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Relatório Mensal de Economia

Destaque:

Economia Internacional
(…) a taxa de desemprego da zona do euro voltou a recuar em 0,1 p.p., passando
para 7,2% em Março, o que constitui um novo mínimo da actual série estatística.
(Pag. 8)

Os últimos resultados (…) apontam para uma descida marginal no indicador do
clima

de

confiança

dos

agentes

económicos

da

zona

do

euro

em

Abril,

permanecendo, no entanto, num nível elevado. (Pag. 8)
(…) a Comissão Europeia aponta para um ligeiro abrandamento da economia da
zona do euro neste e no próximo ano. (Pag. 9)
A informação mais recente (…) aponta para a continuação de um fraco crescimento
da actividade económica [nos EUA] nos próximos meses. (Pag. 13)
(…) o Governo japonês anunciou que está a conseguir poupanças na ordem dos
40% com a primeira experiência de outsourcing na Administração Pública do país
(…) (Pag. 14)
Em Abril acentuou-se o movimento de apreciação do euro nos principais câmbios,
atingindo máximos históricos na cotação com o dólar e o iene. (Pag. 16)
Os mercados accionistas internacionais observaram valorizações acentuadas no mês
de Abril (…) (Pag.18)
A cotação média do brent aumentou pelo terceiro mês consecutivo em Abril (…),
atingindo o valor mais elevado desde Agosto do ano passado. (Pag. 20)
As cotações dos metais evidenciaram um aumento generalizado (…) (Pag.20)
Segundo as Previsões da Primavera do FMI, a economia mundial continuará a
apresentar um crescimento robusto (4,9%) em 2007 e em 2008, embora com algum
abrandamento face à expansão de 2006 (5,4%). (Pag. 24)
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Economia Nacional

De acordo com as Previsões da Primavera da Comissão, a actividade económica em
Portugal deverá acelerar neste e no próximo ano para taxas de crescimento real de,
respectivamente, 1,8% e 2% (…) (Pag. 27)
(…) aderiram ao Programa Novas Oportunidades mais de 250 mil adultos (…)(Pag. 32)
(…) o Conselho de Ministros definiu (…) a composição dos órgãos de coordenação e
direcção política do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) e dos
Programas Operacionais. (Pag.32)
O ministro das Finanças garantiu na Assembleia da República que em Julho estará
concluído o Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado (…)
(Pag. 34)

(…) até ao final do ano, o Governo vai apresentar à Assembleia da República um
pacote de alterações à legislação laboral com vista a uma maior competitividade da
economia. (Pag. 36)
(…) prosseguiu a trajectória de subida das taxas de juro no mercado monetário
europeu, aumentando para máximos de quase seis anos. (Pag. 37)

Em Abril assistiu-se a uma forte subida do principal índice accionista nacional (…),
que se situou num máximo de quase sete anos (…) (Pag. 38)
(…) segundo a estimativa rápida do INE, a economia portuguesa acelerou no
primeiro trimestre de 2007, tendo o PIB registado uma variação real em cadeia de
0,8% e uma variação real homóloga de 2,1%. (Pag. 41)
(…) o abrandamento da produção [industrial] no primeiro trimestre traduziu a
perda de dinamismo das indústrias de electricidade, gás e água (…), que contrariou
a aceleração na indústria transformadora (…) (Pag. 47)
(…) a taxa de variação homóloga (tvph) do IPC aumentou em 0,4 p.p., fixando-se
em 2,7% (…) (Pag. 52)
(…) o défice da Balança Corrente nacional reduziu-se perto de 21% nos dois
primeiros meses do ano, em termos homólogos (…)(Pag. 54)
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ECONOMIA INTERNACIONAL

1. União Europeia / Zona Euro
1.1. Envolvente

A Comissão Europeia adoptou uma comunicação intitulada «Europa Global: Uma
parceria mais forte para um melhor acesso dos exportadores europeus aos
mercados», na qual se prevê uma parceria descentralizada, no terreno, entre a Comissão,
os Estados-Membros e as empresas, com vista a facilitar a identificação e superação de
obstáculos ao comércio.

Após 15 meses de negociação, foi aprovada a proposta de directiva que proporciona
as bases jurídicas para a concretização de um sistema único de pagamentos (SEPA –
Single Euro Payments Área). O objectivo é assegurar que os pagamentos na União
Europeia, sobretudo as transferências a crédito, os débitos directos e os pagamentos com
cartão, passem a ser tão fáceis, eficientes e seguros como os pagamentos domésticos dentro
dos diferentes Estados-Membros. Caberá, agora aos Estados-Membros transpor a directiva
para a legislação nacional, o mais tardar até 1 de Novembro de 2009.

1.2. Política Monetária

INDICADORES MONETÁRIOS E FINANCEIROS – ZONA EURO
06: I 06: II 06: III 06: IV 07: I Nov-06 Dez-06 Jan-07 Fev-07 Mar-07
Agregado Monetário M3
Taxas de Juro Mercado
Monetário

(1)

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

8,1

8,7

8,2

9,2

10,3

8,8

9,2

9,7

9,9

10,3

2,40

2,64

2,94

3,37

3,61

3,33

3,50

3,56

3,57

3,69

2,61

2,89

3,22

3,59

3,82

3,60

3,68

3,75

3,82

3,89

3,56

4,05

3,97

3,86

4,08

3,80

3,90

4,10

4,12

4,02

Taxas de Juro Bancárias
- Depósitos a prazo até 1
ano
2,27
2,47
2,79
3,14
3,33
3,1
3,27
3,33
- Emprést. até 1 ano a
empresas(2)
4,14
4,40
4,67
5,00
5,15
5
5,08
5,15
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 juro para empréstimos até 1 milhão de euros.

Na reunião de política monetária de 12 de Abril, o Banco Central Europeu (BCE)
decidiu manter a taxa mínima para as operações principais de refinanciamento em
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3,75% (o valor máximo desde Outubro de 2001), deixando também inalteradas as restantes
taxas directoras (taxas de facilidade permanente de depósito e de cedência de liquidez).
Recorde-se que, em Março, o BCE havia aumentado as suas taxas de referência em 0,25
pontos-base pela sétima vez desde o final de 2005.

Na avaliação do Conselho do BCE, baseada nas habituais análises económica e monetária,
as perspectivas para a estabilidade de preços a médio prazo permanecem sujeitas a
riscos ascendentes, pelo que é necessário acompanhar muito de perto todos os
desenvolvimentos e agir de forma firme e atempada para que esses riscos não se
concretizem.
Entre esses riscos, o Banco Central destacou, para além do crescimento acentuado dos
agregados monetários, a possibilidade de novas subidas do preço do petróleo, de
aumentos adicionais dos preços administrados e dos impostos indirectos para além
dos já anunciados e, sobretudo, a hipótese de uma evolução salarial mais forte do
que antecipado, que apresenta riscos substanciais para a estabilidade de preços dada a
dinâmica favorável dos mercados de trabalho observada nos últimos trimestres. A mais curto
prazo, se não se verificarem novos aumentos dos preços do petróleo, os significativos efeitos
de base deverão conduzir a uma descida das taxas de inflação homólogas nos próximos
meses (face a 1,9% em Março) e a um aumento na parte final do ano, aproximando-se
novamente de 2% nessa altura. Neste ponto, o BCE fez notar que as referidas previsões não
deverão fazer perder de vista que o horizonte relevante, em termos de política monetária, é o
médio prazo.
Dada a conjuntura económica favorável, o BCE continuou a caracterizar a sua
política monetária como acomodatícia, chamando também a atenção para as taxas de
juro em níveis moderados, o crescimento ainda vigoroso da massa monetária e do crédito, e
a ampla liquidez na área do euro.

Em relação a outros domínios de política, o BCE acolheu com agrado as recomendações
dirigidas aos países da área do euro pelo Conselho Europeu de Março, abordando a
necessidade de acelerar a consolidação orçamental, melhorar a qualidade das
finanças públicas, fomentar a concorrência e a integração e promover a introdução
de reformas no mercado de trabalho.
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1.3. Economia Real

Os dados mais recentes divulgados para a zona do euro, relativos ao início do
corrente ano, apontam para a manutenção de um bom desempenho industrial no
conjunto dos meses de Janeiro e Fevereiro. Também os indicadores qualitativos, relativos
aos quatro primeiros meses do ano, sugerem a continuação de uma conjuntura favorável em
2007.
Do lado da procura, a informação disponível continua a indicar alguma perda de
dinamismo da despesa das famílias em bens de consumo no primeiro trimestre do
ano, destacando-se a contracção registada na Alemanha, influenciada pelo aumento da taxa
de IVA em Janeiro.

Segundo dados provisórios do Eurostat (corrigidos de sazonalidade), o índice de
produção industrial da zona do euro registou um aumento de 0,6% em Fevereiro,
depois de uma contracção de 0,5% no mês anterior (o valor de Janeiro foi revisto, estimandose agora uma quebra ligeiramente mais acentuada). Como reflexo da evolução em cadeia,
a tvph do índice subiu 0,7 p.p. para 4,1% no segundo mês do ano, o que aproxima a
média do primeiro bimestre do ano (3,8%) do resultado obtido no quarto trimestre de 2006
(3,9%).
Com um desempenho positivo, evidenciando taxas de crescimento homólogas no cômputo dos
primeiros dois meses do ano superiores às registadas no quarto trimestre de 2006, estiveram
as indústrias de bens intermédios (6,1% contra 5,4%), as indústrias de bens de capital (7,3%
contra 6,6%) e as indústrias de bens de consumo não duradouro (3% contra 2,6%). Em
contraste, a rubrica de produtos energéticos permanece com uma evolução desfavorável,
tendo a tvph atingido -6,3% no conjunto dos meses de Janeiro e Fevereiro (o que compara
com a tvph de -3,2% do último trimestre do ano transacto) e a rubrica de bens de consumo
duradouro evidencia agora um desempenho menos favorável que no final do ano passado
(4,5% contra 5,5%).
Ao nível dos maiores Estados-membros, salienta-se a aceleração da produção industrial em
Fevereiro na Alemanha (de uma tvph de 6% para 6,8%), e na França, país onde se inverteu o
movimento de queda registado desde Novembro (tendo a tvph passado de -0,2% em Janeiro
para 2,5% em Fevereiro). Pelo contrário, em Espanha observou-se um abrandamento da
produção industrial (de uma tvph de 4,8% para 3,5%) e em Itália verificou-se mesmo uma
quebra (de -0,7%, o que compara com tvph de 1,8% observada em Janeiro). Fora da zona do
euro, a produção industrial do Reino Unido atenuou ligeiramente o seu ritmo de queda,
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passando para uma tvph de -0,4% em Fevereiro, depois de em Janeiro ter registado uma
contracção de -0,6%.

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 subiu
0,5% em termos reais, em Março, o que compara com a subida de 0,4% do mês anterior e
a queda de 0,9% em Janeiro (dados corrigidos de sazonalidade). Reflectindo aquela
evolução em cadeia, o indicador apresentou uma tvph de 2,6% em Março, o que
compara com os 1,2% registados no mês precedente. Apesar desta evolução favorável, no
conjunto do primeiro trimestre, a tvph ficou ainda aquém do resultado obtido no último
trimestre de 2006 (1,6% contra 2,2%).
Ao nível dos maiores Estados-membros, destaca-se a continuação de uma evolução menos
desfavorável na Alemanha (tvph de -0,7%, face a -1,5% em Fevereiro), permanecendo, no
entanto, a média do primeiro trimestre do ano num nível negativo (tvph de -1,6%), após um
crescimento de 3,6% no último trimestre de 2006. Também em Itália, cuja informação
disponível abrange apenas o primeiro bimestre do ano, apesar de se ter assistido a um menor
ritmo de queda em Fevereiro do que em Janeiro (-1,7% contra -2,1%), os resultados médios
de 2007 (-1,9%) são mais desfavoráveis do que os apurados no quatro trimestre de 2006 (0,8%). Realça-se, ainda, a aceleração do índice em Espanha (de uma tvph de 3,6% para
5,5%) e na França (de uma tvph de 2,8% para 5%), apresentando-se, em ambos os casos, a
média do trimestre acima da média dos últimos três meses de 2006. Fora da zona do euro,
registou-se uma aceleração no Reino Unido (de 3,5% para 4,9%), o que coloca a média do
primeiro trimestre de 2007 acima da média do último trimestre do ano transacto (4,6% contra
3,9%).

A taxa de variação homóloga do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor
(IHPC) da zona do euro estabeleceu-se em 1,9% em Março, o que constitui uma
subida marginal face aos 1,8% de Fevereiro e Janeiro.
A pequena subida da taxa de inflação homóloga em Março resultou da aceleração da
componente mais errática, tendo-se verificado uma estabilização da componente
tipicamente mais estável do IHPC. O andamento da primeira componente foi determinado
pela aceleração quer dos preços dos bens alimentares não transformados (de uma tvph de
2,8% para 2,9%) quer dos produtos energéticos (de uma tvph de 0,8% para 1,8%). Já a
estabilização da medida de inflação subjacente em 1,9% resultou da conjugação do
abrandamento nos preços dos produtos alimentares transformados (de uma tvph de 2,1%
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para 1,9%), com uma aceleração dos preços dos bens industriais não energéticos (de uma
TVPH de 1,1% para 1,2%) e da permanência da tvph dos serviços em 2,4%.
Os países da zona do euro com tvph do IHPC mais elevadas em Março foram a Irlanda
(2,9%), a Grécia (2,8%) e a Eslovénia (2,6%), enquanto que os valores mais baixos foram
observados na França (1,2%), Finlândia (1,6%) e Bélgica (1,8%).

De acordo com dados do Eurostat (ajustados de sazonalidade), a taxa de
desemprego da zona do euro voltou a recuar em 0,1 p.p., passando para 7,2% em
Março, o que constitui um novo mínimo da actual série estatística. O valor de Março
ficou 1 p.p. abaixo do nível observado no mês homólogo de 2006. Do mesmo modo, o número
de desempregados manteve a forte tendência descendente, evidenciando uma taxa de
variação homóloga de -10,2% em Fevereiro. Na média dos dois primeiros meses do ano, a
taxa de variação homóloga do número de desempregados atinge já -10,1%, que compara com
-8,4% do quarto trimestre de 2006.
Os países da zona do euro (com dados disponíveis) com taxas de desemprego mais baixas
eram, em Março, a Holanda (3,4%), a Irlanda (3,9%) e a Áustria (4,4%) e os países com
taxas mais altas eram a França (8,7%), Espanha (8,3%) e Portugal (7,5%).

