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

O Parlamento Europeu aprovou a proposta da Comissão Europeia para substituir o
imposto de registo automóvel por um imposto de circulação anual baseado nas
emissões de dióxido de carbono. Com esta proposta, Bruxelas, que considera que o actual
regime contraria a noção de liberdade de circulação e induz à dupla tributação, pretende
estabelecer uma base comum ao nível da UE para os regimes de tributação e propõe um
período de transição de 5 a 10 anos. Para além de fazer relacionar a tributação com as
emissões de dióxido de carbono, o Parlamento decidiu ainda ter em conta outros poluentes.

A Comissão apresentou uma nova proposta de directiva que tem em vista a
introdução de novos critérios na avaliação de projectos de compra no sector
financeiro, tornando o processo mais transparente e rigoroso. As regras actualmente
em vigor permitem que as autoridades de supervisão bloqueiem fusões ou aquisições
propostas, caso considerem estar em risco uma gestão sã e prudente da sociedade-alvo. A
nova directiva, que altera vários diplomas em vigor nos sectores bancário, segurador e de
valores mobiliários, irá, entre outros aspectos, clarificar os critérios a utilizar pelas
autoridades de supervisão na avaliação das operações projectadas. Além disso, a nova
directiva reduz, de três meses para trinta dias, o prazo previsto para a avaliação e permite
uma única “paragem do contador” por parte das autoridades competentes, subordinada a
condições claramente definidas.

A Comissão propôs uma profunda reforma no sistema de ajuda aos produtores de
bananas, com vista a alinhar o sistema pelas reformas nas outras actividades
agrícolas, assegurando um nível de vida equitativo aos produtores da UE e
atendendo às especificidades das regiões de cultivo.

A Comissão adoptou o seu relatório final de acompanhamento do estado de
preparação da Bulgária e da Roménia para a adesão à UE, tendo considerado que os
dois países se encontram em condições de assumir os direitos e obrigações
decorrentes da adesão em 1 de Janeiro de 2007. Bruxelas considera, no entanto, que
subsistem alguns domínios em que ainda é necessário encetar esforços, pelo que propõe um
pacote de medidas de acompanhamento rigorosas. Deste modo, não obstante reconhecer os
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avanços alcançados desde Maio deste ano, altura em que a Comissão considerou que a
adesão destes dois países no início de 2007 estava dependente da resolução de uma série de
questões pendentes, Bruxelas acompanhará de forma apertada os progressos em áreas como
a reforma judiciária, a luta contra a corrupção e a criminalidade organizada e a segurança
alimentar.

A Comissão apresentou uma versão alterada da nova proposta sobre as regras de
minimis, que estabelecem a isenção da obrigação de notificação prevista nas regras
sobre auxílios estatais no caso de apoios de reduzido montante. Esta nova versão
toma em linha de conta as observações formuladas durante a consulta pública sobre a
proposta inicial apresentada em Março último.
Bruxelas propõe agora que não sejam considerados auxílios estatais os subsídios de montante
inferior a 200 mil euros (actualmente o plafond é de 100 mil euros), desde que o seu valor
seja calculado com antecipação e de forma precisa.

Foi publicado no Jornal Oficial da União Europeia de 6 de Setembro um conjunto de
Decisões da Comissão Europeia que contemplam as regiões elegíveis e a repartição
financeira, por Estado-Membro, a título de cada um dos três objectivos da política
de coesão para o período 2007-2013.

1.2. Política Monetária

INDICADORES MONETÁRIOS E FINANCEIROS – ZONA EURO

Agregado Monetário M3
Taxas de Juro Mercado
Monetário

(1)

- taxa overnight
- Euribor a 3 meses
Yields Obrig. Estado a 10
anos

05:
II

05:
III

05:
IV

06:
I

06:
II

Abr06

Mai06

Jun06

Jul06

Ago06

7,2

8,2

7,6

8,1

8,7

8,4

8,7

8,7

8,3

8,2

2,07

2,07

2,15

2,40

2,64

2,63

2,58

2,70

2,81

2,97

2,13

2,13

2,34

2,61

2,89

2,79

2,89

2,99

3,10

3,22

3,41

3,27

3,42

3,56

4,05

4,01

4,06

4,07

4,10

3,97

Taxas de Juro Bancárias
- Depósitos a prazo até 1
ano
1,96
1,95
2,04
2,27
2,47
2,40
2,45
2,57
- Emprést. até 1 ano a
empresas(2)
3,89
3,86
3,92
4,14
4,40
4,34
4,38
4,47
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.
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Em Setembro, o Banco Central Europeu (BCE) não alterou a sua orientação de
política monetária, mantendo a taxa de juro mínima para as operações principais de
refinanciamento em 3,0%.

Porém, o BCE alertou para o facto das taxas de juro de mercado permanecerem em
níveis ainda muito baixos, tanto em termos nominais como reais, significando que a
“política monetária do BCE continua a ser acomodatícia”. Esta apreciação é corroborada pelo
forte ritmo de expansão da liquidez na zona do euro sustentado pelo crescimento do crédito
às famílias e empresas, com valores muito acima daqueles compatíveis com a estabilidade de
preços no médio e longo prazo. A este quadro juntam-se os riscos ascendentes para a
inflação no mais curto prazo, associados tanto à possibilidade de novos aumentos dos preços
do petróleo como de uma repercussão mais forte que o actualmente esperado das suas
subidas anteriores, incluindo, em particular, efeitos de segunda ordem via expectativas
inflacionistas e custos salariais.

Já no dia 5 de Outubro, o BCE anunciou uma nova 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 3,25%. Deste modo, a principal taxa de
referência do BCE retomou o nível que havia prevalecido entre Novembro de 2001 e
Dezembro de 2002. Tal como no caso das quatro alterações anteriores, ocorridas desde o
início do presente ciclo de subidas (em Dezembro de 2005), tratou-se de uma medida
largamente antecipada pelo mercado monetário.

1.3. Economia Real

Os dados mais recentes divulgados para a zona do euro apontam para uma perda de
dinamismo da produção industrial no início do

terceiro trimestre de 2006,

movimento que, no entanto, terá sido invertido nos meses subsequentes, de acordo
com os indicadores qualitativos disponíveis. Do lado da procura, os dados apontam para
a continuação da evolução positiva da despesa das famílias em bens de consumo, mantendose 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 -0,4%
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em Julho, depois de uma variação nula no mês anterior. Como consequência da
contracção em cadeia, a tvph do índice em Julho fixou-se em 3,2%, contra 4,4% em
Junho e 3,8% no conjunto do segundo trimestre. O abrandamento da produção abrangeu a
generalidade das indústrias classificadas por tipo de bens, embora mereça destaque o facto
das indústrias de bens intermédios terem mantido um ritmo de crescimento superior ao do
índice global (tvph de 4,9%)
Ao nível dos maiores Estados-membros, salienta-se o forte abrandamento, em Julho, da
produção industrial na França (para uma tvph de 0,4%) e na Itália (para -0,2%), enquanto
que na Alemanha e Espanha houve uma estabilização do ritmo de crescimento (em 4,6% e
4,7%, respectivamente). Fora da zona do euro, a produção industrial do Reino Unido repetiu a
tvph do mês anterior (0,1%).

Relativamente a indicadores de procura interna final, os dados do Eurostat revelam
que o índice de volume de negócios do comércio a retalho da zona do euro cresceu
0,7% em termos reais durante Agosto, depois de uma subida de 0,4% no mês anterior
(dados corrigidos de sazonalidade). Entre Abril e Agosto, o índice acumulou um crescimento
em cadeia de 2,2%. Como reflexo, a sua tvph voltou a subir em Agosto, fixando-se em
2,4%, face a 1,9% em Julho e 1,7% na média do segundo trimestre do ano.
Ao nível dos maiores Estados-membros, observou-se, em Agosto, uma aceleração do índice na
Espanha (para uma tvph de 4,1%) e na França (para 3,6%), mas uma virtual estabilização do
ritmo de crescimento na Alemanha (0,5%). Fora da zona do euro, também no Reino Unido
houve uma aceleração, ainda que ligeira, para uma tvph de 4,2%.

A taxa de variação homóloga do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor
(IHPC) da zona do euro baixou 0,1 p.p. para 2,3% em Agosto, repetindo o
movimento de descida registado no mês anterior. Há um ano atrás a tvph do IHPC era
de 2,2%.
Em Agosto, observou-se um menor dinamismo da componente mais errática do IHPC, com a
descida da tvph dos preços dos bens energéticos (em 1,4 p.p. para 8,1%, um mínimo desde o
primeiro trimestre de 2005) a mais que compensar a nova aceleração dos preços dos bens
alimentares não transformados (desta feita em 0,7 p.p. para 3,9%). No que toca a
componente tipicamente mais estável do IHPC, a tvph dos preços dos serviços recuou 0,2 p.p.
para 1,9% (em re-aproximação ao mínimo de três anos, alcançado em Maio) e a dos bens
alimentares transformados 0,1 p.p. para 2,2%, enquanto que a tvph dos preços dos bens
industriais não energéticos permaneceu em 0,5% (o valor mais baixo desde Fevereiro
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passado). Como reflexo, a tvph da medida de inflação subjacente baixou 0,1 p.p. para
1,5%, um valor idêntico à média do terceiro trimestre.
Os países da zona do euro com tvph mais elevadas em Agosto eram a Espanha (3,8%), a
Grécia (3,4%) e o Luxemburgo (3,1%), enquanto que os valores mais baixos eram os da
Finlândia (1,3%), Alemanha (1,8%) e Holanda (1,9%). Fora da zona do euro, o Reino Unido
apresentava naquele mês uma tvph de 2,5%.

De acordo com dados do Eurostat (ajustados de sazonalidade), a taxa de
desemprego da zona do euro subiu em 0,1 p.p. para 7,9% em Agosto, depois de ter
alcançado um mínimo de cinco anos no mês anterior. Tratou-se da primeira subida da taxa de
desemprego

desde Dezembro

de

2003. Contudo, este indicador mantém-se em

tendência descendente, registando uma queda de 0,6 p.p. face ao nível registado no
mês homólogo do ano anterior. Por outro lado, a taxa de variação homóloga do número de
desempregados na zona do euro fixou-se, em Julho, em -9,1%.
Os países da zona do euro (com dados disponíveis) com taxas de desemprego mais baixas
eram, em Agosto, a Holanda (3,8%) e a Irlanda (4,4%), enquanto os valores mais elevados
eram os da França (8,8%), Bélgica (8,6%) e Alemanha (8,5%).

Os últimos resultados fornecidos pelos inquéritos aos consumidores e às empresas
(compilados pela Comissão Europeia) indicam uma significativa melhoria do clima de
confiança dos agentes económicos da zona do euro em Setembro. A subida do
indicador compósito de clima económico naquele mês mais que compensou o recuo do mês
anterior, empurrando o indicador para um máximo de cinco anos e meio.
Ao nível sectorial, apenas o indicador de confiança dos serviços registou uma queda
em Setembro, reflectindo uma deterioração das expectativas dos empresários relativamente
à evolução da procura, depois de ter atingido um novo máximo de cinco anos no mês anterior.
Os restantes indicadores sectoriais evidenciaram uma subida em Agosto: no caso da indústria
transformadora e do comércio a retalho foram retomados os recentes máximos (alcançados
em Julho e Junho, respectivamente), enquanto que o indicador de confiança da construção
estabeleceu o valor mais elevado desde Março de 1990, impulsionado por um acentuado
optimismo dos empresários relativamente à evolução das carteiras de encomendas nos
próximos meses. Finalmente, também o indicador de confiança dos consumidores subiu em
Agosto, regressando ao máximo de quatro anos estabelecido em Julho.
Ao nível dos países, destacam-se as subidas na Itália, França (em ambos os casos para um
máximo de vários meses) e Alemanha, em contraste com um recuo na Espanha (depois do
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valor bastante alto do mês anterior). Fora da zona do euro, houve também uma subida do
indicador de clima no Reino Unido, que estabeleceu assim um máximo de vários meses.

