% em Março.
Os países da zona do euro (com dados disponíveis) com taxas de desemprego mais baixas
eram, em Abril, a Holanda (3,8%) e a Irlanda (4,3%), enquanto os valores mais elevados
eram os da França (8,9%), Bélgica (8,4%) e Espanha (8,3%).

Os últimos resultados fornecidos pelos inquéritos aos consumidores e às empresas
(compilados pela Comissão Europeia) indicam uma nova melhoria do clima de
confiança dos agentes económicos da zona do euro em Maio. O indicador compósito de
clima económico apresentou já a sexta subida mensal consecutiva, fixando um novo máximo
de cinco anos.
Ao nível sectorial, a subida do indicador de clima deveu-se, mais uma vez, ao impulso dado
pelos indicadores de confiança da indústria transformadora e dos serviços, num quadro de
melhoria das perspectivas de evolução da produção formuladas pelos empresários. O indicador
para a indústria estabeleceu-se no valor mais elevado desde o final de 2000, enquanto que o
indicador para os serviços renovou o máximo desde meados de 2001. Por seu lado, os
indicadores de confiança para o comércio a retalho e para a construção mantiveram-se
inalterados em Maio pelo segundo mês consecutivo (com valores máximos de mais de cinco
anos). Finalmente, o indicador de confiança dos consumidores voltou a subir, desta feita
devido à melhoria das perspectivas das famílias quanto à evolução do desemprego,
alcançando um novo máximo desde o terceiro trimestre de 2002.
Ao nível dos países, destacam-se, pela positiva, a nova subida do indicador de clima na
Alemanha, Espanha e França, enquanto que a Itália registou uma descida apenas ligeira. Fora
da zona do euro, destaca-se o importante recuo do indicador de clima no Reino Unido,
corrigindo o nível face à subida inusitadamente forte do mês precedente.
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2. Estados Unidos da América

2.1. Envolvente Política, Social e Económica

Na última reunião de política monetária da Reserva Federal, realizada a 10 de Maio, foi
decidido um novo aumento de 0,25 pontos na principal taxa de juro de referência
(fed funds), que se situou no nível mais elevado desde Março de 2001 (5%). Esta foi a
décima sexta subida consecutiva das taxas de referência desde o mínimo de 45 anos atingido
em Junho de 2003 (1%), tendo sido novamente justificada com as potenciais pressões
inflacionistas decorrentes da maior utilização da capacidade produtiva e dos elevados preços
da energia e matérias-primas, embora não se observe para já um impacto significativo sobre
o nível de inflação subjacente. De acordo com a Reserva Federal, o crescimento da
produtividade tem limitado a progressão dos custos laborais unitários, além de que as
expectativas de inflação parecem contidas. Nos próximos meses, a Reserva Federal espera
um abrandamento gradual da actividade económica em função do menor dinamismo do
sector residencial e dos efeitos desfasados da subida das taxas de juro e dos preços da
energia. Ainda assim, o comunicado da decisão admitiu a possibilidade de medidas restritivas
adicionais num futuro próximo, estando o respectivo timing e intensidade dependentes da
informação económica entretanto disponível.

O Congresso aprovou uma lei que prolonga os cortes de impostos sobre os
dividendos e mais valias até 2010, prevendo ainda o adiamento por mais um ano do
imposto mínimo alternativo, que incidirá sobre o rendimento das famílias mais ricas. O pacote
legislativo tem um custo estimado de 69 mil milhões de dólares, constituindo uma importante
vitória do Partido Republicano antes das eleições intercalares para o Congresso, que se
realizam em Novembro.

No final de Maio, o Presidente George Bush anunciou que Henry Paulson, anterior
responsável pelo Banco de Investimento Goldman Sachs, será o novo Secretário do
Tesouro dos Estados Unidos, substituindo o demissionário John Snow. Bush salientou
a experiência, o grande conhecimento dos mercados financeiros e a capacidade de exposição
de Paulson, que terá de ser ainda confirmado pelo Senado como Secretário do Tesouro.
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2.2. Economia Real

No seu último relatório de conjuntura (designado Livro Bege), com informação de
meados de Abril até início de Junho, a Reserva Federal reportou que a actividade
económica permanece em expansão mas apresenta alguns sinais de desaceleração.
Vários distritos federais reportaram um menor dinamismo dos indicadores de actividade, com
destaque para as despesas de consumo. Nos dados sectoriais, o abrandamento prosseguiu na
construção, notando-se também alguns sinais de menor crescimento na indústria, embora o
andamento seja ainda bastante favorável. Pelo contrário, o sector dos serviços apresentou-se
mais dinâmico que no anterior Livro Bege. No mercado laboral continuou a observar-se uma
progressão globalmente moderada dos salários, ainda que com alguma pressão em alta no
caso dos trabalhadores especializados, cuja disponibilidade começa a escassear em vários
distritos federais. Relativamente à evolução dos preços, a Reserva Federal salientou a maior
capacidade das empresas em repercutir a subida dos custos com a energia.

O Departamento do Comércio norte-americano reviu o crescimento anualizado do
PIB no primeiro trimestre de 4,8% para 5,3%, em termos anualizados (e de 3,5% para
3,6% em comparação homóloga), correspondendo a descidas menos acentuadas do que
inicialmente estimado nas rubricas de variação de existências e de procura externa líquida,
em conjunto com um aumento mais forte da despesa pública.

De acordo com os valores mais recentes do índice de preços no consumidor, a inflação
homóloga aumentou para 3,5% em Abril (mais 0,1 ponto que no mês precedente)
devido a uma aceleração da componente subjacente. O índice excluído das rubricas de
alimentação e energia reforçou o crescimento de 2,1% para 2,3%, que constitui o valor mais
elevado desde Março do ano passado.

Os últimos dados do consumo privado mostraram um abrandamento no início do
segundo trimestre. Em Abril, as despesas de consumo das famílias norte-americanas
registaram uma subida real de apenas 0,3% em Abril face à média do primeiro trimestre, em
que o crescimento em cadeia fora de 1,3%. Em variação mensal, a subida das despesas de
consumo manteve-se em 0,1%, enquanto o rendimento disponível evidenciou um recuo de
0,1%, tornando ainda mais negativa a taxa de poupança (-1,6%).
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Nos dados sectoriais, a informação mais recente evidenciou um abrandamento da
actividade nos serviços e na construção mas também um maior dinamismo na
indústria. O índice de produção industrial voltou a acelerar em Abril, aumentando a taxa de
crescimento homóloga para 4,8% (mais 1 ponto que em Março), o valor mais elevado desde
o final de 2004. No mesmo mês, o índice de utilização da capacidade produtiva aumentou
para o máximo desde Julho de 2000 (81,9%). Nos serviços, o índice compósito de actividade
ISM correspondente registou uma descida de quase 3 pontos em Maio, para 60,1 pontos,
regressando assim ao valor de Fevereiro. Por sua vez, o indicador de despesas de construção
observou uma redução da taxa de crescimento homólogo em Maio, situando-se em 8,3%
(variação nominal).

A taxa de desemprego norte-americana reduziu-se para um mínimo de cinco anos
no mês de Maio (4,6%, menor 0,1 ponto que no mês precedente), de acordo com o último
inquérito às famílias do Departamento do Trabalho. Na informação por estabelecimento,
todavia, a criação mensal de emprego reduziu-se para o valor mais baixo desde Outubro do
ano passado (75 mil postos de trabalho), concentrando-se novamente os serviços.

Os últimos indicadores avançados do instituto Conference Board apontaram para um
menor dinamismo da economia norte-americano nos próximos meses. O índice dos
indicadores avançados recuou pelo segundo mês consecutivo em Abril (0,1%), apresentando
um crescimento acumulado de apenas 1,5% no conjunto dos últimos seis meses. Por seu
turno, o índice de confiança dos consumidores registou uma descida acentuada em Maio (de
109,8 para 103,2 pontos) devido à aceleração do preço dos combustíveis.

3. Japão

3.1. Envolvente Política, Social e Económica

Em Maio assistiu-se a uma pressão ascendente das taxas de juro no mercado
monetário nipónico, levando o Banco do Japão a injectar montantes elevados de
liquidez para manter a taxa de referência próxima de zero, o que já não sucedia há
bastante tempo. O governador do Banco Central reafirmou que não está prevista uma
alteração da taxa de referência para breve, tentando refrear a expectativa de uma subida já
em Junho. Segundo Fukui, a remoção gradual das medidas quantitativas de política monetária
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será concluída em poucas semanas, mas tal não significa que a taxas de juro referência
sejam aumentadas logo a seguir.

Em Maio, a agência internacional de crédito Standard & Poor’s (S&P) melhorou as
perspectivas da dívida pública japonesa de estáveis para positivas, o que se poderá
vir a traduzir a prazo numa subida da notação de crédito, actualmente num nível bastante
inferior ao dos países mais desenvolvidos. Todavia, a agência norte-americana enfatizou que
a melhoria da notação só ocorrerá se for mantido o empenho na reforma da despesa pública e
a promessa de subida dos impostos indirectos. De acordo com as projecções da S&P, o rácio
de dívida pública japonesa no PIB deverá reduzir-se de 160% para próximo de 115% no final
da década. A subida das taxas de juro irá acentuar os encargos da dívida, mas será também
acompanhada pelo aumento nominal do PIB por via da inflação, acabando por não ter um
efeito significativo sobre o rácio da dívida pública, na avaliação da agência de crédito.

O FMI também se referiu à necessidade do Japão reforçar os seus esforços de
consolidação orçamental durante o mês de Maio, no âmbito das consultas ao abrigo
do artigo 4º. De acordo com a organização internacional, o Japão ultrapassou uma década
de deflação e está agora em boas condições para reparar a sua má situação orçamental,
estando previstas taxas de crescimento do PIB de 2,75% em 2006 e 2% em 2007. Os bons
resultados das empresas nipónicas e a solidez da procura doméstica conferem actualmente
alguma resistência da economia japonesa a choques externos como a subida dos preços do
petróleo e das taxas de juro a nível mundial. Por outro lado, os cortes de despesa pública que
o Governo tem implementado não desviaram a economia nipónica da trajectória de
recuperação, tendo contribuído para a redução do défice orçamental de 8,6% do PIB em 2002
para 6% no ano passado. O FMI defende que o Governo deverá ter como objectivo a
obtenção de um saldo primário positivo em 2011, meta um pouco mais ambiciosa que a
actual, que aponta para um saldo equilibrado no início da próxima década. No que se refere à
política monetária, o FMI saudou o fim das medidas quantitativas e o novo enquadramento
adoptado pelo Banco do Japão, em que se destaca a transparência introduzida pela
clarificação do conceito de estabilidade de preços. O Fundo referiu ainda a necessidade de
melhorar a produtividade do trabalho, permitindo contrariar o efeito do envelhecimento e
diminuição da população sobre o crescimento económico.
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3.2. Economia Real

O gabinete de estatística responsável pelas contas nacionais japonesas reviu em
alta as estimativas de crescimento do PIB no primeiro trimestre, com a taxa de
variação em cadeia a passar de 0,5% para 0,8% (ainda abaixo da subida de 1,1% registada
no quarto trimestre) e a taxa de crescimento homóloga a situar-se em 3,8% (0,7 pontos
acima das primeiras estimativas). A revisão favorável dos dados resultou de uma melhoria
mais forte do que inicialmente reportado na rubrica de investimento não residencial (variação
em cadeia de 3,1%, face a um valor inicial de 1,4%).