Os últimos resultados fornecidos pelos inquéritos aos consumidores e às empresas
(compilados pela Comissão Europeia) apontam para uma descida marginal no indicador
do clima de confiança dos agentes económicos da zona do euro em Abril,
permanecendo, no entanto, num nível elevado.
Em termos sectoriais, verificou-se uma ligeira subida no indicador de confiança da indústria,
permanecendo os restantes nos níveis de Março.
Na indústria, o indicador de confiança atingiu o seu máximo histórico, impulsionado pela
melhoria da apreciação dos empresários sobre a procura e sobre as perspectivas de produção,
enquanto a avaliação das existências permaneceu estável. Nos serviços e no comércio a
retalho, destaca-se, pela negativa, apenas a apreciação sobre as perspectivas de evolução da
procura, no primeiro caso, e sobre o nível de existências em armazém, no segundo, tendo as
restantes componentes dos indicadores apresentado melhorias. Na construção, a estabilização
do indicador de confiança resultou da conjugação de uma melhoria na carteira de encomendas
com perspectivas mais pessimistas quanto ao emprego. Com a evolução registada em Abril,
todos os indicadores sectoriais permanecem acima da sua média de longo prazo.
O

indicador

de

confiança

dos

consumidores

manteve

o

nível

de

Março,

permanecendo bem acima da respectiva média de longo prazo. Recorde-se que este
indicador está desde meados de 2005 a registar uma tendência ascendente. A
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evolução

em

Abril

ficou

marcada

pela

melhoria

das

perspectivas

sobre

o

desemprego, pela estabilização das apreciações sobre a situação económica e por
algum agravamento nas perspectivas sobre a situação financeira das famílias.
Ao nível dos países, realça-se, em Abril, o movimento ascendente dos indicadores de clima na
Alemanha e, de forma menos intensa, na França. Ao invés, em Espanha e em Itália
verificaram-se descidas em Abril, após uma progressão favorável em Março. Fora da zona do
euro, destaca-se a redução no indicador no Reino Unido, após dois meses de subida.

De acordo com o Eurostat, as notificações dos défices excessivos efectuadas pelos
Estados-membros em Março indicam um défice para a zona do euro de 1,6% em
2006, face a 2,5% em 2005. Foram dois os países que apresentaram défices superiores a
3% do PIB: Portugal (3,9%) e Itália (4,4%), sendo que no primeiro se registou uma melhoria
face ao resultado do ano anterior (-6,1%), enquanto que no segundo se registou um
agravamento (-4,2%). A Alemanha e a Grécia, que em 2005 registaram também um défice
superior

a

3%,

melhoraram

o

seu

desempenho,

tendo

apresentado

défices

de,

respectivamente, 1,7% do PIB e 2,6%. Fora da zona euro, realça-se a melhoria observada no
Reino Unido, cujo défice passou de 3,1%, em 2005, para 2,8% em 2006. O rácio da dívida
pública da zona do euro em 2006 situou-se em 69%, o que representa menos 1,5
p.p. que o resultado apurado para 2005.

PREVISÕES ECONÓMICAS DA PRIMAVERA – COMISSÃO EUROPEIA
2006

2007

2008

Produto Interno Bruto

ZONA EURO

2,7

2,6

2,5

Consumo Privado

1,8

2,1

2,4

Formação Bruta Cap. Fixo

4,7

4,4

3,6

Taxa de Inflação

2,2

1,9

1,9

Taxa de Desemprego (% pop. activa)

7,9

7,3

6,9

Bal. Corrente (% PIB)

0,0

0,2

0,1

Saldo do SPA (% PIB)

-1,6

-1,0

-0,8

Dívida Pública (% PIB)

69,0

66,9

65,0

Taxas de variação anual, salvo indicação em contrário

Nas suas mais recentes previsões, a Comissão Europeia aponta para um ligeiro
abrandamento da economia da zona do euro neste e no próximo ano. Depois de um
crescimento real do PIB de 2,7% em 2006 (valor revisto ligeiramente em alta), o
resultado mais elevado desde 2000, a actividade económica deverá abrandar para 2,6%
em 2007 e 2,5% em 2008, mantendo, mesmo assim, um crescimento acima do potencial. É
de sublinhar que apesar do menor crescimento esperado para a economia da zona do euro, a
sua evolução será menos desfavorável que a norte-americana em 2007.
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As projecções actuais reflectem revisões em alta face às previsões de Outono de 0,5 p.p. para
o corrente ano e de 0,3 p.p. para o próximo ano, facto que é suportado pelo maior
crescimento agora esperado por parte da procura interna. O contributo da procura interna
para o crescimento do PIB deverá manter-se relativamente estável (em torno de 2,5
p.p.) e bastante acima do contributo da procura externa líquida, que baixará
ligeiramente ao longo do horizonte de previsão, tornando-se nulo em 2008.
Na procura interna, haverá lugar a um comportamento díspar das suas componentes. Assim, o
consumo privado deverá acelerar neste e no próximo ano (passando de uma taxa de variação
de 1,8%, em 2006, para 2,4%, em 2008), numa trajectória sustentada pelo aumento das
remunerações do factor trabalho e da redução da taxa de inflação. Já para o investimento é
esperado um abrandamento nos dois anos (de 0,3 p.p. em 2007 e de 0,8 p.p. em 2008),
sobretudo devido à componente da construção, e para o consumo público é prevista uma
desaceleração de 0,3 p.p. no corrente ano, para 1,8%, esperando-se uma estabilização no ano
seguinte. Para todas estas rubricas é agora esperada uma progressão mais favorável do que
no Outono, realçando-se a revisão em alta no investimento. Tanto as exportações como as
importações verão as respectivas taxas de crescimento baixar em 2007 e 2008, sendo
preponderante o impacto das exportações na redução do contributo da procura externa líquida
para o crescimento do PIB.
O ligeiro abrandamento na actividade económica da zona euro não terá reflexos no
crescimento do emprego em 2007, mantendo-se em 1,4%, passando em 2008 para
1,2%. Por seu turno, a taxa de desemprego terá um comportamento favorável,
prosseguindo o movimento descendente iniciado em 2005, baixando 1 p.p. de 2006
para 2008, ano em que se situará em 6,9%.
A taxa de inflação, medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor,
deverá baixar 0,3 p.p. em 2007, para 1,9%, mantendo-se neste nível em 2008. A
projecção para o corrente ano incorpora uma revisão em baixa de 0,2 p.p. face ao valor
avançado no Outono, o que reflecte o abrandamento dos preços da energia nos primeiros
meses de 2007. A evolução prevista para 2007 e 2008 tem implícita, a nível externo, a
redução das pressões inflacionistas resultantes dos preços das matérias primas e dos preços
das importações e, a nível interno, aumentos moderados nos custos unitários relativos de
trabalho.
A Comissão sublinha como principais riscos subjacentes às suas actuais projecções, no sentido
ascendente, um maior impulso por parte da procura interna, designadamente através de
desenvolvimentos positivos no mercado de trabalho que podem conduzir a taxas de
crescimento mais elevadas do consumo privado, e, no sentido descendente, um menor
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dinamismo do investimento, sobretudo na construção, e um abrandamento mais pronunciado
na economia norte-americana.

Também o FMI prevê um abrandamento da actividade económica na zona do euro,
devendo o crescimento real do PIB passar de 2,6%, em 2006, para 2,3%, tanto em
2007 como em 2008. A projecção para 2007 encontra-se 0,3 p.p. acima do valor avançado
nas últimas previsões do Fundo, no Outono passado. Apesar de em abrandamento, o
crescimento do PIB deverá permanecer ainda acima do potencial.
A evolução para 2007 e 2008 estará condicionada por maiores restrições a nível monetário e
orçamental e por um menor contributo da procura externa líquida para o crescimento.
De acordo com o Fundo, os riscos subjacentes às actuais projecções apresentam-se
equilibrados, com os riscos em sentido ascendente a nível interno – impulsionados por
maiores níveis de confiança dos agentes económicos, aumentos dos preços na construção,
melhoria no emprego e na produtividade e elevados resultados das empresas – a serem
compensados pelos riscos descendentes a nível externo.
Relativamente à taxa de inflação, o Fundo prevê um abrandamento de 0,2 p.p. para
2% em 2007, devendo manter-se neste nível no ano seguinte.

2. Estados Unidos da América
2.1. Envolvente Política, Social e Económica

Em Abril, na apresentação das Previsões de Primavera, o FMI considerou apropriada a
manutenção das taxas directoras da Reserva Federal nas últimas reuniões de
política monetária, mas lembrou que as taxas de juro continuam em níveis
historicamente baixos (considerando a fase do ciclo económico), devendo ser ajustadas em
função do balanço dos riscos entre o crescimento económico e a inflação. Apesar da revisão
em baixa da previsão de crescimento da economia norte-americana em 2007, associada à
correcção no mercado imobiliário norte-americano, o FMI considerou que a maior parte
do ajustamento já passou, o que deverá favorecer o andamento do investimento, a
par com a recuperação da despesa de capital das empresas, encorajadas pelos bons
resultados.

No início de Maio, o Presidente da Reserva Federal, Ben Bernanke, alertou as
autoridades

norte-americanas

para

os

riscos

de

um

retorno

a

políticas

proteccionistas, que apenas acabam por prejudicar o desempenho da economia no longo
prazo. A intervenção do Presidente da Reserva Federa, vem juntar-se a outras declarações no
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mesmo sentido (incluindo o actual Secretário do Tesouro, Henry Paulson), numa altura em
que se aproximam as negociações finais da presente ronda de negociações da OMC e o
Congresso norte-americano se prepara para aprovar medidas de protecção às empresas
norte-americanas contra concorrência internacional considerada desleal.

2.2. Economia Real

De acordo com o último relatório de conjuntura da Reserva Federal (Livro Bege), a
maioria dos distritos federais reportou uma expansão fraca a moderada da
actividade económica de finais de Março a Abril. As indicações sobre as vendas a retalho
e o sector dos serviços revelaram-se positivas, mas a evolução da actividade industrial foi
caracterizada por um fraco crescimento, de acordo com a maioria dos relatórios estaduais,
destacando-se sobretudo o menor dinamismo dos subsectores mais directamente ligados ao
sector da construção, que continua com uma evolução negativa, não obstante os sinais de
recuperação em alguns estados.
O crescimento dos salários continuou a ser considerado como globalmente moderado (embora
se mantenha uma pressão ascendente no caso dos trabalhadores especializados), o mesmo
acontecendo no caso dos preços dos bens finais.

De acordo com dados preliminares, o PIB norte-americano registou uma variação real
em cadeia anualizada de apenas 1,3% no primeiro trimestre (menos 1,2 pontos que no
trimestre anterior, correspondendo a uma descida de 3,1% para 2,1% na taxa de crescimento
homóloga), que constitui a progressão mais baixa dos últimos quatro anos. Apesar de
tudo, a evolução menos favorável resultou sobretudo do comportamento inesperado
de algumas rubricas, que se deverá reverter nos próximos trimestres. Com efeito, o
andamento trimestral foi influenciado pela descida no contributo da procura externa
líquida (de 1,6 para -0,5 pontos percentuais, a reflectir uma quebra das exportações e a
retoma do crescimento das importações) e da despesa pública (de 0,6 para 0,2 pontos)
para a variação em cadeia do PIB, verificando-se um abrandamento abaixo do
esperado no consumo privado (variação trimestral anualizada de 3,8%, após 4,2% no
quarto trimestre) e uma recuperação do investimento privado não residencial (subida
de 2%, após um recuo de 3,1% no trimestre anterior). A quebra do investimento em
habitação reduziu-se de forma pouco significativa (de 19,8% para 17%, em termos
anualizados), continuando a determinar uma evolução negativa da formação bruta de capital
do sector privado (quebra de 6,5%, após uma descida de 15,2% no quarto trimestre).
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Os dados mais recentes do índice de preços ao consumidor evidenciaram uma
subida da taxa de inflação homóloga em Março (0,4 pontos, para 2,8%), mas que
resultou apenas de uma progressão mais elevada da componente de energia e alimentação,
verificando-se um recuo da taxa de inflação subjacente para o valor mais baixo em
quase um ano (2,5%, menos 0,2 pontos que no mês anterior).

No que se refere aos dados da actividade sectorial, destaca-se, pela negativa, o
menor crescimento do índice de produção industrial no primeiro trimestre (subida
homóloga de 2,6%, após 3,5% e 6,1% nos dois trimestre anteriores) e a quebra mais
acentuada da despesa de construção em Março (descida homóloga de 3,2% em Março,
após 2,1% no mês anterior). O único sinal positivo veio do sector dos serviços, com o
índice compósito ISM correspondente a aumentar para 56 pontos em Abril (mais 3,6 pontos
que em Março), o que sinaliza um maior crescimento dos negócios.

De acordo com o Departamento do Trabalho, a taxa de desemprego dos Estados Unidos
aumentou para 4,5% em Abril (mais 0,1 ponto que no mês precedente), situando-se
ainda próxima de um mínimo de cinco anos. Em paralelo, os dados do inquérito por
estabelecimento evidenciaram o aumento mensal mais reduzido do emprego não agrícola nos
últimos dois anos (88 mil postos de trabalho, após 177 mil em Março), em face da menor
progressão nos serviços e da quebra na construção, que passou a acompanhar a descida
ligeira verificada no emprego industrial.

A informação mais recente dos indicadores avançados do Instituto Conference
Board aponta para a continuação de um fraco crescimento da actividade económica
nos próximos meses. O índice dos indicadores avançados recuperou ligeiramente em Março
(0,1%), após dois meses em queda, mantendo-se praticamente inalterado em variação
acumulada de seis meses. Por seu turno, o índice de confiança dos consumidores recuou pelo
segundo mês consecutivo em Abril, situando-se no valor mais baixo desde Agosto do ano
passado (104 pontos, após 108,2 em Março), para o que contribuiu a subida do preço dos
combustíveis nos últimos meses.
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3. Japão

3.1. Envolvente Política, Social e Económica

A agência internacional de notação de crédito Standard & Poor’s (S&P) reviu em alta
o rating da dívida pública japonesa em Abril. A melhoria de notação (de AA- para AA),
que acontece pela primeira vez desde 1975, correspondeu aos progressos verificados na
consolidação das contas públicas e ao crescimento mais sustentado da economia japonesa.

Em Abril, o Governo japonês anunciou que está a conseguir poupanças na ordem
dos 40% com a primeira experiência de outsourcing na Administração Pública do
país, que se iniciou em Julho do ano passado. O processo de externalização de serviços,
designado de “teste de mercado”, convida as empresas privadas a apresentarem propostas
de gestão para determinados serviços realizados pelo sector público. A decisão de manter um
serviço público ou contratualizá-lo com privados é efectuada pelo gabinete ministerial em
articulação com o departamento ou agência a que pertence o serviço. Dado o sucesso da
experiência, está a ser equacionado o alargamento a um maior número de serviços públicos,
de forma a constituir um dos principais pilares do processo consolidação orçamental e de
redução do peso do estado na economia (recorde-se que a dívida pública japonesa ascende a
mais de 160% do PIB). Apesar de tudo, apenas mil do mais de 330 mil funcionários públicos
foram deslocados dos seus postos de trabalho como consequência do processo de
externalização, tendo sido transferidos para outros serviços com falta de pessoal.

