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ECONOMIA INTERNACIONAL
1. União Europeia / Zona Euro
1.1. Envolvente
A reunião do Conselho Europeu de Bruxelas ficou marcada pela decisão de
prorrogação por mais um ano do período de reflexão do Tratado Constitucional, pelo
debate em torno da capacidade de absorção da UE a novos Estados-membros e pela
abertura ao público, ainda que de forma condicionada, do processo de decisão
político.
No que diz respeito ao primeiro aspecto, ficou determinado que, no primeiro semestre de
2007, a Presidência apresentará ao Conselho Europeu um relatório baseado em consultas
alargadas junto dos Estados-membros, devendo o documento contemplar uma avaliação dos
debates sobre o Tratado Constitucional e explorar possíveis desenvolvimentos futuros.
No que toca as questões do alargamento, ficou estabelecido que na reunião de Dezembro de
2006, o Conselho Europeu procederá a um debate sobre todos os aspectos dos futuros
alargamentos, entre os quais a capacidade da União para absorver novos membros e outras
formas de melhorar a qualidade do processo de alargamento com base nas experiências
positivas até aqui existentes. O Conselho Europeu relembrou que a adesão da Turquia
depende, entre outros aspectos, do cumprimento das obrigações que incumbem a este país
por força do Acordo de Associação e seu Protocolo Adicional, cujo grau de execução será
avaliado em 2006, e da implementação da Parceria de Adesão revista.
Quanto à política global de transparência, o Conselho Europeu acordou, com algumas
restrições, que sejam abertas ao público as deliberações do Conselho sobre actos legislativos
a adoptar pelo processo de co-decisão, bem como as primeiras deliberações do Conselho
sobre actos legislativos que não os adoptados por co-decisão e que, dada a sua importância,
sejam apresentados oralmente pela Comissão numa sessão do Conselho. O acesso do público
será também livre no caso da apresentação do programa quinquenal, do programa de
trabalho anual e da estratégia anual da Comissão.
Foi apresentado o Livro Verde para a política europeia do Mar, com vista a abrir um
debate público em toda a União Europeia para determinar em que domínios uma
intervenção europeia poderá acrescentar valor face à acção nacional. Uma das ideias
constantes deste documento refere-se à criação de uma guarda-costeira comum aos Vinte e
Cinco.
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Os ministros das Finanças da UE, tal como esperado, falharam na tentativa de
acordo sobre uma alteração nas regras de tributação do IVA, devido à oposição de
Portugal, Alemanha e Luxemburgo, e que visava o combate à fraude fiscal.
Estes três países opuseram-se às propostas destinadas a garantir que o IVA para os serviços
prestados à distância passasse a ser cobrado no país de consumo e não no de registo do
fornecedor, como acontece actualmente. O receio de perda de receitas fiscais se o imposto
passasse a ser cobrado no país de consumo dos serviços esteve na base da oposição daqueles
países.
Num

primeiro

balanço

sobre

o

funcionamento

do

Pacto

de

Estabilidade

e

Crescimento (PEC) após as alterações introduzidas em 2005, Joaquin Almunia, o
comissário europeu responsável pelos Assuntos Económicos e Financeiros, apelou a
que os países aproveitem a retoma económica para acelerar a consolidação
orçamental e equilibrar as contas públicas. Para o comissário, a nova vertente correctiva
do PEC ganhou credibilidade pelo facto de tomar melhor em conta a situação económica de
cada país, levando a que, designadamente, as medidas pontuais ou transitórias sejam agora
praticamente inexistentes. Joaquin Almunia sublinhou, no entanto, que a vertente preventiva
do

PEC

tem

ficado

muito

aquém

do

esperado,

suscitando

algumas

preocupações,

nomeadamente a repetição de erros do passado recente, como foram os casos da Alemanha e
da França, o que justifica o seu apelo para a intensificação dos processos de consolidação
orçamental.
A Comissão apresentou aos governos da UE uma proposta de reforma das regras
comunitárias de apoio ao sector do vinho, destinada a garantir a qualidade da
produção europeia, levando, assim, ao abandono da produção por parte dos viticultores
menos competitivos. Em causa está o combate à sobreprodução existente no seio da UE e a
recuperação de quotas de mercado.
Para Tal, Bruxelas defende o arranque de 400 mil hectares de vinha até 2013, o que permitirá
desviar os subsídios da destilação para a promoção e competitividade do sector. A proposta
contempla, ainda, a simplificação das práticas enológicas, de etiquetagem e de classificação
das indicações geográficas. Esta reforma será financiada por um envelope financeiro de 2,4
mil milhões de euros para os cinco anos.
Os ministros das Pescas da União Europeia adoptaram oficialmente o novo Fundo
Europeu das Pescas (FEP) para 2007/2013. O novo FEP, que substitui o actual
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Instrumento Financeiro de Orientação da Pesca (IFOP), tem uma dotação total de 3,8 mil
milhões de euros para os próximos sete anos, prevendo cerca de 220 milhões de
euros para Portugal (verba equivalente ao montante de que Portugal beneficiou durante o
último IFOP que termina em Dezembro próximo).
Até Dezembro, cada Estado-membro terá de apresentar a Bruxelas um Plano Estratégico
Nacional (PEN), no qual se definirão as prioridades e os programas, de modo a que a sua
aplicação possa ser feita a partir de 1 de Janeiro de 2007.
A Comissão lançou uma consulta pública sobre as opções políticas a tomar com vista
à revisão do quadro regulamentar das comunicações electrónicas. Bruxelas faz notar
os progressos assinaláveis que desde 2002 se fazem sentir na abertura dos mercados
nacionais de telecomunicações, actualmente avaliados em 270 mil milhões de euros,
propondo a eliminação progressiva da regulação pelo menos em 6 dos 18 segmentos
existentes. Relativamente aos mercados onde a concorrência ainda não se faz sentir de forma
efectiva, como o de banda larga, Bruxelas propõe uma aplicação mais apertada das regras e
defende também uma abordagem mais baseada no mercado para afectar o espectro
radioeléctrico aos serviços inovadores. A Comissão espera que as novas regras sejam
transpostas para as ordens jurídicas nacionais em 2010.
A Comissão anunciou novas regras para o cálculo de sanções pecuniárias a aplicar
às empresas acusadas de práticas anti-concorrenciais, como abusos de posição
dominante e acordos abusivos e outras práticas comerciais restritivas, que entrarão
em vigor em Setembro.
As novas regras pretendem reforçar o efeito dissuasor das multas, cujo valor máximo passa
de 10% para 30% do volume de negócios anual da empresa prevaricadora (embora, a partir
de agora, apenas entre no cálculo do volume de negócios da empresa a parte proveniente do
sector de actividade em que foi registada a infracção e não o volume de negócios de todos os
sectores onde a empresa actua), multiplicando-se o valor obtido pelo número de anos que
durou a prática abusiva. Em caso de empresas reincidentes, as multas serão duplicadas
(enquanto no regime actual a majoração pode apenas ir até 50%).
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1.2. Política Monetária
INDICADORES MONETÁRIOS E FINANCEIROS – ZONA EURO
05: I
Agregado Monetário M3

(1)

05: II 05: III 05: IV

06: I

Fev-06 Mar-06 Abr-06 Mai-06

6,6

7,2

8,2

7,6

8,1

7,7

8,1

8,4

8,7

2,07

2,07

2,07

2,15

2,40

2,35

2,52

2,63

2,58

Taxas de Juro Mercado Monetário
- taxa overnight
- Euribor a 3 meses
Yields Obrig. Estado a 10 anos

