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ECONOMIA INTERNACIONAL

1. União Europeia / Zona Euro
1.1. Envolvente

No relatório sobre emprego 2006/2007 do Conselho Europeu conclui-se que menos
de metade dos Estados-membros cumprem a meta estipulada para 2007 na
Estratégia Europeia do Emprego de proporcionar aos jovens sem emprego um novo
começo, no prazo de seis meses. Este prazo deveria reduzir-se para 4 meses, em 2010.
No que se refere aos trabalhadores mais velhos, o objectivo é que em 2010 a
respectiva taxa de emprego seja de 50%. A idade média de retirada da vida activa na
União Europeia foi em 2005 de 60,9 anos nas mulheres e 61,4 nos homens, uma variação de
apenas 1,5 anos desde 2001.
Conclui-se deste relatório que as políticas de emprego dirigidas aos jovens, mulheres e
trabalhadores mais idosos continuam aquém dos objectivos estabelecidos na
Estratégia Europeia de Emprego.

No âmbito do Conselho Informal Europeu do Emprego, Vladimir Spidla, Comissário do
Emprego e Assuntos Sociais enunciou os princípios comuns que, em Dezembro de
2007, deverão ser adoptados pelos Estados-membros sobre flexigurança, afirmando
que este conceito terá que conjugar uma maior liberdade das empresas para despedir, com o
reforço da protecção dos trabalhadores.
Uma das conclusões deste conselho informal de ministros do Emprego e Assuntos Sociais
aponta o envelhecimento activo como o ponto decisivo para a Europa promover a
sustentabilidade dos sistemas de protecção social.
A presidência portuguesa da União Europeia propôs o aumento da idade da reforma
como elemento essencial a esta política de envelhecimento activo, bem como a
melhoria das condições do mercado de trabalho nas faixas etárias mais avançadas.

A Comissão lançou uma consulta pública com vista a reforçar a posição mundial do
sector das tecnologias da informação e das comunicações (TIC) da Europa, mediante
a garantia de acesso aos mercados mundiais. Com esta iniciativa, a Comissão procura
recolher os pontos de vista das partes interessadas para formular uma estratégia
internacional da Comunidade para as TIC.
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A Comissão Europeia vai investigar as agências de rating, criticadas por não terem sido
capazes de alertar com a rapidez necessária para os riscos associados aos instrumentos
financeiros ligados ao crédito imobiliário de alto risco nos EUA. O Comissário responsável pelo
mercado interno afirmou que o mercado destes instrumentos não teria crescido tanto se não
fossem as notações favoráveis atribuídas por algumas agências.

1.2. Política Monetária

INDICADORES MONETÁRIOS E FINANCEIROS – ZONA EURO

Agregado Monetário M3
Taxas de Juro Mercado
Monetário

(1)

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

06:
I

06:
II

06:
III

06:
IV

07:
I

Mar07

Abr07

Mai07

Jun07

Jul07

8,1

8,7

8,2

9,2

10,2

10,2

10,4

10,6

10,6

11,1

2,40

2,64

2,94

3,37

3,61

3,69

3,82

3,79

3,96

4,06

2,61

2,89

3,22

3,59

3,82

3,89

3,98

4,07

4,15

4,22

3,56

4,05

3,97

3,86

4,08

4,02

4,25

4,37

4,66

4,63

Taxas de Juro Bancárias
- Depósitos a prazo até 1
ano
2,27
2,47
2,79
3,14
3,41
3,51
3,59
3,62
- Emprést. até 1 ano a
4,14
4,40
4,67
5,00
5,22
5,3
5,37
5,43
empresas(2)
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.

O Banco Central Europeu (BCE) manteve as suas taxas de juro directoras em
máximos de cinco anos (4%, no caso da taxa mínima para as operações principais de
refinanciamento) nas reuniões de Julho e Agosto.