O

Banco

do

Japão

divulgou

a

actualização

semestral

das

suas

projecções

macroeconómicas no mês de Abril, tendo-se destacado sobretudo a redução da
previsão de inflação para o ano fiscal de 2007. De acordo com o Banco Central, o índice
de preços no consumidor excluído da componente de bens alimentares frescos deverá
aumentar apenas 0,1% no ano fiscal de 2007 (menos 0,4 pontos que nas projecções de
Outubro último, tomando os ponto medianos dos intervalos de previsão), acelerando para
0,5% em 2008. A previsão de crescimento económico em 2007 foi mantida em 2,1%,
que é também o valor esperado para a progressão do PIB no ano fiscal de 2008.
Como já vem sendo habitual, o Banco Central divulgou, em paralelo, o diagnóstico
dos riscos para os objectivos de crescimento sustentado e a estabilidade de preços e
a sua implicação para o curso futuro da política monetária. O Banco Central espera que
a economia japonesa se mantenha na trajectória de crescimento sustentado e estabilidade de
preços subjacente ao cenário central de previsão, justificando a continuação do ajustamento
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gradual em alta das taxas de juro. Os principais factores que poderão originar um desvio do
cenário central de previsão são, de acordo com o Banco Central, a possibilidade de um
abrandamento mais forte do que o esperado nos Estados Unidos (e, em sentido contrário,
uma expansão mais forte na China), movimentos exacerbados dos preços internacionais das
matérias-primas ou dos mercados financeiros, e eventuais alterações das condições de
procura e oferta no sector de tecnologias de informação a nível internacional.

O Governo japonês anunciou que está a preparar uma alteração das burocracias e
regulamentações relacionadas com o comércio internacional, de forma a aumentar a
competitividade

da

economia

japonesa.

Entre

as

medidas

em

estudo,

está

a

concentração num único processo da documentação necessária para o embarque e
desembarque de mercadorias e a uniformização de procedimentos em todos os portos do
país.

3.2. Economia Real

De acordo com os dados mais recentes das contas nacionais japonesas, no primeiro
trimestre verificou-se um abrandamento da actividade económica. A taxa de variação
trimestral do PIB reduziu-se para 0,6%, após 1,2% no quarto trimestre (a que correspondeu
uma descida de 2,2% para 2% na taxa de crescimento homóloga, em termos reais),
reflectindo sobretudo a evolução desfavorável do investimento, em particular no
sector privado (contributo de -0,1 ponto para a variação em cadeia do PIB, após 0,5 pontos
no quarto trimestre, face a valores de 0,2 e 0 pontos no caso da componente pública). O
consumo privado verificou um abrandamento apenas ligeiro (de uma taxa de variação
trimestral de 1,1% para 0,9%), tendo-se assistido a uma aceleração significativa da
procura externa líquida (contributo de 0,4 pontos para o crescimento trimestral do PIB,
após 0,1 ponto no quarto trimestre, correspondendo ao crescimento mais forte das
exportações e a uma ligeira quebra do volume importado).

O índice de preços no consumidor do Japão registou uma variação homóloga
negativa em Março (-0,1%, após -0,2% no mês precedente), pelo segundo mês
consecutivo,

tendo-se

verificado

uma

acentuação

do

ritmo

de

quebra

nos

indicadores de inflação subjacente (que excluem os bens alimentares e os combustíveis
ou apenas bens alimentares frescos).
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A taxa de desemprego nipónica manteve-se num mínimo de oito anos no mês de
Março (4%). À semelhança dos últimos meses, o número de desempregados e a população
activa evidenciaram alterações pouco significativas, determinando a estabilidade da taxa de
desemprego, cujo valor se mantém inalterado desde Novembro último, de acordo com os
dados mais recentes.

No que se refere aos indicadores avançados, a informação disponível sugere a
continuação de um crescimento moderado da economia japonesa nos próximos
meses. Em Abril observou-se uma recuperação do índice de confiança dos consumidores
(47,4 pontos, após 46,8 e 48,4 pontos nos dois meses precedentes), correspondendo a uma
avaliação mais favorável das principais subcomponentes, com destaque para a intenção de
compra de bens duradouros. Por sua vez, o indicador mensal de condições de negócio
aumentou para 40 pontos em Março, valor ainda abaixo da referência de expansão, que é de
50 pontos.

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 Abril
Dólares por

Libras por

Ienes por

Libras por

Ienes por

Euro

Euro

Euro

Dólar

Dólar

Segunda, 2

1,337

0,676

157,350

0,506

117,724

Quinta, 5

1,337

0,680

159,000

0,508

118,896

Terça, 10

1,343

0,680

160,050

0,507

119,209

Sexta, 13

1,353

0,681

160,550

0,503

118,645

Segunda, 16

1,355

0,681

161,960

0,502

119,528

Sexta, 20

1,361

0,679

161,450

0,499

118,661

Segunda, 23

1,356

0,678

160,910

0,500

118,691

Sexta, 27

1,364

0,682

162,760

0,500

119,299

Segunda, 30

1,361

0,683

162,820

0,502

119,677

Variação (1)

2,15%

0,43%

3,50%

-1,69%

1,31%

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

Em Abril acentuou-se o movimento de apreciação do euro nos principais câmbios,
atingindo máximos históricos na cotação com o dólar e o iene. A descida do dólar
face ao euro traduziu a perspectiva de uma redução das taxas de juro directoras da
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Reserva Federal para contrariar o abrandamento da economia norte-americana, ao mesmo
tempo que se espera a continuação do ajustamento em alta das taxas de referência do BCE.
A moeda norte-americana registou ainda um mínimo de 26 anos relativamente à
libra. No caso do iene, o enfraquecimento verificado traduziu sobretudo a divulgação de
alguns dados económicos menos favoráveis no Japão.

A variação das principais taxas de câmbio no conjunto do mês foi a seguinte: apreciação do
euro face ao iene, ao dólar e à libra (3,5%, 2,15% e 0,43%, respectivamente) e da libra em
relação à moeda norte-americana (1,69%); depreciação de 1,31% do iene no câmbio com o
dólar.

Após três meses consecutivos de apreciação face ao dólar, o euro cotou-se no valor
mais alto desde que a moeda única foi criada, em 1999 (1,3649 dólares por euro, no
dia 25 de Abril), tendo também renovado máximos históricos no câmbio com o iene (162,82
ienes por euro, no dia 30 de Abril). Os ministros das Finanças dos países da zona euro
consideraram na reunião do Ecofin de Abril que a economia europeia está
suficientemente forte para acomodar o efeito da apreciação gradual do euro, o que
conferiu ainda maior suporte ao movimento ascendente da moeda europeia. O euro verificou
também uma apreciação mensal face à libra, mas bastante menos acentuada do que nos dois
câmbios anteriormente referidos.

O recuo do iene face ao euro e ao dólar em Abril reflectiu a evolução negativa do
índice de preços nipónico, reduzindo as perspectivas de uma subida próxima da taxa
directora do Banco do Japão, e ainda a recuperação gradual das operações de carrytrade (financiamento em moedas com baixa taxa de juro, como a japonesa, e aplicação em
divisas de maior rentabilidade) com o restabelecimento da confiança nos mercados
accionistas. A descida da moeda nipónica conduziu a um novo mínimo histórico face ao
euro, como já foi referido, e ainda à cotação mais baixa em 4 anos relativamente ao
dólar norte-americano.

A libra inglesa, apesar do recuo mensal face ao euro, apreciou-se para um máximo
de 26 anos face ao dólar, a reflectir a forte possibilidade de subidas adicionais das
taxas de referência do Banco de Inglaterra em virtude dos valores acima do esperado da
inflação no Reino Unido.
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4.2 Mercados Bolsistas Internacionais
Os mercados accionistas internacionais observaram valorizações acentuadas no mês
de Abril, que traduziram a perspectiva de uma descida das taxas de referência da
Reserva Federal em face do abrandamento da economia norte-americana, para além
do anúncio de novas operações de concentração e da divulgação de bons resultados pelas
empresas. Apenas a bolsa de Tóquio evidenciou uma variação mensal pouco significativa no
seu índice de referência, que foi influenciado pela divulgação de alguns indicadores
económicos menos favoráveis no Japão.
Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones Industrials (DJI) verificou um ganho mensal
de 5,7% (o mais elevado desde Dezembro de 2003), atingindo um máximo histórico no
final de Abril, já acima dos 13 mil pontos. Por sua vez, o índice tecnológico Nasdaq
valorizou-se 4,3% (para um máximo de seis anos), o que elevou para 4,6% o ganho
acumulado em 2007 (valor sensivelmente igual ao registado pelo DJI).
A subida do mercado accionista reduziu a pressão de compra no mercado de dívida
pública ao longo da primeira quinzena, mas o movimento inverteu-se até final do
mês com os sinais de abrandamento da economia norte-americana, acabando por observarse uma variação ligeira da yield das obrigações do Tesouro a dez anos no cômputo de Maio
(de 4,65% na primeira sessão do mês para 4,63% na última).

Estados Unidos - índice Dow Jones Industrials
Máximo histórico
13120,94

13400
12786,64

12600
12200
11642,65

11800

12050,41

11400
11000
10600

12/04/07

26/03/07

07/03/07

16/02/07

30/01/07

11/01/07

25/12/06

06/12/06

17/11/06

31/10/06

12/10/06

25/09/06

06/09/06

18/08/06

01/08/06

13/07/06

19/05/06

02/05/06

13/04/06

27/03/06

08/03/06

17/02/06

31/01/06

12/01/06

26/12/05

07/12/05

18/11/05

26/06/06

10706,14

10406,77
01/11/05

10200

07/06/06

Índice (em pontos)

13000

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

Maio,

as

bolsas

europeias

continuaram

a

ser

impulsionadas

pelo

bom

desempenho económico da região e pelo anúncio de operações de concentração,
com destaque para a fusão entre o banco britânico Barclays e o holandês ABN Amro.
O anúncio de fusão não forneceu um grande impulso ao índice inglês Ftse-100, que foi
influenciado sobretudo pela perspectiva de novos aumentos das taxas de referência do Banco
de Inglaterra, acabando por registar um ganho de apenas 2,2% no conjunto do mês. Em
contraste, o índice alemão Dax Xetra verificou uma valorização de 7,1% (a mais acentuada
desde Dezembro de 2003), a reflectir o bom desempenho da economia alemã.

Alemanha e Reino Unido
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Nota: gráfico elaborado a partir das cotações do índice no fecho de cada sessão, e não de forma contínua

O índice nipónico Nikkei-225 valorizou-se 0,7% em Maio, bastante abaixo das
subidas observadas nos principais índices europeus e norte-americanos, o que
traduziu alguns receios quanto ao andamento da actividade económica no Japão.
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4.3 Mercados de Matérias-Primas

Brent (Mar do Norte)
Algodão

2004

2005

2006

1T 07

Mar-07

Abr-07

38,3

54,4

65,4

58,1

62,1

67,4

62

55

58

58

58

57

Alumínio (99,7% pureza)

1719

1901

2573

2798

2757

2817

Cobre

2863

3676

6731

5957

6465

7753

882

974

1288

1783

1909

1984

13821

14778

24126

41342

46125

49957

Estanho

8481

7385

8755

12669

13787

13953

Zinco

1048

1381

3266

3454

3256

3567

Chumbo
Níquel

Minério de Ferro (Fe)
38
65
77
77
77
77
Fonte: Fundo Monetário Internacional
Cotações Spot; média das cotações diárias, excepto no caso do algodão (média das cotações semanais).
Unidades: brent: dólares por barril; algodão: cêntimos de dólar (cts USD) por libra de peso (1 libra de peso equivale
a 453,6 gramas); alumínio (grau de pureza mínimo de 99,5%), cobre, chumbo, níquel, estanho, zinco: dólares por
tonelada; minério de ferro: cts USD por 1% Fe DMTU (Dry Metric Ton Unit), tendo o minério Carajas Fines (Brasil)
um conteúdo de 67,55% Fe DMTU – por exemplo, uma cotação de 77 cts USD / DMTU (Carajas) equivale a 52,01
USD / tonelada.
(1)
os preços do Minério de ferro são estabelecidos em cada ano pelas três principais empresas a nível mundial
(CVRD, Rio Tinto e BHP Militon), constituindo a referência para os restantes produtores; deste modo, as cotações
apenas variam anualmente.

A cotação média do brent aumentou pelo terceiro mês consecutivo em Abril (subida
mensal de 8,5%, para 67,4 dólares por barril), atingindo o valor mais elevado desde
Agosto do ano passado. A tendência de subida intensificou-se depois da Agência
Internacional de Energia ter estimado uma quebra acentuada dos stocks de petróleo dos
países desenvolvidos no primeiro trimestre. Adicionalmente, verificaram-se receios de
perturbação de oferta relacionados com o programa nuclear iraniano, com uma tentativa de
destruição de instalações petrolíferas sauditas e com a possibilidade de novos ataques a
oleodutos na Nigéria em face da realização de eleições presidenciais naquele país.

No algodão, o preço médio verificou um recuo mensal de 1,7% em Abril (para 57
cêntimos de dólar por libra de peso), a reflectir previsões de que o aumento da
produção mundial poderá criar o maior excedente em 21 anos. A expectativa de uma
menor colheita nos Estados Unidos terá evitado uma quebra mais acentuada do preço do
algodão.

As cotações dos metais evidenciaram um aumento generalizado em Abril, situandose em máximos históricos nalguns casos (níquel e chumbo).
O cobre registou a subida mensal mais acentuada (perto de 20%, em termos médios), em
reflexo do baixo nível de stocks e do anúncio de uma greve no sector mineiro do Perú. No
caso do níquel, a progressão de 8,3% foi influenciada pela possibilidade de uma paragem na
produção de uma mina canadiana. Por sua vez, o zinco verificou um aumento de 9,3% na sua
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cotação em Abril, mas que não chegou para compensar o recuo dos últimos meses (desde o
início do ano, o preço deste metal recuou perto de 19%). A cotação do chumbo valorizou-se
3,9% em Abril, depois de uma companhia canadiana responsável por 3% da produção
mundial ter interrompido as suas exportações em consequência de uma investigação de
envenenamento por chumbo.
O preço do estanho verificou uma desaceleração em Abril (subida mensal de apenas 1,2%,
após 7% e 13,8% nos dois meses precedentes), influenciado pela melhoria da oferta na
Indonésia que, recorde-se, tem vindo a reduzir a produção devido ao fecho de minas ilegais.
Por último, refira-se o aumento de 2,2% da cotação do alumínio em Abril. Neste caso,
destaca-se o aumento da procura por parte da indústria automóvel devido a razões
ambientais (procura de materiais mais leves para produzir carros com menor consumo de
combustível).