2,14

2,13

2,13

2,34

2,61

2,60

2,72

2,79

2,89

3,67

3,41

3,27

3,42

3,56

3,55

3,73

4,01

4,06

1,95

1,96

1,95

2,04

2,27

2,24

2,37

-

-

3,92

3,89

3,86

3,92

4,14

4,12

4,23

-

-

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 Junho, o Banco Central Europeu (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%, a taxa para a facilidade
permanente de cedência de liquidez para 3,75% e a taxa para a facilidade permanente de
absorção para 1,75%. 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 (em Dezembro e Março últimos), tratou-se de uma medida largamente
antecipada pelos operadores do mercado monetário.
De acordo com o BCE, esta decisão “reflecte os riscos ascendentes para a estabilidade de
preços a médio prazo, identificados tanto através da análise económica como da análise
monetária”.
No entanto, a autoridade monetária da zona do euro alertou para o facto das taxas de juro de
mercado permanecerem em níveis ainda baixos e de a liquidez manter um elevado
dinamismo (o agregado monetário de referência M3 retomou a trajectória de aceleração
durante o segundo trimestre) sustentado pela expansão do crédito, já com taxas de variação
homólogas superiores a 10%. Segundo o BCE, este constitui um cenário de risco no
sentido ascendente para a estabilidade de preços na zona do euro para o médio e
longo prazo. Por outro lado, para o mais o curto prazo, o BCE prevê que as taxas de inflação
homólogas permaneçam acima do valor de referência de 2% em virtude tanto dos efeitos
indirectos das anteriores subidas do preço do petróleo como dos aumentos anunciados de
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taxas de impostos indirectos. Como contraponto deverá manter-se a moderação salarial,
reflectindo “a continuação das pressões decorrentes da concorrência mundial”.
1.3. Economia Real
De acordo com a mais recente actualização das projecções do Eurosistema (versão
de Junho), o PIB da zona do euro deverá crescer 2,1% em termos reais em 2006
(ponto central do intervalo de previsão), tal como previsto em Março, face a uma subida de
1,4% em 2005. Continua a esperar-se um crescimento económico assente no comportamento
favorável das exportações de bens e serviços, num contexto de forte expansão dos mercados
de exportação, e da formação bruta de capital fixo, impulsionada pelas condições favoráveis
de financiamento (interno e externo) e pelo efeito acelerador associado à procura externa. A
subida dos preços energéticos deverá ter um papel moderador sobretudo no crescimento real
do consumo privado, o qual, no entanto, poderá sofrer um impulso na segunda metade do ano
com a antecipação de despesa das famílias em reacção à subida esperada de impostos
indirectos no início de 2007 (com destaque para a Alemanha).
Segundo as mesmas projecções, a inflação média anual da zona do euro situar-se-á
em 2,3% em 2006, contra 2,2% no ano passado. A previsão para o corrente ano foi
revista novamente em alta de 0,1 p.p., reflectindo o desenvolvimento desfavorável dos preços
dos bens energéticos e das matérias-primas não energéticas. O cenário de previsão assume a
continuação de uma evolução moderada dos custos laborais unitários e dos preços das
importações dos bens industriais não energéticos.
Os dados mais recentes divulgados para a zona do euro apontam para uma perda de
dinamismo da produção industrial no início do segundo trimestre de 2006; contudo,
os indicadores qualitativos para este sector mantiveram-se em clara rota ascendente
até Junho. Do lado da procura, os dados disponíveis sugerem uma recuperação da despesa
das famílias em bens de consumo no conjunto de Abril e Maio (apesar de um importante
abrandamento neste último mês), mantendo-se o contexto favorável de descida do
desemprego e de elevado nível da confiança dos consumidores.
Segundo dados provisórios do Eurostat (corrigidos de sazonalidade), o índice de
produção industrial da zona do euro apresentou uma variação em cadeia de -0,6%
em Abril, depois de uma subida na mesma magnitude no mês anterior. Tratou-se da primeira
contracção em cadeia em seis meses. Como consequência, a taxa de variação homóloga
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(tvph) do índice baixou para 1,9%, o que compara com 4,1% em Março e 3,4% na média
do primeiro trimestre de 2006. A desaceleração da produção em termos homólogos em Abril
abrangeu todas as indústrias classificadas por tipo de bens, embora mereça ênfase o facto das
indústrias de bens intermédios terem mantido um ritmo de crescimento superior à média da
indústria (tvph de 2,8%).
Ao nível dos maiores Estados-membros, salienta-se a entrada em contracção, em Abril, da
produção industrial na Itália (tvph de -2,6%) e na França (-1,4%) e o abrandamento na
Espanha (para 1,2%). Em contraste, a produção na Alemanha manteve o forte ritmo de
crescimento (tvph de 4,7%). Fora da zona do euro, também no Reino Unido houve um
regresso às taxas de variação negativas (-0,4%).
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 baixou
0,6% em termos reais durante Maio (dados corrigidos de sazonalidade), regressando
assim ao movimento de descida em cadeia registado em Fevereiro e Março. Como reflexo, a
tvph do índice baixou para 0,8%, face a 2,4% em Abril e 1,0% na média do primeiro
trimestre do ano (valor revisto em alta).
Ao nível dos maiores Estados-membros, observou-se, em Maio, uma assinalável deterioração
do índice na Alemanha (tvph de -2,0%, face a 2,0% em Abril) e um abrandamento, embora
ligeiro, na França (para uma tvph de 1,4%). Em contraste, a Espanha evidenciou uma
aceleração para uma tvph de 1,3% (contra uma variação nula no mês anterior). Fora da zona
do euro, também no Reino Unido houve um abrandamento do índice, para uma tvph de 3,9%
(ainda assim um valor bastante elevado).
A taxa de variação homóloga do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor
(IHPC) da zona do euro subiu 0,1 p.p. para 2,5% em Maio, estabelecendo assim o valor
mais elevado dos últimos sete meses. Há um ano atrás a tvph do IHPC era de 2,0%.
A nova aceleração do IHPC em Maio resultou apenas do maior dinamismo da sua
componente mais errática: observou-se uma subida da tvph dos preços dos bens
energéticos em 1,9 p.p. para 12,9% e dos preços dos bens alimentares não transformados em
0,3 p.p. para 1,5%. No que toca a componente tipicamente mais estável do IHPC, os preços
dos serviços abrandaram em 0,4 p.p. para uma tvph de 1,8% (o valor mais baixo dos últimos
três anos), enquanto que os preços dos bens industriais não energéticos mantiveram a tvph
de 0,6% (o qual, recorde-se, constitui o valor mais elevado desde o último trimestre de
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2004). Como reflexo, a tvph da medida de inflação subjacente baixou 0,1 p.p. para
1,5%, valor idêntico ao do conjunto do último trimestre do ano passado.
Os países da zona do euro com tvph mais elevadas em Maio eram a Espanha (4,1%), o
Luxemburgo (3,6%) e a Grécia (3,3%), enquanto que os valores mais baixos eram os da
Finlândia (1,7%) e Holanda (1,8%). Fora da zona do euro, o Reino Unido apresentava naquele
mês uma tvph de 2,2%.
De acordo com dados do Eurostat (ajustados de sazonalidade), a taxa de
desemprego da zona do euro recuou 1 p.p. para 7,9% em Maio, representando o
nível mais baixo desde Novembro de 2001. Em paralelo, o recuo face ao mês homólogo
do ano anterior passou a ser de 0,8 p.p., indicando uma acentuação da 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 -8,6% em Março (valor revisto
em baixa) para -9,1% em Abril.
Os países da zona do euro (com dados disponíveis) com taxas de desemprego mais baixas
eram, em Maio, a Holanda (3,9%) e a Irlanda (4,3%), enquanto os valores mais elevados
eram os da França (8,8%), Bélgica (8,4%), Espanha e Alemanha (ambas com 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 Junho. Tratou-se já da sétima
subida mensal consecutiva do indicador compósito de clima económico, que fixou assim um
novo máximo de cinco anos.
Todavia, o comportamento ao nível sectorial não foi homogéneo. Registou-se uma
forte subida do indicador de confiança do comércio a retalho (depois de dois meses de
estagnação), seguida do indicador para a indústria transformadora (que completou, assim,
sete meses consecutivos de subida). O indicador para o comércio estabeleceu o valor mais
elevado desde meados de 2000, enquanto que o indicador para a indústria renovou o máximo
de cinco anos e meio. Por sua vez, o indicador de confiança para a construção manteve-se
inalterado em Junho (no valor mais elevado desde o início da série estatística, em Janeiro de
1999), enquanto que o indicador para os serviços recuou marginalmente, após três meses do
crescimento significativo. Finalmente, o indicador de confiança dos consumidores não registou
alterações face ao máximo de quatro anos estabelecido no mês anterior.
Ao nível dos países, destaca-se, pela positiva, a forte subida do indicador de clima na Itália,
Holanda e Irlanda, em contraponto com a descida na Alemanha, França e Espanha (mais forte
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neste último caso). Fora da zona do euro, houve também um (novo) recuo do indicador de
clima no Reino Unido, mas uma subida na Dinamarca.
2. Estados Unidos da América
2.1. Envolvente Política, Social e Económica
As taxas de juro directoras da Reserva Federal voltaram a ser aumentadas em 0,25
pontos no final de Junho, situando-se no nível mais elevado desde Janeiro de 2001
(5,25%, no caso da taxa fed funds). O comunicado da reunião justificou a medida com a
subida recente do indicador de inflação subjacente, para além do potencial inflacionista quer
dos elevados preços das matérias-primas e energia quer do alto nível de utilização da
capacidade produtiva. Os riscos apontados poderão justificar medidas restritivas adicionais
em função da evolução próxima da actividade e dos preços, segundo a autoridade monetária.
Apesar de tudo, a Reserva Federal admitiu que os indicadores sugerem já um abrandamento
da economia para um ritmo mais sustentável, além de que os custos laborais unitários e as
expectativas de inflação permanecem contidos, limitando as pressões inflacionistas no futuro.
No final de Junho, o Senado confirmou Henry Paulson como novo secretário do
Tesouro dos Estados Unidos. Durante o processo de confirmação, Paulson apelou a uma
maior flexibilidade do regime cambial chinês, à semelhança do seu antecessor, mas
considerou ainda mais importante a reforma e abertura do sistema financeiro
daquele país. O novo secretário do Tesouro mostrou-se confiante que o maior crescimento
económico no exterior ajudará a reduzir o défice da balança corrente dos Estados Unidos. Nas
questões de política interna, Paulson defendeu o prolongamento dos cortes de impostos, mas
também a redução do défice orçamental, apontando ainda para a necessidade de novas
reformas nos sistemas públicos de saúde e segurança social nos próximos dois anos.
2.2. Economia Real
No índice de preços ao consumidor, os dados de Maio mostraram um aumento da
taxa de inflação homóloga para 4,2% (mais 0,7 pontos que no mês precedente), que
constitui o valor mais elevado desde Outubro do ano passado. A subida reflectiu uma
aceleração nos preços da energia e alimentação, mas também um aumento do nível
de inflação subjacente (0,1 ponto, para 2,4%), que se situou no máximo de quinze meses.
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Os últimos valores das despesas de consumo das famílias norte-americanas
continuaram a apontar para um abrandamento no segundo trimestre, depois de um
elevado dinamismo no início do ano. De acordo com o Departamento do Comércio, a despesa
média dos consumidores nos meses de Abril e Maio situou-se apenas 0,4% acima da
verificada no conjunto do primeiro trimestre (variação real), em que a progressão em cadeia
fora de 1,2%. Em variação mensal (a preços constantes), o crescimento do consumo foi de
apenas 0,1%, mas o rendimento disponível nem sequer aumentou (variação nula),
acentuando o valor negativo da taxa de poupança das famílias para 1,4%.
Nos

dados

sectoriais,

a

informação

disponível

revelou

um

abrandamento

generalizado da actividade, embora pouco significativo no caso da indústria. O índice
de produção industrial reduziu a taxa de crescimento homóloga para 4,4% no mês de Maio
(menos 0,3 pontos que em Abril), que constitui ainda um dos valores mais elevados desde
2004. Nas despesas de construção também se observou um abrandamento em comparação
homóloga, com a taxa de crescimento a situar-se em 6,6%, após 7,9% em Abril. Por sua vez,
o indicador compósito ISM para os serviços recuou para um mínimo de cinco meses em Junho
(57 pontos, menos 3,1 ponto que em Maio), situando-se ainda acima da referência de
expansão.
De acordo com o Departamento do Trabalho norte-americano, a taxa de desemprego
manteve-se num mínimo de cinco anos em Junho (4,6%), com o número de
desempregados a recuar abaixo dos sete milhões pela primeira vez desde 2001. Os dados do
emprego no sector não agrícola, divulgados no inquérito por estabelecimento, mostraram
uma subida mais forte do número de postos de trabalho em Junho, voltando a concentrar-se
maioritariamente no sector dos serviços. O emprego industrial aumentou ligeiramente face a
Maio, enquanto na construção se verificou uma descida, ainda que pouco significativa.
A informação mais recente dos indicadores avançados continuou a apontar para um
abrandamento da economia norte-americana nos próximos meses. O índice dos
indicadores avançados do instituto Conference Board evidenciou uma quebra mensal de 0,6%
em Maio, situando-se agora a um nível próximo do final de 2005. Em Junho, o índice de
confiança dos consumidores divulgado pelo mesmo instituto evidenciou uma melhoria ligeira,
recuperando parcialmente da quebra verificada no mês precedente.
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3. Japão
3.1. Envolvente Política, Social e Económica
A agência internacional de crédito Moody’s anunciou que poderá subir a notação da
dívida pública japonesa nos próximos 12 a 18 meses, em resultado da consolidação
orçamental em curso e da melhoria da actividade económica. Esta á a segunda agência a
rever favoravelmente as perspectivas sobre as contas públicas do Japão, depois da Standard
& Poor’s o ter feito em Maio. A meio de Junho, o primeiro-ministro Koizumi apontara
para uma revisão em alta da receita fiscal em 2005 devido ao crescimento económico
acima do esperado.
O governador do Banco do Japão, Toshihiko Fukui, assegurou que se irá manter no
cargo apesar dos vários apelos para a sua demissão devido à participação num fundo de
investimento agora acusado de actuação ilegal. No final do mês, vários membros do governo
(incluindo o primeiro-ministro) defenderam a continuidade do actual governador, sustentando
que a sua saída poderia causar uma perturbação nos mercados financeiros. Para o futuro, o
primeiro-ministro Koizumi solicitou um aumento da transparência do Banco Central. O
episódio contribuiu para acentuar a volatilidade das taxas de juro de longo prazo,
com a taxa a 10 anos a recuar de quase 2% no inicio de Junho (perto do nível máximo desde
1999) para 1,78% no dia 15, recuperando depois na parte final do mês.
3.2. Economia Real
No seu último relatório de conjuntura, referente a Junho, o Banco do Japão
caracterizou