De acordo com o BCE, as análises económica e monetária subjacentes à decisão de
Agosto continuaram a mostrar que a política monetária permanece acomodatícia e
que persistem riscos ascendentes para a estabilidade de preços a médio prazo,
exigindo, por isso, uma “forte vigilância com vista a garantir que […] não se
concretizam”, expressão que tem sinalizado, de forma sistemática, um aumento das
taxas directoras na reunião seguinte. Na análise económica, o BCE destacou a revisão em
alta do crescimento económico no primeiro trimestre, que confirma o cenário de crescimento
sustentado, e reiterou a perspectiva de uma subida da inflação homóloga na parte final do
ano devido a um efeito de base nos preços da energia. A mais longo prazo, para além da
evolução dos preços da energia e matérias-primas, os principais riscos para a evolução da
inflação prendem-se com a dinâmica dos salários e as decisões sobre impostos indirectos e
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preços administrados, segundo o Banco Central. Em relação à análise monetária, continuou a
ser salientado o acentuado crescimento monetário e do crédito na zona do euro.

Uma semana depois da reunião de 2 de Agosto, o BCE viu-se forçado a intervir no
mercado monetário para assegurar a oferta de fundos e reconduzir as taxas de juro
de curto prazo aos níveis desejados, após uma subida rápida em consequência de
um aumento dos prémios de risco, reflectindo as notícias de que algumas
instituições financeiras europeias (como o BNP Paribas) foram afectadas pela crise no
mercado hipotecário norte-americano (mais concretamente no segmento subprime, de
maior risco de incumprimento), desconhecendo-se quantas mais poderão ser atingidas
e em que magnitude. Esta situação gerou incerteza e desconfiança no real valor do
colateral apresentado pelos bancos, condicionando a cedência de fundos e a liquidez
do mercado monetário. A avaliação do impacto da crise nas instituições financeiras
europeias não é imediata, dada a dispersão desses créditos de alto risco por agentes de
vários países, muitas vezes agregado e avaliado em conjunto com outro crédito de diferente
nível de risco, e a possibilidade de cobertura do risco com derivados através de veículos
financeiros complexos. A agravar o problema está o facto de muitos dos produtos financeiros
onde está integrado o crédito subprime terem sido emitidos fora dos balanços dos bancos e
financiados por papel comercial, havendo agora a necessidade dos bancos assumirem as
perdas nos balanços com a inviabilização dessa fonte de financiamento (em virtude do
aumento da aversão ao risco), o que retira capacidade de oferta de fundos no mercado
monetário, levando também à alienação dos activos mais líquidos. A fim de regularizar o
mercado monetário da área do euro, o Eurosistema realizou quatro operações
ocasionais de cedência de liquidez de montantes cada vez menores até meio do mês (em
9, 10, 13 e 14 de Agosto).
No dia 14, o Presidente do BCE anunciou que as condições no mercado monetário
haviam regressado gradualmente ao normal, solicitando a manutenção da calma a todas
as partes envolvidas, de modo a “contribuir para o regresso regular a uma avaliação normal
dos riscos em mercados líquidos”. No entanto, no dia 22 foi ainda realizada uma
operação de cedência de liquidez suplementar no prazo de 3 meses para apoiar a
regularização do funcionamento do mercado monetário na zona do euro nas maturidades
mais longas. O comunicado referente a essa operação mencionou também que “a
posição do Conselho do BCE sobre a orientação de política monetária foi expressa na
reunião de 2 de Agosto”, frase que reavivou a possibilidade de aumento das taxas
de referência em Setembro, que vinha a ser posta de parte depois das intervenções
do BCE no mercado monetário.
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No início de Setembro, o BCE decidiu manter as taxas de juro directoras em face do
“aumento
financeiros

da
e

incerteza
da

que

resultou

reapreciação

do

da

recente

risco”,

volatilidade

considerando

dos

mercados

apropriado

“reunir

informações adicionais antes de tirar conclusões para a política monetária”.

Em 10 de Julho, o Conselho Europeu confirmou a entrada de Malta e do Chipre na
União Monetária a partir de 1 de Janeiro de 2008, alargando o número de países para
15. As taxas de conversão irrevogáveis da lira maltesa e da libra cipriota foram
fixadas em 0,585274 e 0,4293 euros, respectivamente, correspondendo, em ambos os
casos, às paridades centrais estabelecidas na altura de entrada no SME II (Sistema Monetário
Europeu II), em 2 de Maio de 2005, dado que as cotações pouco se desviaram desses valores
desde então.