O índice de preços no consumidor do Japão registou a quarta subida homóloga
consecutiva em Abril, situando a taxa de inflação em 0,4% (mais 0,1 ponto que em
Março). Excluindo a rubrica de bens alimentares frescos, o índice manteve um crescimento
homólogo de 0,5%.

Em Abril verificou-se uma quebra homóloga de 0,6% nas vendas a retalho do Japão
(após subidas nominais de 1,1% nos dois meses precedentes), apontando para um
andamento menos favorável do consumo privado no segundo trimestre. As vendas a
retalho vinham a exibir uma trajectória ascendente quase ininterrupta desde o início de 2005.

Nas contas externas, a última informação disponível deu conta de uma menor
subida do excedente da Balança Corrente no ano fiscal de 2005 (5,3%, para 18,9
biliões de ienes, após um crescimento de 3,9% em 2004), que terminou em Março do
corrente ano civil. Depois de três anos de aumento, o saldo excedentário da balança
comercial reduziu-se para o valor mais baixo desde 2001 (quebra anual de 27%, para
9,6 biliões de ienes), reflectindo uma aceleração bastante mais forte das importações do que
do valor exportado. Este comportamento foi contrariado pela redução do défice das balanças
de serviços e transferências correntes e pelo crescimento do saldo positivo da balança de
rendimentos, que se situou pela primeira vez acima do excedente da balança de mercadorias.
Os dados relativos ao primeiro trimestre de 2006 também mostraram uma descida
em cadeia do saldo comercial, traduzindo a subida do valor importado e o menor
dinamismo das exportações.
A taxa de desemprego nipónica manteve-se em 4,1% no mês de Abril, valor que
constitui um mínimo de quase oito anos. O número de desempregados recuou pela
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primeira vez em vários anos abaixo dos 2,7 milhões, observando-se também uma redução da
população activa face a Março.
A informação mais recente dos indicadores avançados continuou a apontar para um
andamento positivo da economia nipónica nos próximos meses. O indicador mensal de
condições de negócios manteve-se acima da referência de expansão pelo sétimo mês
consecutivo em Abril, enquanto o índice de confiança dos consumidores se situou próximo de
um máximo de 17 anos no mês de Maio (49,8 pontos, menos 0,2 pontos que em Abril). Da
informação

prestada

pelos

consumidores,

destacou-se

ainda

o

reforço

das

perspectivas de crescimento dos preços a um ano, representando agora 60,1% do total
de respostas, face a 50,6% em Abril. Inversamente, as expectativas de redução dos preços
apenas foram manifestadas por 4,1% dos inquiridos, após 5,1% no mês de Abril.
4. Mercados e Organizações Internacionais
4.1. Mercado de Câmbios

CROSS RATES DAS PRINCIPAIS DIVISAS INTERNACIONAIS
(fecho das sessões de início e fim das semanas de Maio)
Dólares por

Libras por

Ienes por

Libras por

Ienes por

Euro

Euro

Euro

Dólar

Dólar

Terça, 2

1,264

0,689

143,480

0,545

113,486

Sexta, 5

1,269

0,687

144,510

0,541

113,895

Segunda, 8

1,276

0,685

141,880

0,537

111,226

Sexta, 12

1,291

0,681

141,560

0,527

109,617

Segunda, 15

1,283

0,681

141,320

0,531

110,182

Sexta, 19

1,277

0,680

142,640

0,533

111,726

Segunda, 22

1,275

0,680

143,550

0,533

112,562

Sexta, 26

1,280

0,685

143,500

0,535

112,136

Segunda, 29

1,276

0,686

143,230

0,537

112,267

Quarta, 31

1,287

0,686

144,320

0,533

112,154

Variação (1)

2,64%

-1,20%

0,72%

-3,74%

-1,87%

(1) Variação registada entre a última cotação do mês em análise e a última cotação do
mês anterior
Nota: cálculo com base no ´fixing’ do Banco Central Europeu

Em Maio voltou a observar-se uma depreciação do dólar nos principais câmbios,
embora o ritmo de descida se tenha atenuado devido aos sinais de ressurgimento da
inflação nos Estados Unidos, refreando a expectativa de uma pausa no ciclo de subida das
taxas directoras da Reserva Federal. A especulação de que o novo Secretário do Tesouro
poderá favorecer o enfraquecimento da moeda também contribuiu para o andamento
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negativo do dólar, que registou mínimos de oito meses face ao iene e de mais de um ano no
câmbio com a libra e o euro.
A variação das principais taxas de câmbio no conjunto de Maio foi a seguinte: depreciação do
dólar face à libra, ao euro e ao iene (3,74%, 2,64% e 1,87%, respectivamente) e do euro em
relação à libra (1,2%); apreciação de 0,72% do euro no câmbio com o iene.

O euro prosseguiu em alta face ao dólar e ao iene no mês de Maio, continuando a
ser suportado pela retoma da economia europeia e as indicações de uma subida
gradual das taxas de referência por parte dos responsáveis do BCE. No decorrer do
mês surgiu ainda o anúncio de aumento da proporção de euros nas reservas cambiais russas,
contribuindo também para a progressão da divisa europeia. O movimento de apreciação
suscitou

comentários

de

desagrado

por

parte

de

alguns

governantes

europeus

(nomeadamente da França), embora sem grande repercussão no mercado cambial. Face à
moeda inglesa, no entanto, o euro prosseguiu numa trajectória de perda, tendo registado as
cotações mais baixas do ano.
No caso do iene, a apreciação face ao dólar levou o ministro das finanças japonês a
anunciar a possibilidade de intervenção no mercado de câmbios para travar os
movimentos bruscos da moeda. A progressão do iene continuou a reflectir a expectativa
de subida da taxa de referência do Banco do Japão e o apelo a uma maior flexibilidade
cambial na reunião do G7 de Abril. Este segundo factor ganhou preponderância depois do
Banco Central da China ter apontado para uma menor rigidez da sua política cambial,
esperando-se que a moeda japonesa acompanhe a tendência de apreciação do yuan chinês
face ao dólar.
A libra inglesa apreciou-se pelo segundo mês consecutivo no câmbio com o euro e o
dólar, cotando-se em máximos de quatro e catorze meses, respectivamente. A divisa
britânica poderá ter funcionado como moeda refúgio face ao movimento de correcção em
baixa dos mercados accionistas, num mês em que o Banco de Inglaterra voltou a deixar os
seus referenciais inalterados, esperando-se apenas uma subida antes do final do ano.

4.2 Mercados Bolsistas Internacionais
O mês de Maio revelou-se bastante negativo para a generalidade dos mercados
accionistas internacionais, acumulando-se as preocupações com a subida da
inflação e das taxas de juro a nível mundial num contexto marcado pela escalada das
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cotações do petróleo. A tomada de mais valias por parte dos investidores afectou em
particular os mercados emergentes, dado o aumento da aversão ao risco. Entre as principais
praças internacionais, a desvalorização mais acentuada ocorreu no mercado nipónico.

Nos Estados Unidos, o índice tecnológico norte-americano Nasdaq registou a maior
descida mensal desde Julho de 2004 (6,2%), passando a evidenciar uma perda de 1,2%
em variação acumulada no ano. O índice de referência Dow Jones Industrials (DJI),
representativo dos títulos mais tradicionais, evidenciou uma desvalorização de apenas 1,8%
(o que reduziu o ganho acumulado no ano para 4,2%), mostrando-se menos afectado pelos
receios de uma nova subida das taxas directoras da Reserva Federal. O início do mês revelouse favorável para o mercado accionista, com o DJI a atingir um máximo de 6 anos, mas a
divulgação de um valor acima do esperado da taxa de inflação deu início a uma série de
quedas consecutivas dos índices de referência. No final de Maio assistiu-se a alguma
recuperação das cotações com a correcção em baixa dos preços do petróleo e a revisão em
alta dos dados do PIB.
O refúgio dos investidores nas obrigações do Tesouro impediu uma subida mais
forte das taxas de juro de longo prazo no conjunto de Maio. A yield a 10 anos
aumentou de 5,07% no final de Abril para 5,12% no dia 31 de Maio, mas chegou a atingir um
máximo desde 2002 no decurso do mês (5,19%).

Estados Unidos - índice Dow Jones Industrials
Máximo anual
11642,65

11750

Índice (em pontos)

11500
11250
10940,55

11000

10705,55

10750
10500
10368,61

10250

10215,22

10000
10012,36

31/05/06

12/05/06

25/04/06

06/04/06

20/03/06

01/03/06

10/02/06

24/01/06

05/01/06

19/12/05

30/11/05

11/11/05

25/10/05

06/10/05

19/09/05

31/08/05

12/08/05

26/07/05

07/07/05

20/06/05

01/06/05

13/05/05

26/04/05

07/04/05

21/03/05

02/03/05

11/02/05

25/01/05

06/01/05

20/12/04

01/12/04

9750

Data
Nota: gráfico elaborado a partir das cotações do índice no fecho de cada sessão, e não de forma contínua
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As praças de Londres e Frankfurt acompanharam as perdas do mercado norteamericano, evidenciando quebras mensais próximas de 5% nos respectivos índices
de referência. Na Alemanha, o índice Dax Xetra recuou 5,3% com os receios de subida das
taxas de juro e de apreciação prolongada do euro, reduzindo para cerca de 5% a valorização
desde o início de 2006. O índice inglês Ftse-100 evidenciou uma descida mensal ligeiramente
inferior (5%), mas perdeu a maior parte do ganho acumulado no ano (de 7% em 28 de Abril
para 1,9% no final de Maio).
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Nota: gráfico elaborado a partir das cotações do índice no fecho de cada sessão, e não de forma contínua

O índice nipónico Nikkei-225 perdeu 8,5% do seu valor no mês de Maio, atingindo o
nível mais baixo do ano. A descida acentuada reflectiu um conjunto de factores adversos
que se sobrepuseram: aos receios de subida das taxas de referência do Banco do Japão
juntaram-se as perspectivas de abrandamento económico nos dois principais parceiros
comerciais, depois da divulgação de dados menos favoráveis nos Estados Unidos e do anúncio
de restrições ao crédito na China. No final do mês, o índice apresentava uma quebra de 4%
em variação acumulada no ano.
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4.3. Mercados de Matérias-Primas

2003

2004

2005

Brent (Mar do Norte)

28,52

38,1

55,06

Nov-05 Dez-05 Jan-06 Fev-06 Mar-06 Abr-06 Mai-06

Alumínio (99,7% pureza)

1431

1716

1894,8 2049,1 2245,1 2377,5 2472,9 2419,3 2548,8 2864,8

Algodão

62,78

62,06

55,15

56,39

56,86

57,63

56,46

63,74

59,02

61,75

60,64

62,6

58,8

70,3

57,15

70,9

54,54

Valores em dólares americanos referentes aos contratos futuros de expiração mais próxima; preços anuais: média
das cotações mensais; preços mensais: média do valor médio das cotações diárias de fecho.
Unidades: brent: dólares por barril; alumínio (99,7 % de pureza): dólares por tonelada; algodão: cêntimos de dólar
por libra de peso (1 libra de peso equivale a 453,6 gramas).