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

O director geral da OMC, Pascal Lamy, aproveitou os encontros realizados com o
Banco Mundial para, uma vez mais, insistir na necessidade de as negociações sobre
a liberalização do comércio progredirem. Pascal Lamy alertou os líderes de vários países
para o momento difícil por que a Ronda de Doha está a passar, chamando à atenção para que
o optimismo gerado com a decisão do reatamento das negociações, em Fevereiro, não ter
ainda surtido efeitos concretos.

Realizou-se em Nova Delhi uma mini reunião ministerial com o intuito de se darem
novos passos no âmbito da Ronda de Doha. No encontro, estiveram representantes da
UE, EUA, Brasil, Índia, Japão e Austrália. As principais potências comerciais do mundo
chegaram a um acordo para acelerar as negociais e concluir um novo acordo até final do
corrente ano.

Os EUA apresentaram formalmente duas queixas contra a China na OMC, devido às
práticas de pirataria e às restrições impostas por aquele país à venda de livros,
músicas, filmes e software produzido nos EUA. A China reagiu, referindo que a actuação
norte-americana vai afectar seriamente a cooperação que as duas partes já construíram no
domínio da propriedade intelectual e alertou para a influência negativa que terá nas relações
comerciais bilaterais.
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De acordo com a OMC, o comércio mundial de mercadorias evidenciou uma
expansão de 8% no ano passado (acima dos 7% anteriormente previstos), esperando-se
para este ano um abrandamento para 6%. O resultado do ano passado foi o segundo
melhor desde 2000.
No ranking de exportações, destacou-se a Alemanha, com uma quota de 9,2%,
seguindo-se-lhe os EUA (8,6%) e a China (8%). Do lado das importações, a
liderança coube aos EUA, com uma quota de 15,5%, seguindo-se-lhes a Alemanha
(7,4%) e a China (6,4%). Estas posições foram iguais às observadas em 2005.
A participação dos países em desenvolvimento no comércio mundial subiu para 36%, o que
traduz um resultado historicamente alto.

A Comissão Europeia obteve dos Estados-membros um mandato formal para iniciar
as negociações com vista a uma nova geração de acordos de comércio livre com a
Índia, a Coreia do Sul e a ASEAN.

Os Estados Unidos estabeleceram um acordo de comércio livre com a Coreia de Sul.
O acordo prevê, nomeadamente, a eliminação das tarifas à importação de automóveis
coreanos por parte dos Estados Unidos e a redução das barreiras à entrada de empresas
financeiras norte-americanas no mercado sul-coreano.

4.5. Organizações Económicas Internacionais

Numa reunião realizada em Washington, os representantes do G7 enfatizaram a
necessidade de se chegar a um acordo nas negociações sobre a liberalização do
comércio global. Relativamente à apreciação da economia mundial, o comunicado
que resultou do encontro refere que se atravessa um período de crescimento
robusto e mais equilibrado. Esta avaliação positiva tem em conta, porém, os riscos que
assolam a economia mundial: a volatilidade dos preços do petróleo, o aumento de pressões
proteccionistas e a vulnerabilidade dos mercados financeiros.
Os representantes dos sete países mais ricos do mundo, debruçaram-se igualmente sobre a
reforma do FMI, assinalando que as quotas dos seus membros, especialmente dos mais
dinâmicos, muitas vezes mercados emergentes, deviam reflectir melhor o seu peso e o seu
papel relativo na economia mundial.

A Alemanha, que este ano assume a presidência do G8, vai incluir a temática da
protecção do clima na próxima reunião do grupo dos sete países mais ricos do
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mundo e da Rússia, a realizar-se em Junho. A decisão foi anunciada após o acordo
alcançado por especialistas do Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática para o
relatório sobre a vulnerabilidade e o impacto que este processo terá no meio ambiente e na
sociedade.

Os ministros de Cooperação Económica da União Europeia discutiram com os
representantes do grupo de países da África, Caraíbas e Pacífico (ACP) a renovação
dos Acordos de Parceria Económica. Recorde-se que no final deste ano expira um
importante acordo entre a UE e os Estados do ACP, que garante a estes últimos preferências
comerciais e tarifas alfandegárias mais baixas.
A UE propôs a eliminação total das barreiras comerciais para a importação de produtos
oriundos dos países ACP, defendendo que esta nova etapa na aproximação das relações
comerciais poderá constituir um poderosos incentivo à integração regional destes países e,
por esta via, a uma maior participação das economias africanas no comércio internacional.
A eliminação das barreiras comerciais entrará em vigor no início de 2008 e será aplicada a
todos os produtos, à excepção do açúcar e do arroz, que terão um período de transição até
2015. Haverá ainda uma excepção para produtos oriundos da África do Sul, que continuarão
sujeitos a restrições na importação.
Note-se que, no âmbito do actual regime comercial, os 40 países do ACP menos
desenvolvidos beneficiam já de isenção de tarifas e de quotas para as respectivas
exportações, sendo que os restantes 37 países da região dispõem de um tratamento tarifário
preferencial no quadro do Acordo de Cotonou. Já as relações com a África do Sul, encontramse regulamentadas por um acordo regional específico.
A oferta de Bruxelas não obriga a igual abertura por parte dos países ACP a produtos
europeus, mas as regras da OMC impõem que estes Estados abram gradualmente os seus
mercados.

De acordo com o Banco Mundial, os países em desenvolvimento cresceram mais
intensamente na década compreendida entre 1995 e 2005 do que nas duas décadas
anteriores e cresceram a um ritmo superior ao dos países de rendimento elevado. A
produção mundial atingiu 61 biliões de dólares em 2005, medida em paridades de poder de
compra, o que reflecte um crescimento de 45% face ao valor alcançado em 1995. A quota
dos

países

em

desenvolvimento

cresceu

de

39%

para

46%.

As

economias

em

desenvolvimento do sudeste asiático e na região do Pacífico acentuaram o seu crescimento,
duplicando o seu output e aumentando a sua quota de 13% para 19%. Uma maior integração
nos mercados mundiais, o melhor funcionamento dos mercados internos e o aumento da
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procura por matérias-primas têm contribuído para a aceleração do crescimento dos países em
desenvolvimento.

Previsões da Primavera do FMI
PIB

Inflação

Tx. Desemprego

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008

EUA

3,3

2,2

2,8

3,2

1,9

2,5

4,6

4,8

5,0

Zona Euro

2,6

2,3

2,3

2,2

2,0

2,0

7,7

7,3

7,1

2,3

1,9

0,2

0,3

0,8

4,1

4,0

4,0

Japão
2,2
Taxas de variação anual

Segundo as Previsões da Primavera do FMI, a economia mundial continuará a
apresentar um crescimento robusto (4,9%) em 2007 e em 2008, embora com algum
abrandamento face à expansão de 2006 (5,4%). As projecções para 2007 e 2008
encontram-se em linha com o anteriormente perspectivado e a estimativa para 2006 foi
revista ligeiramente em alta.
Os riscos subjacentes às actuais projecções continuam a ser em sentido descendente, apesar
de menos intensos do que o apontado nas anteriores previsões, uma vez que a descida dos
preços do petróleo desde Agosto passado e condições financeiras favoráveis a nível global
permitiram limitar a repercussão da crise no sector imobiliário norte-americano e conter as
pressões inflacionistas. Entre os principais riscos que continua a subsistir a nível global,
podem destacar-se: um abrandamento mais acentuado na economia norte-americana se o
desempenho do sector da construção residencial continuar a deteriorar-se, um aumento da
volatilidade nos mercados financeiros, a possibilidade das pressões inflacionistas se
revitalizarem caso os outputs gaps continuarem a baixar e a possibilidade de ocorrer um
ajustamento desordenado dos desequilíbrios macroeconómicos mundiais. Numa perspectiva
de longo prazo, o Fundo realça algumas tendências que podem comprometer o andamento da
produtividade, de que são exemplo o envelhecimento das populações, a crescente resistência
à intensificação do processo de globalização e as consequências ambientais de um processo
de rápido crescimento económico.
Entre 2006 e 2008, o abrandamento nas economias mais avançadas será mais
pronunciado nos EUA (que, de uma taxa de crescimento de 3,3%, passarão para
2,8%), sendo mais moderado na zona euro (cuja taxa de crescimento passará de
2,6% para 2,3%) e no Japão (país para o qual se espera uma ligeira aceleração em
2007, com a taxa de variação do PIB a passar de 2,2% para 2,3%, voltando a
registar-se uma desaceleração em 2008, para 1,9%).
Para a economia norte-americana, as actuais projecções incorporam uma revisão em baixa de
0,7 p.p. no crescimento previsto para 2007, que se prende, fundamentalmente, com a revisão
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da previsão para o investimento residencial. Com o crescimento durante o corrente ano a
permanecer abaixo do potencial, as pressões inflacionistas continuarão contidas, embora não
se devam descurar os riscos de resultados superiores aos previstos. A taxa de inflação deverá
baixar de 3,2%, em 2006, para 1,9% em 2007. Para 2008, é esperado um aumento para
2,5%. O défice da balança corrente, embora registe algum desagravamento (passando de
6,5% do PIB em 2006 para 6% em 2008), permanecerá elevado. No caso da economia norteamericana, os riscos das actuais projecções são essencialmente no sentido descendente e
prendem-se, sobretudo, com um abrandamento maior do que o esperado nos preços das
habitações, o que poderá conduzir a piores resultados no investimento residencial e no
consumo.
Na zona do euro, espera-se que o abrandamento previsto para o horizonte de projecção
permita, de qualquer modo, um crescimento superior ao seu potencial. A desaceleração
prevista deverá reflectir algum aperto tanto ao nível monetário como orçamental e um menor
contributo externo para o crescimento. A inflação deverá baixar 0,2 p.p. em 2007, para 2%,
permanecendo neste nível em 2008.
Na economia japonesa, a ligeira aceleração da actividade económica em 2007 deverá ser
impulsionada pelo consumo, que compensará a estabilização nas exportações. Os riscos das
projecções para a economia nipónica são globalmente equilibrados. Do lado ascendente
destaca-se o fortalecimento dos indicadores do sector empresarial, que se pode traduzir num
maior investimento e emprego, e uma redução mais acentuada nos preços do petróleo, que
pode impulsionar o consumo. Por seu turno, do lado descendente, permanece incerta a
robustez no consumo, enquanto um abrandamento mais forte do que o esperado nos EUA
pode enfraquecer as exportações nipónicas. Nos mercados emergentes e economias em
desenvolvimento, apesar do abrandamento esperado, o ritmo de crescimento
continuará a ser vigoroso, destacando-se o comportamento da China (com taxas de
crescimento de 10%, em 2006, e 9,5%, em 2007) e da Índia (com uma progressão média
de 8,2% naqueles dois anos). A balança corrente destes países continuará a evidenciar
excedentes significativos. O crescimento nesta região deverá continuar a beneficiar das
condições financeiras favoráveis e dos preços das matérias-primas, que permanecerão
elevados, apesar das recentes reduções.

No seu mais recente relatório sobre estabilidade financeira, o FMI refere ter existido
um aumento do risco nos mercados financeiros e de crédito nos últimos seis meses.
Esse acréscimo de risco resultou fundamentalmente dos problemas associados ao
sector imobiliário norte-americano e à vaga de aquisições de empresas por parte de
fundos de capital de risco, financiadas principalmente com a emissão de dívida.
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A minimizar os efeitos desta avaliação sobre a estabilidade financeira global, esteve a
diminuição dos riscos por parte dos mercados emergentes, em resultado de uma situação
macroeconómica mais estável e a uma melhoria do perfil da sua dívida soberana.

Integrado no relatório Mundial de Primavera, um estudo do FMI revela que a mãode-obra que compete no mercado mundial quadruplicou nos últimos 25 anos. Este
crescimento influenciou, em países como Portugal, em que o peso das indústrias de mão-deobra intensiva é elevado, a contenção de salários e de emprego. Para fazer face a esta
problemática, o FMI recomenda que os países invistam na educação e reforcem o sistema de
segurança social.

Previsões da Primavera da Comissão Europeia
PIB
UE 27
EUA

Inflação

Tx. Desemprego

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008

3

2,9

2,7

2,3

2,2

2,1

1,5

1,4

1,1

3,3

2,2

2,7

3,2

2,3

1,9

1,9

1,3

0,6

2,3

2,1

0,2

0

0,4

0,4

0,3

0,3

Japão
2,2
Taxas de variação anual

As Previsões da Primavera da Comissão Europeia corroboram, com apenas ligeiras
diferenças, as projecções do FMI. Segundo a Comissão, a economia mundial deverá
continuar a apresentar um forte dinamismo em 2007 e 2008, com taxas de
crescimento de 4,8% em ambos os anos. O comércio mundial deverá também registar
um menor crescimento, passando a sua taxa de variação de 8,5% em 2006 para cerca de
7,75% nos dois anos seguintes. Esta evolução reflectirá, essencialmente, um abrandamento
das importações no continente americano, enquanto na Ásia o crescimento das importações
manter-se-á robusto.
A desaceleração esperada para o horizonte de projecção prende-se, sobretudo, com a
economia norte-americana e, mais especificamente, com o processo de ajustamento por que
está a passar o sector imobiliário.
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ECONOMIA NACIONAL
1. Envolvente Política, Social e Económica

Projecções Macroeconómicas

Previsões Económicas de Primavera 2007 – COMISSÃO EUROPEIA

Produto Interno Bruto

2006

2007

2008

1,3

1,8

2,0

Consumo Privado

1,1

1,3

1,5

Consumo Público

-0,3

-0,1

0,3

Formação Bruta Capital Fixo

-1,6

0,4

2,9

Exportações Bens e Serviços

8,8

6,8

5,9

Importações Bens e Serviços

4,3

3,6

4,2

Inflação (Índice Harmonizado)

3,0

2,3

2,3

Deflator do PIB

2,9

2,7

2,5

Emprego

0,7

0,7

0,8

Taxa de Desemprego (% pop. activa)

7,7

7,7

7,5

Custos Salariais Unitários

2,4

2,7

2,8

Bal. Corrente + Bal. Capital (% PIB)

-8,7

-8,4

-8,0

Saldo Orçamental do SPA (% PIB)

-3,9

-3,5

-3,2

Dívida Pública (% PIB)