1.3. Economia Real

Segundo dados do Eurostat, o PIB da zona euro cresceu 0,3% em termos reais no
segundo trimestre do corrente ano, o que representa um abrandamento face aos
0,7% (valor corrigido em alta) do primeiro trimestre (dados corrigidos de sazonalidade).
Como reflexo desta evolução em cadeia, a taxa de variação homóloga (tvph) do PIB
desceu 0,7 p.p. para 2,5%.
Na óptica da despesa, a evolução do PIB em termos homólogos ficou a dever-se a
um menor contributo da procura interna, realçando-se o andamento da formação bruta
de capital fixo, com uma desaceleração expressiva (de 7,4% para 4,3%). Já o consumo
privado e o consumo público mantiveram o seu contributo para o crescimento do PIB. Em
contraste com o que se verificou ao nível da procura interna, o contributo da procura
externa para o crescimento do PIB aumentou, embora apenas ligeiramente, com o
abrandamento nas importações (de 5,9% para 5,1%) a mais que compensar o também menor
crescimento das exportações (de 6,7% para 6,2%).
Por países, é de sublinhar o abrandamento, em termos homólogos, do PIB na Alemanha (em
1,1 p.p. para 2,5%), Itália (em 0,5 p.p. para 1,8%), na França (em 0,6 p.p. para 1,3%) e, de
modo mais suave, em Espanha (em 0,1 p.p. para 4%). Fora da zona euro, destaca-se a
estabilização na tvph do PIB no Reino Unido (3%).

Os dados mais recentes divulgados para a zona do euro, relativos a Junho, sugerem
a continuação do abrandamento do desempenho industrial, prolongando-se, assim, o

Associação Empresarial de Portugal

7

Relatório Mensal de Economia

movimento já registado no primeiro trimestre do corrente ano. Já os indicadores qualitativos,
relativos a Julho, sugerem a continuação de uma conjuntura favorável em 2007.
Do lado da procura, a informação disponível indicia uma perda de dinamismo na
despesa das famílias em bens de consumo corrente no mês de Julho, apesar de
apontar para uma ligeira recuperação face aos resultados do cômputo do segundo trimestre.

Segundo dados provisórios do Eurostat (corrigidos de sazonalidade), em Junho, o
índice de produção industrial da zona do euro evidenciou uma quebra de 0,9%,
depois de ter verificado uma variação positiva de 1% no mês anterior e uma contracção de
0,9% em Abril.
Em termos homólogos, a taxa de variação do índice desceu 0,3 p.p. em Junho,
situando-se em 2,3%. As indústrias de bens intermédios e de bens de capital foram as mais
dinâmicas, com taxas de variação homólogas de 2,7% e 4,2%, respectivamente, registandose em ambos os casos uma aceleração face aos resultados apurados para o mês de Maio. Em
sentido oposto, destaca-se a indústria de bens energéticos, onde se observou uma quebra
homóloga de 0,9%, após um aumento de 2% no mês anterior.
Ao nível dos maiores Estados-membros, é de assinalar o abrandamento na produção industrial
na Alemanha (de uma tvph de 6,2% para 5,7%) e Itália (de uma tvph de 0,9% para -0,1%) e
o reforço do movimento de contracção em França (de uma tvph de -0,2% para -1,3%). No
caso de Espanha, manteve-se, em Junho, o ritmo de crescimento do mês anterior (2%). No
cômputo do segundo trimestre, todos os Estados-membros enunciados apresentaram um
abrandamento face ao conjunto dos três primeiros meses. Fora da zona euro, realça-se o
abrandamento verificado no Reino Unido face ao resultado de Maio (passando-se de uma tvph
de 1,5% para 0,9%), constatando-se, porém, uma recuperação no conjunto do segundo
trimestre por comparação com os três primeiros meses do ano.