Em Maio, o preço médio do brent prosseguiu a tendência ascendente dos últimos
meses, atingindo 70,9 dólares por barril, o que representa um acréscimo de 0,9%
face ao resultado obtido em Abril. A explicar os movimentos de subida registados ao
longo do mês estiveram as preocupações em torno da capacidade de oferta de combustíveis
por parte dos EUA e a especulação sobre um eventual corte na produção a ser decidido pela
OPEP.

A cotação média do alumínio subiu 12,4% relativamente a Abril, perfazendo 2864,8
dólares por tonelada.

O preço médio do algodão baixou 4,6%, situando-se em 54,54 cêntimos de dólar por
libra de peso.

4.4. Comércio Internacional / Organização Mundial de Comércio (OMC)

O comissário europeu para o Comércio, Peter Mandelson, numa reunião ministerial
da OCDE, reiterou a disponibilidade da UE para melhorar a sua oferta agrícola nas
negociações sobre a liberalização do comércio mundial, na condição de os restantes
parceiros flexibilizarem as suas posições. Relembre-se que os países membros da OMC
deviam ter chegado a acordo até 30 de Abril sobre as reduções dos direitos alfandegários
aplicados aos produtos agrícolas e industriais, mas as divergências Norte-Sul e euroamericanas impediram qualquer compromisso.
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Numa

tentativa

de

salvar

as

negociações

sobre

a

liberalização

das

trocas

comerciais, o director-geral da OMC, Pascal Lamy, solicitou a presença dos ministros
do Comércio de todos os Estados-membros em Genebra, no final de Junho. O
objectivo do encontro é precisamente a obtenção do acordo que não se revelou possível em
Abril passado.

4.5. Organizações Económicas Internacionais

Nas Previsões da Primavera, a Comissão Europeia reviu em alta as projecções para
o crescimento económico mundial face aos valores avançados no Outono. Bruxelas
aponta agora para uma expansão do PIB mundial de 4,6% neste ano (o mesmo
resultado de 2005), perspectivando uma ligeira desaceleração para 4,3% em 2007, o
que representa mais 0,3 p.p. e mais 0,1 p.p. que as previsões de Outono. Na base do maior
crescimento agora esperado estão, essencialmente, as revisões em alta efectuadas para a
Ásia, incluindo a China e o Japão. O crescimento económico mundial será acompanhado
por uma aceleração no comércio global, que passará de uma taxa de crescimento de
6,6% em 2005 para uma variação entre 7% e 8% no período de projecção. Entre os
principais riscos das actuais projecções, continuam a destacar-se os elevados e voláteis
preços do petróleo, os grandes desequilíbrios mundiais ao nível da balança corrente e os
efeitos da gripe das aves.
Os EUA deverão permanecer o principal motor da economia mundial, ainda que
Bruxelas aponte para um abrandamento no seu crescimento económico. Assim,
depois de registar uma progressão de 3,5% em 2005, o PIB norte-americano deverá
crescer 3,2% em 2006 e 2,7% em 2007. O ritmo de crescimento deverá manter-se
robusto até meados deste ano, assistindo-se depois ao refrear da procura interna em
resultado de condições monetárias mais restritivas e da correcção do preço das habitações.
Para o Japão, Bruxelas perspectiva a continuação do fortalecimento das condições
económicas, apontando para uma expansão do PIB de 2,8% em 2006 (mais 0,1 p.p.
que em 2005), devendo assistir-se a uma abrandamento para 2,4% em 2007, sendo
que em ambos os casos se procedeu a uma revisão em alta de 0,6 p.p. face às previsões de
Outono. No corrente ano, o crescimento da actividade económica será sustentado pelo
elevado crescimento empresarial, impulsionado, por seu turno, pelas margens de lucro e
pelos níveis de confiança dos agentes económicos. A deflação já não persiste na economia
nipónica, prevendo-se que a inflação se situe entre 0,5% e 1% no período de projecção.
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Para a economia chinesa, a Comissão continua a avançar com taxas de crescimento
bastante elevadas, embora preveja algum abrandamento neste e no próximo ano.
Deste modo, após uma expansão de 9,9% em 2005, o PIB chinês deverá aumentar
9,5% em 2006 e 9% em 2007.
Relativamente à UE, Bruxelas reviu em 0,2 p.p. as anteriores previsões para 2006
(no sentido ascendente) e para 2007 (no sentido descendente). Assim, depois de
um crescimento de 1,6% em 2005, o PIB deverá aumentar 2,3% em 2006,
abrandando para 2,2% no próximo ano. A recuperação económica prevista deverá
alicerçar-se na procura interna e, em particular, no investimento, que de uma taxa de
crescimento de 2,9% em 2005, deverá passar para 4,4% em 2006, abrandando para 3,1%
em 2007. No investimento, deverá destacar-se a componente relativa a equipamento, sendo
também de salientar o investimento em construção no caso da Alemanha. Já o consumo
privado deverá apresentar um crescimento mais moderado, em linha com a melhoria gradual
prevista para as condições no mercado de trabalho, passando de 1,5% em 2005 para 1,9%
em 2006 e 1,7% em 2007. Para o consumo público, é projectada uma aceleração
considerável neste ano, esperando-se uma taxa de crescimento de 2,1%, devendo observarse um abrandamento para 1,4% em 2007 (que compara com os 1,6% estimados para 2005).
Acompanhando a robustez da procura interna, as importações deverão acelerar durante este
ano, atingindo uma taxa de crescimento de 6,2% (mais 1 p.p. que em 2005), abrandando em
2007 para 5,1%. Durante o presente ano, o contributo da procura externa líquida para o
crescimento do PIB ainda não será positivo, passando a sê-lo em 2007, devendo as
exportações passar de um crescimento de 4,7% em 2005 para 5,7% em 2007.

A OCDE, nas suas mais recentes previsões, aponta para um crescimento para o
conjunto dos seus países de 3,1% em 2006 (contra 2,8% em 2005), avançando com
um ligeiro abrandamento de 0,2 p.p. para o próximo ano.
A expansão económica dos países da OCDE continuará a ser sustentada pelos EUA,
que este ano deverão apresentar uma progressão do PIB de 3,6% (mais 0,1 p.p. que
em 2005), sendo esperada uma desaceleração para 3,1% em 2007. A moderação
prevista para o próximo ano resultará, essencialmente, dos efeitos dos preços mais elevados
do petróleo, de maiores taxas de juro e do menor dinamismo no mercado da construção. A
OCDE sublinha a persistência dos desequilíbrios orçamentais e aconselha uma ligeira restrição
na política monetária. A taxa de desemprego deverá baixar 0,4 p.p. neste ano, passando para
4,7%, mantendo-se neste nível em 2007. Quanto à taxa de inflação, depois de atingir 2,8%
em 2005, deverá subir para 3% em 2006, baixando 0,7 p.p. em 2007.
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Para o Japão, a OCDE perspectiva um crescimento do PIB de 2,8% em 2006 (que
compara com 2,7% em 2005), prevendo um abrandamento de 0,6 p.p. para o próximo
ano. A expansão da actividade económica será impulsionada pela procura interna e, em
particular, pelo aumento das margens de lucro das empresas e pela inversão da tendência de
declínio no emprego e nos salários. A robustez da recuperação económica deverá baixar a
taxa de desemprego para 3,5% em 2007 (menos 0,9 p.p. que em 2005) e debelar
definitivamente a deflação, esperando-se que a inflação atinja em 2007 cerca de 0,5%. De
qualquer modo, a OCDE aconselha o Banco do Japão a manter as taxas de juro de curto prazo
nos zero por cento até que os riscos de deflação se tornem negligenciáveis. A organização
chama ainda a atenção para a necessidade de o plano orçamental a médio prazo dever visar o
excedente primário de modo a estabilizar o rácio da dívida pública no PIB até ao início de
2010.
Relativamente à zona euro, a OCDE avança com um crescimento económico de 2,2%
durante este ano (mais 0,8 p.p. que no ano passado), prevendo um crescimento
marginalmente inferior em 2007 (2,1%). O relatório volta a insistir na necessidade da
política monetária do BCE ser mais restritiva e de os governos encetarem maiores esforços de
consolidação orçamental. A taxa de desemprego deverá baixar 0,4 p.p. em 2006, passando
para 8,2%, baixando novamente em 2007, atingindo 7,9%. Quanto à taxa de inflação, é
esperada uma ligeira redução em 2006 (para 1,6%), perspectivando-se uma nova
recuperação para 2007, ano em que se situará em 2%.

No relatório de perspectivas económicas realizado em conjunto pela OCDE e pelo
Banco

de

Desenvolvimento

Africano,

estas

organizações

apontam

para

um

crescimento global do PIB nos 30 países do continente africano de 5,8% em 2006 e
5,5% em 2007. No documento, é sublinhado o grande desequilíbrio existente entre
diferentes países do continente, cujo crescimento é suportado pelos países exportadores de
petróleo, em contraste com os restantes países, que enfrentam graves dificuldades de
desenvolvimento e problemas em áreas como a saúde e educação. Destacam-se, também, a
falta de infra-estruturas, a fraca diversificação da actividade económica na maioria dos países
e os elevados níveis de corrupção.
Apesar das dificuldades e contrastes encontrados no continente africano, o relatório considera
que o conjunto daqueles países tem beneficiado da ajuda pública ao desenvolvimento e da
estabilização macroeconómica. Após vários anos de instabilidade, este relatório faz notar os
sinais de democracia que se está a instalar de forma sólida em alguns países.
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De acordo com o Banco Mundial, em 2005, os fluxos de capital privado para os
países em desenvolvimento atingiram um máximo histórico de 491 mil milhões de
dólares. Estes fluxos, que beneficiaram, sobretudo, a China e a Índia, reflectem a crescente
atractividade

das

economias

emergentes,

nomeadamente

ao

nível

da

estabilidade

macroeconómica, flexibilidade de câmbios e reforço do enquadramento institucional.
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ECONOMIA NACIONAL
1. Envolvente Política, Social e Económica