o

actual

momento

da

economia

nipónica

como

de

“expansão

moderada”, substituindo a anterior referência de “recuperação económica” devido ao
regresso de um output gap positivo. O Banco Central continuou a avaliar de forma favorável o
andamento das principais rubricas de despesa, com excepção do investimento público,
pressionado em baixa pela estratégia de consolidação orçamental seguida. No que se refere
ao índice de preços ao consumidor, a trajectória de crescimento recente deverá prosseguir em
função do output gap positivo.
Os dados mais recentes do índice de preços no consumidor, referentes a Junho,
revelaram uma subida da taxa de inflação homóloga para o nível mais elevado dos
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últimos oito anos (0,6%, mais 0,2 pontos que em Maio). A componente subjacente, que
exclui a rubrica de bens alimentares frescos, aumentou pelo sétimo mês consecutivo em
Junho, em termos homólogos, apresentando também uma taxa de crescimento de 0,6%.
Os últimos dados disponíveis sobre o consumo privado apontaram para uma
evolução menos favorável no segundo trimestre. Depois de uma subida homóloga de
0,6% no primeiro trimestre, em termos nominais, as vendas a retalho registaram uma
progressão de apenas 0,2% no conjunto dos meses de Abril e Maio (também em comparação
homóloga), o que representa uma quebra em variação real, tendo em conta a evolução
recente do índice geral de preços.
De acordo com o gabinete oficial de estatística, a taxa de desemprego japonesa recuou
para um novo mínimo de sete anos no mês de Maio (4%, menos 0,1 ponto que no mês
precedente), reflectindo um aumento da população activa e uma descida do número de
desempregados, que se situou em 2,67 milhões. Um relatório divulgado em separado
pelo Ministério do Trabalho mostrou que o crescimento do emprego tem resultado
da expansão do trabalho temporário (aumento de 7% nos últimos dois anos, contrariando
a descida de 1% no número de postos de trabalho em horário completo), o que ajuda a
explicar a lenta recuperação dos salários.
Nos indicadores avançados, a informação disponível continuou a sugerir um
andamento positivo da economia nipónica nos próximos meses, não obstante a
recente descida na confiança dos consumidores. Com efeito, o índice de confiança dos
consumidores recuou pelo segundo mês consecutivo em Junho, depois de atingir um máximo
de 17 anos em Abril. No lado das empresas, o inquérito Tankan de Junho evidenciou uma
nova melhoria das condições de negócio no segundo trimestre, com as avaliações a situaremse em máximos de um ano ao nível das grandes empresas industriais. Destacou-se
sobretudo a revisão em alta das intenções de investimento no ano fiscal de 2006,
em particular nas grandes empresas, onde o ritmo de crescimento esperado da
componente de investimento é agora o mais elevado dos últimos 16 anos (11,6%, mais 8,2
pontos que na previsão de Março).
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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 Junho)
Dólares por

Libras por

Ienes por

Libras por

Ienes por

Euro

Euro

Euro

Dólar

Dólar

Quinta, 1

1,274

0,685

144,190

0,538

113,215

Sexta, 2

1,282

0,687

144,590

0,536

112,829

Segunda, 5

1,296

0,688

144,660

0,531

111,638

Sexta, 9

1,266

0,687

144,250

0,543

113,951

Segunda, 12

1,257

0,682

143,890

0,543

114,453

Sexta, 16

1,265

0,683

145,410

0,540

114,940

Segunda, 19

1,259

0,682

145,430

0,541

115,503

Sexta, 23

1,250

0,688

145,500

0,550

116,381

Segunda, 26

1,256

0,690

146,130

0,549

116,336

1,271

0,692

145,750

0,544

114,646

-1,20%

0,90%

0,99%

2,13%

2,22%

Sexta, 30
Variação (1)

(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

A evolução do mercado cambial durante o mês de Junho ficou assinalada pela
recuperação do dólar face às principais moedas, contrariando a tendência de
depreciação desde o início do ano. A progressão do dólar foi sustentada pela tomada de
mais

valias

dos

fundos

de

investimento

norte-americanos

nos

mercados

emergentes, mas sobretudo pela expectativa de novas subidas das taxas de juro
directoras da Reserva Federal, apenas parcialmente concretizada na reunião de final do
mês. O comunicado da decisão confirmou o aumento esperado dos referenciais mas refreou a
expectativa de uma nova subida em Agosto, o que se reflectiu numa acentuada correcção em
baixa do dólar na sessão de dia 30 (descida diária em torno de 1,5% nos câmbios com o
euro, a libra e o iene), reduzindo a apreciação acumulada no mês.
A variação das principais taxas de câmbio no conjunto de Junho foi a seguinte: apreciação do
dólar relativamente ao iene, à libra e ao euro (2,22%, 2,13% e 1,2%, respectivamente) e do
euro face ao iene e à libra (0,99% e 0,9%).
O euro iniciou o mês em apreciação com a subida das taxas de referência do BCE,
atingindo máximos de mais de um ano no câmbio com o dólar, o que suscitou
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comentários de desagrado por parte de vários responsáveis de governos da zona euro.
Seguiu-se um período dominado pela expectativa de novas restrições na política monetária da
Reserva Federal, o que enfraqueceu o euro na cotação com o dólar mas também nos
restantes câmbios. O euro foi novamente impulsionado na parte final do mês por declarações
do Presidente do BCE a apontar para a necessidade de subidas adicionais das taxas de juro
directoras, mas a recuperação do movimento ascendente apenas se verificou de forma clara
nas cotações com o iene e a libra. O euro acabou por recuar 1,2% face ao dólar no conjunto
de Junho, embora tenha evidenciado um ganho de quase 8% no primeiro semestre. As
subidas mensais face à libra e ao iene elevaram a apreciação acumulada no ano para 0,99% e
4,93%, respectivamente.
A depreciação do iene no mês de Junho resultou, em larga medida, da possibilidade
de demissão do governador do Banco do Japão. A expectativa de subida das taxas de
referência do Banco Central continuou a suportar a cotação da moeda nipónica, mas não foi
suficiente para evitar a descida face ao euro e ao dólar no cômputo de Junho. Apesar do
recuo mensal de 2,2% em relação ao dólar, a moeda nipónica registou um ganho de 2,6% no
semestre. No câmbio com euro, registou-se um novo mínimo histórico de 146,12 ienes por
euro próximo do final do mês.
No caso da libra, a depreciação mensal face ao euro e ao dólar contrastou com a
melhoria dos dados económicos do Reino Unido. O falecimento de um dos poucos
membros do Comité de Política Monetária do Banco de Inglaterra que vinha a defender um
aumento das taxas de referência poderá ter contribuído para o recuo da divisa britânica no
decorrer do mês.

4.2 Mercados Bolsistas Internacionais
Em Junho observaram-se variações mensais pouco significativas nos principais
índices accionistas internacionais, condicionados pelos receios de subida da inflação
e das taxas de juros, em especial nos Estados Unidos. Depois de um início de mês
bastante negativo (no prolongamento das quebras de Maio), marcado por um aumento das
taxas directoras do BCE, os índices recuperaram de forma intermitente com notícias de fusões
e resultados positivos. Os ganhos revelaram-se mais acentuados nas duas últimas sessões do
mês, altura em que a Reserva Federal refreou a expectativa de um novo aumento das taxas
directoras em Agosto.
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Apesar de uma evolução bastante negativa no segundo trimestre, em que se destacou
sobretudo a escalada do preço do petróleo, a maioria dos índices accionistas de
referência (com excepção do japonês Nikkei-225 e do norte-americano Nasdaq) encerrou a
primeira metade do ano com um saldo claramente positivo.
Nos Estados Unidos, o índice de referência Dow Jones Industrials (DJI) evidenciou
uma perda mensal de 0,2%, o que reduziu o ganho acumulado no ano para 4%. O
índice tecnológico Nasdaq voltou a mostrar-se mais afectado pelos receios de subida da taxa
de juro, registando uma descida de 0,3% no mês de Junho e de 1,5% no conjunto do
primeiro semestre. A forte recuperação dos índices na parte final de Junho (subidas em torno
de 2% na sessão de dia 29) conduziu a descidas ligeiras em variação mensal, após um mês
de Maio particularmente negativo.
O mercado de dívida pública norte-americano registou uma pressão compradora na
primeira metade do mês, reflectindo a desvalorização das acções, mas o movimento
inverteu-se com os receios de uma política monetária mais restritiva. A taxa de juro
implícita nas obrigações do Tesouro a 10 anos acabou por registar uma subida pouco
significativa no cômputo de Junho (de 5,11% no dia 1 para 5,15% no dia 30), corrigindo de
máximos de 4 anos (5,25%, no dia 28) nas duas últimas sessões do mês, na sequência da
reunião de política monetária.

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

11750,00
11500,00

Índice (em pontos)

11190,80
11250,00
10940,55

11000,00

10705,55

10750,00

10706,14
10500,00
10250,00 10368,61
10215,22
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03/01/05

9750,00

Data
Nota: gráfico elaborado a partir das cotações do índice no fecho de cada sessão, e não de forma contínua
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Os índices de referência das duas principais bolsas europeias evoluíram em sentido
contrário no mês de Junho. Na praça de Frankfurt, o índice Dax–Xetra recuou 0,2% em
variação mensal, face a uma subida de 1,9% do congénere inglês Ftse-100, que evidenciou
um comportamento bastante favorável no contexto internacional. O índice alemão foi
penalizado pela subida das taxas de referência do BCE no início do mês, recuperando depois
com perspectivas de resultados positivos e notícias como a joint-venture entre a Nokia e a
Siemens para o fabrico de telemóveis. Apesar do desempenho negativo em Junho, o
índice Dax registou uma subida mais forte que o Ftse no conjunto do primeiro
semestre (5,1% e 3,8%, respectivamente).

Alemanha e Reino Unido
6300,00
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índice Footsie 100

5700,00
5400,00
5100,00

Alemanha
índice Dax Xetra

4800,00
4500,00
4200,00
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Data
Nota: gráfico elaborado a partir das cotações do índice no fecho de cada sessão, e não de forma contínua

O índice japonês Nikkei-225 registou uma ligeira recuperação em Junho, depois da
descida mais forte em quatro anos no mês precedente (variações mensais de 0,2% e 8,5%, respectivamente). A evolução favorável da economia nipónica foi o principal factor de
suporte ao mercado accionista, num mês ainda marcado por uma conjuntura adversa, tanto
na vertente externa (receio de abrandamento económico acrescido nos Estados Unidos) como
a nível doméstico (possibilidade de demissão do governador do Banco do Japão e perspectiva
de aumento das taxas de juro de referência). O índice Nikkei acabou por recuar 3,8% na
primeira metade de 2006, depois de uma subida de quase 6% no trimestre até
Março.
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4.3. Mercados de Matérias-Primas

Brent (Mar do Norte)

2003

2004

28,52

38,1

2005 Dez-05 Jan-06 Fev-06 Mar-06 Abr-06 Mai-06 Jun-06
55,06

57,63

63,74

61,75

62,6

70,3

70,9

70,1

Alumínio (99,7% pureza)

1431

1716

1894,8 2245,1 2377,5 2472,9 2419,3 2548,8 2864,8 2479,3

Algodão

62,78

62,06

55,15

56,46

59,02

60,64

58,8

57,15

54,54

55,19

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).