Relativamente a indicadores de procura interna final, os dados do Eurostat indicam
que o índice de volume de negócios do comércio a retalho da zona do euro registou
um abrandamento em Julho, ficando, no entanto, acima do resultado obtido no segundo
trimestre do ano, marcado por quebras nos meses de Abril e Maio.
Reflectindo aquela evolução em cadeia, o indicador apresentou uma tvph de 0,5%
em Julho, o que compara com os 1% registados no mês precedente e os 0,8% apurados para
o cômputo do segundo trimestre.
Ao nível dos maiores Estados-membros (com dados disponíveis), destaca-se, em
Julho, o menor ritmo de contracção na Alemanha (com uma tvph de -1,6% em Julho
contra -2,6% em Junho e -3,2% em Maio) e o abrandamento registado em Espanha,
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após dois meses de aceleração (tvph de 3,1% contra 4% em Junho). Fora da zona
euro, observou-se um ganho de dinamismo no Reino Unido, após um abrandamento
no mês anterior (com a tvph a passar de 3,6% para 4,2%).

Em Julho, a taxa de variação homóloga do Índice Harmonizado de Preços no
Consumidor (IHPC) da zona do euro situou-se em 1,8%, após ter permanecido em
1,9% nos três meses anteriores.
A

ligeira

redução

da

taxa

de

inflação

homóloga

naquele

mês

resultou

do

abrandamento na componente tipicamente mais instável da inflação, tendo-se
constatado o prolongamento da estabilização na medida de tendência de fundo da
inflação. Com efeito, na componente mais errática da inflação, verificou-se uma ligeira
redução na tvph dos preços dos produtos alimentares não transformados (de 3% passou-se
para 2,8%) e uma redução mais expressiva na tvph dos preços dos bens energéticos (de
0,9% passou-se para 0%). Em ambas as rubricas, registaram-se tvph inferiores às
observadas no conjunto do segundo trimestre do ano.
Do lado da componente associada aos determinantes mais estáveis da inflação verificou-se,
por seu turno, a continuação da estabilização da tvph dos preços dos serviços em 2,6% e uma
redução marginal (de 0,1 p.p.) tanto nos preços dos bens alimentares transformados (para
1,9%) como nos bens industriais não energéticos (para 0,9%). Como consequência, a taxa de
inflação subjacente manteve-se em 1,9%.
De acordo com os dados disponíveis para Julho, os países da zona do euro com tvph
do IHPC mais elevadas foram a Eslovénia (4%), Irlanda e Grécia (ambos com 2,7%)
e Portugal (2,3%), enquanto que os valores mais baixos foram observados na
França (1,2%), Bélgica (1,3%) e Holanda (1,4%).

De acordo com dados do Eurostat (ajustados de sazonalidade), a taxa de
desemprego da zona do euro manteve-se em 6,9% em Julho, o valor mais baixo da
actual série estatística.
A evolução favorável da taxa de desemprego está em linha com a trajectória do
número

de

desempregados,

que

continuam

a

registar

contracções

bastante

significativas. Assim, a taxa de variação homóloga atingiu -11,8% em Junho e 11,6% no conjunto do segundo trimestre (o que compara com -11,5% e -8,7% nos dois
trimestres anteriores).
Os países da zona do euro (com dados disponíveis) com taxas de desemprego mais
baixas eram, em Julho, a Holanda (3,4%), a Áustria (4,3%) e a Irlanda (4,7%) e os
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países com taxas mais altas eram a França (8,5%), Portugal (8,2%) e Espanha
(8%).

Os últimos resultados fornecidos pelos inquéritos aos consumidores e às empresas
(compilados pela Comissão Europeia) apontam para uma descida no indicador do clima
de confiança dos agentes económicos da zona do euro em Julho, após uma
estabilização em Junho. O indicador permanece, contudo, bastante acima da sua média de
longo prazo.
Em termos sectoriais, verificou-se um movimento descendente nos indicadores de
confiança da indústria, serviços e construção, registando-se uma estabilização no
indicador

referente

ao

comércio

a

retalho.