2. Estados Unidos da América

2.1. Envolvente Política, Social e Económica

Em Setembro, a Reserva Federal norte-americana voltou a decidir pela manutenção
da sua principal taxa de juro de referência (fed funds), que se situa no nível mais
elevado desde Janeiro de 2001 (5,25%). No comunicado da decisão, a principal novidade
foi a referência à recente correcção em baixa dos preços da energia, que deverá ajudar à
moderação das pressões inflacionistas, em conjunto com o abrandamento da actividade
económica e a contenção das expectativas de inflação. Ainda assim, o Banco Central apontou
a persistência de riscos inflacionistas associados ao elevado nível de utilização de recursos e
aos ainda acentuados preços da energia e matérias-primas, não excluindo a possibilidade de
medidas restritivas adicionais consoante a evolução próxima das perspectivas de inflação e
crescimento.

O Presidente da Reserva Federal, Ben Bernanke, apelou a um esforço nacional para
aumentar a poupança dos Estados Unidos, de forma a minimizar o encargo do
envelhecimento da população sobre as gerações futuras. Bernanke caracterizou a taxa
de poupança das famílias como “excepcionalmente baixa” e considerou que um aumento do
aforro poderá beneficiar a economia e os milhões de norte-americanos que detêm
actualmente pouca riqueza. Para tal, será importante educar as pessoas para os benefícios de
poupar e promover esquemas de poupança complementares do sistema público de pensões.
O esforço de poupança deverá abranger também o Estado (até porque a alteração dos hábitos
de aforro das famílias demora tempo a produzir-se e é incerta), segundo Bernanke,
defendendo uma redução do desequilíbrio das contas públicas de forma sustentada, o que
requer a reforma dos sistemas públicos de saúde e segurança social. O Estado deverá
também tomar medidas para promover o prolongamento da vida activa, bem como fomentar
a educação e a investigação básica de modo a aumentar a produtividade no longo prazo. De
acordo com um estudo da Reserva Federal, a manutenção da actual taxa de
poupança significará uma redução de 14% do consumo das gerações futuras
comparado com o que seria com a actual estrutura etária da população.
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Segundo o mesmo estudo, se a actual geração sacrificasse 4% do seu consumo, as gerações
futuras apenas teriam de abdicar também de 4%.

2.2. Economia Real

No seu mais recente relatório de conjuntura (Livro Bege), a Reserva Federal deu
conta de um crescimento moderado da actividade económica, notando-se uma redução
do número de distritos em abrandamento face ao relatório anterior.
Os valores das despesas de consumo revelaram-se favoráveis num número significativo de
relatórios estaduais, embora ainda se note algum enfraquecimento na componente de
consumo duradouro. Nos dados sectoriais, a actividade da indústria e dos serviços continuou
em expansão, mantendo-se o abrandamento marcado na construção residencial. As
indicações sobre o mercado laboral apontaram pressões salariais acrescidas em alguns
distritos e situações pontuais de falta de trabalhadores especializados. Relativamente aos
preços, as pressões de subida foram descritas como contidas pela maioria dos distritos, ainda
que alguns tenham indicado uma maior repercussão sobre os bens finais do crescimento dos
preços dos inputs.

A taxa de inflação homóloga nos Estados Unidos voltou a recuar no mês de Agosto
(3,8%, após 4,1% em Julho), reflectindo sobretudo o abrandamento dos preços da energia. O
indicador de inflação subjacente (que exclui as rubricas da energia e alimentação), pelo
contrário, prosseguiu uma trajectória ascendente, situando-se no nível máximo
desde Novembro de 2001 (2,8%).

Os dados mais recentes das despesas de consumo privado apontaram para um
andamento um pouco mais favorável no terceiro trimestre, depois do abrandamento
verificado no trimestre até Junho. A despesa média de Julho e Agosto situou-se 0,7%
acima da observada no segundo trimestre, em que a progressão em cadeia fora de 0,6%
(menos 0,5 pontos que no primeiro trimestre). Em variação mensal, contudo, a despesa dos
consumidores verificou uma quebra real de 0,1%, o que, em conjunto com a subida de 0,2%
do rendimento disponível permitiu uma melhoria ligeira da taxa de poupança (de -0,7% para
-0,5% do rendimento disponível).
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Nas contas externas, os valores da balança corrente norte-americana referentes ao
segundo trimestre revelaram um agravamento do saldo deficitário para 218,4 mil
milhões de dólares (m.m.d.), nível bastante próximo do máximo histórico registado
nos últimos três meses de 2005. Todas as principais componentes contribuíram para o
aumento do défice corrente, com destaque para a balança de bens e serviços (subida do saldo
negativo em 2,7 m.m.d., cerca de metade do agravamento do défice corrente) e para a
balança de rendimentos, que apresentou um saldo negativo pelo terceiro trimestre
consecutivo, agravando-o em mais de 60% face ao primeiro trimestre.

A informação sectorial mais recente evidenciou um menor dinamismo da actividade
na

indústria

e

nos

serviços,

mantendo-se

o

abrandamento

na

construção

residencial. De acordo com a Reserva Federal, a taxa de crescimento homólogo do índice de
produção industrial reduziu-se para 4,7% em Agosto (menos 0,5 pontos que no mês
precedente), após vários meses de aceleração. Nos serviços, o índice compósito ISM reduziuse de 57 pontos em Agosto para 52,9 pontos em Setembro, já pouco acima do valor que
sinaliza uma expansão da actividade (50 pontos). Por sua vez, o indicador de despesa na
construção voltou a evidenciar uma redução da taxa de crescimento homólogo em Agosto
(subida nominal de 3,9%, após 4,3% em Julho e 7,6% no segundo trimestre).

De acordo com o Departamento o Trabalho, a taxa de desemprego dos Estados
Unidos reduziu-se para um mínimo de 5 anos em Setembro (4,6%, menos 0,1 ponto
que em Julho), reflectindo a descida do número de desempregados (também no nível mais
baixo desde 2001) e o aumento da população activa.
A informação por estabelecimento revelou um crescimento abaixo do esperado do número de
postos de trabalho em Setembro (51 mil, após quase 200 mil no mês precedente), mas que
se deveu em parte à revisão em alta dos valores de Agosto. A subida do emprego voltou a
concentrar-se nos serviços, observando-se um aumento pouco significativo na construção e
um recuo na indústria.

De acordo com os últimos indicadores avançados do instituto Conference Board, o
crescimento da economia norte-americana deverá prosseguir a um ritmo moderado
nos próximos meses. O índice de indicadores avançados voltou a recuar em Agosto,
apresentando agora uma tendência de estabilização em variação homóloga.
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Em Setembro verificou-se uma recuperação do índice de confiança

do consumidor

(relacionada sobretudo com a avaliação das condições no mercado de trabalho), que havia
registado uma descida acentuada no mês precedente.

3. Japão

3.1. Envolvente Política, Social e Económica

Em Setembro concretizou-se a já esperada alteração da liderança no Governo
japonês, com Shinzo Abe a suceder a Junishiro Koizumi. Depois de ter sido eleito líder
do Partido Liberal Democrata (o principal partido no poder), o anterior chefe de gabinete de
Koizumi foi confirmado pelo Parlamento como primeiro-ministro do país (o mais jovem dos
últimos 65 anos, com apenas 52 anos), tendo formado o novo Governo ainda no decorrer de
Setembro. O novo primeiro-ministro prometeu melhorar as relações com a China e a
Coreia do Sul e afirmou que o governo irá procurar equilibrar o saldo orçamental em
cinco anos (objectivo já traçado pelo anterior Governo) através de cortes na despesa
pública, de forma a reduzir o elevado peso da dívida pública no PIB e enfrentar os
encargos com o envelhecimento da população. Por sua vez, o novo Ministro da Economia e
responsável pela política fiscal, Hiroko Ota, referiu que a reforma fiscal será
prosseguida sem comprometer o crescimento económico. Relativamente à actual
situação económica, Ota considerou que o problema da deflação parece já quase ultrapassado
mas afirmou que é preciso assegurar que não retorne.

3.2. Economia Real
No relatório de conjuntura de Outubro, o Banco do Japão continuou a avaliar o
andamento

da

actividade

económica

como

favorável

e

suportado

pelo

bom

comportamento das principais rubricas de procura, com excepção do investimento público,
influenciado negativamente pelo processo de consolidação orçamental em curso. Em relação
aos preços, foi referido que se mantém a tendência positiva do índice de preços ao
consumidor em variação homóloga.
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Em Agosto, o índice de preços no consumidor aumentou pelo quarto mês
consecutivo em termos homólogos, verificando-se mesmo uma subida da taxa de
inflação homóloga face a Julho (de 0,3% para 0,9% no índice geral e de 0,2% para 0,3%
no índice subjacente, que exclui os bens alimentares frescos).
No consumo privado, os últimos indicadores apontaram para um andamento menos
favorável no terceiro trimestre. O índice de despesa média das famílias recuou pelo
segundo mês consecutivo em Agosto, depois de um crescimento real em cadeia de 0,7% no
segundo trimestre.

Nas contas externas, o excedente da Balança Corrente japonesa reduziu-se para 3,97
biliões de ienes no segundo trimestre (menos 1,5 biliões de euros que no anterior),
correspondendo, em larga medida, ao agravamento do défice da balança de
serviços, que foi apenas parcialmente compensado pelo aumento do saldo positivo da
balança de mercadorias, onde se destacou a recuperação das exportações.

De acordo com o Departamento do Trabalho, a taxa de desemprego manteve-se próximo
de um mínimo de oito anos no mês de Agosto (4,1%), embora se tenha verificado um
aumento do número de desempregados face a Julho.

Nos indicadores avançados, a informação mais recente sugere a manutenção de um
andamento positivo da actividade económica nos próximos meses, apesar das
avaliações menos favoráveis por parte dos consumidores. O inquérito Tankan à
confiança empresarial, levado a cabo pelo Banco do Japão, evidenciou uma melhoria das
condições de negócio no trimestre terminado em Setembro, situando-se no nível máximo dos
últimos dois anos no caso das grandes empresas industriais. Em sentido contrário, o índice de
confiança dos consumidores recuou para o mínimo de um ano em Setembro.
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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 Setembro
Dólares por

Libras por

Ienes por

Libras por

Ienes por

Euro

Euro

Euro

Dólar

Dólar

Sexta, 1

1,282

0,673

150,300

0,525

117,266

Segunda, 4

1,285

0,675

149,220

0,525

116,106

Sexta, 8

1,271

0,679

147,910

0,534

116,345

Segunda, 11

1,271

0,682

149,140

0,536

117,313

Sexta, 15

1,268

0,674

149,090

0,532

117,625

Segunda, 18

1,267

0,675

149,700

0,533

118,200

Sexta, 22

1,282

0,674

148,890

0,526

116,166

Segunda, 25

1,277

0,671

148,780

0,526

116,526

Sexta, 29

1,266

0,678

149,340

0,535

117,962

-1,49%

0,53%

-0,81%

2,05%

0,69%

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

No mercado cambial, o mês de Setembro revelou uma correcção dos movimentos
recentes entre as principais moedas: o euro depreciou-se no câmbio com o iene face às
preocupações demonstradas por responsáveis europeus e japoneses com os sucessivos
mínimos históricos da moeda nipónica, a libra inglesa recuou após a revisão em baixa do
crescimento económico no Reino Unido, enquanto o dólar inverteu a trajectória de descida
nos principais câmbios, reflectindo o enfraquecimento das outras moedas.