Projecções Macroeconómicas

A Comissão Europeia, nas suas Previsões da Primavera, reviu ligeiramente em alta a
sua projecção para a economia portuguesa em 2006, apontando agora para um
crescimento do PIB de 0,9% (0,8% nas Previsões de Outono), depois de em 2005 se ter
registado uma progressão de apenas 0,3%. A recuperação deverá continuar em 2007,
com a economia portuguesa a expandir-se 1,1%. Apesar da evolução favorável, a
economia nacional continuará a crescer abaixo da média comunitária.
A procura interna assumirá um papel determinante no crescimento do PIB neste e no próximo
ano, embora o contributo esperado para este ano seja inferior ao observado no ano passado.
Em 2006, salienta-se ainda uma melhoria do contributo das exportações líquidas, depois de
em 2005 ter sido negativo.
Com efeito, no período em causa deverá assistir-se a uma aceleração significativa no
crescimento das exportações, que passarão de uma variação de 0,9% em 2005 para
3,9% em 2006 e 4,5% em 2007. Por seu turno, o crescimento das importações
deverá acelerar 0,5 p.p. no corrente ano e 1,1 p.p. em 2007, passando para,
respectivamente, 2,3% e 3,4%.
No que respeita a procura interna, destaca-se a evolução favorável prevista para a
FBCF, que de uma quebra de 3,1% passará para uma redução de apenas 0,8% no
corrente ano e para um aumento de 1,3% em 2007, para o que contribuirá a
recuperação esperada no investimento em equipamento. Em contraste, tanto o consumo
privado como o consumo público apresentarão uma trajectória desfavorável,
passando o primeiro de um aumento de 2% em 2005 para uma progressão de 1,2%
neste e no próximo ano e o segundo de uma expansão de 1,7% em 2005 para um
recuo de 0,1% em 2007. A trajectória do consumo privado deverá reflectir a fragilidade do
mercado de trabalho e o maior endividamento das famílias.
Bruxelas projecta alguns ganhos no emprego, mas que não serão suficientes para
reduzir a taxa de desemprego, que deverá prosseguir o movimento ascendente dos
últimos anos, passando de 7,6% em 2005 para 8,3% em 2007. Neste contexto, é
esperada uma maior contenção nos custos laborais unitários e nos preços.
Em 2006, a taxa de inflação reflectirá os aumentos registados nos preços do petróleo bem
como o aumento da taxa normal de IVA, em vigor desde Julho do ano passado, esperando-se
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uma redução apenas em 2007. Assim, após se ter situado em 2,1% em 2005, a taxa de
inflação deverá atingir 2,7% em 2006, baixando 0,3 p.p. em 2007.
Quanto à situação orçamental, a Comissão prevê défices de 5% do PIB em 2006 e
4,9% em 2007, valores superiores aos projectados pelo Governo mas que não têm em conta
todas as medidas de correcção anunciadas. A dívida pública deverá registar um
considerável agravamento, passando de 63,9% do PIB em 2005 para 70,6% em
2007.

A OCDE reviu em baixa as suas anteriores previsões para a economia portuguesa,
projectando taxas de crescimento do PIB de 0,7% em 2006 e 1,5% em 2007 (menos
0,3 p.p. que os valores avançados no Outono), que se seguem a uma progressão de apenas
0,3% no ano passado. Deste modo, as projecções da OCDE tornam-se as mais pessimistas até
agora apresentadas para a economia nacional.
A ligeira recuperação prevista para este ano alicerça-se, fundamentalmente, nas
exportações, que deverão evidenciar uma expansão de 4% (mais 3,1 p.p. que no ano
anterior). Esta evolução, ainda que acompanhada por uma aceleração de 0,9 p.p. nas
importações para 2,7%, levará a uma melhoria do contributo das exportações
líquidas para o crescimento do PIB. Já em 2007, esse contributo voltará a ser
negativo, dada a significativa aceleração nas importações para uma taxa de
crescimento 5%, enquanto as exportações verão o seu crescimento acelerar menos
(em 1,6 p.p.).
Relativamente à procura interna, deverá assistir-se a um ligeiro abrandamento no
seu crescimento durante este ano (para 0,5%), verificando-se uma recuperação
para 1,7% em 2007. A evolução prevista para o corrente ano resultará do menor
crescimento perspectivado para o consumo privado (1,2%) e consumo público (0,2%),
enquanto a FBCF, embora recue, deverá apresentar uma variação menos negativa que em
2005 (-0,7%). A recuperação desta componente da procura deverá prosseguir em 2007, ano
em que a OCDE espera uma variação positiva de 2,8%. O consumo privado deverá também
registar um maior crescimento (1,9%), enquanto o consumo público voltará a abrandar
(apresentando uma variação negativa de 0,4%).
Não obstante a trajectória favorável do PIB durante o período de projecção, a OCDE volta a
insistir na necessidade de serem tomadas medidas tendentes a aumentar o capital humano,
modernizar a economia e incrementar a concorrência, de modo a tornar o crescimento mais
sustentável.
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Contas Públicas e Sistema Fiscal

Estimativa de Execução Orçamental do Estado - de Janeiro a Maio de 2006
Jan-Mai

Jan-Mai

2005

2006

Receita corrente

13545,3

14671,0

8,3%

Despesa corrente

13711,1

15108,7

10,2%

-165,8

-437,7

164%

Saldo corrente

variação homóloga

Receita de capital

97,4

163,6

68,0%

Despesa de capital

1320,5

1358,1

2,8%

Saldo de capital

-1223,1

-1194,5

-2,3%

Saldo de execução orçamental

-1388,9

-1632,2

17,5%

Saldo primário

-49,3

-4,6

-90,7%

Saldo incluindo activos financeiros

49,6

33,8

-31,9%

(valores em milhões de euros)

De Janeiro a Maio, o défice do subsector Estado situou-se em 1632,2 milhões de
euros, o que representa um agravamento de 17,5% relativamente ao período
homólogo de 2005.
Por comparação com os resultados acumulados até Abril, verificou-se agora uma redução
significativa na diferença entre as taxas de crescimento homóloga da despesa e da receita
(0,8 p.p. contra 3,7 p.p.), tendo a receita aumentado 8,7% e a despesa 9,5%.

Do lado da receita, destaca-se a progressão de 7,5% na receita fiscal, superior à meta
orçamental de 6,8%, resultante dos aumentos de 8% nos impostos directos e de
7,2% nos impostos indirectos. Para a evolução dos primeiros foi determinante a
arrecadação de receita de IRC, com um crescimento de 20,8%, para o que contribuiu a
cobrança por autoliquidação durante o mês de Maio. A receita de IRS aumentou 2,2%. No que
respeita os impostos indirectos, cujo crescimento foi semelhante ao verificado até Abril,
continuou a destacar-se o acréscimo na receita de IVA (12,3%), tendo os restantes impostos,
com a excepção do Imposto sobre o Consumo do Tabaco, registado também variações
positivas.

Do lado da despesa, verificaram-se acréscimos de 2,8% na despesa de capital e de
10,2% na despesa corrente, ambas as rubricas com um grau de execução inferior ao
padrão de segurança para o período em análise. Refira-se que o resultado apurado para
a despesa corrente se encontra influenciado pelo facto de o Orçamento Rectificativo de 2005
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só ter tido efeito a partir de Agosto último. Assim, se se procedesse ao devido ajustamento do
reforço das transferências para o Sistema Nacional de Saúde, a despesa corrente registaria
um acréscimo de apenas 4,5%.
Na despesa corrente, salienta-se a expansão de 19% na rubrica de transferências correntes,
onde permanecem significativas as transferências para o Sistema Nacional de Saúde e para a
Segurança Social, sendo ainda de mencionar o aumento de 21,5% nos juros e outros
encargos, marcado pelo diferente padrão intra-anual que esta rubrica apresenta em 2006 face
ao ano anterior, esperando-se que a taxa de crescimento venha a diminuir ao longo do ano.
Com uma evolução em sentido contrário estiveram os subsídios, a aquisição de bens e
serviços, as despesas com o pessoal e a rubrica de outras despesas correntes, com reduções
de, respectivamente, 11,1%, 10,3%, 2,5% e 5,4%.
Na despesa de capital, assumem especial relevância as transferências do Orçamento de
Estado para a EP – Estradas de Portugal.

Política Industrial e Comercial e Investimentos Públicos

Portugal e Espanha concluíram as formalidades internas de aprovação do acordo
entre os dois países para a criação do Mercado Ibérico de Electricidade – Mibel. O
presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos alerta porém que tal aprovação
não implica a entrada imediata do funcionamento do mercado. O presidente do OMIP, o pólo
português da futura bolsa de electricidade, responsável pela negociação a prazo, deu garantia
de que o primeiro leilão terá lugar a 3 de Julho, estando a ultimar contactos com potenciais
clientes e a proceder a simulações de operações a fim de testar a plataforma informática da
bolsa.

O Governo definiu um novo calendário para a criação da Redes Energéticas
Nacionais, condição prévia para a dispersão em bolsa do capital da REN, que só terá
lugar em 2007 e não este ano como inicialmente previsto. A concretização da
reorganização da estrutura empresarial do sector energético, com a criação de uma entidade
única para a rede de recepção, armazenamento e transporte de gás natural e transporte de
electricidade, está assim inscrita nas Grandes Opções do Plano para 2007, na rubrica das
principais actuações previstas no domínio da eficiência dos mercados.
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O Programa Inov Contacto vai seleccionar mais 191 jovens licenciados para estágios
internacionais, a realizar em empresas nacionais com presença no estrangeiro e em
multinacionais.

O Programa Operacional da Sociedade do Conhecimento (POSC) apresenta a
execução mais baixa de todos os Programas do terceiro Quadro Comunitário de
Apoio (QCA III), com uma taxa de execução no final de 2005 de 31,7%, correspondendo
assim praticamente a metade da média registada pelo conjunto dos Programas Operacionais
(63%).

O Conselho de Ministros de 11 de Maio aprovou as minutas do Contrato de
Investimento a celebrar pelo Estado Português, a AGC, Minas de Portugal SGPS,
Unipessoal,

Lda

e

a

Eurozinc

Mining

Corporation,

que

tem

por

objecto

o

relançamento das actividades do complexo mineiro de Aljustrel. O investimento em
causa supera os 76 milhões de euros e irá contribuir para a criação directa de 100
postos de trabalho e a manutenção de um número importante de postos de trabalho
indirectos na região de implantação.

O Conselho de Ministros de 19 de Maio aprovou dois contratos de investimento a
celebrar pelo Estado Português, um com a Portucel, que tem por objecto a
construção e equipamento da unidade industrial localizada em Setúbal, e outro com
a Portucel e a Soporcel, que tem por objecto a modernização da unidade industrial
localizada na Figueira da Foz.
Relativamente ao primeiro, o investimento em causa é superior a 481 milhões de
Euros, prevê a criação de 180 postos de trabalho directos e tem como finalidade
proceder à total integração de pasta branqueada em papéis finos, reduzindo dessa forma a
exposição da empresa ao mercado da pasta. Quanto ao segundo, o valor total do
investimento é superior a 189 milhões de Euros e irá permitir manutenção de cerca
de 794 postos de trabalho.

O Governo recusou a última proposta do empresário Monteiro de Barros para a
construção de uma nova refinaria em Sines, por considerá-la insatisfatória em matéria
ambiental. Em causa está o facto de estar associada à infra-estrutura a construção de uma
central de co-geração que fará subir as emissões de dióxido de carbono para um nível muito

Associação Empresarial de Portugal

28

Relatório Mensal de Economia

superior ao inicialmente previsto e que o Governo admitia acomodar no Plano Nacional de
Alocação de Licenças de Emissão (PNALE).

O Governo aprovou o Programa Legislar Melhor, que integra um conjunto de medidas
destinadas à concretização de todos os pressupostos, exigências e condições que permitam
legislar melhor, com mais justificação, adequação e qualidade dos actos normativos do
Governo. Foi também aprovada uma Proposta de Lei, a submeter à Assembleia da
República, que visa adequar as actuais regras sobre publicação, identificação e
formulário de diplomas às medidas adoptadas no âmbito deste Programa.

Foi ainda aprovado o Decreto-Lei que estabelece como serviço público o acesso
universal e gratuito à edição electrónica do Diário da República, a partir de 1 de
Julho de 2006.