No mês de Junho a cotação média do brent baixou ligeiramente face ao resultado do
mês anterior, situando-se em 70,1 dólares por barril (menos 1,1%). A manutenção de
uma forte procura por parte dos EUA e da China, assim como as incertezas em torno da
situação do Irão, continuaram a suportar os preços elevados do petróleo.
O preço médio do alumínio baixou 13,5%, passando a estabelecer-se em 2479,3
dólares por tonelada.
A cotação média do algodão em Junho atingiu 55,19 cêntimos de dólar por libra de
peso, o que traduz um aumento de 1,2% face ao preço médio do mês anterior.

4.4. Comércio Internacional / Organização Mundial de Comércio (OMC)
Realizou-se em Viena uma cimeira entre os EUA e a UE com vista a ultrapassar as
diferenças entre os dois blocos nas negociações sobre a liberalização do comércio. O
encontro revelou-se, contudo, infrutífero, tendo permanecido como pontos de discórdia os
subsídios de apoio aos agricultores, os subsídios de apoio às empresas exportadoras e os
organismos geneticamente modificados. Os dois blocos acordaram estabelecer um diálogo a
alto nível no que diz respeito às questões climáticas, energia não poluente e desenvolvimento
sustentado.
No final de Junho iniciou-se uma reunião da OMC para afinar posições que
permitissem a conclusão de um acordo até ao final do ano no sentido de uma maior
liberalização do comércio internacional. Os temas mais polémicos do encontro foram a
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agricultura e os serviços, ambos a oporem os países em desenvolvimento à UE e aos EUA e o
primeiro ainda a dividir a UE e EUA.
No dossier agrícola, o grupo dos vinte países emergentes e grandes produtores agrícolas –
G20 – continuou a exigir uma redução significativa das ajudas à produção pagas pelos países
mais ricos aos seus agricultores, a par de cortes substanciais dos direitos aduaneiros
praticados por estes mesmos países para travar a entrada de produtos agrícolas provenientes
de outras regiões do mundo. Por seu turno, tanto os europeus como os norte-americanos
manifestaram disponibilidade para melhorar as suas ofertas naqueles dois domínios, com a
condição de os restantes parceiros nos seus sectores específicos fazerem o mesmo, o que
implica que o G20 aceite abrir os seus mercados da indústria e serviços.
A UE foi sobretudo acusada de inflexibilidade na questão dos direitos aduaneiros, aos EUA foi
apontada demasiada rigidez na questão dos subsídios à produção, nomeadamente ao
algodão, e os países do G20 recusaram-se a satisfazer a reivindicação dos EUA e da UE em
matéria de direitos aduaneiros sobre os produtos industriais.
Dada a dificuldade de conciliar os diferentes interesses em causa, os negociadores
da OMC resolveram adiar até ao final de Julho as decisões sobre a Ronda de Doha,
recorrendo até lá à intermediação do director-geral da organização, Pascal Lamy.

4.5. Organizações Económicas Internacionais
A OCDE, no seu relatório anual sobre as perspectivas de emprego, considera que a
estratégia para o emprego, criada em 1994, permanece pertinente, exigindo,
todavia,

algumas

melhorias.

Entre

elas,

destaca-se

a

concretização

de

políticas

macroeconómicas adequadas e consistentes, a remoção de barreiras ao emprego, bem como
a melhoria do capital humano.
A OCDE recomenda cortes nos benefícios a título indefinido e nos subsídios
demasiado elevados, especialmente destinados a desempregados de longa duração, pelo
facto de esse tipo de políticas aumentar as distorções no mercado de trabalho.
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ECONOMIA NACIONAL
1. Envolvente Política, Social e Económica

Contas Públicas e Sistema Fiscal
Estimativa de Execução Orçamental do Estado – de Janeiro a Junho de 2006
Jan-Jun

Jan-Jun

2005

2006

variação homóloga

Receita corrente

15993,1

17142,8

7,2%

Despesa corrente

17774,2

19366,8

9,0%

Saldo corrente

-1781,1

-2224,0

24,9%

102,1

187,2

83,3%

Receita de capital
Despesa de capital

1530,7

1599,9

4,5%

Saldo de capital

-1428,6

-1412,7

-1,1%

Saldo de execução orçamental

-3209,8

-3636,7

13,3%

-849,1

-1047,1

23,3%

-5,3

-9,1

71,7%

Saldo primário
Saldo incluindo activos financeiros
(valores em milhões de euros)

No primeiro semestre do corrente ano, o valor apurado para o défice do subsector
Estado fixou-se em 3637,7 milhões de euros, o que compara com os 3209,8 milhões
de euros registados no período homólogo de 2005. Esta evolução resultou de um
crescimento da despesa superior ao da receita em 0,9 p.p.
A receita aumentou 7,7%, apresentando um grau de execução 0,6 p.p. abaixo do
valor de referência para este período do ano (49,4%). À semelhança dos resultados
acumulados dos meses anteriores, continuou a destacar-se a progressão nas
receitas fiscais, com um aumento de 6,2%, que, no entanto, ficou ligeiramente abaixo da
meta orçamental (6,8%), revelando um grau de execução um pouco inferior ao padrão de
segurança para o período em causa (48,9%). De acordo com a Direcção-Geral do Orçamento,
a trajectória das receitas fiscais foi negativamente influenciada pela maior concentração do
volume de reembolsos de IRS do que no mesmo período de 2005. Assim, expurgando o efeito
de tais reembolsos, a receita fiscal apresentaria um crescimento de 7,5%.
O aumento da receita fiscal resultou dos acréscimos de 3,8% nos impostos directos,
cujo grau de execução ficou acima do valor de referência para este período (situando-se em
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52,6%) e de 7,9% nos impostos indirectos, com um grau de execução abaixo do valor de
referência (estabelecendo-se em 46,7%).
Nos primeiros, o IRS registou uma quebra homóloga de 1,9%, justificada pelos
motivos já apontados, e o IRC evidenciou um aumento de 17,8%, impulsionado pelos
pagamentos em autoliquidação verificados em Maio.
No que respeita os segundos, continua a realçar-se o bom desempenho da receita
de IVA (com um acréscimo de 12,6%), apresentando os restantes impostos uma
trajectória semelhante à dos meses anteriores. Com efeito, o Imposto sobre o Tabaco,
embora continue a apresentar quebras, mantém a tendência de recuperação (baixando, até
ao final de Junho, em 17,8%) e o Imposto sobre Produtos Petrolíferos, o Imposto Automóvel
e o Imposto de Selo apresentaram aumentos de, respectivamente, 2,2%, 1,3% e 9,1%.
A despesa cresceu 8,6%, tendo subjacente um grau de execução 1,5 p.p. abaixo do padrão
de segurança para este período (48,5%). A sua evolução resultou dos aumentos de 9%
na despesa corrente e de 4,5% na despesa de capital, ambas as rubricas com um grau
de execução inferior a 50% (48,7% no primeiro caso e 45,8% no segundo).
A trajectória da despesa corrente resultou de movimentos em sentido contrário nas suas
componentes. Assim, enquanto as transferências correntes, os juros e outros
encargos e a rubrica outras despesas correntes evidenciaram variações positivas
(de, respectivamente, 17,9%, 9,7% e 8,8%), as restantes rubricas registaram
variações negativas. Note-se, todavia, que tal como em meses anteriores, os resultados
apurados para a despesa corrente se encontram influenciados pelo facto de a afectação de
verbas constantes do Orçamento Rectificativo de 2005 só começar a ter efeito a partir de
Agosto de 2005.
A explicar o aumento apurado para as transferências correntes estiveram, sobretudo, o
aumento das transferências para o SNS (25,3%), o acréscimo das transferências para a
Segurança Social (19,8%), bem como o diferente padrão de execução, no período em causa,
da contribuição de Portugal para o orçamento da EU, que se reflecte na rubrica outras
transferências correntes.
A variação negativa de 1,4% nas despesas com o pessoal ficou a dever-se às reduções das
remunerações certas e permanentes e aos encargos com a Segurança Social. No que toca a
redução de 10,2% nos subsídios, esteve em causa o comportamento dos encargos do Estado
com o regime de bonificação de juros à aquisição de habitação própria, parcialmente
compensado pelo aumento das indemnizações compensatórias pela prestação de serviço
público.
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Na despesa de capital, assume especial relevância o acréscimo das transferências do
Orçamento de Estado para a EP – Estradas de Portugal.
Os

serviços

da

Comissão,

na

avaliação

preliminar

do

cumprimento

das

recomendações do Ecofin com vista à correcção do défice excessivo até ao fim de
2008,

consideraram

que

as

medidas

tomadas

pelo

governo

português

são

adequadas e suficientes para controlar o défice orçamental.
Bruxelas avisa, no entanto, que permanecerá a vigiar de perto a evolução da situação
orçamental portuguesa, fazendo notar que o cumprimento das metas dependerá, de modo
decisivo, da rápida transposição para a legislação e da implementação efectiva de todas as
medidas correctivas anunciadas pelo executivo.
A Comissão fez notar que para a sua apreciação positiva contribuiu fortemente o Programa de
Estabilidade e Crescimento ambicioso e adequado às exigências do Ecofin e o cumprimento da
meta orçamental de 2005.

Política Industrial e Comercial e Investimentos Públicos
Foi aprovado o diploma que estabelece o regime de funcionamento de diplomacia
económica, tendo em vista a introdução de mecanismos de maior eficácia de coordenação
entre os serviços dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Economia e da Inovação.
Com o objectivo de acompanhar, desenvolver e avaliar o sistema de coordenação, está
prevista a criação de uma Comissão de Acompanhamento da Acção Económica Externa.