A variação das principais taxas de câmbio no conjunto do mês foi a seguinte: apreciação do
dólar em relação à libra, ao euro e ao iene (2,05%, 1,49% e 0,69%, respectivamente) e do
euro no câmbio com a libra (0,53%); recuo mensal de 0,81% do euro face ao iene.

A evolução do euro em Setembro ficou marcada pelo que pareceu um esforço
coordenado das autoridades europeias e japonesas para travar a descida do iene
face à moeda europeia, em particular na reunião dos ministros das finanças do G7.
O euro também recuou de forma acentuada face ao dólar depois do ministro das Finanças
francês ter referido que a cotação do euro deverá reflectir o facto da inflação europeia estar
controlada. A descida no câmbio com o dólar acentuou-se na parte final do mês, após a
divulgação dos dados da inflação nos Estados Unidos.
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Para a recuperação do iene em Setembro também contribuiu o habitual movimento
de repatriamento de lucros antes do final do ano fiscal japonês e algumas
declarações do novo primeiro-ministro nipónico. Shinzo Abe defendeu que as moedas
devem reflectir os fundamentais económicos, o que foi interpretado como uma maior
tolerância do novo executivo a uma apreciação do iene.

No que se refere à libra inglesa, o recuo na cotação com o dólar e o euro traduziu a
referida revisão em baixa do crescimento económico no segundo trimestre mas
também a conjuntura de incerteza política no Reino Unido e a menor entrada de fundos
oriundos dos países petrolíferos em face da descida das cotações do petróleo.

4.2 Mercados Bolsistas Internacionais

Em

Setembro

accionistas

assistiu-se

internacionais

a

uma

(com

evolução

excepção

da

positiva nos
bolsa

de

principais

Tóquio),

mercados

reflectindo

a

manutenção das taxas de juro directoras da Reserva Federal norte-americana, a
correcção em baixa dos preços do petróleo e a continuação dos movimentos de concentração
em vários sectores (em particular na Europa). Observou-se ainda algum desvio de fundos dos
mercados emergentes para os mais desenvolvidos na sequência de um aumento do risco
político em países como a Tailândia, o Brasil e a Hungria.

O índice de referência norte-americano Dow Jones Industrial (DJI) registou uma
subida mensal de 2,6% em Setembro, atingindo um máximo de seis anos na
penúltima sessão do mês. Por sua vez, o índice tecnológico Nasdaq progrediu 3,42% no
conjunto do mês, mas situou-se ainda abaixo do máximo atingido em Abril. Em variação
acumulada no ano, o DJI elevou o ganho para próximo de 9%, que compara com pouco mais
de 2% no Nasdaq, o que reflecte sobretudo uma maior sensibilidade do sector tecnológico à
subida das taxas de juro.
No mercado obrigacionista também se observou uma valorização no conjunto de
Setembro, reflectindo os sinais de abrandamento da economia norte-americana e a
manutenção das taxas de referência da Reserva Federal. A taxa de juro implícita nas
obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos recuou de 4,73% na primeira sessão de
Setembro para 4,64% no final do mês
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Estados Unidos - índice Dow Jones Industrials
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Nota: gráfico elaborado a partir das cotações do índice no fecho de cada sessão, e não de forma contínua

Na Europa, a bolsa alemã evidenciou um andamento bastante mais favorável do que
a congénere inglesa em Setembro, para o que terá contribuído a revisão em baixa do
crescimento económico no Reino Unido. O índice alemão de referência Dax Xetra valorizou-se
2,5% no conjunto do mês, face a 0,9% no índice inglês Ftse-100, o que acentuou a diferença
de ganhos entre os dois mercados em variação acumulada no ano (11% no Dax e 6,1% no
Ftse). Os dois índices situaram-se ainda abaixo dos máximos de cinco anos atingidos em
Maio, mas já não muito distantes.
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Nota: gráfico elaborado a partir das cotações do índice no fecho de cada sessão, e não de forma contínua
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Refira-se ainda a queda mensal de quase 1% do índice japonês Nikkei-225, que foi
penalizado pela divulgação de dados menos favoráveis para a economia japonesa, pelos
receios de abrandamento económico nos Estados Unidos (o principal mercado de exportação)
e pela apreciação do iene. O andamento do mercado accionista foi ainda condicionado pela
incerteza em torno da substituição do Governo nipónico. O Nikkei recuperou parte das perdas
no final do mês (subida de mais de 3% nas últimas três sessões de Setembro) depois da
divulgação de uma subida no índice de confiança dos consumidores norte-americanos.

4.3. Mercados de Matérias-Primas

Brent (Mar do Norte)

2003

2004

28,52

38,1

2005 Mar-06 Abr-06 Mai-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06
55,06

62,6

70,3

70,9

70,1

74,7

Set-06

74,9

62,8

Alumínio (99,7% pureza)

1431

1716

1894,8 2419,3 2548,8 2864,8 2479,3 2487,8

2463,4

2472,1

Algodão

62,78

62,06

55,15

59,64

59,04

58,8

57,15

54,54

55,19

55,26

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 Setembro a cotação média do brent baixou 16,2%, estabelecendo-se em
62,8 dólares por barril. A queda dos preços foi motivada pelo abrandamento das tensões
entre a comunidade internacional e o Irão, pelo facto de a época de furacões estar a revelarse mais calma do que o esperado, assim como pelas expectativas de abrandamento nas
economias dos EUA e da UE a médio prazo e pelo anúncio de que as reservas norteamericanas se encontram em níveis mais elevados do que o previsto.
A OPEP decidiu, numa reunião em Viena, não baixar o seu plafond de produção,
apesar de admitir uma redução no abastecimento antes do final do ano. A produção
do cartel permanece, assim, em 28 milhões de barris por dia.

O preço médio do alumínio fixou-se em 2472,1 dólares por tonelada, o que traduz
um ligeiro aumento de 0,4% face ao resultado de Agosto.

O preço médio do algodão registou uma descida de 1%, passando para 59,04
cêntimos de dólar por libra de peso.
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4.4. Organizações Económicas Internacionais

O FMI, no seu mais recente World Economic Outlook, reviu em alta as suas
previsões para o crescimento económico mundial, apontando agora para uma
expansão do PIB de 5,1% em 2006, esperando um ligeiro abrandamento para 4,9%
no próximo ano (mais 0,3 p.p. e mais 0,2 p.p., respectivamente, que nas projecções da
Primavera).
A economia mundial deverá, portanto, continuar a evidenciar um crescimento robusto, que,
contudo, poderá ser comprometido caso se concretizem os principais riscos sublinhados pelo
Fundo: pressões inflacionistas mais intensas, decorrentes de novos aumentos no preço do
petróleo; crise mais pronunciada nos mercados imobiliários, especialmente nos EUA; e
agravamento dos desequilíbrios nas contas externas de diversos países.
A economia norte-americana deverá revelar uma progressão de 3,4% em 2006,
mais 0,2 p.p. que em 2005, desacelerando para 2,9% em 2007 (o que traduz a
manutenção da projecção para 2006 avançada na Primavera e uma revisão em baixa de 0,4
p.p. para 2007). A continuação do arrefecimento do mercado imobiliário norte-americano
deverá penalizar a evolução do consumo privado e do investimento residencial e, em
contraste, o investimento empresarial deverá ser impulsionado devido a uma maior utilização
da capacidade produtiva e à existência de lucros mais avultados. Dada a importância de
conter as expectativas sobre a inflação, o Fundo aconselha a Reserva Federal a continuar a
prossecução de uma política monetária apertada. O défice corrente continuará a agravar-se,
passando para 6,6% do PIB em 2006 e 6,9% em 2007.
O crescimento da economia da zona euro, depois de atingir 1,3% em 2005, deverá
acelerar em 2006 para 2,4%, o resultado mais elevado em seis anos, abrandando para
2% no próximo ano (mais 0,4 p.p. e mais 0,1 p.p. que as anteriores previsões). A evolução
da actividade económica deverá sustentar-se num investimento mais robusto, enquanto que
para o consumo é esperada uma progressão mais moderada, dados os crescimentos
modestos previstos para o emprego e para os salários. Relativamente à política monetária, o
Fundo considera que poderão vir a ser necessárias novas subidas nas taxas de juro caso as
expectativas de crescimento económico se concretizarem, mas, por agora, as pressões
inflacionistas parecem contidas e perante os riscos que se apresentam ao crescimento, o BCE
pode permitir-se ser cauteloso na prossecução da política monetária restritiva.
Para a economia japonesa é esperado uma ligeira aceleração no crescimento do PIB
para este ano para 2,7%, baseada essencialmente na procura interna, devendo
assistir-se a um abrandamento para 2,1% em 2007 (o que corresponde a uma revisão
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em baixa de 0,1 p.p. na previsão para 2006 e a manutenção das anteriores projecções para
2007). Depois de vários anos de quebras de preços, o Japão deverá registar uma taxa de
inflação de 0,3% em 2006 e de 0,7% em 2007. Com a expansão económica a revelar-se
sólida e com perspectivas favoráveis para uma baixa, mas estável, inflação ao longo do
período de projecção, o Fundo realça a política monetária como o principal desafio a enfrentar
pelo Japão. Assim, as autoridades monetárias deverão ponderar cuidadosamente os riscos do
retorno a uma situação de deflação e os riscos de uma aceleração da inflação, revelando-se
de extrema utilidade que o Banco do Japão defina claramente os seus objectivos de médio
prazo, evitando qualquer incerteza em torno das suas intenções.
Nos mercados emergentes e economias em desenvolvimento, continua a destacar-se a
evolução da China, cujo PIB deverá progredir cerca de 10% em ambos os anos.

O Banco Asiático de Desenvolvimento (BAD) reviu em alta as suas projecções
relativas a 2006 para os países em desenvolvimento da região Ásia-Pacífico,
apontando para um crescimento do PIB de 7,7%, o que compara com os 7,2%
avançados em Abril último e com os 7,6% registados no ano passado. Na base do
maior crescimento agora esperado está, sobretudo, o forte crescimento do investimento e das
exportações da China, que compensa os aumentos dos preços de matérias-primas,
designadamente do petróleo. A contribuir também para a revisão agora efectuada estão
também as previsões mais favoráveis para o crescimento económico do Bangladesh, Índia e
Paquistão.
No próximo ano, o crescimento médio dos 43 países da região deverá abrandar para
7,1%, em virtude do menor crescimento da procura dirigida à região por parte dos países
industrializados e do aumento do preço do petróleo, ficando mesmo assim marginalmente
acima dos 7% avançados em Abril.
Entre os principais factores de preocupação o BAD destaca a possibilidade de um forte
aumento das taxas de juro de longo prazo na sequência de uma forte quebra na procura de
activos denominados em dólares, bem como de um aumento da taxa de inflação quer nos
EUA quer na Europa.
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ECONOMIA NACIONAL
1. Envolvente Política, Social e Económica