Política Social e Laboral

O Conselho de Ministros aprovou o regime de mobilidade dos funcionários da
Administração Pública cujas medidas visam reforçar a eficácia na gestão e
mobilidade

dos

recursos

humanos

e

promover

a

formação,

a

reconversão

profissional e o reinício da actividade profissional.
A reafectação e a colocação em situação de mobilidade especial (SME) são os
instrumentos previstos, respectivamente, para as situações de extinção, fusão ou
reestruturação de serviços e para os casos de reorganização em que não seja possível manter
ou reafectar os funcionários a outros serviços. Para os funcionários colocados em SME prevêse um processo especial de apoio que se desenvolverá em três fases: a de transição
(primeiros 60 dias), a de requalificação (dez meses seguintes) e a de compensação. O
exercício de outras actividades remuneradas não é permitido nas duas primeiras fases,
sendo-o na terceira, embora se mantenha o dever de aceitar o reinício de funções em serviço
público.
A licença extraordinária, que este regime de mobilidade consagra, confere o direito a
uma subvenção mensal e possibilita o exercício de qualquer actividade remunerada
fora da Administração sem desvinculação da função pública.

O ministro do Trabalho e da Solidariedade Social apresentou o balanço trimestral do
Plano de Combate à Fraude e Evasão Contributivas e Prestacionais, em vigor desde
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Abril de 2005. Foi de 152.526.749 € o montante apurado em resultado da fiscalização
e recuperação de dívidas a contribuintes durante o 1.º trimestre de 2006. Neste
período, o número de empresas que está a regularizar a sua situação contributiva
quadriplicou. Relativamente ao 1.º trimestre de 2005, registaram-se aumentos de 106%, de
24,5% e de 14,3%, respectivamente, em relação a notificações a contribuintes, a acções de
fiscalização a contribuintes e a fiscalização domiciliária de doença.
Para melhorar o combate à fraude o Governo vai promover o reforço da
criminalização da evasão contributiva e propõe a instauração automática de
processos de execução da dívida 90 dias após a sua constituição. Por outro lado, a
operação de recuperação de dívidas vai incidir essencialmente sobre pequenos devedores
(cerca de 87% das empresas devem menos de 25 mil euros).

No seguimento da apresentação, no mês passado, da proposta de reforma da
segurança social, o Primeiro-ministro deu início ao processo de discussão das
medidas da reforma em sede de concertação social. Patrões e sindicatos exigem do
executivo a quantificação e o impacto das medidas apresentadas.
O facto de as pensões pagas pela Segurança Social em 2005 representarem 97,2% do total
das contribuições efectuadas nesse ano, bem como, a possibilidade de cada contribuinte
poder antecipar os efeitos do factor de sustentabilidade, optando por descontar mais para o
sistema de pensões ou para regimes complementares, constituíram as principais novidades
apresentadas aos parceiros sociais.
O Governo pretende encerrar as negociações até ao Verão, altura em que quer ter uma
proposta concreta a apresentar à Assembleia da República, para que o processo legislativo
ainda esteja concluído este ano.

Foi entregue aos parceiros sociais o relatório final sobre a sustentabilidade da
Segurança Social que vem complementar a informação constante do estudo anexo
ao Orçamento do Estado para 2006. O relatório sublinha uma cada vez maior dominância
das pensões como principal agregado de despesa da segurança social, bem como, o facto de
as pensões antecipadas serem muito superiores às reformas completas. Nas projecções para
2050, prevê que a dinâmica de envelhecimento e o decréscimo da população residente será
cada vez mais acentuado.
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O fundo de estabilização da Segurança Social fechou 2005 com uma rentabilidade
de 6,8%, desempenho que ficou abaixo dos 9,2% obtidos pela média dos fundos do sistema
privado.

De acordo com dados divulgados pela associação Portuguesa de Fundos de
Investimento, Pensões e Património (APFIPP) no ano passado recorreu-se mais aos
fundos de pensões. O valor total dos activos sob gestão destes produtos cresceu 28%,
face a 2004, para os 17, 14 mil milhões de euros.

O Ministério da Justiça, os sindicatos e as confederações patronais assinaram um
protocolo com vista à criação do Sistema de Mediação Laboral (SML). Este sistema
possibilita a resolução dos litígios fora do tribunal, permitindo que trabalhadores e
empregadores utilizem a mediação para dirimir todos os conflitos laborais, incluindo os
despedimentos, à excepção dos respeitantes a acidentes de trabalho e direitos indisponíveis.

Criado em 2001, o Programa Escolhas foi objecto de renovação para o período 20072009. Tendo por objectivo a concretização de dois eixos prioritários das políticas sociais – a
igualdade de oportunidades e a coesão social, prevê-se a duplicação do investimento
envolvido e do número de projectos a apoiar.

Está em preparação um novo Código Contributivo, no âmbito do qual serão eliminadas
situações de taxas favoráveis que já não se mostrem eficazes, será avaliada a contribuição
dos

trabalhadores

independentes

e

passarão

a

constar

da

base

de

incidência

as

indemnizações por extinção do contrato por mútuo acordo, nos casos em que os limites
mínimos legais sejam ultrapassados.

O Governo manifestou a intenção de alargar a actual rede de Centros de
Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências para cerca de 500
Centros até 2010, promovendo nesse mesmo período a certificação escolar de 650
mil portugueses com baixas qualificações. Os CRVCC poderão conferir competências até
ao 12.º ano de escolaridade e à certificação escolar acrescerá a certificação profissional.

No âmbito do Processo de Reestruturação da Administração Central do Estado, o ministro
das Finanças, declarou que a remuneração dos dirigentes da função pública terá
uma componente fixa e uma variável, passando esta última a ser influenciada pelos
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resultados obtidos ao nível da redução de custos de funcionamento e dos custos
com pessoal.

No primeiro trimestre deste ano foi de 3986 o número de funcionários da
administração central que se aposentou, número que está a ultrapassar a evolução
registada em 2005, em que, no mesmo período se registaram 1521 casos de aposentação.

António Costa, ministro da Administração Interna apresentou o novo projecto de lei
da imigração, que simplifica o regime de vistos e autorizações e cria um novo regime
para trabalhadores temporários através do visto de estada temporária para o exercício de
actividade sazonal. Este projecto permite que um estrangeiro possa entrar no nosso
País sem ter um contrato de trabalho, embora exija a demonstração de interesse por
parte de um empregador nos seus serviços.

A maioria dos países da União Europeia a “Quinze”, entre os quais Portugal,
decidiram abrir ou flexibilizar a entrada nos seus mercados de trabalho aos
cidadãos do leste europeu, levantando as restrições à livre circulação previstas nos
tratados de adesão daqueles países. Apenas a Alemanha e a Áustria irão manter as
restrições totais até Maio de 2009.

Sistema Monetário e Financeiro

O Banco de Portugal recomendou aos bancos comerciais a inclusão de uma data de
validade nos módulos e livros de cheques, no sentido de ser reduzido o risco
associado à emissão por parte dos seus clientes.

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) criou um grupo de trabalho
com o objectivo de encontrar soluções para desincentivar o abandono da bolsa por
parte das empresas. Pretende-se, assim, criar mecanismos que mantenham o mercado
interessante para as empresas se financiarem, sendo que uma das medidas em estudo passa
pela devolução, no momento da saída do mercado, dos benefícios fiscais adquiridos.
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2. Economia Monetária e Financeira
2.1. Taxas de Juro

TAXAS

Euribor

Obrigações do Tesouro

6 meses

12 meses

5 anos

10 anos

05: I

2,207

2,359

2,958

3,603

05: II

2,097

2,082

2,556

3,127

05: III

2,209

2,322

2,729

3,295

05: IV

2,637

2,844

3,174

3,406

06: I

2,985

3,233

3,665

3,889

Fevereiro

2,783

2,981

3,374

3,599

Março

2,985

3,233

3,665

3,889

Abril a)

3,032

3,318

3,819

4,070

5 Maio 06

3,031

3,321

3,842

4,096

12 Maio 06

3,079

3,364

3,888

4,172

19 Maio 06

3,073

3,304

3,775

4,068

26 Maio 06

3,063

3,278

3,677

3,971

31 Maio 06

3,090

3,313

3,797

4,055

Fonte: Banco de Portugal e Reuters; valores em percentagem; taxas anualizadas a 360 dias.
Nota: Valores trimestrais (mensais): última taxa do trimestre (mês); os valores para as
Obrigações do Tesouro referem-se às yields do mercado secundário.
a) Os valores a 5 e 10 anos dizem respeito ao dia 27 de Abril e não ao final do mês

Em Maio voltou a observar-se um aumento das taxas de juro no mercado monetário
europeu, mas desta vez apenas nas maturidades mais curtas, o que reduziu a
inclinação da curva de rendimentos. A taxa euribor a 1 mês aumentou 12,6 pontos base
(p.b.) em comparação de final de mês, para 2,792%, valor que apontava já para uma subida
da taxa de referência do BCE em Junho. Nos seis meses, a subida foi de apenas 0,6 p.b. (para
um máximo de três anos no final do mês), enquanto nos 12 meses se observou mesmo um
recuo, ainda que pouco significativo. A euribor a 12 meses atingiu um máximo de vários anos
a meio de Maio, mas depois exibiu uma tendência descendente até final do mês, seguindo o
andamento das yields no mercado de capitais.

No mercado secundário de dívida pública nacional assistiu-se a uma redução das
yields em comparação de final de mês, embora em média mensal tenha prosseguido o
movimento ascendente. As obrigações do Tesouro a 5 anos registaram uma descida de 2,2
p.b. na sua taxa de rentabilidade implícita entre finais de Abril e Maio, contra apenas 1,5 p.b.
nos 10 anos, o que acentuou a inclinação da curva de rendimentos. As yields nacionais
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situaram-se nos níveis mais elevados dos últimos anos na primeira quinzena de Maio, mas
depois acompanharam o recuo verificado na Europa e Estados Unidos com a desvalorização
dos mercados accionistas, recuperando apenas parcialmente nos últimos dias de Maio.

2.2. Mercado de Valores Mobiliários

ÍNDICE PSI-20 DO MERCADO CONTÍNUO DE ÂMBITO NACIONAL
(valores de fecho das sessões de início e fim das semanas de Maio)
Terça, 2

Sexta, 5

Seg, 8

Sexta, 12

Seg, 15

Sexta, 19

Seg, 22

Sexta, 26

Seg, 29

Quarta, 31

10.054,71 10.015,29 10.050,51 9.898,37 9.829,37 9.403,40 9.328,18 9.561,30 9.553,36
9.403,80
Índice composto pelo cabaz das 20 acções mais importantes do mercado, sujeito a uma revisão semestral; Jan 1993 =
1000

O mercado accionista português acentuou o comportamento negativo no mês de
Maio, reflectindo a conjuntura internacional desfavorável. O índice de referência PSI-20
registou a quebra mensal mais elevada dos últimos três anos (6,5%, mais 4,5 pontos
percentuais que no mês anterior), o que reduziu a valorização acumulada no ano para 9,1%,
valor ainda bastante superior à média europeia.
A

descida

das

cotações

foi

acompanhada

por

uma

recuperação

do

valor

transaccionado (variação mensal de 40,2% e homóloga de 112,6%, para o que contribuiu a
compra em bolsa de títulos da PT pela Sonae.com, após autorização da CMVM). De Janeiro a
Maio, o valor das transacções aumentou 134,9% em comparação homóloga, traduzindo a
dinâmica incutida pelo anúncio de duas grandes operações de aquisição entre empresas
cotadas.