Política Social e Laboral
No âmbito da discussão das medidas de reforma da Segurança Social, o Governo
apresentou aos parceiros sociais um último documento de trabalho no qual se faz a
análise da sustentabilidade de longo prazo da Segurança Social, dele constando os
princípios basilares da reforma, a sua forma de concretização e o respectivo impacto
económico, acabando por nele se concluir que esta reforma possibilitará a sustentabilidade do
sistema até 2050.
Neste documento de trabalho o Governo propõe (i) a antecipação, para 2007, da
aplicação da nova fórmula de cálculo das pensões que considera toda a carreira
contributiva, (ii) a introdução de um limite superior no cálculo das novas pensões e o
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congelamento nominal de todas as pensões de valor superior ao salário do Presidente da
República, (iii) o agravamento da penalização por antecipação da reforma, dos actuais
4,5% para 7,5% ou 7% conforme a antecipação ocorra antes ou após os 60 anos, (iv) a
bonificação de 1% por cada mês adicional que se permaneça no activo para além dos
65 anos de idade e 40 de descontos.
O Governo pretende também proceder a uma revisão das taxas contributivas diferenciadas,
bonificar a concessão de subsídio de maternidade a partir do segundo filho e aumentar de
forma progressiva a cobertura dos encargos familiares com receitas fiscais, com início em
2007 até uma cobertura total em 2010.
A discussão sobre a criação de um novo regime complementar público de contas
individuais (financiado por contribuições particulares dos beneficiários acima dos 11%, sem
qualquer idade mínima de acesso) e planos de pensões de base profissional, para fazer
face à possível redução da pensão por efeito do factor de sustentabilidade, é adiada para
uma segunda fase, após a provação do pacote de medidas de reforma da Segurança
Social.
O Governo decidiu reduzir o período de discussão pública do regime da mobilidade
dos funcionários da Administração Pública, que irá gerir a reestruturação dos
serviços, a racionalização de efectivos e os excedentários da função pública, o qual
já foi aprovado na especialidade em Conselho de Ministros.
O Governo limitou as possibilidades de transferência de trabalhadores para fora do município
de residência sem o seu acordo (serão possíveis apenas as tipificadas na lei), acabou por
considerar os custos e o tempo das deslocações como limites à transferência de trabalhadores
para outros serviços e isentou das regras de mobilidade os funcionários de EPE – Empresas
Públicas Empresariais.
No capítulo da mobilidade, o Ministério das Finanças esclareceu também que a realização de
formação após selecção do trabalhador para uma função e destinada especificamente a essa
função não implica perda de salário.
As regras de reorganização dos serviços da Administração Pública resultantes do PRACE, em
matérias relativas ao pessoal, foram integradas no diploma relativo à mobilidade, e aquele
diploma transformado em Decreto-Lei, pelo que não passará pela aprovação na Assembleia
da República.
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A

Direcção-Geral

da

Administração

Pública

vai

entregar

os

resultados

do

levantamento do número de funcionários públicos solicitado pelo Governo, o que
implicou a entrega de dados por parte de 4500 entidades.
O governo não chegou ainda a acordo sobre as novas leis orgânicas dos ministérios
consideradas

essenciais

para

o

avanço

do

Programa

de

Reestruturação

da

Administração Central do Estado (PRACE).
Para que a reforma do Estado possa estar concluída até ao final do ano falta ainda a
publicação de cerca de 300 diplomas a definir toda a estrutura do Estado. Paralelamente ao
processo legislativo decorrerá a execução da reforma, nomeadamente a implementação dos
centros de serviços partilhados.
A segunda versão do diploma que reorganiza os serviços públicos estabelece prazos
de 40 e 60 dias, respectivamente, para a extinção e para a fusão de organismos, que
a não serem respeitados, implicam responsabilidades disciplinares para os seus
dirigentes.
Foi criada a Netemprego, uma bolsa de emprego on-line, a partir da qual cidadãos e
empresas podem apresentar candidaturas e proceder ao recrutamento de pessoas.
Bruxelas divulgou um relatório relativo à informatização dos serviços públicos, no
qual Portugal ocupa o 11.º lugar entre os 25 Estados-membros.
No primeiro quadrimestre de 2006 as contas da Segurança Social registaram uma
subida de 25,8% relativamente ao mesmo período de 2005, atingindo o valor de
114,6 milhões de euros.
O ministro do Trabalho e da Solidariedade Social garantiu que a Comissão Independente
liderada por Monteiro Fernandes deverá ser nomeada nas próximas semanas para
conduzir a revisão do Código do Trabalho, que ocorrerá em 2007, a partir das
propostas concretas de alteração que resultarem do Livro Branco sobre a legislação laboral
em vigor. O ministro Vieira da Silva afirmou que as alterações ao Código do Trabalho deverão
permitir a flexibilização em áreas como a organização do tempo de trabalho e a gestão de
empresas.
No Relatório Movimentos e Políticas Migratórias da OCDE Portugal é citado como um
dos países que continua a utilizar o trabalho de imigrantes ilegais. Refere o relatório

Associação Empresarial de Portugal

26

Relatório Mensal de Economia

que a par do não preenchimento das quotas estabelecidas pelo Governo para entrada de
imigrantes, os trabalhadores ilegais continuam a entrar no mercado de trabalho português,
sobretudo nas áreas da construção e limpeza.
Segundo

o

Relatório

Anual

da

Inspecção-Geral

do

Trabalho

o

número

de

trabalhadores menores tem diminuído de forma sustentada ao longo dos últimos
anos, tendo-se verificado um pico em 1999 com registo de 233 menores detectados pela
inspecção até se atingir o número de 16 menores em 2004. No ano passado realizou-se o
maior número de fiscalizações nesta área tendo-se detectado apenas 8 menores a trabalhar.

Privatizações e Empresas Públicas
O Governo aprovou as orientações para a constituição de três sociedades totalmente
detidas pela REN, Rede Eléctrica Nacional, S.A., visando assegurar o exercício das
concessões

do serviço público de transporte de

gás

natural em alta pressão, de

armazenamento subterrâneo de gás natural e de recepção, armazenamento e regaseificação
de GNL, tendo em vista a reestruturação empresarial deste sector.
Foi aprovada a terceira e última fase de reprivatização da Portucel, Empresa
Produtora de Pasta e Papel, S.A., prevista no já anunciado Programa de Reprivatizações
para o biénio 2006-2007, e que consiste na alienação de acções até um montante que não
exceda 25,72% do respectivo capital social.

O Governo português iniciou um processo de negociação com a Comissão Europeia
no sentido de chegar a uma solução para a golden share que o Estado português
detém na Portugal Telecom que respeite a legislação comunitária. Bruxelas abdicou
assim do envio do dossier para o Tribunal de Justiça Europeu.
A TAP afastou-se do processo de recuperação da transportadora brasileira Varig.
Com a TAP afastam-se também do processo de recuperação da Varig os investidores com
quem a companhia aérea portuguesa vinha entretanto mantendo contactos.
Recorde-se que o presidente da TAP tinha anunciado que mantinha o interesse em comprar a
Varig caso a proposta do consórcio de trabalhadores da empresa brasileira fosse rejeitada. A

Associação Empresarial de Portugal

27

Relatório Mensal de Economia

decisão de aceitar ou não a proposta do consórcio de trabalhadores foi, contudo, adiada por
tempo indeterminado pelo juiz do Tribunal Empresarial do Rio de Janeiro.
O Governo garantiu que a Companhia das Lezírias, a maior empresa agrícola
portuguesa detida a cem por cento pelo Estado português, não será privatizada e a
sua gestão não será concessionada a terceiros. A nova administração recebeu
orientações no sentido de a transformar numa herdade modelo para a agricultura portuguesa.

Sistema Monetário e Financeiro
A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) propôs ao Governo uma
redução significativa da taxa de IRC, por um período de cinco anos, aplicada às
empresas que entrem na bolsa. A entidade reguladora propôs ainda medidas que
beneficiem os investidores que adquiram acções e obrigações de PME, devido ao esforço
maior que implica a análise desses investimentos e a avaliação do seu risco.
A CMVM propôs ainda a introdução de alterações no âmbito do regime de sanções do
Código das Sociedades Comerciais, de modo a que o regime seja mais dissuasor.
Neste âmbito, uma das medidas defendidas prende-se com a não consideração da totalidade
das infracções como crimes públicos, mas antes, em alguns casos, como contra-ordenações,
permitindo a aplicação de coimas mais elevadas.
O ministro das Finanças defendeu que a prática de divulgar a identidade das
instituições financeiras que cometem irregularidades contemple não apenas as
entidades cotadas em bolsa pela CMVM, mas abranja também as outras áreas
financeiras, nomeadamente o sector segurador.
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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: 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

06: II

3,245

3,512

3,929

4,162

Março

2,985

3,233

3,665

3,889

Abril 06

3,032

3,318

3,819

4,070

Maio 06

3,090

3,313

3,797

4,055

2 Junho 06

3,126

3,368

3,755

4,018

9 Junho 06

3,112

3,336

3,760

4,034

16 Junho 06

3,130

3,354

3,780

4,039

23 Junho 06

3,182

3,437

3,940

4,187

30 Junho 06

3,245

3,512

3,929

4,162

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.

As taxas de juro do mercado monetário europeu prosseguiram uma trajectória
ascendente em Junho, reflectindo o aumento das taxas de referência do BCE no
início do mês e a indicação de novas subidas num futuro próximo. A progressão das
taxas de juro revelou-se superior nos prazos mais longos, acentuando a inclinação da curva
de rendimentos (diferencial de 61,5 pontos base entre as taxas Euribor a 12 e 1 meses no dia
30, face a 52,1 p.b. no final de Maio). Depois de algumas oscilações nos dias seguintes à
reunião do BCE, as taxas Euribor exibiram um movimento de subida quase
ininterrupto, alcançando máximos de mais de três anos (3,253% nos 6 meses, no dia
29, e 3,521% nos 12 meses, no dia 28). No final de Junho, os valores da Euribor a 3 e 6
meses incorporavam a expectativa de duas subidas adicionais (de 25 p.b.) das taxas de
referência do BCE até final do ano.
As

taxas

de

juro

implícitas

nas

obrigações

do

Tesouro

nacional

também

aumentaram para máximos de vários anos no decurso de Junho, embora neste caso se
tenha assistido a uma redução da inclinação da curva de rendimentos. Na maturidade dos 5
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anos, a yield aumentou 13,2 p.b. em comparação de final de mês (para 3,929%), face a um
acréscimo de apenas 10,7 p.b. nos 10 anos (para 4,162%). As taxas de juro nacionais de
longo prazo voltaram a acompanhar a evolução no mercado obrigacionista europeu,
influenciado pela divulgação de indicadores económicos favoráveis na União Europeia.