Todos

os

indicadores

sectoriais

continuaram acima das respectivas médias de longo prazo.
O indicador de confiança dos consumidores manteve o nível de Junho, continuando
claramente acima da sua média de longo prazo. Recorde-se que este indicador está
desde meados de 2005 a registar uma tendência ascendente. A estabilização deste indicador
em Julho resultou do efeito conjugado das perspectivas menos optimistas quanto à situação
económica, com a manutenção das perspectivas financeiras das famílias e a melhoria nas
perspectivas sobre o desemprego.
Ao nível dos países, realça-se, em Julho, a continuação do movimento descendente
do indicador de clima na Alemanha e em Itália, um pior desempenho em Espanha e,
em sentido oposto, uma melhoria em França. Fora da zona euro, o indicador de
clima no Reino Unido desceu, após dois meses de subida.

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

Em Julho, a Reserva Federal dos Estados Unidos reduziu as suas previsões de
crescimento económico para os anos fiscais de 2007 e 2008 em virtude da correcção
mais prolongada do que o antecipado no mercado residencial (intervalos centrais de
2,3% a 2,5% e 2,5% a 2,8% para a variação homóloga do PIB no quarto trimestre,
respectivamente, face a 2,5% a 3% e 2,8% a 3% nas projecções de Fevereiro),
continuando a apontar, no entanto, para uma recuperação ligeira do ritmo de
expansão para próximo do potencial no próximo ano. A actualização semestral das
projecções macroeconómicas apresentadas ao Congresso não introduziu qualquer alteração
nos intervalos de previsão da inflação, que indicam uma descida em 2008.
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No relatório de política monetária apresentado em simultâneo, o Presidente da
Reserva Federal, Ben Bernanke, reportou uma deterioração das condições no
mercado hipotecário de mais alto risco (subprime), com o aumento do incumprimento
a levar a uma reapreciação do risco de crédito, que se estendeu depois à dívida
empresarial de risco mais elevado, embora sem uma grande acentuação dos prémios de
risco, ainda inferiores às médias históricas, mantendo-se, por isso, um dinamismo
acentuado na actividade de financiamento. Bernanke referiu ainda algumas iniciativas
da Reserva Federal para ajudar a proteger os consumidores no mercado subprime,
que cumpre uma importante função no acesso ao crédito e à habitação própria, objectivos
que foram tidos em conta no desenho da actual regulação. Segundo Bernanke, a expansão do
mercado foi acompanhada pela deterioração dos critérios de concessão de crédito e, em
alguns casos, pelo aparecimento de práticas abusivas e fraudulentas, verificando-se que
muitas famílias contrataram crédito que não podiam honrar, nalguns casos sem perceberem
completamente os termos dos contratos.

No início de Agosto, a Reserva Federal deixou as suas taxas de juro directoras
inalteradas em máximos de seis anos (5,25%, no caso da Fed Funds rate), pela nona
reunião consecutiva. No comunicado da decisão, o Comité de Política Monetária
continuou a revelar como principal preocupação a redução ainda pouco sustentada
dos níveis de inflação, embora tenha reconhecido o aumento dos riscos para a
actividade económica. Foi destacada a maior volatilidade dos mercados financeiros e o
aperto nas condições de concessão de crédito às empresas e famílias, para além da correcção
em curso no mercado residencial.

Com o alastramento da crise no mercado subprime ao mercado monetário, a
Reserva Federal anunciou, em 10 de Agosto, o provisionamento de liquidez adicional
para reconduzir a taxa de juro de curto prazo aos níveis desejados e facilitar o normal
funcionamento dos mercados financeiros em geral.
No dia 17, perante o aumento dos riscos para a actividade económica com a
deterioração das condições nos mercados financeiros, a incerteza acrescida e o
aperto na concessão de crédito, o Banco Central norte-americano decidiu uma
redução temporária de 0,5 pontos percentuais na taxa de desconto (para 5,75%),
aproximando-a da principal taxa de referência, e um aumento do prazo dessa facilidade de
crédito aos bancos para até 30 dias. As alterações introduzidas visaram assegurar uma
maior certeza quanto ao custo e disponibilidade de fundos no mercado monetário. A
Reserva Federal comprometeu-se a manter as condições até que a liquidez aumente de
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forma significativa, prometendo ainda continuar vigilante e “preparada para actuar
como necessário de modo a mitigar os efeitos adversos sobre a actividade
económica decorrentes da turbulência nos mercados financeiros”. No dia 31,
Bernanke reiterou a disponibilidade do Banco Central para atenuar os efeitos sobre a
actividade económica (salientando ainda que “não compete à Reserva Federal proteger os
credores e