Projecções macroeconómicas
Nas suas mais recentes previsões, o FMI reviu em alta o crescimento da economia
portuguesa para 2006, projectando agora uma progressão do PIB de 1,2% (mais 0,4
p.p. que o resultado apontado em Abril), mantendo a sua anterior previsão de
crescimento de 1,5% para 2007. Apesar do maior crescimento esperado para 2006,
Portugal continuará a divergir em termos reais dos países da zona euro, devendo esta
tendência manter-se em 2007.
Relativamente à taxa de desemprego, o Fundo manteve a sua previsão de Abril,
situando-a em 7,7% para 2006 (mais 0,1 p.p. que em 2005) e em 7,6% para 2007. No
que toca as contas públicas, aponta, tal como o Governo, para um défice orçamental
de 4,6% do PIB em 2006, que deverá baixar para 3,7% no próximo ano (o que
compara com os 3,8% do último relatório). Quanto à inflação, é agora esperada uma
taxa de 2,6%, perspectivando-se uma redução para 2,2% em 2007 (o que compara
com as anteriores previsões de 2,1% para ambos os anos). O défice corrente, por seu
turno, foi revisto em alta, correspondendo em 2006 a 9,8% do PIB e em 2007 a
9,6% do PIB (respectivamente mais 0,3 p.p. e mais 0,2 p.p. que o perspectivado
anteriormente).
Contas Públicas e Sistema Fiscal

Estimativa de Execução Orçamental do Estado – de Janeiro a Setembro de 2006
Jan-Set

Jan-Set

2005

2006

variação homóloga

Receita corrente

23556,4

25904,5

10,0%

Despesa corrente

28357,4

29027,1

2,4%

Saldo corrente

-4801,0

-3122,6

-35%

Receita de capital

204,9

241,7

18%

Despesa de capital

2182,7

2208,9

1,2%

Saldo de capital

-1977,8

-1967,2

-0,5%

Saldo de execução orçamental

-6778,8

-5089,8

-24,9%

Saldo primário

-3185,6

-1241,6

-61%

(valores em milhões de euros)
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O défice do subsector Estado apurado para os nove primeiros meses do corrente ano
situou-se em 5089,8 milhões de euros, reflectindo uma melhoria de 24,9% face ao
período homólogo de 2005. A evolução favorável a que se assistiu ficou a dever-se à
diferença de 7,7 p.p. entre as taxas de crescimento da receita e da despesa, tendo a
primeira aumentado 10% (mais 2,6 p.p. que a taxa de variação implícita no Orçamento de
Estado) e a segunda 2,3% (mais 1,1 p.p. que a meta orçamental).

Ao nível da receita, continua a destacar-se o desempenho das receitas fiscais, cujo
crescimento homólogo se fixou em 9%, tendo associado um grau de execução de
74% (ligeiramente abaixo do padrão de referência de 75% para este período do ano).
A receita dos impostos directos registou um aumento de 13,9% (a que correspondeu
um grau de execução marginalmente superior ao valor de referência), enquanto os
impostos indirectos revelaram um crescimento de 6,1% (com um grau de execução de
73,4%).
Nos primeiros, realça-se o facto de, por comparação com os resultados obtidos até Agosto, se
verificar agora um aumento significativamente maior do IRS (14,4% contra 4%) e um
aumento menor de IRC (13,2% contra 19,2%). A trajectória da arrecadação de receita de IRS
encontra-se, todavia, influenciada pela antecipação, relativamente ao ano de 2005, da receita
de notas de cobrança, pelo que é de esperar uma correcção deste efeito no mês de Outubro.
Nos segundos, apenas o Imposto Automóvel e o Imposto de Selo evidenciaram um grau de
execução superior ao valor de referência (75,4% no primeiro caso e 78,5% no último), tendo
o Imposto Automóvel apresentado uma variação ainda negativa (-0,2%). Com um
crescimento também negativo esteve o Imposto sobre o Tabaco (-10,9%), mantendo, no
entanto, a tendência de recuperação, que, segundo a Direcção Geral do Orçamento,
prosseguirá nos próximos meses. Com excepção destes dois impostos, todos os restantes
revelaram variações positivas, permanecendo em destaque o IVA, com uma progressão de
9,1%.

No que diz respeito à despesa, manteve-se a taxa de crescimento apurada até
Agosto na despesa corrente (2,4%) e verificou-se uma descida na taxa de
crescimento da despesa de capital (1,2% contra 7,8%), constatando-se em ambas
as rubricas graus de execução inferiores aos de referência (72,8% na despesa corrente
e 63,1% na despesa de capital). A despesa corrente primária aumentou 1,7%, tendo
subjacente um grau de execução de 71%.
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Em termos de despesa corrente, apenas as rubricas de transferências correntes e
juros e outros encargos registaram variações positivas (de, respectivamente, 7,1% e
6,8%). De referir que a taxa de variação homóloga das transferências correntes se encontra
influenciada pelo facto de, em 2005, o montante de IVA consignado à Segurança Social e à
Caixa geral de Aposentações ter sido transferido apenas nos meses de Novembro e
Dezembro. Nas restantes rubricas, que apresentaram variações negativas, assume
especial relevância a das despesas com o pessoal, com uma quebra de 4,4%,
resultante das reduções de 2,4% nas remunerações certas e permanentes, de 1,7% nos
abonos variáveis ou eventuais e de 8,1% nas despesas relativas à Segurança Social. A rubrica
de aquisição de bens e serviços baixou 9,5% e a de subsídios registou um a quebra de 7,9%.
Quanto às despesas de capital, salienta-se o facto de continuar influenciada pelo diferente
padrão de execução em termos homólogos das transferências do Orçamento de Estado para a
EP – Estradas de Portugal.

O Governo reportou ao Eurostat os valores do défice e da dívida das Administrações
Públicas

no

âmbito

da

segunda

notificação

de

2006

em

cumprimento

do

Procedimento dos Défices Excessivos. Tal como na última notificação, e de acordo
com o compromisso assumido pelo Governo, o défice das Administrações Públicas
relativo a 2005 situa-se em 6% do PIB. Todavia, a revisão das contas públicas agora
divulgada traduz, por comparação com o apuramento feito em Abril, uma melhoria do saldo
conjunto dos subsectores Administração Central e Fundos de Segurança Social em 0,1 p.p. e
um agravamento de igual amplitude do saldo do subsector Administração Local e Regional

O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias negou provimento ao recurso
interposto por Portugal da decisão da Comissão Europeia relativa ao regime fiscal
dos Açores. Em causa está o facto de o órgão legislativo dos Açores ter aprovado em 1999
legislação que prevê uma redução das taxas dos impostos sobre o rendimento no âmbito da
adaptação do sistema fiscal português às especificidades regionais, tendo este regime sido
notificado tardiamente à Comissão e entrado em vigor sem a devida autorização. Bruxelas, na
sua decisão, concluiu que as medidas implementadas constituem auxílios ao funcionamento,
só podendo ser autorizadas se, no respeito das condições estabelecidas pelas orientações
relativas aos auxílios estatais com finalidade regional, se justificassem pelo seu contributo
para o desenvolvimento regional e se o seu nível fosse proporcional aos custos adicionais que
visam compensar. A Comissão considerou que tais ajudas não podiam ser concedidas às
empresas que exercem actividades financeiras ou do tipo serviços intragrupo, tendo intimado
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Portugal para adoptar as medidas necessárias para recuperar, junto dessas empresas, os
auxílios pagos.

O Governo aprovou, em Conselho de Ministros, um conjunto de medidas de
simplificação fiscal, onde constam, designadamente a implementação do prépreenchimento das declarações de IRS, dispensa de contabilidade organizada para
algumas entidades e a simplificação de processos e procedimentos de reclamação
fiscal possibilitando a entrega de petições pela Internet, sendo também abrangidas
medidas em sede de IRS, IRC, IVA e Impostos sobre o Património. No seu conjunto, as
medidas aprovadas visam diminuir os custos de cumprimento por parte dos contribuintes,
imprimir maior transparência ao ordenamento fiscal e eliminar um vasto conjunto de
obrigações acessórias.

Política Industrial e Comercial e Investimentos Públicos

Foram publicados vários diplomas que suspendem a apresentação de candidaturas e
que determinam a abertura de novas fases a vários regimes de apoio no âmbito do
PRIME.
Está assim suspensa a apresentação de candidaturas aos seguintes regimes de apoio: Apoiar
as parcerias empresariais; SICE; Dinamizar mecanismos de inovação financeira empresarial;
Internacionalizar a Economia; Apoio à requalificação de áreas de produção mineral; apoios
financiados pelo FSE; SIUPI; SIME - I&DT; NITEC; Programa Quadros; “Apoio a infraestruturas tecnológicas, da formação e da qualidade”; “Apoio a infra-estruturas associativas”;
“Apoio às infra-estruturas turísticas” e URBCOM (para as candidaturas de empresas e para os
promotores globais).
Desde o dia 26 de Setembro e até 8 de Novembro de 2006 decorrem novas fases de selecção
de projectos no âmbito dos seguintes regimes de apoio: SIPIE; SIME Internacional; SIED;
URBCOM – Unidades de Acompanhamento.

A Autoridade da Concorrência deu “luz verde” à operação de concentração entre a
Sonaecom e a Portugal Telecom (PT), impondo contudo um conjunto de condições e
compromissos que a Sonaecom terá de assumir caso queira avançar em definitivo
com

a

oferta

pública

de

aquisição

(OPA)

sobre

o

operador

histórico

de

telecomunicações. Entre outras, a Autoridade da Concorrência impõe à Sonaecom a venda
de uma das redes fixas da PT (dando a possibilidade de escolher entre o cobre e o cabo), a
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permissão de acesso ao mercado de operadores móveis virtuais e a abertura da rede móvel.

As decisões aprovadas no âmbito da reorganização da rede dos laboratórios do Estado
conduzem à extinção e reestruturação do Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e
Inovação (INETI), do Instituto Nacional de Investigação Agrária, das Pescas e do Mar
(INIAP), do Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV), do Instituto de
Genética Médica Jacinto Magalhães (IGM-JM), da Direcção-Geral da Protecção das Culturas
(DGPC) e à criação do Laboratório para os Recursos Biológicos Nacionais (LRBN) e do
Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG). Confere-se ainda ao Instituto de Medicina
Legal (IML) o estatuto de laboratório do Estado.
A condução e acompanhamento do processo de reforma, designadamente a preparação dos
novos estatutos de cada laboratório, a fixação coordenada das respectivas missões, a
definição das normas de transição e das instâncias de acompanhamento e avaliação da
reforma, assim como a constituição dos consórcios entre laboratórios, universidades e outras
entidades que permitam a formação de massas críticas eficientes, cabe ao Ministro da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Segundo o Ministério da Economia, o nível de adesão ao concurso lançado pelo Governo
no âmbito da produção da energia eléctrica a partir da biomassa florestal situou-se
acima das expectativas.
Com este concurso, o segundo lançado na área das energias renováveis, depois do das
eólicas, o Governo pretende cumprir as metas impostas por Bruxelas para a produção de
energia a partir da biomassa e, em simultâneo, reduzir o risco de incêndios.

A Agência Portuguesa para o Investimento elegeu mais um projecto de potencial
interesse

nacional

(PIN).

Trata-se

de

um

investimento

na

área

do

turismo

(empreendimento “Aldeia dos Capuchos” na Costa da Caparica) que envolve um montante
previsto de 250 milhões de euros. O total de projectos PIN em carteira eleva-se assim a 5,3
mil milhões de euros, prevendo-se que irão gerar mais de 20 mil postos de trabalho.

Política Social e Laboral

O debate mensal da Assembleia da República teve como tema a reforma da
Segurança Social tendo o primeiro-ministro entregue ao Parlamento o acordo de
princípios estabelecido com os parceiros sociais. A introdução de um factor de
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sustentabilidade, a aceleração da transição para a nova fórmula de calculo das pensões, a
valorização e protecção das carreiras contributivas mais longas, os novos mecanismos de
actualização das pensões, o incentivo às poupanças voluntárias, a limitação das pensões mais
altas, e a promoção do envelhecimento activo constituem os principais pontos de destaque da
reforma.