Após um início de mês sem tendência definida, o índice PSI-20 registou uma série de dez
sessões consecutivas de desvalorização, pela primeira vez em cinco anos, recuando
abaixo dos 10 mil pontos. As perdas mensais mais acentuadas pertenceram a títulos
ligados às tecnologias de informação e media, com a Novabase a recuar 15,8% e a
Reditus 12,9%, esta última afectada pela iminente saída do índice PSI-20. A Sonae.com
(também do sector de tecnologias de informação), pelo contrário, foi o único título do PSI-20
que se valorizou em Maio (1,6%), evolução que reflectiu os desenvolvimentos em torno da
operação de aquisição lançada sobre o grupo PT. O reforço de participação da Sonae.com na
PT através da aquisição de capital disperso fez aumentar a confiança dos investidores no
sucesso da operação, o que se reflectiu na valorização do título, embora limitada pela
especulação de uma operação de aquisição concorrente, situação que penalizou sobretudo a
Sonae SGPS (descida de 9,6% no conjunto do mês). Entre os títulos com maior ponderação
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no PSI-20, apenas o BPI e a Brisa registaram perdas abaixo da média (4,2% e 2,3%,
respectivamente).

3. Economia Real
3.1. Actividade Económica Global

O indicador coincidente de actividade económica do Banco de Portugal voltou a
acelerar em Abril (foi já o quinto mês consecutivo de melhoria), sugerindo assim uma
evolução favorável da actividade económica nacional nos primeiros quatro meses de
2006. A taxa de variação homóloga (tvph) do indicador fixou-se em 0,6% naquele mês, o
que compara com 0,4% em Março e 0,2% na média do primeiro trimestre.

O indicador de clima económico do INE – indicador que sintetiza a informação qualitativa
referente aos principais ramos de actividade – evidenciou, em Maio, uma descida ligeira,
que compensou apenas parcialmente a subida do mês anterior. Todavia, mantém-se a
chamada de atenção para o cariz irregular do andamento em cadeia do indicador de clima.
Em

termos

de

indicadores

sectoriais,

o

comportamento

dividiu-se

entre

estabilizações e descidas. Os indicadores de confiança da indústria transformadora e dos
serviços ficaram virtualmente inalterados em Maio, depois de dois meses de descida
(especialmente intensa no caso dos serviços), enquanto que os indicadores para a construção
e obras públicas e para o comércio interromperam o movimento de recuperação em curso
desde o início do ano, com importantes quedas em Maio.
Em termos de variação homóloga, todos os índices se mantiveram em terreno negativo com
excepção do indicador dos serviços, que passou a exibir uma variação nula (reflectindo o
efeito de uma deterioração especialmente intensa há um ano atrás).

3.2. Procura Interna

Os dados disponíveis para os principais indicadores de conjuntura revelam uma
aceleração do consumo privado no início do segundo trimestre, com base na
recuperação do consumo de bens e serviços correntes e da aquisição de automóveis, mas
uma acentuação do ritmo de quebra do investimento no que toca as componentes de
construção e obras públicas e de máquinas equipamento.
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3.2.1. Consumo

Indic. Confiança dos
Consumidores (1)
Venda de automóveis não
comerciais
Importações de bens de
consumo (2)
Procura interna de bens de
consumo (1)
Volume de negócios do
comércio retalho (3)

Fonte

04:
IV

05:
I

05:
II

05:
III

05:
IV

Jan
06

Fev
06

Mar
06

Abr
06

INE

-36

-34

-33

-42

-41

-41

-40

-38

-36

DGEP

5,1

5,7

11,6

-4,3

-2,8

-5,4

-0,6

-1,1

2,8

INE

8,4

-1,0

-1,5

3,5

3,2

5,2

-0,7

-

-

INE

-34

-37

-40

-38

-31

-30

-31

-31

-35

INE

3,3

3,3

3,5

0,3

0,6

2,1

1,8

-2,0

3,1

Crédito ao consumo (4)
BP
1,0
0,3
0,9
1,3
2,0
3,1
4,5
4,9
Taxas de variação face ao período homólogo do ano anterior, em percentagem (salvo indicação em contrário);
(1) Inquéritos de Conjuntura aos Consumidores e à Indústria Transformadora; saldo de respostas extremas (média
móvel de 3 meses);
(2) Taxa de variação em termos nominais; exclui automóveis e combustíveis;
(3) Taxa de variação em termos reais; índices corrigidos dos dias úteis;
(4) Valores corrigidos de reclassificações e de operações de titularização de crédito.

De acordo com os últimos indicadores respeitantes ao consumo privado, este
agregado de procura interna deverá ter acelerado no início do primeiro trimestre de
2006, depois do ligeiro abrandamento observado no final do ano anterior. A evolução
das diferentes sub-rubricas foi também mais homogénea.
A despesa real das famílias em bens de consumo duradouro sofreu uma deterioração em Abril
na componente de bens domésticos (o respectivo índice de volume de negócios do comércio a
retalho regressou às quedas em termos homólogos reais), mas apresentou uma significativa
recuperação na componente de automóveis (o índice de vendas de automóveis registou uma
expansão em termos homólogos de 2,8% em Abril, contra uma variação média de -2,4% no
primeiro trimestre do ano).
No que toca o consumo privado de bens correntes, verificou-se uma importante aceleração
tanto na componente alimentar como não alimentar – ainda que seja de notar a volatilidade
exibida pelas tvph desta última componente nos últimos meses, devido sobretudo à rubrica
de vestuário e calçado. Pelo seu lado, a despesa das famílias com serviços correntes observou
uma ligeira aceleração em Abril (em termos homólogos nominais), depois do abrandamento
registado no cômputo do primeiro trimestre.
Quanto a indicadores prospectivos de consumo privado, o indicador de confiança
dos consumidores ficou estabilizado em Maio no valor máximo desde Junho de
2005, depois de três meses de assinalável subida. Continua a merecer realce, pela positiva, a
melhoria das perspectivas das famílias quanto à evolução do desemprego e, pela negativa, a
deterioração da sua predisposição para a aquisição de bens duradouros.
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3.2.2. Investimento
Fonte
Indicador de FBCF

(1)

Vendas de veículos comerciais
Importações bens de
investimento (2)
Índice produção bens de
investimento

04:
IV

05:
I

05:
II

05:
III

05:
IV

Jan
06

Fev
06

Mar
06

Ab
06

INE

0,2

-1,1

-3,9

-3,2

-3,0

-3,8

-3,0

-1,8

-

DGEP

-0,4

-0,4

0,2

-5,5

-5,2

-3,5

-1,4

1,7

4,8

INE

8,7

10,2

8,0

0,2

-6,8

-13,2

-11,8

-

-

INE

-6,1

-5,1

-2,6

-0,4

-1,9

-5,7

-7,1

3,6

-9,7

Vendas de cimento
DGEP
-4,1
-4,4
-0,8
-5,3
-1,7
3,4
-4,0
-0,2
-13,9
Crédito para compra de
habitação (3)
BP
10,9
10,6
10,9
10,9
11,2
11,3
11,3
11,2
Crédito às sociedades não
financeiras (3)
BP
3,6
2,9
3,2
5,0
5,6
5,9
6,4
7,7
Valor de obras públicas
adjudicadas (4)
DGEP
39,9
44,0
1,6
-5,5
-11,1
-63,8
-47,5
-29,3
Taxas de variação face ao período homólogo do ano anterior, em percentagem (salvo indicação em contrário);
(1) Variável estimada pelo INE através da agregação de séries referentes ao investimento em construção, em
máquinas e equipamentos e em material de transporte (valor em média móvel de três meses).
(2) Taxa de variação em termos nominais; exclui material de transporte.
(3) Valores corrigidos de reclassificações e de operações de titularização de crédito.
(4) Taxa de variação acumulada no ano face ao período homólogo do ano anterior.

A informação mais recente relativa à formação bruta de capital fixo (FBCF) sugere
alguma deterioração do andamento desta rubrica de despesa agregada em Abril,
depois da importante recuperação apontada para Março pelo indicador sintético de
FBCF do INE.
No que diz respeito à componente de construção e obras públicas, terá ocorrido uma
acentuação do ritmo de queda em Abril, a julgar tanto pelos indicadores de produção
quantitativos (vendas de aço e cimento e produção medida pelas horas de trabalho
empregadas) como pelos indicadores qualitativos (apreciação da actividade corrente pelos
empresários da construção).
No que se refere ao investimento exclusivamente empresarial, a componente de máquinas e
equipamento deverá ter registado uma nova quebra em Abril, segundo os indicadores
qualitativos disponíveis (comércio por grosso de bens de investimento e procura interna
dirigida às indústrias nacionais de bens de investimento), em contraste com a expansão ao
nível do investimento em material de transporte (o índice de vendas de veículos comerciais
subiu 4,8% em termos homólogos, contra uma queda de 1,1% no conjunto do primeiro
trimestre). Contudo, note-se que a aquisição de veículos pesados cresceu 213,2% em termos
homólogos em Abril, reflectindo, pelo menos parcialmente, a antecipação de decisões de
compra por parte das empresas como reacção à entrada em vigor, em Maio, de legislação
europeia mais restritiva no que toca o equipamento de série obrigatório naquele tipo de
veículos.
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De acordo com os resultados do último inquérito do Banco de Portugal aos bancos
comerciais, os critérios

de concessão de empréstimos ao segmento

de

empresas

permaneceram praticamente inalterados durante o primeiro trimestre de 2006, mantendo-se
o cenário de contraponto entre o efeito da pressão concorrencial entre bancos e o efeito da
percepção de riscos de crédito associados à situação económica corrente. As perspectivas
dos bancos para o segundo trimestre são de manutenção dos critérios de concessão
de empréstimos a empresas.

3.3. Emprego
INQUÉRITO TRIMESTRAL AO EMPREGO
2005

2006

Média anual

2º T

3º T

4ºT

1ºT

tvph

tvpa

População Total

10.563,1

10.553,8

10.569,0

10.585,4

10.571,4

0,3

-0,1

População Activa

5.544,8

5.531,3

5.559,9

5.581,1

5.556,6

0,9

-0,4

Taxa de Actividade

52,5%

52,4%

52,6%

52,7%

52,6%

0,4

-0,1

População Empregada

5.122,6

5.132,0

5.130,0

5.133,8

5.126,9

0,6

-0,1

- Sector Primário

606,2

604,6

613,8

604,1

596,4

-1,0

-1,3
-0,3

- Sector Secundário

1.566,6

1.565,9

1.570,6

1.564,7

1.560,6

-0,3

- Sector Terciário

2.949,8

2.961,5

2.945,6

2.965,0

2.969,9

1,5

0,2

422,3

399,3

429,9

447,3

429,7

4,1

-3,9

58,7

47,8

66,9

65,1

53,6

-2,7

-17,7

363,6

351,5

363,0

382,2

376,2

5,2

-1,6

População Desempregada
- à procura do 1º emprego
- à procura de novo emprego

Taxa de Desemprego
7,6%
7,2%
7,7%
8,0%
7,7%
0,2
-0,3
Fonte: INE
Valores em milhares de unidades, excepto taxas de actividade e de desemprego;
tvph (taxa de variação face ao período homólogo do ano anterior) e tvpa (taxa de variação face ao período anterior)
expressas em percentagem, excepto no caso das taxas de actividade e de desemprego, cujas variações estão
expressas em pontos percentuais.