64,7

65,4

65,8

Taxas de variação anual, salvo indicação em contrário

De acordo com as Previsões da Primavera da Comissão, a actividade económica em
Portugal deverá acelerar neste e no próximo ano para taxas de crescimento real de,
respectivamente, 1,8% e 2%, depois de em 2006 ter registado uma progressão de
1,3%. As actuais projecções incorporam uma revisão em alta face às anteriores previsões da
CE (de 0,3 p.p. tanto para 2007 como para 2008), encontrando-se em linha com as previsões
do Governo (constantes na última actualização do Programa de Estabilidade e Crescimento)
no que se refere ao presente ano e menos optimistas relativamente ao próximo.
Durante o horizonte de previsão, a procura interna dará um contributo crescente
para o crescimento do PIB, enquanto a procura externa terá uma importância
decrescente e claramente mais modesta.
Do lado da procura interna, é esperada uma recuperação no consumo privado, cujo
crescimento deverá acelerar 0,2 p.p. tanto em 2007 como em 2008, atingindo neste último
ano uma expansão de 1,5%. Apesar de positiva, esta evolução não deixará de ser moderada
e assume como pressupostos condições financeiras mais restritivas por parte das famílias, em
resultado dos elevados níveis de endividamento alcançados, e um crescimento moderado dos
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salários e das transferências sociais. Para o consumo público, prevê-se ainda uma queda
marginal no corrente ano (-0,1%), verificando-se em 2008 uma variação positiva, embora
pequena (0,3%). Quanto à formação bruta de capital fixo, depois de dois anos de quebras,
passará a evidenciar uma variação positiva já em 2007 (0,4%), reforçando o movimento de
recuperação no próximo ano (2,9%). No entanto, a componente de investimento relativa à
construção registará ainda uma diminuição em 2007.
As exportações verão o seu crescimento baixar 1,45 p.p. na média dos dois anos, atingindo
uma taxa de variação de 5,9% em 2008. Apesar do abrandamento, o crescimento das
exportações continuará robusto, beneficiando ainda de uma procura externa favorável e de
uma orientação para mercados em maior crescimento. Por seu turno, as importações
abrandarão 0,05 p.p. na média dos dois anos, atingindo uma variação de 4,2% em 2008.
Apesar do abrandamento nas exportações, o rácio do défice da balança comercial no
PIB registará uma melhoria ao longo do horizonte de previsão, facto que contribuirá
para a redução gradual do rácio das necessidades de financiamento da economia no
PIB (que passará de 8,7% em 2006 para 8% em 2008). No entanto, tal contributo será
parcialmente compensado pela continuação do agravamento do défice da balança de
rendimentos, em resultado do aumento da dívida externa. Refira-se que as actuais projecções
colocam as necessidades de financiamento da economia em níveis mais elevados do que nas
anteriores previsões.
No mercado de trabalho, tanto o emprego como a taxa de desemprego deverão
manter um desempenho estável em 2007 (com o emprego a crescer 0,7% e a taxa de
desemprego a situar-se em 7,7%), sendo esperado, para 2008, uma ligeira aceleração no
crescimento do emprego (para 0,8%) e uma pequena redução na taxa de desemprego (para
7,5%).
A

taxa

de

inflação,

medida

pelo

IHPC,

deverá

baixar

0,7

p.p.

em

2007,

estabelecendo-se em 2,3%, mantendo-se neste nível no ano seguinte. Este
comportamento beneficiará da moderação dos preços das importações e de uma procura
interna genericamente contida, mas continuará a colocar Portugal em desvantagem face à
média da zona do euro.
As previsões para o défice público são agora menos pessimistas que as avançadas no Outono,
apontando-se para uma melhoria de 0,4 p.p. em 2007, para 3,5% do PIB. O esforço de
consolidação orçamental prosseguirá em 2008, ano em que as despesas revelarão uma
variação inferior à do PIB, o que permitirá que o défice baixe para 3,2% do PIB.
Como resultado de défices públicos ainda elevados e de um crescimento nominal do PIB
reduzido, o rácio da dívida pública no PIB continuará a aumentar, ainda que mais
moderadamente que no passado recente.
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As mais recentes previsões do FMI apontam para um crescimento real do PIB de
1,8% em 2007 e de 2,1% em 2008. Estas projecções são, assim, idênticas às da CE para
o presente ano, sendo marginalmente mais optimistas para 2008. Por comparação com as
anteriores perspectivas do FMI, procedeu-se agora a uma revisão em alta (de 0,3 p.p.) no
crescimento do PIB para 2007.
De acordo com o Fundo, a taxa de inflação, medida pelo deflator do PIB, deverá subir
0,1 p.p. em 2007, passando a estabelecer-se em 3%, baixando no ano seguinte para
2,4%.
Quanto à taxa de desemprego, é esperada uma melhoria de 0,3 p.p. em 2007 e de
0,1 p.p. em 2008, ano em que se situará em 7,3%.
Relativamente ao rácio da balança corrente no PIB, é apontada uma melhoria de 0,4
p.p. em 2007, para 9,1%, mantendo-se neste nível em 2008.
Contas Públicas
Em Abril, o Eurostat reviu em alta o défice das contas públicas nacionais em 2005 de
6% para 6,1% devido à contabilização como despesa pública de transferências de
capital para os hospitais-empresa. De acordo com o organismo oficial de estatística, as
entradas de capital em empresas públicas devem contar como despesa quando o Estado não
se comporta como accionista privado e há dúvidas sobre a rentabilidade do projecto em
causa, algo que só se consegue avaliar passado algum tempo. Caso essas condições se
repitam em 2006, poder-se-á assistir a uma revisão de magnitude semelhante no
défice público desse ano.

Estimativa de Execução Orçamental do Estado – de Janeiro a Abril de 2007
Jan-Abril
2006

Jan-Abril
2007

variação
homóloga

Receita corrente

10315,8

11216,6

8,7%

Despesa corrente

11978,5

12631,1

5,4%

Saldo corrente

-1662,7

-1414,5

-14,9%
-54,2%

Receita de capital

130,1

59,6

Despesa de capital

1035,4

1087,6

5,0%

Saldo de capital

-905,3

-1028

13,6%

Saldo de execução orçamental

-2568

-2442,5

-4,9%

Saldo primário
-1376,1
-1134,7
-17,5%
valores em milhões de euros (m.e.)
Nota: os valores de despesa excluem gastos de anos anteriores, activos financeiros, passivos financeiros e a
transferência para o Fundo de Regularização da Dívida Pública.
Fonte: Direcção-geral do Orçamento – Boletim de Execução Orçamental
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De acordo com a síntese de execução orçamental de Abril, o défice do subsector Estado
reduziu-se 4,9% (cerca de 125,5 m.e.) nos quatro primeiros meses do ano, em termos
homólogos, passando para 2442,5 m.e.
Este comportamento reflectiu a melhoria do saldo corrente em 248,2 m.e., que mais do que
compensou a descida do saldo de capital (em 122,7 m.e.).

A receita fiscal verificou uma subida homóloga de 6,2% no período em apreço,
repartida entre 5,8% nos impostos directos (com o IRS a aumentar 5,9% e o IRC 8,5%)
e 6,4% nos impostos indirectos, em que se destacou sobretudo a subida de 9% na
cobrança de IVA. O relatório de execução salienta ainda que a progressão de 1,7%
observada no Imposto sobre Produtos Petrolíferos se deveu à actualização da taxa de imposto,
mantendo-se a quebra das quantidades consumidas.
As receitas não fiscais verificaram um aumento pronunciado (29,3%), mas que
reflectiu uma alteração contabilística ao nível do Ministério da Justiça, onde foram
integradas as receitas e despesas dos cartórios e conservatórias públicas.

No lado da despesa corrente, a progressão homóloga de 5,4% resultou, em larga
medida, das subidas de 6,2% nas transferências (em que se realça a evolução das
verbas para o Serviço Nacional de Saúde), de 2,7% na despesa com pessoal e de 14%
nas aquisições de bens e serviços (valor influenciado em alta pela alteração contabilística
atrás mencionada, o mesmo sucedendo na despesa com pessoal, de acordo com o relatório de
execução). Destacou-se ainda o acréscimo acima do previsto dos encargos correntes da dívida
(9,7%, face a uma previsão orçamental de 8,3%).
A despesa de capital aumentou 5% nos quatro primeiros meses de 2007, em
comparação homóloga, a reflectir a progressão de 7,2% nas transferências, onde se
realça a evolução das verbas para a EP – Estradas de Portugal.
Segundo a síntese de execução, o comportamento das transferências para a EP –
Estradas de Portugal e para o Serviço Nacional de Saúde explicou, em larga medida,
a progressão acima do orçamentado da despesa total nos quatro primeiros meses de
2007 (5,4%, face a uma previsão de 3%).

Apesar de tudo, o grau de execução da despesa total (30,8%) situou-se abaixo do
padrão de execução uniforme ao longo do ano (33,3%), o mesmo sucedendo no caso
da receita total (29,8%). Apenas a despesa de capital verificou uma execução um pouco
superior ao referido padrão (34,2%).
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Sistema Fiscal

No âmbito da sua actividade preventiva a Administração Fiscal enviou uma carta a 4.002
empresas que registaram prejuízos fiscais em 2004 e 2005 alertando para o facto
de, caso apresentem resultado nulo ou prejuízo fiscal relativamente ao exercício de 2006,
reunirem os pressupostos para estarem sujeitas a avaliação indirecta da matéria
tributável.

Os contribuintes com dívidas agregadas superiores a 1 milhão de euros vão passar a
ter um gestor. O gestor de devedor tem como função gerir a conta do contribuinte no
sentido do cumprimento de todas as suas obrigações fiscais. De acordo com o Ministério das
Finanças este novo Sistema Informático de Gestão de Devedores Estratégicos
(SIGIDE) deverá entrar em funcionamento a curto prazo.

As entidades que participem em procedimentos cuja decisão final depende de
serviços da administração do Estado podem ficar dispensadas de apresentar a
certidão comprovativa de situação tributária ou contributiva regularizada. Esta
informação passa a ser recolhida directamente pelo serviço público, por via electrónica, nos
sítios da Internet das Declarações Electrónicas e do Serviço Segurança Social Directa, após
prévio consentimento do titular dos dados.

Em consequência da alteração dos critérios de inclusão na lista de devedores ao
fisco, registou-se uma significativa evolução do número de contribuintes nela
incluídos. São agora 2003 os contribuintes singulares e 1234 os colectivos. Na última
actualização da lista de devedores foram, pela primeira vez, incluídos contribuintes com
dívidas fiscais da Madeira.
Desde que a lista começou a ser publicada em Junho de 2006, o Estado arrecadou
96 milhões de euros com os pagamentos de 3.500 contribuintes.

Um relatório da Direcção-Geral dos Impostos relativo às dívidas ao fisco e à
segurança social vendidas ao Citigroup, revela que o Estado português teve que
continuar a entregar novos créditos, que, no semestre de Setembro de 2006 a
Fevereiro de 2007, ascenderam a 214 milhões de euros. De acordo com o mesmo
relatório, os créditos cobrados até final de Fevereiro correspondem a 67 por cento do valor
previsto para esta fase da operação contratada em 2003.
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De acordo com as estatísticas de IRS e de IRC da Direcção-Geral dos Impostos relativas ao
período de 2003 a 2005, as empresas com menores proveitos são as que estão
sujeitas a uma taxa de tributação real mais próxima dos 25%. Por outro lado, às
empresas com proveitos entre os 150 mil e os 500 mil euros foi aplicada uma taxa
de tributação real de 20%.
Conclui-se das mesmas estatísticas que se mantém a tendência de a carga fiscal suportada
por trabalhadores por conta de outrem ser superior à que é suportada pelos trabalhadores
independentes.

A Administração Fiscal permitiu, em finais de 2006, que as empresas produtoras de
tabaco antecipassem a colocação no mercado de grandes quantidades de tabaco o
que evitou a aplicação da taxa de imposto em vigor em 2007. Com esta antecipação de
receita o valor do défice de 2006 sai beneficiado em cerca de 0,2 pontos percentuais do PIB.

Política Industrial e Comercial e Investimentos Públicos

O primeiro-ministro anunciou no Parlamento a criação de um regime jurídico
especial para os projectos com Potencial Interesse Nacional (PIN). Para os projectos
PIN a que o Estado, ouvidas as câmaras municipais, reconheça o estatuto de “importância
estratégica”, passará a existir um interlocutor único, uma apreciação simultânea por todas as
entidades administrativas envolvidas e uma decisão única e final, tomada num prazo máximo
de decisão entre 60 e 120 dias, por parte de uma “conferência decisória”.

De acordo com o balanço apresentado pelos ministros do Trabalho e Segurança Social e da
Educação, aderiram ao Programa Novas Oportunidades mais de 250 mil adultos, dos
quais 70,3% para concluir a sua formação ao nível do ensino básico e os restantes para
terminar a sua formação ao nível do ensino secundário

Tal como já anunciámos na edição anterior, o Conselho de Ministros definiu, na sua reunião
de 5 de Abril de 2007, a composição dos órgãos de coordenação e direcção política do
Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) e dos Programas Operacionais.
A Comissão Ministerial de Coordenação do QREN é composta pelos seguintes ministros:
•

Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional,
que coordena, enquanto responsável pelo desenvolvimento regional.

•

Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, que coordena a Comissão Ministerial de
Coordenação do PO Potencial Humano;
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•

Ministro de Estado e da Administração Interna, que coordena a Comissão Ministerial de
Coordenação do PO Factores de Competitividade;

•

Ministro das Obras Públicas, dos Transportes e das Comunicações, que coordena a
Comissão Ministerial de Coordenação do PO Valorização Territorial;

•

Ministro

da

Agricultura,

que

coordena

os

instrumentos

de

programação

do

desenvolvimento rural e das pescas;
•

Ministro de Estado e das Finanças.

O facto do novo Ministro da Administração Interna deixar de ser simultaneamente Ministro de
Estado deverá implicar um ajustamento nesta estrutura.
Serão chamados a participar nas reuniões da Comissão Ministerial de Coordenação do QREN
outros ministros relevantes em razão da matéria, bem como os representantes dos Governos
Regionais dos Açores e da Madeira, sempre que esteja em causa matéria de interesse
relevante para as Regiões Autónomas.
Podem ainda participar nas reuniões da Comissão Ministerial de Coordenação do QREN o
coordenador do Plano Tecnológico e o presidente da Associação Nacional dos Municípios
Portugueses.
Foi também definida a composição das comissões Ministeriais de Coordenação de cada um
dos Programas Temáticos bem como dos Programas Operacionais Regionais do Continente.

A Comissão Europeia aprovou a concessão de benefícios fiscais, no montante de 175
milhões de euros, a atribuir pelo Estado português à Portucel no âmbito de um plano
de investimentos cujo montante ascende a 857,2 milhões de euros.
Política Social e Laboral

A proposta de Lei dos regimes de vinculação, carreiras e remunerações dos
trabalhadores da função pública foi aprovada em Conselho de Ministros para
negociação e consulta.
Este novo regime que simplifica o regime de carreiras e de remunerações, fundindo
as carreiras gerais em três (foi possível integrar 75 carreiras existentes nas três agora
previstas) e consagrando uma tabela única de remunerações, cria um novo sistema de
gestão de recursos humanos que estará condicionado por objectivos, planos de
actividades e orçamentos, e abre a possibilidade de cedência de funcionários de serviços
públicos a empresas privadas, bem como, o recrutamento de trabalhadores do sector privado
para fazer face a necessidades provisórias de organismos públicos.
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O ministro das Finanças garantiu na Assembleia da República que em Julho estará
concluído o Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado,
incluindo neste processo a passagem de funcionários para a situação de mobilidade especial.
Recusando o atraso que tem sido apontado na implementação do programa, o ministro das
Finanças confirmou já terem sido aprovadas todas as leis orgânicas que permitem a reforma
dos organismos públicos e de já terem sido publicadas 141 delas, bem como, o facto de em
2006 ter sido superada a regra de uma entrada por cada duas saídas na Função Pública.