Após o acordo de princípios estabelecido em 10 de Julho, foi assinado, em 10 de Outubro, o
Acordo entre Governo e parceiros sociais para a reforma da Segurança Social.

Na apresentação do balanço do Plano de Combate à Fraude e Evasão Contributivas
relativo ao primeiro semestre de 2006, o ministro do Trabalho e da Solidariedade
Social revelou que no primeiro semestre deste ano, face a igual período do ano passado, a
segurança social duplicou, para 110 milhões, o valor das dívidas cobradas.

Feita uma actualização da lista de devedores da Segurança Social a mesma passou
de 222 para 260 devedores. Este acréscimo corresponde exclusivamente a
contribuintes colectivos. Existem agora 186 empresas com dívidas entre os 100 mil e os
250 mil euros, 38, entre 250 mil e 500 mil euros e 11 entre 500 mil e 1 milhão de euros.

O Conselho de Ministros aprovou o novo regime de protecção social do desemprego,
no âmbito do qual as empresas que empreguem até 250 trabalhadores ficam
limitadas, por triénio, a 30 rescisões com direito a subsídio ou 25% do quadro de
pessoal. As que tenham mais de 250 trabalhadores ficam limitadas, também por
triénio, a 62 rescisões ou até 20% do quadro, com limite de 80 trabalhadores.
Este novo regime (i) reforça o compromisso de activação dos beneficiários desta
prestação social através do plano pessoal de emprego, dos deveres de procura activa de
emprego

e

do

plano

de

apresentação

quinzenal;

(ii)

fixa

critérios

precisos

na

caracterização da involuntariedade do desemprego para reconhecimento do direito à
prestação social; (iii) introduz um novo conceito de emprego conveniente; (iv) altera
as regras de cálculo do período de concessão da prestação (em função da idade do
beneficiário e da carreira contributiva desde a última situação de desemprego); (v) adequa o
acesso ao regime da pensão antecipada a princípios de envelhecimento activo; e (vi) introduz
mecanismos de maior controlo e combate à fraude.
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De acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE)
relativos ao segundo trimestre deste ano, dos 406 mil desempregados apurados
pelo INE, cerca de 115 mil declararam não estar inscritos nos centros de emprego,
ficando assim impossibilitados de aceder ao subsídio de desemprego, bem como às políticas
de emprego e de formação profissional.

Contrariando a tendência registada há cinco meses consecutivos, o Instituto de Emprego e
Formação Profissional registou em Agosto um aumento de 1.343 pedidos de
subsídio de desemprego relativamente ao mês de Julho.

Portugal foi um dos países que conseguiu atingir uma das metas centrais da
Estratégia de Lisboa que previa, em 2005, uma taxa de emprego na UE, de 67% do
total de pessoas entre os 15 e os 64 anos. De acordo com dados do Eurostat a maioria
dos países da União Europeia ficou aquém desse objectivo.

O mercado de fundos de pensões privados apresentou, nos primeiros oito meses
deste ano um retorno positivo superior à inflação, fechando o mês de Agosto com
um retorno acumulado de 3,7%.

Foram aprovadas as linhas gerais do Plano de Acção para a Inclusão – PNAI, para o
período 2006-2008, em torno de três grandes prioridades: combater a pobreza de crianças
e idosos, corrigir desvantagens de educação e formação e reforçar a integração de deficientes
e emigrantes.

O investimento em equipamentos sociais vai beneficiar de uma dotação global de
460 milhões de euros para o período 2006-2009. Esta verba, proveniente dos lucros
gerados pelos jogos sociais, será distribuída por dois Programas, o PARES – Programa de
Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais, que apoia a construção, e o PAIES –
Programa de Apoio ao Investimentos em Equipamentos Sociais, que apoia o pagamento dos
juros de crédito bancário.

Foi alterado o regime de justificação da doença aplicável aos funcionários públicos.
Aproximando o regime da função pública ao regime geral de protecção social na
eventualidade de doença, a declaração emitida pelo Serviço Nacional de Saúde passa a ser o
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único meio de prova para justificar as faltas por doença e permitir o abono das remunerações
legalmente devidas.

Na apresentação da Base de Dados da Administração Pública (BDAP) João
Figueiredo, secretário de Estado da Administração Pública, reafirmou o objectivo do
Governo em reduzir em 75 mil o número de funcionários públicos e sublinhou a
necessidade de se trabalhar sobre as principais causas da existência de gastos
excessivos com pessoal: o número e o salário dos funcionários públicos.
De acordo com as informações constantes da BDAP, o número de pessoas com
vínculo à administração pública subiu 4% nos últimos sete anos. O Estado emprega
737.774 pessoas, é desconhecida a remuneração de 13.831 trabalhadores, bem como o
vínculo contratual de 23.157 funcionários. Com dados referentes a Dezembro de 2005, a
BDAP revela que existem 11.806 trabalhadores em regime de tarefa e avença, que a faixa
etária predominante se situa entre os 45 e os 49 anos, que há 59.852 pessoas que trabalham
para o Estado há mais de 30 anos, e que, a maioria dos funcionários públicos entrou por
nomeação, precedida de concurso.
João Figueiredo, anunciou a criação de uma estrutura interministerial com base na
harmonização das aplicações informáticas existentes que permita uma caracterização
permanente dos funcionários públicos.

O Relatório apresentado pela Comissão de Revisão do Sistema de Carreiras e
Remunerações da Administração Pública será a base a partir da qual o Governo vai
elaborar, até ao final do ano, a legislação para efectuar esta Revisão. O relatório
recomenda: (i) o fim dos aumentos e das progressões automáticas e que estes passem a
estar ligados ao desempenho dos trabalhadores; (ii) o estabelecimento de tectos para
aumentos ou acréscimos remuneratórios; (iii) a retenção e aquisição de profissionais
altamente qualificados; (iv) a redução até 25% no número de carreiras; (v) a aproximação do
regime de trabalho ao modelo privado.

No âmbito da política de modernização da administração pública foi criado o cartão
do cidadão que substitui o bilhete de identidade, e os cartões de contribuinte, de
eleitor, de saúde e da segurança social, agregando assim a informação contida nestes
cinco documentos de identificação.
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A ministra da Educação fez uma abordagem relativa ao ensino profissional, frisando os
objectivos de crescimento dos cursos profissionais no ensino secundário no sentido de se
chegar a 560 cursos para um universo de 12 mil alunos.

De acordo com o Relatório da OCDE “Olhares sobre a Educação 2006” Portugal
mantém os piores indicadores em percentagem de população que conclui o ensino
secundário e superior. Portugal continua a ser o país da OCDE em que a população activa
menos tempo passa na escola, com menos 3,5 anos de escolaridade que a média dos
restantes países. Apenas 13% da população activa tem uma licenciatura o que corresponde a
menos de metade do indicador dos países da OCDE.

Privatizações e Empresas Públicas

Foi publicada a resolução do Conselho de Ministros que concretiza as condições nos termos
das quais se vai realizar a 4.ª fase de reprivatização do capital social da Galp Energia
SGPS, S.A. (Galp) (realização de uma oferta pública de venda e de uma venda directa de um
bloco de acções representativas do capital social desta empresa, numa percentagem não
superior a 25% das acções representativas do capital social da Galp).

Foram também fixadas em diploma as condições de alienação das acções representativas
do capital social da Portucel, a concretizar-se através das modalidades de oferta pública
de venda no mercado nacional, de venda directa a instituições financeiras e de venda directa
e subsequente emissão pela Parpública, Participações Públicas (SGPS) S.A. de obrigações que
tenham como activo subjacente acções representativas do capital social da Portucel e sejam
susceptíveis de conversão em tais acções ou de reembolso em numerário.

Foi aprovado o processo de reprivatização de parte do capital social da REN, Redes
Energéticas Nacionais, SGPS, S. A. A reprivatização, prevista no Programa de Reprivatizações
para o biénio 2006-2007, consiste na alienação de acções representativas do capital
social da REN até um montante que não exceda 19% do respectivo capital social,
concretizando-se através de uma oferta pública de venda, que permita aumentar a dispersão
e conferir maior liquidez na negociação das acções representativas do capital da REN, e uma
venda directa a um conjunto de instituições financeiras que, pelos mesmos motivos, ficam
obrigadas a proceder à subsequente dispersão das acções, acautelando que esta ocorra de
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modo faseado e progressivo, contribuindo para a diversificação da estrutura dos potenciais
investidores.

O Governo vai introduzir o modelo de gestão por objectivos nas empresas tuteladas
pelo ministério das obras Públicas Transportes e Comunicações com penalizações ao
nível dos prémios anuais, caso não sejam atingidos 85% dos objectivos estabelecidos.

Sistema Monetário e Financeiro

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) tenciona rever o conjunto
das recomendações de corporate governance até ao final do ano. Para além das novas
recomendações que decorrem das alterações introduzidas no Código das Sociedades
Comerciais, o órgão de supervisão admite clarificar e reforçar outras recomendações,
nomeadamente as relacionadas com a transmissibilidade das acções e o exercício de direito de
voto, bem como preparar o reforço em matéria de avaliação.

A Euronext Lisboa anunciou que, a partir de 1 de Novembro do corrente ano, as
comissões de negociação para os contratos de futuros vão registar quebras entre
4% e 23%. Assim, os custos de negociação com os contratos de futuros sobre acções
passarão a ser de 0,1 euros, o que representa um decréscimo de 23% face ao preço anterior.
Para o contrato de futuros sobre o índice PSI 20, a comissão aplicável passa a ser de 0,65
euros, o que implicará um decréscimo de 4%.

Outros assuntos

Foi publicada a Lei que aprova as Grandes Opções do Plano para 2007. A Lei
estabelece as medidas que no próximo ano concretizam as orientações preconizadas nas
Grandes Opções do Plano para 2005-2009, no Plano de Acção para o Crescimento e Emprego
e no Plano de Estabilidade e Crescimento, apresentando ainda o balanço da acção do Governo
durante os dois últimos anos.
As principais medidas para o próximo ano têm por objectivo: a consolidação das finanças
públicas, a modernização da Administração Pública, a qualificação dos recursos humanos e o
desenvolvimento científico e tecnológico.
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No seguimento da decisão do Conselho Europeu de Dezembro de 2005 relativa às
perspectivas

financeiras,

a

Comissão

Europeia

adoptou

o

orçamento

para

o

desenvolvimento rural nos 25 Estados-Membros durante o período 2007-2013, que atribui
a Portugal 3.929,3 milhões de euros, cabendo agora aos Estados-Membros apresentar os
seus programas de desenvolvimento rural. No que se refere a Portugal, o Plano Estratégico
Nacional para o Desenvolvimento Rural, que esteve em consulta pública até Junho passado,
está em fase de conclusão, estando disponível uma versão revista, com data de referência de
Setembro, com a repartição financeira do Programa.

2. Economia Monetária e Financeira
2.1. Taxas de Juro

TAXAS

05: III

Euribor

Obrigações do Tesouro

6 meses

12 meses

5 anos

10 anos

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

06: III

3,567

3,716

3,709

3,886

Julho 06

3,333

3,546

3,800

4,090

Agosto 06

3,445

3,625

3,684

3,929

Setembro 06

3,567

3,716

3,709

3,886

1 Setembro 06

3,460

3,636

3,701

3,914

8 Setembro 06

3,502

3,703

3,757

3,953

14 Setembro 06

3,540

3,751

3,781

3,958

22 Setembro 06

3,549

3,725

3,670

3,866

29 Setembro 06

3,567

3,716

3,709

3,886

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.