De acordo com o inquérito do INE referente ao primeiro trimestre de 2006, a
população empregada registou uma variação em cadeia de -0,1%, após uma subida
da mesma magnitude no período anterior. Contudo, em comparação com o período
homólogo do ano anterior, a população empregada apresentou uma expansão de
0,6%, depois de três trimestres de variações apenas marginalmente positivas. Tratou-se do
ritmo de crescimento homólogo mais elevado em vários anos.
O sector dos serviços continuou a ser o único criador de emprego, exibindo um crescimento
do número de empregado em termos homólogos de 1,5% (um ritmo de crescimento
ligeiramente acima do registo médio de 2005, com 1,4%). Em contraste, os sectores da
agricultura, silvicultura e pesca e da indústria, construção e energia mantiveram a contracção
do emprego, embora evidenciando uma atenuação do ritmo de quebra.
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No

mesmo

período,

verificou-se

uma

redução

de

3,9%

do

número

de

desempregados para 429,7 mil, depois de importantes subidas nos dois trimestres
anteriores. Esta queda foi explicada pelos significativos fluxos brutos de saída do estado de
desemprego quer para o estado de emprego quer para o estado de inactividade
(designadamente, devido a reforma ou aposentação). Em comparação homóloga, a taxa de
variação do número de desempregados recuou em 10,7 p.p. para 4,1%, desaceleração que se
ficou a dever tanto ao número de pessoas à procura de novo emprego como à procura de
primeiro emprego.

A queda em cadeia da população activa (em 24,5 mil indivíduos), mais à custa do
número de desempregados que de empregados, resultou numa descida da taxa de
desemprego de 0,3 p.p. em termos trimestrais para 7,7%. A taxa de desemprego
retomou, deste modo, o valor do terceiro trimestre de 2005. Em termos homólogos, o
incremento da taxa de desemprego fixou-se em somente 0,2 p.p., contra um incremento
médio 1 p.p. nos quatro trimestres precedentes

3.4. Comércio Internacional

Resultados Globais
Jan-Mar 05

Jan-Mar 06

∆ 06/05
10,3%

Total
Saída (Fob)

7.496,2

8.270,7

Entrada (Cif)

11.812,4

12.856,0

8,8%

Saldo

-4.316,2

-4.585,3

6,2%

63,5%

64,3%

-

Expedição

6.140,6

6.542,9

6,6%

Chegada

9.247,2

9.638,9

4,2%

Saldo

-3.106,6

-3.096,0

-0,3%

66,4%

67,9%

-

Exportação

1.355,6

1.727,8

27,5%

Importação

2.565,2

3.217,1

25,4%

Saldo

-1209,6

-1489,3

23,1%

Taxa de Cobertura
União Europeia a 25

Taxa de Cobertura
Países Terceiros

Taxa de Cobertura
52,8%
53,7%
Valores em milhões de euros (referentes ao apuramento dos primeiros
resultados para os meses de Janeiro a Março de 2005 e de Janeiro a Março de 2006)
Fonte: INE
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Segundos dados preliminares do INE, o défice da balança comercial portuguesa
registou uma subida homóloga de 6,2% no primeiro trimestre do ano (para 4585,3
milhões de euros - m.e.), correspondendo a uma progressão mais forte no valor das entradas
do que das saídas de mercadorias, embora apenas em variação absoluta. As saídas
aumentaram a uma taxa de crescimento homóloga nominal de 10,3%, face a 8,8% nas
saídas, o que permitiu uma melhoria da taxa de cobertura das importações de 63,5% para
64,3%.

O agravamento do défice comercial concentrou-se nas trocas com países extracomunitários, verificando-se uma variação pouco significativa no saldo com a União
Europeia a 25 (UE 25). Foi também no mercado extra-comunitário que se verificaram as
taxas de crescimento mais elevadas das entradas e saídas de mercadorias (25,4% e 27,5%,
respectivamente, face a 4,2% e 6,6% nas trocas com a UE 25), reforçando o seu peso no
total do comércio internacional português (para 25% do total de entradas e 20,9% das
saídas). Considerando a desagregação dos bens por categorias económicas, constata-se que a
rubrica de combustíveis foi a que mais contribui para a deterioração do saldo comercial no
primeiro trimestre. Excluindo as entradas e saídas de combustíveis, o défice da
balança comercial ter-se-ia reduzido em 327,9 m.e., ou 10,4%. Do lado das saídas,
destacaram-se as rubricas de bens de equipamento não automóvel (mais 161 m.e.) e outros
fornecimentos industriais (mais 344 m.e.).

3.5. Conjuntura na Indústria

Em Abril verificou-se uma quebra homóloga de 3,1% no índice de produção
industrial, que evidenciara uma subida bastante acentuada no mês anterior (taxa de
variação homóloga - tvh - de 6,3%, incluindo uma revisão em alta de 0,5 pontos), embora
não evitando um abrandamento no conjunto do primeiro trimestre. A informação por ramos
evidenciou uma descida marcada da produção na indústria transformadora (tvh de -5,5%,
após 6,5% em Março), que não foi suficientemente compensada pela aceleração das
indústrias de electricidade, gás e água (de 5,8% para 17,2%). O crescimento médio anual do
índice geral de produção reduziu-se de 1,1% em Março para 0,7% em Abril, reflectindo o
abrandamento das indústrias de electricidade, gás e água (de uma taxa de variação média de
12 meses - tvm 12m - de 10,2% para 9,9%) e a retoma das perdas na indústria
transformadora (tvm 12m de -0,4%, após 0% e -1,3% nos dois meses anteriores).
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ÍNDICES DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
(Variação homóloga, %)
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Por agrupamentos, apenas as indústrias da energia contrariaram o comportamento
homólogo negativo da produção no mês de Abril, observando mesmo uma aceleração
face a Março (de uma tvh de 7,9% para 15,3%). As quebras foram particularmente
acentuadas nos agrupamentos de bens de consumo e de bens de capital (10,4% e 9,7%,
respectivamente), que haviam registado uma recuperação no mês de Março. Nas indústrias
de bens intermédios assistiu-se à primeira quebra homóloga de produção desde Julho de
2005 (tvh de -2,1%, após 7,5% em Março), que se traduziu num abrandamento pouco
significativo em média de 12m meses (de 2,7% para 2,6%). O agrupamento da energia
manteve um crescimento médio anual bastante elevado (7,7%, menos 0,1 ponto que em
Março), contrastando com as quebras em torno de 3,5% das indústrias de bens de consumo e
de bens de investimento.
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ÍNDICE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
05: I

05: II

05: III

05: IV

06: I

Fev-06

Mar-06

Abr-06
TVH

TVM 12m

Índice Geral

-1,5

0,0

1,0

2,4

1,4

-1,4

6,3

-3,1

0,7

Industria Extractiva

-4,2

-2,1

2,1

-3,9

-3,9

-7,4

0,1

-19,0

-3,8

Ind. Transformadora

-4,1

-2,1

-0,8

1,3

1,8

-0,9

6,5

-5,5

-0,4

Electric., Gás, Água

17,8

19,4

16,1

11,1

-0,7

-4,0

5,8

17,2

9,9

Por grandes agrupamentos:
Bens de Consumo

-6,4

-2,6

-4,4

-2,0

-1,2

-4,7

4,8

-10,4

-3,4

Bens Intermédios

-3,9

-0,8

2,2

4,8

4,9

3,4

7,5

-2,1

2,6

Bens de Capital

-5,1

-2,6

-0,4

-1,9

-3,1

-7,1

3,6

-9,7

-3,5

Energia

21,1

12,3

12,6

8,2

0,4

-3,8

7,9

15,3

7,7

Fonte: INE ; Corrigido dos dias úteis; Base: 2000=100
Taxas de variação face ao período homólogo do ano anterior (tvh), em %, com excepção da última coluna (taxa de
variação média de 12 meses – tvm 12m)

Atendendo à divisão da indústria transformadora em subsectores, os dados actuais
permitem destacar, quanto a comportamentos negativos:

(i) a manutenção da contracção nas indústrias de curtimenta e calçado (tvm 12m de -9% em
Abril), de vestuário (-7,5%), de têxteis (-9,8%), de material de transporte (-7,8%), de outros
minerais não metálicos (-1,5%), de máquinas e equipamento (-1%), de mobiliário (-9,6%) e
de produtos petrolíferos (-1,4%); as indústrias do tabaco passaram a exibir uma variação
média anual negativa no mês de Abril (tvm 12m de -1,8%), após vários meses de
crescimento;
(ii) o abrandamento da produção nas indústrias de pasta e papel (de uma tvm 12m de 1,7%
em Março para 1,1% em Abril) e alimentares (de 0,6% para 0,2%).