Aprovada em Conselho de Ministros para negociação e consultas, a proposta de Lei do
Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho da Administração Pública
(SIADAP) concretiza uma concepção integrada dos sistemas de gestão e avaliação e
prevê três componentes de avaliação de desempenho: dos serviços (em função da
eficiência e qualidade), dos respectivos dirigentes (de acordo com os resultados e
capacidade de gestão) e demais funcionários.
A submeter à aprovação da Assembleia da República após negociação com os
sindicatos da função pública, o novo sistema de avaliação deverá entrar em vigor
em Janeiro de 2008 e a produzir efeitos em 2009.

João Figueiredo, secretário de Estado da Administração Pública, confirmou que, após reuniões
com os sindicatos, a equipa do Ministério das Finanças, decidiu uniformizar os
regimes de horários e de férias dos funcionários públicos nomeados e contratados,
nivelando pelo regime que é mais favorável: todos os funcionários passam a
trabalhar 35 horas semanais e a gozar 25 dias de férias.

Em 2006 o Instituto do Emprego e Formação Profissional gastou 559,4 milhões de
euros em todas as áreas de intervenção, abrangendo um total de 352 mil das
pessoas inscritas nos centros de emprego, ou seja, 78% dos 452 mil desempregados
receberam apoio. O presidente do IEFP, confirmou o reforço das verbas destinadas às
políticas activas de emprego durante 2006. Os 20 milhões de euros gastos a menos na área
da formação profissional resultaram de uma maior racionalização de custos na contratação de
formadores externos, valores base de contratação mais eficientes e bolsas de formação mais
selectivas. Foram gastos 53 milhões de euros com estágios profissionais e 24 milhões de
euros com programas ocupacionais subsidiados, abrangendo, respectivamente 20 mil e 43 mil
pessoas.
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O ministro do Trabalho e da Solidariedade Social apresentou o Programa Rede
Inclusão, através do qual será disponibilizada formação aos beneficiários do
Rendimento

Social

de

Inserção

com

mais

dificuldades

em

termos

de

empregabilidade. Com esta nova estratégia para a inclusão social dos beneficiários do RSI o
Governo propõe-se qualificar 80 mil beneficiários até final de 2008, esperando-se que, em
2007, 18.500 destes beneficiários participem em programas de inserção profissional.

O Conselho de Ministros aprovou um regime de apoios na saúde adicionais ao
complemento solidário para idosos mais carenciados, através do qual o Estado terá
uma participação financeira em 50% do preço dos medicamentos e aparelhos necessários à
manutenção da saúde, com o objectivo de diminuir as carências económicas de 35 000
titulares do complemento solidário para idosos.

Dados do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social revelam que apenas 698
pensionistas, dos cerca de 1,5 milhões inscritos na Segurança Social, têm reformas
superiores a 12 Indexantes de Apoios Sociais, ultrapassando o tecto fixado nos 4.800 €,
o que produz um impacto quase nulo nas contas da Segurança Social.
De acordo com os mesmo dados, foram 158 mil os novos pensionistas do regime geral da
Segurança Social, o que corresponde a uma diminuição de 5,4% face ao ano anterior. Em
consequência de um nível salarial mais elevado e de um período de descontos mais longo, as
pensões atribuídas nos primeiros meses do ano aos novos beneficiários são, em média, de
470 €. A média para os restantes pensionistas é de 370 €.

Com o objectivo de reforçar e estimular o desenvolvimento científico através da criação de
emprego científico competitivo o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
lançou um concurso público internacional para a contratação de 1000 novos
investigadores doutorados por instituições científicas portuguesas.

Dados do IEFP revelam que no primeiro trimestre de 2007 se manteve a tendência de queda
do número de desempregados registados nos centros de emprego. Em Março eram
441.356 os registados nos centros de emprego, menos 38.808 que no período
homólogo.
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De acordo com dados do Eurostat referentes a 2006, os custos do trabalho em
Portugal tiveram, pelo segundo ano consecutivo, uma evolução mais moderada que
os verificados no resto da Europa. À taxa de 1,9 por cento registada no nosso país em
2006 contrapõe-se uma média de 2,9 por cento nos 27 países membros da União Europeia.

O ministro do Trabalho e da Solidariedade Social anunciou que, até ao final do ano,
o Governo vai apresentar à Assembleia da República um pacote de alterações à
legislação laboral com vista a uma maior competitividade da economia.

Sistema Monetário e Financeiro

Em Abril, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) registou a oferta
pública de aquisição voluntária lançada pelo Banco Comercial Português sobre a
totalidade das acções representativas do capital social do Banco BPI.
No início de Maio, o lançamento da operação em bolsa resultou na não concretização
do negócio, por vontade dos accionistas do BCP. O BCP conseguiu apenas que fossem
emitidas 191 ordens de venda, correspondentes a 3,9% do capital do banco.

Os três membros do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (Banco de
Portugal, CMVM e Instituto de Seguros de Portugal) aprovaram um memorando de
entendimento com vista à criação de um Comité Nacional para a Estabilidade
Financeira, destinado a criar planos de contingência para enfrentar potenciais crises no
sistema financeiro (decorrentes, por exemplo, da falência de um grande banco ou de um
desastre natural). Após a discussão e aprovação dos pormenores técnicos pelo Conselho
Nacional, a proposta será apresentada ao ministro das Finanças para validação final.

Associação Empresarial de Portugal

36

Relatório Mensal de Economia

2. Economia Monetária e Financeira
2.1. Taxas de Juro

TAXAS

Euribor

Obrigações do Tesouro

6 meses

12 meses

5 anos

10 anos

06: I

2,985

3,233

3,67

3,89

06: II

3,245

3,512

3,93

4,16

06: III

3,567

3,716

3,71

3,89

06: IV

3,853

4,028

4,01

4,13

07: I

4,043

4,177

4,07

4,20

Fevereiro 07

3,947

4,058

3,95

4,10

Março 07

4,043

4,177

4,07

4,20

Abril 07

4,135

4,298

4,18

4,28

5 Abril 07

4,071

4,211

4,10

4,24

13 Abril 07

4,097

4,259

4,22

4,38

20 Abril 07

4,108

4,276

4,20

4,34

27 Abril 07

4,132

4,293

4,23

4,35

30 Abril 07
4,135
4,298
4,18
4,28
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.

Em Abril prosseguiu a trajectória de subida das taxas de juro no mercado monetário
europeu, aumentando para máximos de quase seis anos. O BCE manteve as suas taxas
de juro de referência na reunião de Abril mas continuou a sinalizar que o ciclo de subidas não
está concluído, suportando o movimento ascendente das taxas Euribor, que se fez sentir
sobretudo nas maturidades mais longas, reflectindo-se no aumento da inclinação da curva de
rendimentos (o diferencial entre as taxas Euribor a 1 e 12 meses aumentou de 31,3 para 43,7
pontos base em comparação de final de mês). A taxa Euribor a seis meses registou um valor
médio mensal de 4,1% em Abril (o mais elevado desde Agosto de 2001), após 4% e 3,94%
nos dois meses precedentes. No final de Abril, as taxas Euribor apontavam para uma
nova subida de 25 pontos das taxas de referência do BCE em Junho.
No mercado secundário de dívida pública portuguesa, as yields seguiram a
tendência ascendente das taxas de juro de longo prazo no resto da Europa, em
reflexo dos bons indicadores económicos. Ao contrário do mercado monetário, o aumento das
taxas de juro incidiu com maior intensidade nas maturidades mais curtas, reduzindo a
inclinação da curva de rendimentos. As taxas de juro implícitas nas obrigações do Tesouro

Associação Empresarial de Portugal

37

Relatório Mensal de Economia

nacional a cinco anos aumentaram de 4,07% em Março para 4,18% em Abril, em comparação
de final de mês, enquanto no segmento dos dez anos a subida foi de apenas 8 pontos base,
para 4,28%. Em média mensal, as yields a 5 e 10 anos situaram-se em máximos de mais de
quatro anos (4,17% e 4,3%, respectivamente).

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 Abril)
Seg, 2

Quinta, 5

Terça, 10

Sexta, 13

Seg, 16

Sexta, 20

Seg, 23

Sexta, 27

Seg, 30

11.753,90 11.871,60 11.893,10 11.895,80 12.053,80 12.200,10 12.146,10 12.283,20 12.244,30
Índice composto pelo cabaz das 20 acções mais importantes do mercado, sujeito a uma revisão semestral;
Jan 1993 = 1000

Em Abril assistiu-se a uma forte subida do principal índice accionista nacional (mais
do que compensando a quebra ligeira verificada no mês precedente), que se situou num
máximo de quase sete anos, beneficiando da conjuntura favorável nos mercados
internacionais e da valorização acentuada de vários títulos com uma ponderação
elevada no índice. O PSI-20 registou uma progressão de 5,1% no conjunto do mês,
situando-se acima dos 12200 pontos pela primeira vez desde Julho de 2000. Desde o início do
ano, o PSI-20 valorizou-se 9,4%, o que constitui um dos ganhos mais elevados a nível
europeu.
O valor negociado na bolsa nacional recuou pelo segundo mês consecutivo em Abril
(9,3%), mas em termos homólogos observou-se um crescimento mais elevado,
alargando para 40,4% a subida em valor acumulado no ano.

O PSI-20 evidenciou um movimento de subida quase ininterrupto ao longo do mês,
tendo-se valorizado em 13 das 19 sessões de bolsa em Abril. A forte progressão do PSI-20
em Abril traduziu, em boa medida, as subidas de 14% do BCP (a reflectir a valorização
pelo mercado da perspectiva de insucesso da operação de aquisição lançada sobre o BPI) e de
18,3% da Sonae SGPS (influenciada sobretudo pelo anúncio de cisão da Sonae Capital),
títulos que assumem um peso significativo no índice. Destacaram-se ainda os ganhos de
10,5% da PTM, impulsionada pela perspectiva de cisão da PT (que se valorizou 4,4% no
conjunto do mês), de 7,7% da Jerónimo Martins (a beneficiar de recomendações de compra),
e

de

10,1%

da

Sonae.com,

que

anunciou

a

intenção

de

adquirir

operadores

de

telecomunicações mais pequenos em face do insucesso da operação de aquisição lançada pelo
Grupo Sonae sobre o Grupo PT.
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No que se refere a descidas, a perda mais significativa pertenceu ao BPI (3,1%), em
face da perspectiva de fracasso da operação de compra lançada pelo BCP. Verificou-se ainda
uma desvalorização de 1,1% na Brisa e um recuo pouco significativo na EDP (0,2%).

3. Economia Real
3.1. Actividade Económica Global

No seu Boletim Económico da Primavera, o Banco de Portugal (BdP) reviu em ligeira
alta (de 0,1 p.p.) a sua anterior estimativa para o crescimento do PIB em 2006, que
se terá situado em 1,3%. A progressão do PIB maior do que o anteriormente esperado
ficou a dever-se a um crescimento marginalmente maior na procura interna (0,2% nas
actuais projecções contra 0,1% nas anteriores), assistindo-se também a uma aumento mais
pronunciado tanto nas exportações como nas importações.
A subida da taxa de crescimento do PIB de 0,5% em 2005 para 1,3% em 2006
resultou, essencialmente, do forte aumento das exportações (que de uma taxa de
variação de 1,6% passaram para 9,1%), assistindo-se, em contraste, a uma menor
progressão na procura interna (que de uma taxa de crescimento de 0,8% passaram para
0,2%).
O abrandamento da procura interna justificou-se pelo menor crescimento do
consumo privado (em 1 p.p. para 1,1%) e pela passagem para uma variação
negativa no consumo público (de +2%, em 2005, para -0,3%, em 2006). A
desaceleração do consumo privado reflectiu o menor crescimento do consumo de bens não
duradouro e a retracção do consumo de bens duradouros. Na sua base estiveram os
aumentos da carga fiscal e das taxas de juro, bem como um crescimento da inflação superior
ao previsto no início do ano. Por sua vez, a quebra registada no consumo público resultou da
diminuição do número de funcionários públicos e prendeu-se com a necessidade de
consolidação orçamental. Já a FBCF, embora tenha continuado a exibir uma contracção,
apresentou uma evolução menos desfavorável que em 2005 (-2,1%, que compara com -3,1%
em 2005), justificada pela passagem para uma variação positiva na rubrica de investimento
empresarial (tendo-se, pelo contrário, observado quedas mais acentuadas que em 2005 nas
componentes pública e de habitação). Tanto o andamento do consumo privado como do
investimento por parte das famílias e das empresas espelham o processo de ajustamento à
participação na área do euro e à integração financeira da economia portuguesa.
Estes desenvolvimentos determinaram uma redução da procura interna para o PIB
de 0,8 p.p. para 0,3 p.p.
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Pelo contrário, no que toca ao contributo da procura externa líquida para o PIB,
após dois anos de contributo negativo, atingiu, em 2007, 1,1 p.p. (-0,3 p.p. em
2005), fruto da já referida forte expansão das exportações, que mais do que
compensou o efeito da aceleração das importações em 2 p.p. para 4,2%. A evolução
bastante favorável das exportações estendeu-se às mercadorias e aos serviços, destacandose nestes últimos, para além do turismo, os relacionados com os transportes, a construção e
a prestação de serviços técnico-profissionais. De referir que, ao contrário do que sucedeu nos
dois últimos anos, o acréscimo das exportações de mercadorias foi idêntico ao registado pelo
indicador da procura externa relevante, não se tendo verificado perdas de quotas de
mercado. O BdP alerta, contudo, para a incerteza quanto ao grau de sustentabilidade do
dinamismo das exportações registado em 2006. Relativamente às importações, o seu
comportamento esteve em linha com a evolução da procura global ponderada pelos
conteúdos importados.
A progressão do PIB em 2006 conduziu a uma aceleração no crescimento do
emprego, passando este de uma taxa de variação nula em 2005 para uma taxa de
variação de 0,7% em 2006, beneficiando o sector privado e, em particular, a indústria
transformadora.
O aumento observado no emprego permitiu que a taxa de desemprego verificasse
um aumento apenas marginal, passando de 7,6%, em 2005, para 7,7%, em 2007.
Por seu turno, a inflação, medida pela variação IHPC, aumentou de 2,1% para 3%,
depois de vários anos de redução. O acréscimo na taxa de inflação ficou a dever-se ao
aumento de impostos indirectos, à aceleração dos preços de importação de produtos não
energéticos e à evolução desfavorável dos preços dos bens alimentares não transformados. O
diferencial da inflação face à área do euro aumentou para 0,8 p.p. em 2006 (tinha sido nulo
em 2005), sendo de destacar o papel determinante da persistência de um crescimento dos
custos de trabalho por unidade produzida superior em Portugal.
O défice conjunto das balanças corrente e de capital registou um agravamento
apenas marginal (passando a situar-se em 8,7% do PIB), em resultado da
deterioração expressiva do défice da balança de rendimentos (fruto da evolução da
posição do investimento internacional da economia portuguesa e do aumento das taxas de
juro) e da redução do excedente da balança de capital (marcado pelo menor volume de
transferências da UE), conjugado com uma melhoria do défice da balança de bens e
serviços (para o que contribuiu a expansão das exportações).