No mercado monetário europeu, as taxas de juro voltaram a aumentar em
Setembro, renovando máximos de quatro anos. O BCE manteve a sua taxa de juro de
referência no início do mês mas deixou a indicação de uma forte vigilância sobre os riscos de
inflação, o que reforçou as expectativas do mercado quanto a um novo aumento das taxas
directoras em Outubro (no final de Setembro, a taxa Euribor a um mês situava-se acima dos
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3,25%, antecipando a subida de 25 pontos base que se veio a concretizar na reunião de
Outubro). A subida das taxas de juro incidiu com maior intensidade nas maturidades
mais curtas, o que reduziu a inclinação da curva de rendimentos (de um diferencial de
53,1pontos base entre as taxas Euribor a 1 e 12 meses no final de Agosto para 44,4 p.b. no
final de Setembro). Nos seis meses, a taxa Euribor aumentou para 3,567% no final de
Setembro (mais 12,2 p.b. que em 31 de Agosto), valor que representa um máximo de mais
de quatro anos e incorpora a expectativa de mais um incremento de 25 p.b. na taxa directora
do BCE até Fevereiro de 2007.

A evolução no mercado secundário de dívida pública nacional continuou a destoar
do mercado monetário, observando-se uma nova descida das yields em comparação
de final de mês, embora desta vez apenas nas maturidades mais longas, o que
reduziu a inclinação da curva de rendimentos. Nas obrigações do Tesouro a 10 anos, a taxa
de rentabilidade implícita recuou pelo terceiro mês consecutivo em Setembro (3,886% no
final do mês, 4,3 p.b. abaixo do valor em 31 de Agosto), observando-se uma recuperação
ligeira na maturidade dos cinco anos (2,5 p.b., para 3,709% no final de Setembro). O
comportamento do mercado obrigacionista nacional acompanhou a evolução na Europa e nos
Estados Unidos, que tem sido marcada nos últimos meses pelos receios de abrandamento na
economia norte-americana.

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 Setembro)
Sexta, 1

Seg, 4

Sexta, 8

Seg, 11

Sexta, 15

Seg, 18

Sexta, 22

Seg, 25

Sexta, 29

9.976,99
10.017,25
9.982,58
9.937,28
9.982,58
10.025,00
10.093,93
10.071,32
10.305,48
Índice composto pelo cabaz das 20 acções mais importantes do mercado, sujeito a uma revisão semestral; Jan 1993 =
1000

Em Setembro voltou a observar-se uma subida significativa no índice de referência
do mercado accionista português, reflectindo o andamento positivo das bolsas
internacionais e o desempenho favorável de vários títulos com elevado peso no
índice. O índice PSI-20 valorizou-se pelo segundo mês consecutivo acima de 3% (3,5%),
para próximo do máximo anual registado em Abril, o que aumentou para 20% o ganho
acumulado desde o início do ano.
O valor transaccionado no mercado accionista aumentou 12,3% no mês de
Setembro, em termos homólogos (que compara com uma subida de 7,3% em Agosto),
verificando-se uma progressão de 76,4% em valor acumulado no ano.
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Para a valorização do PSI-20 em Setembro contribuíram sobretudo os elevados
ganhos verificados na EDP (subida mensal de 8,9%) e na Brisa (8,7%), títulos com
elevado peso no índice e que beneficiaram sobretudo dos movimentos de concentração dos
respectivos sectores no exterior. Destacaram-se também os ganhos acentuados dos
títulos do Grupo Sonae (variações mensais de 6,5% da Sonae.com, de 5,4% da Sonae
SGPS, e ainda de 7,1% da Sonae Indústria), na expectativa de uma decisão favorável da
Autoridade da Concorrência em relação à oferta de aquisição lançada sobre a PT e a PTM
(títulos que evidenciaram um comportamento mensal pouco favorável, com variações de 0,4%
e -1%), que se veio a confirmar no final do mês. O BCP, que lançou uma oferta de
compra sobre o BPI pouco tempo depois da operação do Grupo Sonae, registou uma subida
mensal de 2,1%, continuando a aguardar uma decisão da Autoridade da Concorrência. Por seu
turno, o BPI quase não alterou a cotação no conjunto do mês.
No que se refere às descidas, os títulos do PSI-20 mais penalizados em Setembro
pertenceram aos sectores de media e tecnologias de informação, destacando-se os
recuos de 5,1% na Cofina, (que divulgou resultados desfavoráveis no primeiro semestre), de
4,8% na Impresa e de 3,4% na Novabase.

3. Economia Real
3.1. Actividade Económica Global

CONTAS NACIONAIS TRIMESTRAIS (ÓPTICA DA DESPESA)
04: II

04: III

04: IV

05: I

05: II

05: III

05: IV

06: I

06: II

Consumo Privado

2,7

2,4

2,5

2,8

3,0

1,1

1,1

0,8

0,1

Consumo Colectivo

2,4

2,9

3,0

2,7

2,2

1,5

0,8

0,2

-0,3

FBC Total

3,3

1,8

1,7

-1,1

-3,3

-5,3

-4,6

-2,5

-7,2

Exportações

8,3

2,8

2,2

-1,4

0,1

2,4

2,6

8,5

7,6

Importações

9,4

6,0

6,4

4,3

3,0

0,7

-0,8

3,5

-0,3

PIB pm
1,9
1,0
0,7
-0,1
0,4
0,3
1,0
1,1
0,9
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 que, no segundo trimestre de 2006, o PIB aumentou 0,9% em termos
reais face ao trimestre precedente, exibindo, assim, o melhor registo dos últimos
quatro

trimestres

(dados

corrigidos

de

sazonalidade).

Na

óptica

da

despesa,

o

comportamento do produto em cadeia foi explicado essencialmente pela expansão das
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exportações de bens e serviços (variação de 2,0%) e do consumo privado em bens
duradouros (variação de 1,4%) e pela queda das importações (variação de -3,1%).

Em termos de variação homóloga, o PIB cresceu 0,9% no primeiro trimestre deste
ano, abrandando um pouco face aos 1,1% do período anterior (valor revisto em alta).
A desaceleração em termos homólogos espelhou o efeito de base negativo resultante da forte
subida em cadeia do PIB no segundo trimestre de 2005 (induzido, em parte, pelo anúncio de
aumento da taxa normal de IVA para Julho desse ano). Este efeito mais que compensou o
acentuado crescimento em cadeia no segundo trimestre deste ano.
Na óptica da procura, a evolução do produto resultou de um comportamento díspar das
rubricas de procura interna e externa. A procura interna acentuou o seu contributo
negativo, ao apresentar uma taxa de variação homóloga (tvph) de -1,5% (-0,1% no
primeiro trimestre de 2006), determinada pela queda do consumo público em 0,3% (a
primeira da actual série de Contas Nacionais do INE, com dados desde 1995), da formação
bruta de capital fixo em 5,4% (a mais intensa desde o quarto trimestre de 2003), bem como
da variação de existências. Relativamente à formação bruta de capital fixo, destaca-se a
acentuação da contracção nas sub-rubricas de construção (para uma tvph de -8,9%) e de
máquinas e equipamento (para -3,3%), em contraste com a aceleração do investimento em
material de transporte (para uma tvph de 5,9%). Por seu lado, o consumo privado abrandou
para uma tvph de 0,1% (a mais baixa desde o terceiro trimestre de 2003), embora apenas
como reflexo da forte queda do consumo de bens duradouros (as restantes componentes
aceleraram). A contracção desta rubrica em termos homólogos (em 5,5%) deveu-se apenas
ao já mencionado efeito de base negativo associado ao aumento da taxa normal do IVA em
Julho de 2005.
Quanto às rubricas de comércio internacional, assistiu-se a algum abrandamento
das exportações de bens e serviços, para uma tvph de 7,6% (note-se que a tvph do
primeiro trimestre foi revista em alta de 1,3 p.p.). Todavia, tal foi acompanhado de uma
queda das importações (a primeira desde o segundo trimestre de 2003), apesar do
crescimento da procura global (procura interna mais exportações) em 0,5%. Como resultado,
o contributo (positivo) da procura externa líquida para o andamento do produto em termos
homólogos foi mais do dobro do registado nos dois trimestres anteriores. Esta evolução, em
conjunto com o andamento favorável dos termos de troca nacionais, levou à melhoria do
saldo da balança de bens e serviços (-6,9% do PIB, face a -8,8% no segundo trimestre de
2005), o que, a par da subida do saldo da balança de transferências correntes, conduziu à
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atenuação das necessidades líquidas de financiamento da Nação para 6,9% do PIB,
face a 7,5% um ano antes.

Na óptica da produção, registou-se um andamento díspar do VAB dos diferentes
ramos. Destaca-se, pela positiva, a aceleração em termos homólogos do VAB dos ramos
Comércio, Restauração e Hotéis (de uma tvph de 0,6% para 1,5%) e Transportes e
Comunicações (de -0,8% para 0,9%). Em contraste, registaram-se contracções nos ramos
Construção (tvph de -8,0%, contra -2,4% no trimestre anterior) e Indústria (-0,6%, contra
1,7% no trimestre anterior), enquanto que se observou um abrandamento na Electricidade
(de 4,0% para 1,4%) e Actividades Financeiras e Imobiliárias (de 3,5% para 2,1%). Realçase, finalmente, a variação em cadeia nula do VAB total (depois de uma expansão de
1,2% no primeiro trimestre), que contrasta com a já referida subida de 0,9% no PIB a
preços de mercado. Esta diferença de comportamento reflecte a subida em termos trimestrais
do volume de impostos indirectos naquele período.

O indicador coincidente de actividade económica do Banco de Portugal aponta para
a continuação do movimento de recuperação da actividade económica nacional
durante o terceiro trimestre do ano. O indicador acelerou em Agosto para uma tvph de
1,0%, face a 0,9% em Julho e 0,7% no conjunto do segundo trimestre. O indicador concluiu
em Agosto um total de sete meses consecutivos de melhoria.

O indicador de clima económico do INE – indicador que sintetiza a informação
qualitativa referente aos principais ramos de actividade – ficou virtualmente
inalterado em Setembro, depois ter estabelecido, no mês antecedente, o nível mais
elevado desde Setembro de 2004.
Em termos de indicadores sectoriais, destaca-se o reforço da trajectória ascendente iniciada
em Junho pelos indicadores de confiança da indústria transformadora e do comércio (embora
apenas devido à componente grossista). No caso da indústria, o indicador atingiu um nível
máximo de cinco anos. Também o indicador para a construção e obras públicas subiu em
Agosto, embora apenas marginalmente, enquanto que o indicador de confiança dos serviços
recuou depois de um movimento de forte recuperação nos meses anteriores.
Em termos de variação homóloga, os indicadores respeitantes à indústria transformadora,
serviços e comércio continuavam, em Setembro, a exibir variações claramente positivas, em
contaste com os valores negativos do indicador para a construção.
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3.2. Procura Interna

Os dados disponíveis para os principais indicadores de conjuntura revelam uma
aceleração do consumo privado durante o terceiro trimestre de 2006, suportada tanto
pela componente corrente como de bens duradouros, em simultâneo com uma atenuação
do ritmo de quebra do investimento no que toca as componentes de material de
transporte 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:
II

05:
III

05:
IV

06:
I

06:
II

Mai
06

Jun
06

Jul
06

Ago
06

INE

-33

-42

-41

-38

-36

-36

-36

-36

-34

DGEP

11,6

-4,3

-2,8

-2,4

-7,4

-6,3

-18,7

-4,2

4,2

INE

-1,6

3,4

3,5

5,4

6,6

18,0

3,4

-

-

INE

-40

-38

-31

-31

-30

-35

-30

-29

-29

INE

3,5

0,3

0,6

0,0

-0,5

1,5

-5,0

4,8

2,6

(4)