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 Junho)
Quinta, 1

Sexta, 2

Seg, 5

Sexta, 9

Seg, 12

Sexta, 16

Seg, 19

Sexta, 23

Seg, 26

Sexta, 30

9.391,16
9.528,98
9.522,55
9.498,59 9.436,52 9.295,28 9.328,94 9.440,65 9.413,86
9.502,94
Índice composto pelo cabaz das 20 acções mais importantes do mercado, sujeito a uma revisão semestral; Jan 1993 =
1000

Em Junho observou-se uma recuperação das cotações no mercado accionista
português, após dois meses de perda acentuada. Apesar do contexto internacional pouco
favorável, marcado pelos receios de subida das taxas de juro a nível global, o índice de
referência nacional PSI-20 evidenciou um ganho de 1,1% em Junho, que apenas atenuou a
quebra acumulada de mais de 8% nos dois meses anteriores. O saldo da primeira metade
do ano revelou-se, ainda assim, bastante positivo, com o PSI-20 a registar uma
valorização de 10,3% (cerca de metade do ganho no primeiro trimestre).
O valor negociado no mercado accionista recuou face a Maio (descida de quase 31%), mas
continuou a aumentar em comparação homóloga (27%). No primeiro semestre observouse um crescimento homólogo de 110% no valor transaccionado, reflectindo o
anúncio de duas grandes operações de aquisição entre empresas cotadas.
O índice PSI-20 iniciou o mês em recuperação, mas logo retomou o andamento negativo
observado em Maio, acabando por recuar na primeira metade do mês. A segunda quinzena
revelou-se bastante positiva, com apenas 4 descidas diárias do PSI-20, o que permitiu a
valorização do índice no conjunto do mês.
Para a subida do PSI-20 contribuíram sobretudo os ganhos de 6,6% da EDP, de
3,1% na PT e de 3,7% no BPI, títulos com elevada ponderação no índice. A EDP valorizouse com a divulgação de recomendações de compra, enquanto a PT foi animada por rumores de
uma oferta de compra concorrente à da Sonae. No entanto, os maiores ganhos mensais do
PSI-20 pertenceram a pequenas capitalizações: a Reditus valorizou 9,1% depois de afastada a
hipótese de saída do PSI-20 na revisão semestral do índice e a Altri progrediu 8,6% com a
compra da empresa de pasta e papel Celbi.
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Do lado das perdas, as descidas mais acentuadas ocorreram na Pararede (16%),
penalizada pela venda de uma unidade de negócios ao anterior líder Paulo Ramos, e na
Impresa (7,4%), que recuou face à possibilidade de uma multa da Autoridade da
Concorrência. Destacaram-se ainda, pelo seu peso no índice, as perdas mensais de 4,1% na
Sonae SGPS e de 1,8% no BCP, face a receios de não concretização das respectivas operações
públicas de aquisição.
3. Economia Real
3.1. Actividade Económica Global
CONTAS NACIONAIS TRIMESTRAIS (ÓPTICA DA DESPESA)
04: I

04: II

04: III

04: IV

05: I

05: II

05: III

05: IV

Consumo Privado

2,0

2,7

2,4

2,5

2,9

3,0

1,1

1,1

06: I
0,9

Consumo Colectivo

1,5

2,4

2,9

3,0

2,7

2,1

1,5

0,8

0,2

FBC Total

0,5

3,3

1,8

1,7

-1,1

-3,5

-5,4

-4,7

-2,7

Exportações

5,0

8,4

2,8

2,2

-1,5

0,3

2,5

2,4

7,2

Importações

5,6

9,4

6,0

6,4

4,1

2,9

0,7

-0,6

3,0

PIB pm
1,0
1,9
1,0
0,7
0,0
0,4
0,3
0,8
1,0
Fonte: INE; Taxas de variação percentual face ao período homólogo do ano anterior; preços constantes de 2000;
valores corrigidos de sazonalidade.
Nota: FBC = Formação Bruta de Capital (inclui Variação de Existências).

Os dados mais recentes para as Contas Nacionais Trimestrais, disponibilizados pelo
INE, indicam uma expansão do PIB de 0,5%, em termos reais, durante o primeiro
trimestre de 2006 (dados corrigidos de sazonalidade), acelerando assim face ao
crescimento de 0,3% no último trimestre de 2005 (valor revisto em alta). Na óptica da
despesa, o comportamento do produto no início deste ano foi explicado essencialmente pela
aceleração das exportações de bens e serviços (variação em cadeia de 4,1%), da formação
bruta de capital fixo em construção (variação de 2,3%) e do consumo privado em bens e
serviços correntes (variação de 0,6%).
Em termos de variação homóloga, o PIB cresceu 1,0% no primeiro trimestre de
2006, acelerando um pouco face aos 0,8% do período anterior (valor revisto em alta).
Tratou-se do ritmo de crescimento homólogo mais elevado em seis trimestres.
A procura interna reduziu marginalmente o seu contributo negativo para o
crescimento do produto, apresentando uma taxa de variação homóloga (tvph) de -0,1% (0,2% no quatro trimestre de 2005), perante

um comportamento díspar das suas

componentes. O consumo público abrandou para uma tvph de 0,2% e o consumo privado
para 0,9% (embora apenas devido ao menor dinamismo da componente corrente), enquanto
que se observou uma menor intensidade da queda da formação bruta de capital fixo (tvph de
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-2,0%, face a -3,4% no trimestre anterior, devido à contracção menos acentuada da rubrica
de construção e à recuperação do material de transporte), bem como da variação de
existências.
Quanto às rubricas de comércio internacional, assistiu-se a uma importante
aceleração das exportações de bens e serviços para uma tvph de 7,2% (o valor mais
elevado em oito trimestres), acompanhada por uma aceleração menos intensa das
importações, para uma tvph de 3,0%. Como resultado, o contributo da procura externa
líquida para o andamento do produto em termos homólogos manteve-se bastante positivo,
sensivelmente ao nível do quarto trimestre de 2005. Contudo, apesar do comportamento
positivo da procura externa líquida em volume, a evolução desfavorável dos termos de troca
nacionais levou à deterioração do saldo da balança de bens e serviços (-9,4% do PIB, face a 9,2% no primeiro trimestre de 2005), o que, a par do agravamento do saldo da balança de
rendimentos, conduziu à acentuação das necessidades líquidas de financiamento da Nação
para 8,9% do PIB, face a 8,7% um ano antes.
Na óptica da produção, apenas o VAB do ramo Comércio, Restaurantes e Hotéis
apresentou uma deterioração da tvph no primeiro trimestre deste ano (abrandou de
1,3% para 0,7%). Em todos os outros ramos observou-se uma aceleração ou redução
do ritmo de queda do VAB. Destacam-se, no primeiro caso, os ramos Actividades
Financeiras e Imobiliárias (a tvph subiu 3,5 p.p. para 3,0%), Electricidade (2,3 p.p. para
3,8%) e Indústria (1,2 p.p. para 1,5%) e, no segundo, o ramo Construção (tvph de -2,7%,
contra -4,0% no período anterior). Realça-se, finalmente, a variação em cadeia do VAB
de 1,3%, bastante mais expressiva que a variação do PIB a preços de mercado
(0,5%), dado que esta última esteve condicionada pela queda em termos trimestrais do
volume de impostos indirectos.
No que toca o segundo trimestre do ano, o indicador coincidente de actividade
económica do Banco de Portugal aponta para a continuação do movimento de
recuperação da actividade económica nacional. O indicador acelerou em Maio para uma
tvph de 0,9% (face a 0,7% em Abril e 0,3% no conjunto do primeiro trimestre),
estabelecendo um total de seis meses consecutivos de melhoria
O indicador de clima económico do INE – indicador que sintetiza a informação qualitativa
referente aos principais ramos de actividade – apresentou, em Junho, uma forte subida
que o empurrou para o nível mais elevado desde Março de 2005. A subida abrangeu
a maioria dos indicadores sectoriais.
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Os indicadores de confiança da indústria transformadora e dos serviços apresentaram os
aumentos mais fortes, interrompendo assim a trajectória descendente dos três meses
anteriores e fixando-se no nível mais elevado desde Fevereiro passado. Também o indicador
para o comércio subiu em Junho, embora compensando apenas parcialmente a forte queda
registada no mês anterior. Em contraponto esteve somente o indicador de confiança da
construção, que repetiu a queda registada em Maio.
Em termos de variação homóloga, os índices respeitantes à indústria transformadora e aos
serviços passaram a exibir variações positivas, aliás como o próprio indicador global de clima
económico.
3.2. Procura Interna
Os dados disponíveis para os principais indicadores de conjuntura revelam uma
aceleração do consumo privado durante o segundo trimestre de 2006, sustentada
essencialmente pelo consumo de bens e serviços correntes, mas também uma acentuação
do ritmo de quebra do investimento no que toca as componentes de máquinas
equipamento e de construção e obras públicas.
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

05:
I

05:
II

05:
III

05:
IV

06:
I

Fev
06

Mar
06

Abr
06

Mai
06

INE

-34

-33

-42

-41

-38

-40

-38

-36

-36

DGEP

5,7

11,6

-4,3

-2,8

-2,4

-0,6

-1,1

2,8

-6,3

INE

-1,0

-1,5

3,5

3,2

4,9

1,8

7,6

-

-

INE

-37

-40

-38

-31

-31

-31

-31

-35

-35

INE

3,3

3,5

0,3

0,6

0,0

1,1

-1,9

2,0

2,2

Crédito ao consumo (4)
BP
0,3
0,9
1,3
2,0
4,1
4,5
4,8
5,6
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 decurso do primeiro trimestre
de 2006, depois do ligeiro abrandamento observado no final do ano anterior. Contudo, os
dados mais recentes apontam para um andamento díspar das diferentes subrubricas.
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A despesa real das famílias em bens de consumo duradouro domésticos recuou em termos
reais no cômputo de Abril e Maio (apesar da recuperação evidenciada neste último mês), em
contraste com o crescimento observado no primeiro trimestre do ano. Ao contrário, na
componente de automóveis, o ritmo de queda no período de Abril e Maio (tvph de -1,8%) foi
inferior ao registado no primeiro trimestre, com a contracção a reflectir somente o
comportamento muito negativo do mês de Maio. Por outro lado, é de notar a significativa
aceleração do crédito bancário ao consumo em Abril, normalmente dirigido ao financiamento
deste tipo de bens.
Quanto ao consumo privado de bens correntes, há a referir uma importante aceleração, em
termos reais, tanto na componente de bens alimentares como não alimentares no conjunto de
Abril e Maio. Neste último caso, continua a merecer destaque a rubrica de vestuário e
calçado, cujo volume de vendas tem sido estimulado pelo movimento de queda dos preços
junto do consumidor. Também a despesa das famílias com serviços correntes observou um
ganho de dinamismo naquele período (em termos homólogos nominais), sustentado pela
generalidade das suas componentes.
Quanto a indicadores prospectivos de consumo privado, o indicador de confiança
dos consumidores voltou a não sofrer alteração em Junho, permanecendo no nível
mais elevado desde Junho de 2005. Face ao primeiro trimestre, merece realce a melhoria
das perspectivas das famílias quanto à situação económica geral do país e à evolução do
desemprego. Tratou-se do terceiro trimestre consecutivo de subida no primeiro caso e o
segundo consecutivo no segundo caso.
3.2.2. Investimento
Fonte 05: I 05: II 05: III 05: IV 06: I Fev 06 Mar 06 Abr 06
Indicador de FBCF

(1)