De acordo com o indicador coincidente de actividade económica do BdP, ter-se-á
registado uma estabilização do ritmo de crescimento, em termos reais, da
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actividade económica nacional durante o primeiro trimestre do corrente ano. No
conjunto dos primeiros três meses do ano, a tvph do indicador situou-se em 1,4%, o que
representa o mesmo ritmo de crescimento do último trimestre de 2006 e resultou de uma
progressão mensal uniforme. Refira-se que este resultado é o mais elevado desde meados de
2004.

Já segundo a estimativa rápida do INE, a economia portuguesa acelerou no primeiro
trimestre de 2007, tendo o PIB registado uma variação real em cadeia de 0,8% e
uma variação real homóloga de 2,1%. O INE passou a divulgar esta estimativa,
aproximando-se dos principais países da UE relativamente à produção e divulgação atempada
dos indicadores económicos relevantes.

O indicador de clima económico do INE – indicador que sintetiza a informação
qualitativa referente aos principais ramos de actividade – subiu em Abril pelo
terceiro mês consecutivo, retomando a tendência ascendente iniciada em Outubro
de 2005, e que se reforçou a partir de Junho do ano passado. Todavia, este indicador
permanece abaixo da sua média de longo prazo.
Esta evolução foi acompanhada por um comportamento uniforme dos indicadores
sectoriais. No que respeita ao indicador de confiança da indústria transformadora, verificouse a quarta subida consecutiva que se insere na tendência ascendente iniciada em Junho de
2006, continuando este indicador acima da sua média de longo prazo. O comportamento no
mês de Abril resultou da apreciação favorável sobre a procura global e sobre as existências
em armazém. Pelo contrário, as opiniões sobre as perspectivas de produção revelaram uma
deterioração. Relativamente ao indicador de confiança para o comércio, a melhoria observada
pelo terceiro mês consecutivo está a permitir uma aproximação ao máximo dos dois anos
anteriores, estabelecido em Outubro passado. Ainda assim, o indicador permanece abaixo da
sua média de longo prazo. A evolução favorável do indicador ficou a dever-se a uma melhoria
na avaliação das existências e das perspectivas da actividade. Quanto ao indicador de
confiança para a construção, prolongou-se a tendência de recuperação iniciada em Janeiro,
registando-se agora o valor menos desfavorável desde Setembro de 2005. Tanto as opiniões
sobre a carteira de encomendas como sobre as perspectivas de emprego revelaram uma
melhoria. À semelhança do que se observa no indicador para o comércio, também no caso do
indicador de confiança para a construção o nível actual encontra-se abaixo da média de longo
prazo. Finalmente, o indicador para os serviços subiu pelo segundo mês consecutivo,
impulsionado por todas as suas componentes, retomando a tendência ascendente iniciada em
Agosto de 2005. Este indicador continua, assim, acima da sua média de longo prazo.
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Em termos de variação homóloga, todos os indicadores sectoriais continuaram a
evidenciar valores positivos, sendo de realçar as elevadas taxas de crescimento nos
indicadores de confiança para a indústria transformadora e para os serviços.

3.2. Procura Interna

Os dados mais recentes para os principais indicadores de conjuntura apontam para
algum ganho de dinamismo no consumo privado e no investimento no primeiro
trimestre do ano, devido, no primeiro caso, à rubrica de bens correntes e, no
segundo, ao quadro menos desfavorável na construção e ao andamento favorável na
componentes de máquinas e equipamento.

3.2.1. Consumo
Indic. Confiança dos Consumidores

Fonte 05: IV 06: I 06: II 06: III 06: IV Dez 06 Jan 07 Fev 07 Mar 07
INE
-41
-38
-36
-32
-31
-31,0
-31,4 -31,4 -33,2

(1)

DGEP

Venda de automóveis não comerciais
Importações de bens de consumo

(2)

Procura interna de bens de consumo

(1)

Volume de negócios do comércio retalho
Crédito ao consumo

(3)

(4)

-2,8

-2,4

-7,4

-2,6

-6,9

-12,7

-7,5

-8,9

0,0

INE

3,5

8,0

8,3

7,3

9,3

5,4

9

10

-

INE

-31

-31

-30

-30

-27

-27

-27

-25

-24

INE

0,6

0,0

-0,5

2,9

0,6

1,5

0,9

0,0

3,0

BP

2,0

4,1

5,6

7,1

8,5

9,6

11,6

11,9

-

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

De acordo com os mais recentes indicadores respeitantes ao consumo privado, este
agregado da procura interna terá registado um crescimento moderado no primeiro
trimestre do corrente ano, ligeiramente acima do registado no trimestre anterior,
embora as suas componentes tenham verificado um comportamento heterogéneo.
Na

despesa

em

bens

de

consumo

duradouro,

verificou-se

um

prolongamento

do

abrandamento, em termos homólogos, no ritmo de crescimento da despesa de bens
domésticos (com um crescimento nulo no primeiro trimestre de 2007, depois de progressões
de 0,7% e 3,3% nos dois trimestres anteriores), enquanto a despesa em automóveis registou
uma atenuação do seu ritmo de quebra (-5,5% nos primeiros três meses de 2007 contra 6,9% no último trimestre de 2004).

No que toca a despesa das famílias em bens de consumo corrente, os dados para o comércio
a retalho apontam para uma ligeira aceleração do seu crescimento real no primeiro trimestre
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do corrente ano, que resulta, no entanto, da combinação de movimentos em sentido
contrário. Assim, enquanto a despesa de bens alimentares registou um ligeiro abrandamento
em termos homólogos (passando de 2,3% para 2,1%), a despesa de bens não alimentares
apresentou uma variação marginalmente positiva, após a quebra registada no último
trimestre do ano passado (0,15% contra -1,38%). A despesa em bens alimentares terá,
assim, prosseguido a tendência já verificada no último trimestre de 2006, embora agora a um
ritmo claramente menos acentuado. No que se refere à despesa em bens não alimentares, é
de sublinhar que o seu comportamento resultou da evolução favorável da totalidade das suas
componentes, sendo de destacar a recuperação dos têxteis, vestuário e calçado (que de uma
tvph de -3,5% no último trimestre de 2006 passaram para uma tvph de 0,3% nos primeiro
trimestre de 2007), impulsionada pelo desempenho em Março, que compensou as quebras
dos dois meses anteriores.
Do mesmo modo, na despesa em serviços correntes finais, os indicadores de comércio a
retalho evidenciam a manutenção de um elevado de crescimento homólogo nominal (e mais
acentuado que no último trimestre de 2006). Em termos reais, ter-se-á verificado o mesmo
comportamento, dada a quase estabilização do ritmo de crescimento dos preços dos serviços
junto do consumidor.
É de assinalar que a trajectória do consumo privado está a ser acompanhada por um ligeira
aceleração no recurso ao crédito.
Relativamente aos indicadores prospectivos de consumo privado, o indicador de
confiança voltou a agravar-se em Abril, prosseguindo a tendência descendente
iniciada em Novembro passado.
Para o agravamento das perspectivas das famílias no trimestre terminado em Abril foi
determinante a deterioração das perspectivas quanto ao desemprego (pela segunda vez
consecutiva), verificando-se, ao invés, uma estabilização nas expectativas sobre a situação
financeira das famílias e uma recuperação das perspectivas sobre a situação económica do
país (sendo que estas últimas interromperam cinco meses consecutivos de deterioração).
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3.2.2. Investimento
Fonte 05: IV
Vendas de veículos comerciais
DGEP
Importações bens de investimento
(1)
INE
Índice
produção
bens
de
investimento
INE
Vendas de cimento
DGEP
Crédito para compra de habitação
(2)
BP

06: I

06: II 06: III 06: IV Dez 06 Jan 07 Fev 07 Mar 07

-5,2

-1,1

-7,8

1,8

0,9

-3,0

-0,8

-4,3

7,1

-6,4

-4,2

-1,4

1,4

11,8

14,5

6,9

-

-

-1,9

-3,1

-1,5

1,7

0,0

-5,8

5,3

8,9

4,2

-1,7

-0,3

-7,9

-9,0

-7,1

-10,6

-5,5

-6,3

-0,6

11,2

11,3

10,9

10,5

10,0

10,0

-7,6

-6,5

-7,6

Índice de Produção na Construção
INE
-3,7
-3,6
-7,7
-8,2
-7,2
-10,8
9,5
9,4
Crédito
às
sociedades
não
financeiras (2)
BP
5,6
6,7
8,6
10,1
10,5
10,7
11,2
11,8
Valor
de
obras
públicas
adjudicadas (3)
DGEP -11,1 -30,6 -23,1 -26,3 -29,0
-27,6
35,7
72,2
46,9
Taxas de variação face ao período homólogo do ano anterior, em percentagem (salvo indicação em contrário);
(1) Taxa de variação em termos nominais; exclui material de transporte.
(2) Valores corrigidos de reclassificações e de operações de titularização de crédito.
(3) 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 um andamento favorável desta rubrica de despesa agregada no cômputo dos
três primeiros meses do ano, depois de uma intensificação do ritmo de contracção no
último trimestre do ano transacto.

Quanto ao investimento em construção e obras públicas, os indicadores quantitativos (vendas
de cimento e produção medida pelas horas de trabalho empregadas) continuam a apontar
para uma pequena redução do ritmo de contracção no cômputo dos três primeiros meses do
ano, determinada tanto pela construção de edifícios como pelas obras de engenharia (sendo,
no entanto, a recuperação mais intensa neste último segmento). Os indicadores de produção
qualitativos (inquéritos aos empresários do sector) sugerem uma evolução no mesmo sentido,
com os dados relativos a Abril a corroborarem a melhoria das apreciações atestada no
primeiro

trimestre,

estendendo-se

ao

segmento

das

obras

públicas

e

dos

edifícios

residenciais.
Relativamente ao investimento exclusivamente empresarial, o investimento em máquinas e
equipamento terá mantido uma evolução positiva nos três primeiros meses do ano, embora
em abrandamento face ao final de 2006. O dinamismo desta rubrica parece, no entanto,
continuar a beneficiar mais as importações do que a produção doméstica. Refira-se também a
continuação do movimento de aceleração do crédito às empresas, embora a reestruturação
de dívida constitua um dos seus principais factores explicativos. Por seu turno, a componente
de material de transporte terá apresentado, no conjunto do primeiro trimestre, uma pequena
deterioração do seu andamento face à média do quarto trimestre de 2006, tendo o número
de veículos comerciais vendidos passado de uma tvph de 0,9% para 0,6% (sendo de
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sublinhar que o abrandamento só não foi maior devido à expressiva recuperação ocorrida em
Março).
No que toca a perspectivas para o investimento empresarial, salienta-se a
manutenção da trajectória ascendente do indicador de confiança da indústria
transformadora, que subiu, em Abril, pelo quarto mês consecutivo, atingido o valor
máximo desde Março de 2001 e encontrando-se, desde o início do ano, acima da
média da série.
Quanto ao investimento em construção, sublinha-se a degradação na carteira de
encomendas nas obras públicas, bem como o reforço da contracção das licenças
para construção, enquanto o valor das adjudicações continua a exibir taxas de
variação positivas.

De acordo com os resultados do último inquérito do Banco de Portugal aos bancos
comerciais,

no

primeiro

trimestre

de

2007,

os

critérios

de

concessão

de

empréstimos ao segmento de empresas permaneceram genericamente inalterados.
A concorrência entre instituições bancárias manteve-se como o principal critério de aprovação
de empréstimos no sentido de uma menor restritividade, tendo os bancos identificado
também alguns factores de risco que poderiam conduzir a um maior grau de restritividade na
aprovação de empréstimos, designadamente a deterioração das perspectivas para alguns
sectores de actividade.
O perfil de procura de empréstimos por empresas não terá registado alterações significativas
durante os três primeiros meses do ano, verificando-se apenas um ligeiro aumento da
procura por parte de pequenas e médias empresas, contrabalançado por uma diminuição da
procura de empréstimos por grandes empresas. A reestruturação da dívida das empresas
permaneceu como principal factor responsável pela procura.
As perspectivas dos bancos para o segundo trimestre apontam, grosso modo, para a
manutenção dos critérios aplicados na aprovação de empréstimos para empresas e para
algum aumento da procura, especialmente em prazos mais longos e para empresas de
pequena e média dimensão.
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3.3. Comércio Internacional
Resultados Globais
Jan-Fev 06

Jan-Fev 07

∆ 07/06
14,2%

Total
Saída (Fob)

5.214,1

5.955,6

Entrada (Cif)

8.172,7

8.496,4

4,0%

Saldo

-2.958,6

-2.540,8

-14,1%

63,8%

70,1%

-

Expedição

4.180,8

4.647,6

11,2%

Chegada

6.161,7

6.474,1

5,1%

Saldo

-1.980,9

-1.826,5

-7,8%

67,9%

71,8%

-

Taxa de Cobertura
União Europeia a 27

Taxa de Cobertura
Países Terceiros
Exportação

1.034,3

1.308,0

26,5%

Importação

2.011,0

2.022,3

0,6%

Saldo

-976,7

-714,3

-26,9%

Taxa de Cobertura
51,4%
64,7%
Valores em milhões de euros (referentes ao apuramento dos primeiros
resultados para os meses de Janeiro e Fevereiro de 2006 e 2007); Fonte: INE

Nos dois primeiros meses do corrente ano, o défice da balança comercial registou
uma melhoria, em termos homólogos, de 14,1%. Esta evolução resultou de uma
progressão nas exportações mais favorável do que nas importações (14,2% contra 4%), o
que, por sua vez, se reflectiu num aumento da taxa de cobertura em 6,3 p.p., para 70,1%.
Se se excluísse a rubrica de combustíveis, tipicamente mais volátil, a melhoria no saldo
comercial seria menos acentuada (9,5%), devido a um acréscimo mais acentuado nas
importações (8,6%).

Tendo em conta a repartição por mercados geográficos, verifica-se que os países
terceiros continuam a ganhar importância no cômputo das exportações (o seu peso
no total das exportações nacionais aumentou, em termos homólogos em 1,2 p.p., para
22%), em resultado de uma elevada taxa de crescimento das saídas de mercadorias
(26,5%). Contrariamente, nas importações foram os países da UE que ganharam um maior
relevo (o seu peso no total das entradas de mercadorias aumentou em 0,8 p.p. para 76,2%),
tendo as chegadas revelado um aumento homólogo de 5,1%.