Crédito ao consumo
BP
0,9
1,3
2,0
4,1
5,6
5,7
5,5
7,1
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 registou uma aceleração em termos homólogos
durante o terceiro trimestre de 2006, ainda que parcialmente em resultado da dissipação
do efeito de base negativo que se fez sentir no trimestre anterior (associado ao aumento da
taxa normal de IVA em Julho de 2005). Esta dissipação teve um impacto particularmente
favorável sobre o comportamento de vários indicadores no mês de Julho.
A despesa das famílias em bens de consumo duradouro domésticos recuperou em termos
reais no conjunto de Julho e Agosto (tvph de 3,6%), depois da forte queda no segundo
trimestre (tvph de -6,4%), enquanto que a despesa em automóveis deixou de estar em
contracção (o número de automóveis vendidos passou de uma tvph de -7,4% na média do
segundo trimestre para uma variação nula no período já decorrido do terceiro trimestre). No
que respeita ao consumo privado de bens correntes, registou-se uma aceleração em temos
reais da despesa em bens alimentares, a par de uma recuperação na componente corrente
não alimentar para uma tvph claramente positiva no cômputo de Julho e Agosto, em
contraste com a queda nos dois primeiros trimestres do ano. Finalmente, ocorreu uma ligeira
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aceleração da despesa em serviços correntes finais em termos homólogos nominais. Todavia,
a aceleração terá sido mais acentuada em termos reais, a julgar pelo movimento recente de
abrandamento dos preços dos serviços junto do consumidor.
Quanto a indicadores prospectivos de consumo privado, o indicador de confiança
dos consumidores registou uma nova subida em Setembro, estabelecendo assim o
nível mais elevado desde Maio de 2005 (o que significa que o indicador retomou agora o
nível prevalecente antes do forte movimento de deterioração da confiança das famílias que
caracterizou a segunda metade de 2005). Esta evolução reflectiu a nova melhoria das
perspectivas das famílias tanto quanto à evolução da sua situação financeira como da
situação económica geral do país e do desemprego. Neste último caso, as apreciações das
famílias encontram-se nos níveis mais favoráveis desde o terceiro trimestre de 2004.

3.2.2. Investimento

Indicador de FBCF

(1)

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

Fonte

05:
II

05:
III

05:
V

06:
I

06:
II

Mai
06

Jun
06

Jul
06

Ago
06

INE

-3,9

-3,2

-3,0

-2,9

-5,6

-3,2

-5,6

-6,7

-

DGEP

0,2

-5,5

-5,2

-1,1

-7,8

-4,5

-23,8

-6,8

3,2

INE

8,2

0,1

-6,5

-5,9

-3,5

2,3

-2,1

-

-

INE

-2,6

-0,4

-1,9

-3,1

-1,5

6,1

-0,5

-1,2

6,4

Vendas de cimento
DGEP
-0,8
-5,3
-1,7
-0,3
-7,9
-0,1
-9,7
-6,2
Crédito para compra de
habitação (3)
BP
10,9
10,9
11,2
11,3
10,9
10,9
10,8
10,6
Crédito às sociedades não
BP
3,2
5,0
5,6
6,7
8,6
8,9
9,8
9,9
financeiras (3)
Valor de obras públicas
adjudicadas (4)
DGEP
1,6
-5,5
-11,1 30,6 -23,1
-28,9
-25,1
-26,8
-28,2
Taxas de variação face ao período homólogo do ano anterior, em percentagem (salvo indicação em contrário);
(1) Variável estimada pelo INE através da agregação de séries referentes ao investimento em construção, em
máquinas e equipamentos e em material de transporte (valor em média móvel de três meses).
(2) Taxa de variação em termos nominais; exclui material de transporte.
(3) Valores corrigidos de reclassificações e de operações de titularização de crédito.
(4) Taxa de variação acumulada no ano face ao período homólogo do ano anterior.

A informação mais recente respeitante à formação bruta de capital fixo (FBCF)
sugere alguma atenuação do ritmo de contracção desta rubrica de despesa
agregada em Agosto, depois de um agravamento durante o segundo trimestre do ano, que
se terá repetido em Julho, tal como apontado pelo indicador sintético de FBCF do INE.
No que diz respeito ao investimento em construção e obras públicas, os indicadores
qualitativos disponíveis apontam para uma atenuação do ritmo de contracção durante o
terceiro trimestre, ainda que mais clara na componente de obras públicas que de habitação.
Contudo, os dados da produção medida pelas horas de trabalho empregadas até Agosto
mostravam ainda uma estabilização do ritmo de queda face ao segundo trimestre. Por outro
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lado, as licenças de construção mantinham a evolução negativa, enquanto a adjudicação de
obras públicas (em valor) via reduzir-se o ritmo de queda homóloga.
Quanto ao investimento exclusivamente empresarial, a componente de material de transporte
deverá ter-se mantido em recuperação no mês de Agosto, a julgar pelo comportamento das
vendas de veículos comerciais (o número de veículos vendidos no conjunto de Julho e Agosto
registou uma tvph de -1,8%, contra -7,8% no conjunto do segundo trimestre do ano). Já o
investimento em máquinas e equipamento terá mantido o andamento negativo em Agosto,
embora com sinais de melhoria do comportamento da procura dirigida à produção nacional.
De acordo com os resultados do último inquérito do Banco de Portugal aos bancos
comerciais, os critérios de concessão de empréstimos ao segmento de empresas
permaneceram praticamente inalterados durante o segundo trimestre de 2006.
Contudo, manteve-se o cenário de contraponto entre o efeito da pressão concorrencial entre
bancos e o efeito da subida do custo do capital e da percepção de riscos de crédito associados
à situação económica corrente. Por outro lado, foram reportados vários casos de relaxamento
das condições aplicadas (spreads, comissões, etc.) aos empréstimos concedidos. As
perspectivas dos bancos para o terceiro trimestre são de manutenção dos critérios
de concessão de empréstimos a empresas.

3.3. Comércio Internacional

Resultados Globais
Jan-Jul 05

Jan-Jul 06

∆ 06/05
11,1%

Total
Saída (Fob)

18.015,1

20.023,7

Entrada (Cif)

28.347,8

30.365,3

7,1%

Saldo

-10.332,7

-10.341,6

0,1%

63,6%

65,9%

-

Expedição

14.633,6

15.622,8

6,8%

Chegada

21.794,3

22.720,6

4,3%

Saldo

-7.160,7

-7.097,8

-0,9%

67,1%

68,8%

-

Exportação

3.381,4

4.400,9

30,2%

Importação

6.553,5

7.644,7

16,7%

Saldo

-3172,1

-3243,8

2,3%

Taxa de Cobertura
União Europeia a 25

Taxa de Cobertura
Países Terceiros

Taxa de Cobertura
51,6%
57,6%
Valores em milhões de euros (referentes ao apuramento dos primeiros
resultados para os meses de Janeiro a Junho de 2005 e de Janeiro a Junho de 2006)
Fonte: INE
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Os dados mais recentes do INE para a balança comercial portuguesa, referentes aos
meses de Janeiro a Julho, revelaram um défice acumulado de 10341,6 milhões de
euros (m.e.), valor quase idêntico ao observado no período homólogo de 2005. A
estabilização do saldo negativo decorreu de um aumento similar no valor das entradas e das
saídas de mercadorias, ainda que em termos de taxas de crescimento se tenha assistido a
uma dinâmica mais forte no caso das saídas (subida homóloga nominal de 11,1%, face a
7,1% nas entradas), o que se reflectiu na melhoria da taxa de cobertura das importações (de
63,6% para 65,9%).

O crescimento das trocas nacionais com o exterior revelou-se particularmente
acentuado no mercado extra-comunitário (aumentos de 30,1% nas saídas e de 16,7%
nas entradas, face a subidas de 6,8% e 4,3% no mercado comunitário), reforçando o seu
peso no total do comércio internacional português (para 22% das saídas e 25,2% das
entradas). O elevado crescimento das exportações para países não comunitários não foi
suficiente para evitar o agravamento do défice comercial nesse mercado (2,3%), que foi
contrariado pela melhoria do saldo com a UE 25.
Na repartição dos dados por grandes categorias económicas, destacou-se, do lado
das entradas, o aumento homólogo de 580 m.e. na rubrica de combustíveis e
lubrificantes e a descida de 7,3% no material de transporte. No caso das saídas, merece
realce o acréscimo de 872 m.e. na categoria de fornecimentos industriais excepto
máquinas e equipamento e material de transporte.

3.4. Conjuntura na Indústria

O índice de produção industrial do INE verificou um maior ritmo de crescimento no
mês de Agosto, tanto em variação homóloga (taxa de variação homóloga - tvh - de
5,1%, após 1,3% em Julho e 1,6% no segundo trimestre) como em média anual (de 1,8%
em Julho para 1,9% em Agosto). A melhoria do comportamento homólogo contrariou o
abrandamento dos últimos meses, tendo reflectido a aceleração da produção na
indústria transformadora (de uma tvh de 0,9% para 4,4%) e nas indústrias de
electricidade, gás e água (de 5,6% para 11,6%), de acordo com a classificação por ramos.
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ÍNDICES DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
(Variação homóloga, %)
10
8
6

INDÚSTRIA GERAL

4
2
0
-2
-4

INDÚSTRIA
TRANSFORMADORA

-6
-8

Ago-06

Jul-06

Jun-06

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

-10

Por agrupamentos, os dados revelaram uma retoma do crescimento homólogo nas
indústrias de bens de consumo e de bens de investimento (de tvh de -2,1% e -1,2%
em Julho, respectivamente, para 2,7% e 6,4% em Agosto) e subidas mais acentuadas nos
restantes casos (de 4% para 9,2% na energia e de 3,4% para 5,1% nos bens intermédios).
Apesar da melhoria em termos homólogos, as taxas de variação média anual da produção
permaneceram negativas nos agrupamentos de bens de consumo e de bens de investimento
(taxa de variação media de 12 meses - tvm 12m - de -2,4% e -1,8%, respectivamente),
contrastando com o crescimento significativo da energia (5,3%) e dos bens intermédios
(4,8%).
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ÍNDICE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
05: II

05: III

05: IV

06: I

06: II

Jun-06

Jul-06

Ago-06
TVH

TVM 12m

Índice Geral

0,0

1,0

2,4

1,6

1,6

1,8

1,3

5,1

1,9

Industria Extractiva

-2,1

2,1

-3,9

-3,9

-7,2

3,0

-11,6

-10,9

-5,0

Ind. Transformadora

-2,1

-0,8

1,3

2,0

1,0

2,9

0,9

4,4

1,4

Electric., Gás, Água

19,4

16,1

11,1

-0,7

8,1

-5,8

5,6

11,6

5,9

Bens de Consumo

-2,6

-4,4

-2,0

-1,2

-4,1

-3,0

-2,1

2,7

-2,4

Bens Intermédios

-0,8

2,2

4,8

5,3

4,5

7,7

3,4

5,1

4,8

Por grandes agrupamentos:

Bens de Capital

-2,6

-0,4

-1,9

-3,1

-1,5

-0,5

-1,2

6,4

-1,8

Energia

12,3

12,6

8,2

0,4

7,7

-3,8

4,0

9,2

5,3

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 -6,3%
em Agosto), de vestuário (-3,6%), de têxteis (-7,9%), de material de transporte (-4,1%), de
outros minerais não metálicos (-1,6%), de máquinas e equipamento (-0,8%), de mobiliário (8,9%) e do tabaco (-6,1%);
(ii) o abrandamento da produção nas indústrias de borracha e plásticos (de uma tvm 12m de
8,4% em Julho para 7,2% em Agosto) e alimentares (de 0,5% para 0,1%).