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

Mai
06

INE

-1,1

-3,9

-3,2

-3,0

-2,9

-3,4

-2,9

-2,8

-

DGEP

-0,4

0,2

-5,5

-5,2

-1,1

-1,4

1,7

4,8

-4,5

INE

10,2

8,0

0,2

-6,8

-8,2

-12,7

-1,9

-

-

INE

-5,1

-2,6

-0,4

-1,9

-3,1

-7,1

3,5

-9,9

6,2

Vendas de cimento
DGEP -4,4
-0,8
-5,3
-1,7
-0,3
-4,0
-0,2
-13,9
-0,1
Crédito para compra de
BP
10,6
10,9
10,9
11,2
11,3
11,3
11,2
10,9
habitação (3)
Crédito às sociedades não
BP
2,9
3,2
5,0
5,6
6,7
6,4
7,8
7,1
financeiras (3)
Valor de obras públicas
(4)
DGEP 44,0
1,6
-5,5
-11,1 -30,6 -50,6
-30,6
-25,7
-26,4
adjudicadas
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.
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A informação mais recente respeitante à formação bruta de capital fixo (FBCF)
sugere alguma deterioração desta rubrica de despesa agregada em Maio, depois de
um andamento virtualmente inalterado no mês anterior, tal como apontado 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 termos homólogos no conjunto de Abril e Maio, a julgar em
particular pelos indicadores de produção quantitativos (vendas de aço e cimento e produção
medida pelas horas de trabalho empregadas), apesar de alguns sinais de recuperação em
Maio. Por sua vez, os dados para o stock de crédito bancário à habitação indiciam uma
desaceleração, em Abril, dos fluxos mensais de investimento das famílias (em termos
homólogos nominais), ainda que mantendo um elevado ritmo de crescimento.
No que se refere ao investimento exclusivamente empresarial, a componente de material de
transporte deverá ter registado uma ligeira subida em termos homólogos no conjunto de Abril
e Maio, a julgar pelo índice de vendas de veículos comerciais (tvph média de 0,2% naquele
período, contra -1,1% no conjunto do primeiro trimestre). A forte oscilação das tvph deste
indicador naqueles dois meses reflectiu, pelo menos em parte, 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 nos veículos pesados.
O investimento em máquinas e equipamento deverá ter registado uma quebra no cômputo de
Abril e Maio, segundo os indicadores qualitativos disponíveis (comércio por grosso de bens de
investimento e procura interna dirigida às indústrias nacionais de bens de investimento).
De todo o modo, os dados para o stock de crédito bancário concedido a empresas
mantiveram, até Abril, a indicação de um forte crescimento implícito dos fluxos mensais de
financiamento (em termos homólogos nominais), embora com algum abrandamento face ao
primeiro trimestre.
Relativamente a perspectivas, a melhoria do indicador de clima económico,
sustentada, em particular, pela confiança na indústria transformadora, sugere a
existência de um cenário mais favorável que há alguns meses atrás para o
investimento empresarial. A excepção parece ser a construção, onde merece destaque a
deterioração da carteira de encomendas, tanto na componente de habitação como de obras
públicas.
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3.3. Comércio Internacional
Resultados Globais
Jan-Abril 05

Jan-Abril 06

∆06/05

Total
Saída (Fob)

10.056,4

10.855,1

7,9%

Entrada (Cif)

15.964,1

16.982,4

6,4%

Saldo

-5.907,7

-6.127,3

3,7%

63,0%

63,9%

4,3%

Taxa de Cobertura
União Europeia a 25
Expedição

8.241,1

8.593,3

Chegada

12.433,1

12.662,0

1,8%

Saldo

-4.192,0

-4.068,7

-2,9%

66,3%

67,9%

-

Exportação

1.815,4

2.261,8

24,6%

Importação

3.531,0

4.320,4

22,4%

Saldo

-1715,6

-2058,6

20,0%

Taxa de Cobertura
Países Terceiros

Taxa de Cobertura
51,4%
52,4%
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

A balança comercial portuguesa acumulou um défice de 6127,3 milhões de euros
(m.e.) nos quatro primeiros meses do ano, segundo informação provisória do INE,
traduzindo um agravamento de 3,7% em comparação homóloga. Este comportamento
reflectiu uma progressão mais acentuada no valor das entradas do que nas saídas de
mercadorias (1018,3 e 798,7 m.e., respectivamente), embora apenas em variação absoluta.
A taxa de crescimento homóloga das saídas situou-se em 7,9%, face a 6,4% nas entradas,
conduzindo a uma melhoria da taxa de cobertura das importações (de 63% para 63,9%).
A deterioração do saldo comercial teve origem nas trocas com países extracomunitários (aumento de 20% no saldo negativo, para 2058,6 m.e.), observando-se um
recuo de 2,9% no défice com a União Europeia. O crescimento das transacções revelou-se
bastante superior no mercado extra-comunitário, que assim reforçou o seu peso no total do
comércio internacional português (para 20,8% das saídas e 25,4% das entradas). Na
repartição dos dados por grandes categorias económicas, destacou-se o crescimento das
entradas de combustíveis (mais 1000 m.e. que nos quatro primeiros meses de 2005) e a
subida dos fornecimentos industriais ao exterior excepto material de transporte e máquinas e
equipamentos (mais 404 m.e.). Excluindo a rubrica de combustíveis (tanto nas entradas
como nas saídas), o défice comercial evidenciou uma redução homóloga de 12,3%,
para 3755,3 m.e..
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3.4. Conjuntura na Indústria
O índice de produção industrial do INE evidenciou um crescimento homólogo de
6,4% em Maio, contrariando a quebra observada no mês precedente (taxa de variação
homóloga - tvh - de -3,2%). Apesar da alternância de variações homólogas negativas e
positivas, o índice geral parece estar a recuperar algum do dinamismo perdido no primeiro
trimestre, em que se observara um abrandamento da produção. Por ramos de actividade,
destacou-se a forte retoma do crescimento na indústria transformadora (tvh de
5,9%, face a -5,5% em Abril) e a subida menos acentuada nas indústrias de electricidade,
gás e água (de 17,2% para 12,8%). A variação média anual do índice geral aumentou para
1,6% em Maio (mais 0,9 pontos que no mês precedente), repartida entre 0,6% na indústria
transformadora, 10% nas indústrias de electricidade, gás e água e -3,9% nas indústrias
extractivas.

ÍNDICES DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
(Variação homóloga, %)
10
8
6

INDÚSTRIA GERAL

4
2
0
-2

INDÚSTRIA
TRANSFORMADORA

-4
-6
-8

Mai-06

Abr-06

Mar-06

Fev-06

Jan-06

Dez-05

Nov-05

Out-05

Set-05

Ago-05

Jul-05

Jun-05

Mai-05

Abr-05

Mar-05

Fev-05

Jan-05

Dez-04

Nov-04

Out-04

Set-04

Ago-04

Jul-04

Jun-04

Mai-04

-10

O detalhe por agrupamentos mostrou uma recuperação do crescimento homólogo da
produção nas indústrias de bens de consumo, de bens intermédios e de bens de
investimento em Maio (para tvh de 2,1%, 7,9% e 6,2%, respectivamente, após -10,8%, -
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1,9% e -9,9% no mês precedente). As indústrias da energia observaram um abrandamento
homólogo face a Abril (de uma tvh de 15,4% para 11,4%), o que não impediu uma
aceleração em média de doze meses (de 7,7% para 8,3%). O andamento em média anual
também melhorou nas restantes indústrias, observando-se um reforço do crescimento nos
bens intermédios (para uma tvm 12m de 3,5%) e menores perdas de produção nas indústrias
de bens de consumo (2,6%) e de bens de investimento (2,1%).
ÍNDICE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
05: I

05: II

05: III

05: IV

06: I

Mar-06

Abr-06

Mai-06
TVH

TVM 12m

Índice Geral

-1,5

0,0

1,0

2,4

1,6

6,8

-3,2

6,4

1,6

Industria Extractiva

-4,2

-2,1

2,1

-3,9

-3,9

0,1

-19,6

-6,7

-3,9

Ind. Transformadora

-4,1

-2,1

-0,8

1,3

2,0

7,1

-5,5

5,9

0,6

Electric., Gás, Água

17,8

19,4

16,1

11,1

-0,7

5,8

17,2

12,8

10,0

Por grandes agrupamentos:
Bens de Consumo

-6,4

-2,6

-4,4

-2,0

-1,2

4,8

-10,8

2,1

-2,6

Bens Intermédios

-3,9

-0,8

2,2

4,8

5,3

8,7

-1,9

7,9

3,5

Bens de Capital

-5,1

-2,6

-0,4

-1,9

-3,1

3,5

-9,9

6,2

-2,1

Energia

21,1

12,3

12,6

8,2

0,4

7,9

15,4

11,4

8,3

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 -7,9%
em Maio), de vestuário (-5,2%), de têxteis (-9,5%), de material de transporte (-5,2%), de
outros minerais não metálicos (-0,6%), de máquinas e equipamento (-0,6%), de mobiliário (8,1%) e do tabaco (-2,4%);
(ii) o abrandamento da produção nas indústrias de borracha e plásticos (de uma tvm 12m de
11% em Abril para 10,3% em Maio).
Quanto a comportamentos positivos, salienta-se:
(i) a aceleração da produção nas industrias metalúrgicas de base (de uma tvm 12m de 4,5%
em Abril para 6,8% em Maio), de produtos químicos (de 1,6% para 2,5%), de produtos
metálicos (de 0,7% para 2,2%), alimentares (de 0,2% para 1,1%), de equipamento eléctrico
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e óptico (de 11,5% para 12%), de madeira e cortiça (de 2,9% para 3,4%) e de reciclagem
(de 0,5% para 0,7%); a retoma do crescimento nas indústrias de produtos petrolíferos (tvm
12m de 0,9%, após -1,4% em Abril);
(ii) a manutenção de um andamento positivo da produção nas indústrias de pasta e papel
(tvm 12m de 1,1% em Maio).

PRODUÇÃO E PROCURA NA INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
Média Móvel de 3 meses - s.r.e.
10

PRODUÇÃO
0

-10

PROCURA
EXTERNA

-20

-30

PROCURA
INTERNA
-40

Jun-06

Abr-06

Fev-06

Dez-05

Out-05

Ago-05

Jun-05

Abr-05

Fev-05

Dez-04

Out-04

Ago-04

Jun-04

Abr-04

Fev-04

Dez-03

Out-03

Ago-03

Jun-03

Abr-03

Fev-03

Dez-02

Out-02

Ago-02

Jun-02

-50

Em Junho, o inquérito mensal à indústria transformadora do INE evidenciou uma
forte subida das avaliações sobre o andamento recente da produção e da procura
global, situando-se (em ambos os casos) nos níveis mais elevados desde Julho de 2004. A
melhoria da carteira de encomendas revelou-se particularmente acentuada na componente
externa, com o saldo de respostas a atingir um máximo de cinco anos e meio. Na apreciação
do nível de existências, a informação prestada apontou uma intensificação do processo de
acumulação de stocks.
De acordo com a repartição dos dados por tipo de bens produzidos, todas as
indústrias reportaram uma evolução mais favorável da produção e da carteira de
encomendas em Junho. A procura externa revelou-se a mais dinâmica na generalidade das
indústrias, incluindo as produtoras de bens de consumo, onde a carteira de encomendas