Quanto a comportamentos positivos, salienta-se:
(i) a aceleração da produção nas industrias metalúrgicas de base (de uma tvm 12m de 3,8%
em Março para 4,4% em Abril), de produtos químicos (de 1,3% para 1,5%); a retoma do
crescimento nas indústrias de produtos metálicos (tvm 12m de 0,2%, após -0,2% em Março);
(ii) a manutenção de um andamento positivo da produção nas indústrias de equipamento
eléctrico e óptico (tvm 12m de 11,5% em Abril), de madeira e cortiça (2,6%), de borracha e
plásticos (de 11,1%) e de reciclagem (de 0,7%).
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PRODUÇÃO E PROCURA NA INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
Média Móvel de 3 meses - s.r.e.
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O último inquérito à indústria transformadora do INE apontou para um andamento
mais favorável da produção corrente em Maio, com o saldo de respostas a recuperar
para o nível mais elevado desde Outubro depois de uma evolução negativa no início de 2006.
A carteira de encomendas global melhorou face aos dois meses precedentes, pese embora
uma descida ligeira nas avaliações da procura externa, que, ainda assim, permaneceram
bastante acima das referentes à procura doméstica. Por outro lado, as respostas sobre o nível
de stocks sugeriram uma retoma do processo de acumulação de existências, que se havia
interrompido em Abril.
De acordo com a repartição dos dados por tipo de bens produzidos, a melhoria das
avaliações sobre a produção corrente e a procura global teve origem nas indústrias
de bens de consumo e de equipamento automóvel, contrariando o recuo das indústrias
de equipamento não automóvel e, em menor medida, dos bens intermédios. A procura
externa continuou a revelar-se a mais dinâmica na generalidade das indústrias, com excepção
das produtoras de bens de consumo, que têm recebido maior suporte da carteira de
encomendas doméstica. Nos stocks de produtos acabados, a subida das avaliações foi
impulsionada pelas indústrias de equipamento automóvel e de bens intermédios.
O índice de vendas da indústria registou uma quebra homóloga de 1,7% em Abril,
interrompendo uma série de oito meses consecutivos de crescimento, o último dos
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quais bastante pronunciado (tvh de 12,3% em Março). A descida homóloga afectou tanto o
mercado nacional como o mercado externo (tvh de -1,8% e -1,5%, respectivamente),
reflectindo-se num menor crescimento em média de 12 meses (2,5% no índice geral,
repartido entre 1,3% no mercado nacional e 4,6% no externo). O abrandamento das vendas
revelou-se inferior ao da produção, prolongando a aceleração da rentabilidade unitária das
vendas em média anual, que parece traduzir o maior crescimento dos preços à saída de
fábrica.
O detalhe por agrupamentos evidenciou descidas homólogas de produção na
generalidade dos agrupamentos, com excepção da energia, que prosseguiu em
aceleração (tvh de 34,9%, mais 2 pontos que em Março). A evolução mais negativa
pertenceu às indústrias de bens de investimento, seguida dos bens de consumo e dos bens
intermédios (tvh de -10,8%, -6,6% e -3,3%, respectivamente). Em variação média de 12
meses, as taxas de variação apenas não se reduziram no agrupamento da energia, que
reforçou o crescimento para 21,8%. As indústrias de bens de consumo agravaram as perdas
para 2%, enquanto os bens intermédios e de investimento observaram progressões mais
modestas que em Março (tvm 12m de 2,8% e 0,2%, respectivamente).
No inquérito à indústria transformadora de Maio, as expectativas dos empresários
relativamente ao andamento próximo da produção e dos preços situaram-se nos
níveis mais elevados dos últimos meses (máximos desde Abril de 2005 e Janeiro deste
ano respectivamente), o que se deverá reflectir numa melhoria das vendas.
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ÍNDICE DE EMPREGO INDUSTRIAL
(Variação homóloga, %)
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O índice de emprego industrial do INE voltou a atenuar o ritmo de quebra homóloga
no mês de Abril (tvh de -3,5%, face a -3,6% e -3,9%, nos dois meses precedentes),
evidenciando também uma menor perda em variação média anual (4,2%, menos 0,1 ponto
que em Março). Pelo contrário, o número de horas trabalhadas na indústria acentuou a
descida média anual no mês de Abril (4,4%, mais 0,3 pontos que em Março), implicando uma
evolução negativa da ocupação laboral.

3.6. Preços
05: I

05: II 05: III 05: IV 06: I
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tvm 12m

IPC Total

2,1

1,8
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1,8

2,8

2,8

3,1

2,9

3,0

IPC Bens

1,6

1,2

2,2

0,9

2,7

2,8

3,1

2,7

-

2,6
-

IPC Serviços
3,0
3,0
3,1
3,7
3,1
3,1
3,1
3,3
Taxas de variação percentual face ao período homólogo do ano anterior (tvph), salvo outra indicação.

-

Em Maio, o IPC registou uma variação em cadeia de 0,5%, face a uma subida de
0,4% no mesmo mês de 2005. Este maior dinamismo reflectiu-se numa ligeira
subida da taxa de variação homóloga (tvph) do IPC (0,1 p.p.) para 3,0%. Do mesmo
modo, a taxa de variação média de doze meses aumentou 0,1 p.p. para 2,6%.
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No que diz respeito ao quadro de evolução dos preços em Abril, último mês com
informação mais completa, a descida da tvph do IPC em 0,2 p.p. (para 2,9%) foi
apenas resultado da desaceleração da inflação subjacente, que mais que compensou
o maior dinamismo da componente mais volátil do IPC.
No que toca esta última, o forte crescimento mensal dos preços dos bens alimentares não
transformados em Abril levou a uma subida da sua tvph em 0,9 p.p. para 1,4%,
reaproximando-se, assim, do valor máximo de três anos estabelecido em Fevereiro (1,5%).
Já a subida em cadeia dos combustíveis em Abril foi idêntica à do mesmo mês do ano
anterior, não havendo, deste modo, repercussão sobre a tvph da classe – a tvph dos preços
energéticos permaneceu em 11,6%, depois do abrandamento de 1,4 p.p. evidenciado no mês
anterior.
Quanto às rubricas habitualmente associadas aos determinantes mais estáveis da inflação, a
aceleração dos preços dos serviços em 0,3 p.p. para uma tvph de 3,3% (o valor mais elevado
desde o último trimestre de 2004) foi mais que compensada pelo abrandamento dos preços
dos bens industriais não energéticos em 1,0 p.p. para 0,1%. Neste quadro, a tvph da
medida de inflação subjacente baixou de 2,5% para 2,1%, com o diferencial face à
média da zona do euro a fixar-se em 0,5 p.p. (o que compara com 1,1 p.p. em Março e
0,7 p.p. na média do primeiro trimestre de 2006). O diferencial em termos de índice total foi
também de 0,5 p.p. (calculado com o IHPC).
Nos primeiros quatro meses do ano, o diferencial de inflação homóloga face à zona
do euro foi explicado essencialmente pela componente dos serviços (diferencial de 1,2
p.p., contra 0,7 p.p. na média de 2005), dos bens alimentares transformados (2,5 p.p.,
contra -1,2 p.p. em 2005) e dos produtos energéticos (0,4 p.p., face a -0,4 p.p. em 2005),
destacando-se, nestes últimos dois casos, o efeito da subida do Imposto sobre o Tabaco e
sobre os Produtos Petrolíferos em Portugal no início deste ano. Em sentido contrário, registouse um diferencial negativo no caso dos bens industriais não energéticos (-0,4 p.p., face a 0,7
p.p. no ano passado), como resultado da queda mais acentuada dos preços da classe
Vestuário e Calçado em Portugal, e dos bens alimentares não transformados (-0,2 p.p.,
depois de -1,3 p.p. em 2005).
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3.7. Conjuntura de Pagamentos com o Exterior

Balança Corrente
Mercadorias

2003

2004

2005

Jan-Mar 05

Jan-Mar 06

∆

-8.115

-10.396

-13.645

-3.492

-3.767

7,9%

-12.507

-14.985

-16.774

-3.867

-4.098

6,0%

Serviços

3.578

4.173

4.094

514

660

28,4%

Rendimentos

-2.059

-2.375

-3.161

-648

-839

29,5%

Transferências Correntes

2.873

2.790

2.196

510

510

0,0%

Balança de Capital

2.652

2.231

1.740

314

457

45,5%

Balança Financeira

6.226

9.123

12.873

4.170

3.292

-21,1%

501

-4.503

1.582

884

283

-68,0%

De Portugal no exterior

-7.113

-6.409

-922

-356

-403

13,2%

Do exterior em Portugal

7.614

1.906

2.504

1.240

686

-44,7%

-5.090

666

-1.586

-2.075

-6.525

214,5%

Activos

-18.946

-10.937

-15.418

-2.979

-4.704

57,9%

Passivos

13.856

11.603

13.832

904

-1.821

s.s.

Outro Investimento

4.955

11.499

11.619

5.156

8.692

68,6%

Investimento Directo

Investimento de Carteira

Activos

-8.079

53

114

-1.155

-7.283

530,6%

Passivos

13.034

11.446

11.505

6.311

15.975

153,1%

62

-72

-172

-83

-220

165,1%

5.798

1.533

1.431

286

1.060

270,6%

-958

-968

-992

18

s.s.

Derivados Financeiros
Activos de Reserva

Erros e Omissões
-763
dados provisórios expressos em milhões de euros
Fonte: Banco de Portugal

Nota prévia: a análise evolutiva das várias rubricas da Balança de Pagamentos deve ser feita com especial cautela,
atendendo ao carácter provisório dos dados e à disparidade de valores da componente “erros e omissões” nos
períodos em confronto, esperando-se a sua redução e redistribuição pelas outras componentes da Balança de
Pagamentos.

A Balança Corrente acumulou um défice de 3767 milhões de euros (m.e.) no primeiro
trimestre do ano, o que representa um aumento de 7,9% face ao verificado no
período homólogo de 2005, segundo a informação mais recente do Banco de Portugal. O
detalhe das principais rubricas evidenciou défices mais pronunciados nas balanças de
mercadorias e de rendimentos (em 231 e 191 m.e., respectivamente), que foram apenas
parcialmente compensados pelo reforço do excedente da balança de serviços (em 146 m.e.).
Na balança de transferências correntes manteve-se o saldo positivo de 510 m.e. observado
no período homólogo.
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Por sua vez, a Balança de Capital aumentou o saldo excedentário em 143 m.e. face ao
primeiro trimestre de 2005 (para 457 m.e.), reflectindo uma maior entrada líquida de
fundos comunitários, que integram maioritariamente esta rubrica.
Em conjunto, as balanças correntes e de capital apresentaram um saldo deficitário
de 3310 m.e. no primeiro trimestre, que traduz um agravamento de 4,2% em
comparação homóloga.

Este acréscimo das necessidades de financiamento não ficou patente no saldo da
Balança Financeira, que em vez de aumentar exibiu uma descida de 878 m.e., reflectindo o
valor mais elevado da rubrica “erros e omissões” (a distribuir pelas restantes rubricas em
posteriores revisões dos dados). O saldo positivo do investimento directo líquido apresentou
uma redução homóloga de 601 m.e. (em reflexo de uma quebra mais forte dos fluxos de
entrada do que de saída de capitais), enquanto o investimento de carteira agravou o saldo
deficitário em quase 4500 m.e.. Este comportamento foi apenas parcialmente compensado
pela subida do excedente na rubrica “outro investimento”.
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Principais sítios da Internet consultados
na elaboração do Relatório Mensal de Economia:

Economia Internacional:
www.boj.or.jp/en (Banco do Japão)
www.ecb.int (Banco Central Europeu)
www.bloomberg.com (agência noticiosa Bloomberg)
www.bea.doc.gov (Bureau of Economic Analysis - EUA)
www.bls.gov (Bureau of Labor Statistics - EUA)
www.census.gov (Census Bureau - EUA)
www.conference-board.org (Instituto Conference Board - EUA)
www.cbo.gov (Congress Budget Office - EUA)
www.esri.cao.go.jp/en (Economic and Social Research Institute - Japão)
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/ (Eurostat)
www.federalreserve.gov (Federal Reserve - EUA)
www.imf.org (Fundo Monetário Internacional)
www.stat.go.jp/english (Gabinete de Estatística japonês)
www.mof.go.jp (Ministério das Finanças japonês)
www.oecd.org (Organização para o Crescimento e Desenvolvimento Económico)
www.europa.eu (Portal da União Europeia)
http://finance.yahoo.com (Secção Financeira do Yahoo)

Economia Nacional:
www.bportugal.pt (Banco de Portugal)
http://europa.eu.int/comm/index_en.htm (Comissão Europeia)
http://web3.cmvm.pt (Comissão de Mercados de Valores Mobiliários)
www.dgep.pt (Direcção-Geral de Estudos e Previsão – Ministério das Finanças)
www.dgo.pt (Direcção-Geral do Orçamento – Ministério das Finanças)
www.imf.org (Fundo Monetário Internacional)
www.ine.pt (Instituto Nacional de Estatística)
www.oecd.org (Organização para o Crescimento e Desenvolvimento Económico)
www.portugal.gov.pt/ (Portal do Governo)
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