Quanto a comportamentos positivos, salienta-se:

(i) a aceleração da produção nas industrias metalúrgicas de base (de uma tvm 12m de 8%
em Julho para 8,8% em Agosto), de produtos metálicos (de 3,3% para 3,5%), de pasta e
papel (de 2,7% para 3,4%) e de equipamento eléctrico e óptico (de 16,4% em 17,2%);
(ii) a manutenção de um andamento positivo da produção nas indústrias de produtos
químicos (tvm 12m de 2,7% em Agosto), de madeira e cortiça (2,1%), de reciclagem (0,5%)
e de produtos petrolíferos (2,5%)
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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

Set-06

Jul-06

Mai-06

Mar-06

Jan-06

Nov-05

Set-05

Jul-05

Mai-05

Mar-05

Jan-05

Nov-04

Set-04

Jul-04

Mai-04

Mar-04

Jan-04

Nov-03

Set-03

Jul-03

Mai-03

Mar-03

Jan-03

Nov-02

Set-02

-50

Já em Setembro, o inquérito à indústria transformadora evidenciou uma melhoria
das apreciações da produção corrente e da procura global, situando-se, em ambos os
casos, em níveis elevados face à média dos últimos anos. A carteira de encomendas externa
continuou a revelar-se a mais dinâmica, na avaliação dos empresários, prosseguindo a
recuperação da procura doméstica. Os dados mostraram ainda uma subida ligeira das
apreciações do nível de existências, após dois meses de ajustamento em baixa.

De acordo com a desagregação dos dados por tipo de bens produzidos, apenas as
indústrias de bens de consumo observaram uma melhoria das respostas sobre a
produção corrente, que parece agora mais sustentada pela procura interna. As restantes
indústrias continuaram a receber maior suporte da carteira de encomendas externa,
destacando-se, no mês de Setembro, o forte aumento das avaliações por parte das indústrias
de equipamento não automóvel.

No índice de vendas da indústria, os dados de Agosto mostraram uma subida da
taxa de crescimento homólogo para cima dos 10% (subida nominal de 10,5% após
8,2% em Julho), reflectindo a forte aceleração no mercado externo (de 14,3% para
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23,4%). O elevado dinamismo das vendas para o exterior não foi acompanhado pelo índice
para o mercado doméstico, que registou um abrandamento em comparação homóloga (de
uma tvh de 4,8% em Julho para 4,6% em Agosto).
Em variação média anual, o crescimento do volume de negócios aumentou para
5,1% em Agosto (repartido entre 2,7% no mercado doméstico e 9,4% no mercado externo),
traduzindo-se numa subida mais acentuada da rentabilidade da produção, por
comparação com o índice de produção. Esta aceleração da rentabilidade da produção parece
reflectir a maior progressão dos preços à saída de fábrica e também o ajustamento em baixa
do nível de stocks no cômputo dos últimos meses.

Da desagregação das vendas por agrupamentos destaca-se a retoma do crescimento
homólogo nas indústrias de bens de consumo (tvh de 2,6% em Agosto, após -1,6% no
mês precedente) e a aceleração nas indústrias de bens intermédios (de 12,4% para
16,7%). Os agrupamentos de bens de investimento e da energia registaram taxas de
crescimento homólogo elevadas (9,1% e 16%, respectivamente), mas abrandaram face a
Julho. O andamento em média anual continuou a evidenciar uma quebra das vendas no
agrupamento de bens de consumo (tvm 12m de -1,5% em Agosto) e variações positivas nos
restantes agrupamentos (24,3% na energia, 7,3% nos bens intermédios e 1,8% nos bens de
investimento).

De acordo com a informação avançada disponível, do inquérito à indústria
transformadora, as perspectivas de evolução da produção e dos preços de venda
melhoraram de forma significativa em Setembro, destacando-se, em particular, a forte
subida das apreciações da produção prevista, que se situaram no nível mais elevado em ano e
meio. Estes resultados apontam para um comportamento favorável das vendas nos próximos
meses.
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ÍNDICE DE EMPREGO INDUSTRIAL
(Variação homóloga, %)
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O índice de emprego industrial do INE voltou a atenuar o ritmo de descida no mês
de Agosto, passando a registar a quebra homóloga mais baixa desde 2001 (tvh de 2,7%, após -3,1% em Julho). A perda em média anual também se reduziu face a Julho (de
uma tvm 12m de -3,8% para -3,7%), o que conduziu a uma subida menos acentuada da
ocupação laboral na indústria, tendo em conta a manutenção do crescimento no índice de
horas trabalhadas.

3.5. Preços
05: II 05: III 05: IV 06: I 06: II

Jun-06

Jul-06

Ago-06

Set-06
tvm 12m

IPC Total

1,8

2,5

2,6

3,2

3,7

3,7

3,0

2,9

3,0

IPC Bens

1,2

2,2

2,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

3,1

indicação.

Nota: O INE reviu os índices de preços para o período de Janeiro a Agosto de 2006, na sequência de ajustamentos à
nova metodologia de recolha dos preços dos artigos de Vestuário e Calçado, introduzida no início deste ano. Os subíndices para os Bens e Serviços ainda não se encontram actualizados, tendo-se optado, por isso, pela sua omissão no
quadro acima.
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Em Setembro, o IPC registou uma variação em cadeia de 0,4%, depois de três
meses consecutivos de descida, com uma variação acumulada de -0,5%. Esta
recuperação reflectiu essencialmente a subida em cadeia de 12,5% dos preços do Vestuário e
Calçado (na sequência da introdução das novas colecções), elevando a taxa de variação
homóloga (tvph) do IPC para 3,0% em Setembro, mais 0,1 p.p. que no mês anterior.
No conjunto do terceiro trimestre, a tvph fixou-se em 3,0%, contra 3,7% no trimestre
precedente. Por seu lado, a taxa de variação média de doze meses permaneceu em
3,1% pelo terceiro mês consecutivo, o valor mais elevado desde Janeiro de 2004.

No que diz respeito ao quadro de evolução dos preços em Agosto, último mês com
informação mais completa (com valores ainda não revistos), a descida da tvph do
IPC em 0,3 p.p. foi resultado apenas da nova desaceleração da inflação subjacente,
dado que o contributo da componente mais volátil do IPC ficou inalterado face ao mês
anterior.
Começando pelas rubricas de comportamento tipicamente mais errático, ocorreu uma nova
descida da tvph dos preços energéticos em Agosto, desta feita em 0,5 p.p. para 8,4%, mas
que foi compensada pela aceleração dos preços dos bens alimentares não transformados,
para uma tvph de 3,7%. Note-se que a divergência entre estas duas rubricas é visível desde
o início do ano, com a tvph dos preços energéticos em recuo progressivo, em aproximação
aos valores da primeira metade de 2005, enquanto que a tvph dos preços dos bens
alimentares vem exibindo uma tendência ascendente que a levou já para os níveis mais
elevados dos últimos três anos.
Relativamente às rubricas habitualmente associadas aos determinantes mais estáveis da
inflação, assistiu-se, novamente, a um abrandamento dos preços dos serviços (a sua tvph
baixou 0,3 p.p. para 2,6%, o valor mais baixo desde Junho de 2005) e à acentuação da
contracção dos preços dos bens industriais não energéticos (a tvph passou para -1,8%, face a
-1,4% em Julho). Como consequência, a tvph da medida de inflação subjacente baixou em
0,3 p.p. para 1,0%.
Espera-se que, até ao final do ano, as taxas de inflação homólogas permaneçam em
rota descendente. Se, por um lado, a inflação subjacente se deverá manter em níveis
reduzidos, beneficiando do comportamento moderado dos custos salariais, da (ainda) débil
procura doméstica e da queda dos preços de importação extra europeus de bens industriais,
por outro, perspectiva-se agora um abrandamento dos preços internacionais dos preços das
matérias tanto energéticas como não energéticas.
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3.6. Conjuntura de Pagamentos com o Exterior

Balança Corrente
Mercadorias

2003

2004

2005

Jan-Jul 05

Jan-Jul 06

∆

-8.115

-10.396

-13.645

-7.726

-7.638

-1,1%

-12.507

-14.985

-16.774

-9.322

-9.191

-1,4%

Serviços

3.578

4.173

4.094

1.994

2.647

32,7%

Rendimentos

-2.059

-2.375

-3.161

-1.885

-2.628

39,4%

Transferências Correntes

2.873

2.790

2.196

1.487

1.535

3,2%

Balança de Capital

2.652

2.231

1.740

757

787

4,0%

Balança Financeira

6.226

9.123

12.873

7.453

9.114

22,3%

501

-4.503

1.582

943

1.638

73,7%

-7.113

-6.409

-922

-1.646

-796

-51,6%
-6,0%

Investimento Directo
De Portugal no exterior
Do exterior em Portugal

7.614

1.906

2.504

2.589

2.434

-5.090

666

-1.586

115

-11.067

s.s.

Activos

-18.946

-10.937

-15.418

-5.551

-10.948

97,2%

Passivos

13.856

11.603

13.832

5.666

-119

s.s.

Outro Investimento

4.955

11.499

11.619

6.246

17.168

174,9%

Investimento de Carteira

Activos

-8.079

53

114

-2.371

18

s.s.

Passivos

13.034

11.446

11.505

8.617

17.150

99,0%

Derivados Financeiros
Activos de Reserva

62

-72

-172

-84

-209

148,8%

5.798

1.533

1.431

233

1.584

579,8%

-958

-968

-484

-2.263

367,6%

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 valores 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 em posteriores revisões dos dados.

De acordo com dados preliminares do Banco de Portugal, o défice da Balança Corrente
portuguesa situou-se em 7638 milhões de euros (m.e.) entre Janeiro e Julho, o que
corresponde a um recuo de 1,1% em termos homólogos. A melhoria do saldo corrente
traduziu a descida do défice da balança de mercadorias (em 131 m.e.) e os excedentes mais
elevados das balanças de serviços e transferências correntes (subidas de 653 e 48 m.e.,
respectivamente), mais do que compensando o agravamento do saldo negativo da balança de
rendimentos (em 743 m.e.).

Na Balança de Capital observou-se um crescimento homólogo de 4% (30 m.e.) do
saldo excedentário, constituído na sua maioria por fundos comunitários. Dada a melhoria
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das balanças corrente e de capital, o défice conjunto registou uma descida de 1,7%,
ou 118 m.e.

Esta redução das necessidades de financiamento não ficou expressa na Balança
Financeira (cujo saldo aumentou em 1661 m.e.) mas na rubrica residual de erros e
omissões, que deverá ser redistribuída pelas restantes componentes da Balança de
Pagamentos em posteriores revisões dos dados. De acordo com os dados provisórios, o
acréscimo de saldo na Balança Financeira resultou do aumento dos excedentes de
investimento directo líquido (em 695 m.e.), de activos de reserva (em 1351 m.e.) e de “outro
investimento” (em 10922 m.e.). A evolução das três rubricas mais do que compensou a
quebra acentuada (11182 m.e.) do saldo de investimento de carteira.

Associação Empresarial de Portugal

46

Relatório Mensal de Economia

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 do Ministério das Finanças)
www.dgo.pt (Direcção-Geral do Orçamento do Ministério das Finanças)
www.imf.org (Fundo Monetário Internacional)
www.gppaa.min-agricultura.pt (Gabinete de Planeamento e Política Agro-Alimentar do
Ministério da Agricultura)
www.ine.pt (Instituto Nacional de Estatística)
www.oecd.org (Organização para o Crescimento e Desenvolvimento Económico)
www.portugal.gov.pt (Portal do Governo)
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