Associação Empresarial de Portugal

39

Relatório Mensal de Economia

interna vinha a assumir maior preponderância. No caso dos stocks, apenas indústrias de bens
intermédios registaram um recuo das avaliações, contrariando a tendência ascendente no
total da indústria.
No mês de Maio assistiu-se a uma forte recuperação do índice de volume de
negócios da indústria, em termos homólogos (variação nominal de 14,2%, após -1,4% e
11,5% nos dois meses precedentes), destacando-se o elevado dinamismo do mercado
externo (tvh de 23,1% em Maio, face a 9,2% no mercado doméstico). A melhoria do índice
geral ficou também patente em média anual, com a taxa de crescimento a aumentar para
3,8% em Maio (mais 1,4 pontos que em Abril), repartindo-se entre 6,4% no mercado externo
e 2,4% no mercado nacional. A aceleração das vendas revelou-se superior à do índice geral
de produção, em média de 12 meses, o que se reflectiu numa subida mais forte da
rentabilidade unitária da produção, que parece traduzir o maior crescimento dos preços à
saída de fábrica.
A repartição das vendas por agrupamentos evidenciou taxas de crescimento
homólogas bastante acentuadas na generalidade das indústrias. O agrupamento da
energia continuou a destacar-se com uma subida superior a 30%, não obstante um
abrandamento face a Abril. Nas restantes indústrias observou-se uma acentuada inversão das
perdas, com o agrupamento dos bens intermédios a registar uma progressão homóloga de
16,5%, seguida pelo crescimento de 12,3% nos bens de investimento (com origem no
mercado externo) e de 6,7% nos bens de consumo, após descidas de 3,1%, 10,6% e 6,1%
em Abril, respectivamente. O agrupamento de bens de consumo continuou a evidenciar uma
descida das vendas em média anual, embora atenuada face a Abril (de uma tvm 12m de 2,1% para -1,3%), contrastando com o crescimento das demais indústrias.
A informação avançada disponível, do inquérito à indústria transformadora de Junho,
continuou a mostrar avaliações positivas nas respostas sobre a produção prevista e
os preços de venda esperados, embora o recuo face a Maio sugira um menor ritmo
de crescimento em ambos os casos, o que se deverá reflectir nas vendas.
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ÍNDICE DE EMPREGO INDUSTRIAL
(Variação homóloga, %)
1

0

-1

-2

-3

-4

-5

Mai-06

Abr-06

Mar-06

Fev-06

Jan-06

Dez-05

Nov-05

Out-05

Set-05

Ago-05

Jul-05

Jun-05

Mai-05

Abr-05

Mar-05

Fev-05

Jan-05

Dez-04

Nov-04

Out-04

Set-04

Ago-04

Jul-04

Jun-04

Mai-04

-6

No índice de emprego industrial, os dados de Maio evidenciaram uma atenuação do
ritmo de perda, tanto em comparação homóloga (tvh de -3,4%, após -3,6% em Abril)
como em média anual (de uma tvm 12m de -4,2% para -4%). A redução das perdas em
média anual revelou-se ainda mais acentuada no índice de horas trabalhadas, que passou a
diminuir ao mesmo ritmo do emprego, significando uma estabilização da ocupação laboral.

3.5. Preços
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Taxas de variação percentual face ao período homólogo do ano anterior (tvph), salvo outra indicação.

-

Em Junho, o IPC registou uma variação em cadeia de -0,1%, face a uma variação
nula no mesmo mês de 2005. Este menor dinamismo reflectiu-se numa ligeira descida
da taxa de variação homóloga (tvph) do IPC para 2,9%. Na média do segundo
trimestre, a tvph do IPC fixou-se também em 2,9%, mas neste caso significando uma subida
(de 0,1 p.p.) face aos primeiros três meses do ano (tratou-se já do valor em média trimestral
mais elevado desde o terceiro trimestre de 2003). Do mesmo modo, reflectindo a série de
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elevadas tvph dos últimos meses, a taxa de variação média de doze meses voltou a
aumentar 0,1 p.p. para 2,7%.
No que diz respeito ao quadro de evolução dos preços em Maio, último mês com
informação mais completa, a subida da tvph do IPC em 0,1 p.p. (para 3,0%) foi
apenas resultado do maior dinamismo da componente mais volátil do IPC, que mais
que compensou a nova desaceleração da inflação subjacente.
No que toca a primeira componente, o forte crescimento em cadeia dos preços dos bens
alimentares não transformados em Maio levou a uma subida da sua tvph em 1,1 p.p. para
2,5%, acentuado assim o movimento de aceleração observado no mês anterior (com uma
subida de 0,9 p.p.). Aquela tvph representou o valor mais elevado dos últimos três anos. Do
lado dos preços energéticos, a subida da tvph foi de 2,2 p.p. para 13,8% (foi o primeiro
aumento em quatro meses), em aproximação do pico de 14,5% estabelecido em Setembro
passado.
Quanto às rubricas habitualmente associadas aos determinantes mais estáveis da inflação,
assistiu-se a um abrandamento dos preços dos serviços em Maio, cuja tvph baixou 0,2 p.p.
para 3,1% (o mesmo valor de Fevereiro e Março passados), e à entrada em contracção dos
preços dos bens industriais não energéticos, com uma tvph de -0,6% (face a 0,1% em Abril).
Esta evolução levou a que a tvph da medida de inflação subjacente baixasse de 2,1% para
1,8%, com o diferencial face à média da zona do euro a fixar-se em apenas 0,3 p.p. (o que
compara com 0,5 p.p. em Abril e 0,7 p.p. na média do primeiro trimestre). O diferencial em
termos de índice total manteve-se em 0,5 p.p. em Maio (calculado com o IHPC).
Quanto a perspectivas, o diferencial de inflação homóloga face à zona do euro
deverá permanecer reduzido nos próximos meses, beneficiando tanto do fim do efeito
de base desfavorável associado à subida da taxa normal do IVA em 2005 (a partir de Julho)
como do efeito da queda dos preços da classe Vestuário e Calçado, mais acentuado em
Portugal que na zona do euro (reflexo, em parte, de alterações metodológicas por parte do
INE, cujo efeito se deverá dissipar com o avançar do ano). A contrariar este movimento
deverão estar os efeitos indirectos da subida dos preços energéticos sobre o IPC, os
quais tendem a ser ampliados em Portugal pela menor eficiência energética e pela menor
pressão concorrencial ao nível dos circuitos de distribuição por comparação com a zona do
euro.
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Indicador de Competitividade-Custo e Custos Laborais Unitários Relativos (1999 = 100)
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Nota: uma elevação (descida) do índice significa uma apreciação (depreciação) real e, consequentemente, uma perda (ganho) de competitividade-custo.

Nota: o indicador de competitividade-custo é elaborado pela Comissão Europeia e incorpora
os custos laborais unitários relativos de Portugal (total da economia) calculados face aos vinte
e três principais parceiros comerciais (restantes países da UE15 mais os EUA, Canadá, Japão,
Suíça, Noruega, Austrália, Nova Zelândia, México e Turquia).

O indicador de competitividade-custo subiu 0,3% durante o primeiro trimestre de
2006, depois de ter acumulado uma descida em cadeia de 0,7% nos três trimestres
anteriores. O comportamento no início do corrente ano foi explicado essencialmente pela
apreciação do euro face às principais divisas, dado que os custos laborais unitários alargaram
apenas marginalmente o diferencial de crescimento face aos nossos principais parceiros
comerciais (tratou-se do comportamento em cadeia mais favorável desde o segundo trimestre
de 2004).
Já em comparação com o período homólogo do ano anterior, o indicador de
competitividade-custo registou uma variação de -0,41% no primeiro trimestre,
mantendo, grosso o modo, o ritmo de queda observado no quarto trimestre de 2005. Este
comportamento foi ditado pela significativa queda em termos homólogos da componente
cambial (ainda a reflectir a depreciação do euro acumulada durante o ano de 2005), que mais
que compensou o crescimento dos custos laborais unitários relativos. Ainda assim, é de notar
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o abrandamento destes últimos para 0,66%, o ritmo de expansão mais baixo num ano, de
acordo com a actual série estatística. Recorde-se que a última queda em termos homólogos
do indicador de competitividade-custo havia ocorrido no primeiro semestre 2000, também
somente como reflexo de uma (significativa) depreciação do euro.
Espelhando a recente evolução favorável das taxas de variação homólogas, o indicador de
competitividade-custo passou a apresentar, em termos médios anuais, uma subida
de apenas 0,3% no primeiro trimestre deste ano, apontando assim para um menor
ritmo de perda de competitividade-custo da economia nacional que o registado no
conjunto de 2005 (0,7%, valor revisto em baixa).
3.6. Conjuntura de Pagamentos com o Exterior

Balança Corrente
Mercadorias

2003

2004

2005

Jan-Abril 05

Jan-Abril 06

∆

-8.115

-10.396

-13.645

-4.813

-5.079

5,5%

-12.507

-14.985

-16.774

-5.288

-5.504

4,1%

Serviços

3.578

4.173

4.094

757

1.020

34,7%

Rendimentos

-2.059

-2.375

-3.161

-987

-1.297

31,4%

Transferências Correntes

2.873

2.790

2.196

705

702

-0,4%

Balança de Capital

2.652

2.231

1.740

355

478

34,6%

Balança Financeira

6.226

9.123

12.873

6.070

4.884

-19,5%

501

-4.503

1.582

901

864

-4,1%

-7.113

-6.409

-922

-848

-470

-44,6%
-23,7%

Investimento Directo
De Portugal no exterior
Do exterior em Portugal

7.614

1.906

2.504

1.749

1.334

-5.090

666

-1.586

200

-7.292

s.s.

Activos

-18.946

-10.937

-15.418

-3.249

-6.382

96,4%

Passivos

13.856

11.603

13.832

3.449

-910

s.s.

Outro Investimento

4.955

11.499

11.619

5.163

10.342

100,3%

Investimento de Carteira

Activos

-8.079

53

114

-2.326

-5.363

130,6%

Passivos

13.034

11.446

11.505

7.489

15.705

109,7%

Derivados Financeiros
Activos de Reserva

62

-72

-172

-115

-268

133,0%

5.798

1.533

1.431

-80

1.237

s.s.

-958

-968

-1.612

-283

-82,4%

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.
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De acordo com dados recentes do Banco de Portugal, o défice da Balança Corrente
nacional registou um crescimento homólogo de 5,5% no período de Janeiro a Abril,
situando-se em 5079 milhões de euros (m.e.). Este resultado reflectiu o agravamento do
saldo deficitário das balanças de rendimentos e mercadorias (em 310 e 216 m.e.,
respectivamente), que foi apenas parcialmente compensado pelo aumento do excedente na
rubrica de serviços (mais 263 m.e. que nos primeiros quatro meses de 2005). Nas
transferências correntes, o saldo excedentário praticamente não se alterou em comparação
homóloga.
A Balança de Capital acumulou um saldo positivo de 478 m.e. nos quatro primeiros
meses de 2006 (traduzindo, em larga medida, a entrada líquida de fundos comunitários), o
que corresponde a uma subida homóloga de 34,6%. Em conjunto, as balanças corrente
e de capital apresentaram um défice de 4601 m.e., mais 3,2% que no período homólogo.
Este aumento das necessidades de financiamento não ficou reflectido na Balança
Financeira (que evidenciou uma redução do saldo excedentário) mas na rubrica “erros e
omissões”, a corrigir em posteriores revisões dos dados. De acordo com os dados disponíveis,
a redução do saldo da balança financeira resultou de uma quebra acentuada do investimento
de carteira, verificando-se um aumento dos fluxos de saída e uma quebra acentuada das
entradas, com origem nos títulos de dívida de curto prazo e no mercado accionista. Este
comportamento

apenas

foi

atenuado

pela

subida

do

excedente

da

rubrica

“outro

investimento”. O saldo de investimento directo evidenciou uma redução pouco significativa.
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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)
http://europa.eu.int/comm/index_en.htm (Comissão Europeia)
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)
http://europa.eu.int/index_pt.htm (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)
http://www.portugal.gov.pt/ (Portal do Governo)
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