Procedendo a uma análise do comércio internacional por grandes categorias
económicas, destaca-se, nas entradas, a subida dos produtos alimentares e bebidas
(23,5%), das máquinas e outros bens de capital (12,4%) e dos fornecimentos
industriais (4,3%). Nas saídas, sublinham-se os aumentos nas máquinas e outros
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bens de capital (29,8%), no material de transporte (23%) e nos fornecimentos
industriais (14%).

3.4. Conjuntura na Indústria

De acordo com dados revistos do INE, o índice de produção industrial registou um
ligeiro abrandamento no primeiro trimestre (taxa de variação homóloga - tvh - de 4,1%,
após 4,3% no trimestre de Outubro a Dezembro), para o que contribuiu, em larga medida, a
menor progressão verificada em Março (tvh de 1,7%, após 4,9% e 5,6% nos dois meses
precedentes). Atendendo à repartição dos dados por ramos de actividade, o abrandamento
da produção no primeiro trimestre traduziu a perda de dinamismo das indústrias de
electricidade, gás e água (tvh de 1,5%, incluindo uma quebra de 7,4% em Março, após um
crescimento de 18,2% no quarto trimestre), que contrariou a aceleração na indústria
transformadora (de 2,5% para 4,4%). Em variação média anual, o crescimento do índice
geral de produção reduziu-se para 3,4% em Março (menos 0,4 pontos que no mês
precedente), constituindo ainda um dos valores mais elevados desde 1999.

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

INDÚSTRIA GERAL

6
4
2
0
-2

INDÚSTRIA
TRANSFORMADORA

-4
-6
-8

Mar-07

Fev-07

Jan-07

Dez-06

Nov-06

Out-06

Set-06

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

-10

Na desagregação dos dados por grandes agrupamentos industriais, destacou-se o
comportamento desfavorável da produção ao nível das indústrias da energia (de uma
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tvh de 14,6% no quarto trimestre de 2006 para -0,1% no primeiro trimestre deste ano,
reflectindo uma quebra de 9,9% em Março). Os restantes agrupamentos, apesar de um
abrandamento em Março, acabaram por verificar um reforço do crescimento homólogo
no conjunto do primeiro trimestre (de 1,9% para 2,5% nas indústrias de bens de
consumo, de 3% para 6,1% nos bens intermédios, e de 1% para 6,2% nos bens de capital).
Em termos de evolução média anual, o agrupamento da energia continuou a apresentar o
ritmo de crescimento mais elevado da indústria no mês de Março (6,6%, face a 4,6% nos
bens intermédios, 2,1% nos bens de capital, e 0,5% nos bens de consumo), não obstante um
abrandamento face a Fevereiro (de 8,3% para 6,6%).

ÍNDICE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
06: I

06: II

06: III

06: IV

07: I

Jan-07

Fev-07

Mar-07
TVH

TVM 12m

Índice Geral

1,4

1,7

3,7

4,3

4,1

5,7

4,9

1,7

3,4

Industria Extractiva

-7,2

-9,7

-12,2

-9,8

7,4

3,6

9,6

9,2

-6,5

Ind. Transformadora

1,9

1,1

3,6

2,5

4,4

4,8

5,5

2,9

2,9

Electric., Gás, Água

-0,7

8,0

6,2

18,2

1,5

11,2

0,7

-7,4

8,3

-1,9

-4,4

2,4

1,9

2,5

2,8

3,8

0,8

0,5

Por grandes agrupamentos:
Bens de Consumo
Bens Intermédios

5,3

4,9

4,4

3,0

6,1

6,6

6,1

5,7

4,6

Bens de Capital

-2,6

-0,8

2,8

1,0

6,2

5,3

8,9

4,2

2,1

Energia

0,4

7,7

5,1

14,6

-0,1

8,9

0,6

-9,9

6,6

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
(revistos) permitem destacar, quanto a comportamentos negativos:

(i) a manutenção da contracção nas indústrias de curtimenta e calçado (tvm 12m de -8,5 %
em Março), de têxteis (-4,4%), de vestuário (-1,4%),1 de outros minerais não metálicos (2,1%), de máquinas e equipamento (-3,3%), de mobiliário (-4,8%), de reciclagem (-1,5%) e
do tabaco (-0,3%); a quebra de produção nas indústrias de produtos petrolíferos (tvm 12m
de -1,2%, após 2,3% em Fevereiro);

1

A revisão dos índices de produção conduziu a uma descida significativa das variações médias anuais no caso das

indústrias de vestuário, que, nos dados de Fevereiro, evidenciavam uma variação praticamente nula, passando agora a
apresentar um recuo de 1,1% nesse mês.
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(ii) o abrandamento da produção nas indústrias metalúrgicas de base (de uma tvm 12m de
7,9% em Fevereiro para 5,7% em Março), de madeira e cortiça (de 2,1% para 1,6%), de
produtos químicos (de 1,6% para 0,6%) e de produtos metálicos (de 4,4% para 3,1%).

Quanto a comportamentos positivos, salienta-se:
(i) A manutenção de um andamento positivo nas indústrias de bens de equipamento eléctrico
e óptico (tvm 12m de 19,5% em Março), alimentares (5,4%) e de borracha e plásticos
(1,6%);
(ii) a aceleração da produção nas industrias de material de transporte (de uma tvm 12m de
10,1% em Fevereiro para 10,9% em Março), e de pasta e papel (de 1,6% para 1,8%).

PRODUÇÃO E PROCURA NA INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
Média Móvel de 3 meses - s.r.e.
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A informação mais recente da actividade industrial, do inquérito à indústria
transformadora de Abril, apontou para a continuação de um elevado dinamismo
nesse ramo da indústria. As avaliações da produção corrente subiram para o nível mais
elevado desde Março de 2002, tendo-se também verificado uma melhoria nas apreciações da
carteira de encomendas (para um máximo desde Julho do ano passado), que permanece
suportada pela procura externa, embora em Abril se tenha observado alguma recuperação da
componente doméstica. Na apreciação do nível de existências em stock, as respostas dos
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empresários permaneceram estáveis pelo terceiro mês consecutivo, em contraste com o
rápido ajustamento em baixa na parte final do ano passado.

O detalhe dos dados por tipo de bens evidenciou uma melhoria generalizada das
avaliações da produção corrente em Abril, em particular nas indústrias de bens
intermédios e de equipamento automóvel. A procura externa manteve-se a mais dinâmica na
generalidade das indústrias, de acordo com as indicações fornecidas, pese embora uma ligeira
descida face a Março no caso das indústrias de equipamento não automóvel e de bens de
consumo. No que se refere às apreciações da procura interna, destacou-se sobretudo a
recuperação nas indústrias de bens de consumo, verificando-se ainda uma ligeira melhoria
nas indústrias de equipamento não automóvel. As apreciações do nível de stocks de produtos
acabados evidenciaram uma subida no caso dos bens de equipamento não automóvel e um
ligeiro recuo nos bens intermédios, mantendo-se estáveis nas restantes indústrias.

No índice de volume de negócios, os dados do primeiro trimestre mostraram uma
descida da taxa de variação homóloga para 6,9% (menos 0,2 pontos que no quarto
trimestre), em termos nominais, o que resultou da menor dinâmica de crescimento em Março
(tvh de 4,8, após 7,8% e 8,3% nos dois meses precedentes). O abrandamento no
primeiro trimestre reflectiu a menor progressão das vendas para o exterior (que
manteve, ainda assim, um vigor assinalável: tvh de 12,3%, após 16% no quarto
trimestre), atenuada pelo reforço do crescimento no mercado doméstico (de 2,4% para
3,7%). Em variação média anual, a subida do índice geral de vendas reduziu-se para 6,6%
em Março (menos 0,6 pontos face ao mês anterior), a reflectir a menor progressão nos
mercados externo e nacional (para tvm 12m de 13,8% e 2,6%, respectivamente). Este
abrandamento em média anual revelou-se bem mais significativo do que o ocorrido no índice
de produção industrial, traduzindo a desaceleração dos preços à saída de fábrica num quadro
de relativa estabilidade dos stocks de produtos acabados.

De acordo com a divisão por agrupamentos industriais, o andamento menos favorável das
vendas no primeiro trimestre teve origem nas indústrias da energia (tvh de -8,3%,
após -3,8% no quarto trimestre) e de bens de investimento (de uma tvh de 15,8% para
15,3%). Nas indústrias de bens de consumo e de bens de investimento, o crescimento
homólogo do volume de negócios aumentou para 3,1% e 11,6%, respectivamente, após
2,8% e 11% no último trimestre de 2006. O agrupamento de bens de consumo foi o único
que não verificou um abrandamento das vendas em variação média anual no mês de Março,
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mas continuou a registar a subida mais modesta da indústria (apenas 0,5%, face subidas
superiores a 7% nos restantes agrupamentos).

Os indicadores mais prospectivos do inquérito à indústria transformadora de Abril
(avaliações da produção e dos preços num horizonte de três meses) revelaram uma revisão
em baixa das perspectivas de crescimento da produção e dos preços, que se mantêm,
ainda assim, bastante favoráveis (sobretudo no caso da produção), sugerindo a continuação
de um bom andamento das vendas. Também o crescimento elevado do índice de novas
encomendas da indústria (tanto no mercado do mercado externo como no mercado nacional)
divulgado pelo INE aponta para uma evolução favorável da actividade industrial nos próximos
meses.

ÍNDICE DE EMPREGO INDUSTRIAL
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Segundo dados revistos do INE, o emprego industrial registou uma menor perda
homóloga no primeiro trimestre (tvh de -1,8%, face a -2,7% no trimestre anterior),
reflectindo-se também num desagravamento das perdas em média anual (2,6% em Março,
após 2,7% e 2,9% nos dois meses precedentes). No índice de horas trabalhadas, pelo
contrário, a evolução em média anual ao longo do primeiro trimestre caracterizou-se por uma
intensificação das perdas (de 3,1% em Janeiro para 3,3% em Março), o que, em conjunto
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com o comportamento do emprego, se traduziu numa descida mais acentuada da ocupação
laboral na indústria.

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

Em Abril, o IPC registou uma variação em cadeia de 0,9%, face a uma subida de 0,5%
em igual período do ano passado. Como reflexo da evolução em cadeia, a taxa de
variação homóloga (tvph) do IPC aumentou em 0,4 p.p., fixando-se em 2,7%, o valor
mais elevado desde Outubro passado. Contudo, a taxa de variação média de 12 meses
observou uma redução marginal (em 0,1 p.p.), estabelecendo-se em 2,8%.

No que diz respeito ao quadro de evolução dos preços em Março, último mês com
informação mais completa, a descida da tvph do IPC em 0,1 p.p. (para 2,3%)
reflectiu, essencialmente, o maior contributo das rubricas habitualmente associadas
aos determinantes mais estáveis da inflação. Com efeito, verificou-se, em Março, uma
redução na tvph dos bens alimentares transformados (em 0,4 p.p.) e nos serviços (em 0,2
p.p.), tendo havido uma estabilização no crescimento dos preços dos produtos industriais não
energéticos. Como reflexo, a tvph da medida de inflação subjacente desceu marginalmente
para 1,9%, depois de dois meses estabilizada nos 2%, o que já representava o mínimo desde
Agosto do ano passado. No que respeita à componente mais volátil da inflação, registou-se
um comportamento díspar nas suas rubricas, tendo a tvph dos preços dos bens alimentares
não transformados baixado em 0,6 p.p. e a tvph dos bens industriais energéticos aumentado
em 1,8 p.p.

No cômputo dos três primeiros meses do ano, a tvph do IPC revelou uma descida
marginal (de 0,1 p.p.) face ao último trimestre de 2006, fixando-se em 2,4%. Esta
trajectória ficou a dever-se, tal como no mês de Março, à evolução das rubricas
associadas aos determinantes mais estáveis da inflação, com o abrandamento de 2,9
p.p. nos preços dos bens alimentares transformados e de 0,1 p.p. nos serviços. Deste modo,
a taxa de inflação subjacente desceu de 2,3% para 2%. Já na componente mais errática,
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observou-se uma aceleração nos preços quer dos bens alimentares não transformados (em
0,9 p.p.) quer nos bens energéticos (em 0,8 p.p.).
O andamento favorável da taxa de inflação subjacente em Portugal em termos
trimestrais contrastou com a trajectória na zona do euro, levando a que o
diferencial baixasse de 0,7 p.p. para 0,1 p.p. Esta redução foi determinada pela
aceleração nos preços dos serviços na zona do euro (o que compara com a ligeira
desaceleração em Portugal) e pelo abrandamento expressivo no nosso país nos preços dos
bens alimentares transformados (o que compara com uma desaceleração meramente
marginal na zona do euro). De realçar, contudo, que a evolução desta última rubrica em
Portugal reflecte ainda o efeito-base favorável resultante da subida do Imposto sobre o
Tabaco em Janeiro de 2006.
Quanto à evolução nos próximos meses, é de esperar que os preços dos serviços continuem a
contribuir para a redução do diferencial de taxa de inflação entre Portugal e a zona do euro,
através de trajectórias distintas (abrandamento no primeiro caso e aceleração no segundo)
dos custos unitários do trabalho.

3.6. Conjuntura de Pagamentos com o Exterior
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De acordo com dados preliminares do Banco de Portugal, o défice da Balança Corrente
nacional reduziu-se perto de 21% nos dois primeiros meses do ano, em termos
homólogos, situando-se em 2179 milhões de euros (m.e.). Por componentes, apenas a
balança de rendimentos registou uma diminuição do saldo em comparação homóloga
(agravamento do défice em 232 m.e.), verificando-se uma redução de 442 m.e. no défice da
balança comercial e um aumento do saldo excedentário das rubricas de serviços e de
transferências correntes (em 250 e 111 m.e., respectivamente).

Na Balança de Capital, os dados de Janeiro a Fevereiro evidenciaram um reforço de
317 m.e. no saldo excedentário (para 709 m.e.), que traduz de forma aproximada as
entradas líquidas de fundos comunitários.
A melhoria das balanças corrente e de capital traduziu-se numa redução homóloga
de quase 38% do défice conjunto, para 1470 m.e.

A descida das necessidades de financiamento da economia reflectiu-se num recuo
do excedente da Balança Financeira (para 2506 m.e.), que se repartiu entre as
rubricas de investimento directo líquido e investimento de carteira, ambas com um
saldo deficitário no período de Janeiro a Fevereiro (888 e 5140 m.e., respectivamente). O
aumento do excedente na componente de “outro investimento” (em 2122 m.e.) não foi
suficiente para contrabalançar a evolução daquelas duas rubricas.
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Principais sítios da Internet consultados
na elaboração do Relatório Mensal de Economia:

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

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