os

investidores das suas

decisões financeiras”)

e

considerou que “o

agravamento das condições de crédito, se sustentado, poderá aumentar o risco de
uma correcção mais forte e prolongada do mercado residencial”. O Presidente da
Reserva Federal referiu ainda que a crise no mercado hipotecário de alto risco resultou de
uma falha dos investidores em escrutinar adequadamente os emissores de dívida subprime, o
que irá levar a uma reformulação (mas não extinção) do modelo de transmissão de créditos
no sentido de uma maior protecção dos investidores.

Nesse mesmo dia, o Presidente George Bush apresentou um plano de ajuda às
famílias mais afectadas pela subida das taxas de juro com a crise no mercado
hipotecário de alto risco, sublinhando que o auxílio do Governo será limitado e não
se destina a socorrer os credores, os especuladores ou quem contratou crédito
hipotecário acima das suas possibilidades, pois tal encorajaria a recorrência do
problema. Bush apelou ainda ao Congresso para melhorar a regulamentação relativa ao
crédito à habitação no sentido de uma maior transparência e redução dos abusos, e solicitou
aos credores uma maior flexibilidade de pagamento das prestações no mercado subprime. As
medidas foram vistas como bastante positivas pelos grupos de defesa dos consumidores.

De acordo com o gabinete orçamental do Congresso, o défice das contas públicas
dos Estados Unidos irá reduzir-se para 158 mil milhões de dólares (m.m.d.) no ano
fiscal de 2007 (que termina em Setembro), valor inferior à estimativa de 177 m.m.d.
calculada em Março último (a também à última estimativa da Administração Bush) e que
compara com 248 m.m.d. em 2006 e o valor recorde de 413 m.m.d. em 2004. A revisão
favorável das contas deveu-se ao bom comportamento da receita fiscal.

De acordo com uma lei aprovada pelo Congresso no mês de Julho, no prazo de cinco
anos todos os contentores de mercadorias exportados para os Estados Unidos terão
de ser radiografados nos portos de origem para poderem entrar no país. A medida,
integrada nas políticas de segurança e controlo de fronteiras, dá seguimento a uma das
recomendações da comissão encarregue de investigar os atentados terroristas de Setembro
de 2001, tendo resultado de uma proposta legislativa do Partido Democrata, na oposição, que
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enfrentou alguma resistência no Senado. A proposta gerou uma forte oposição por parte
dos importadores e operadores portuários, que esperam um aumento da congestão nos
portos e atrasos no desembarque das mercadorias devido à necessidade de examinar as
radiografias. Até agora, apenas os contentores considerados de risco estavam sujeitos a uma
análise semelhante.

2.2. Economia Real

No segundo trimestre registou-se uma retoma do ritmo de crescimento do PIB
norte-americano, que fora influenciado pela evolução inesperada de algumas rubricas nos
primeiros três meses do ano. A taxa de variação trimestral anualizada do produto
passou de 0,6% no primeiro trimestre para 4% no segundo (a que correspondeu uma
subida de 1,5% para 1,9% na taxa de crescimento homóloga), em termos reais, apesar do
abrandamento significativo do consumo privado (de 3,7% para 1,4%). Na óptica da
despesa, a melhoria do andamento trimestral traduziu a retoma das rubricas de
procura externa líquida, de despesa pública e de variação de existências. Na rubrica
de investimento destacou-se ainda a aceleração da formação bruta de capital fixo
não residencial (variação em cadeia anualizada de 11,1%, após 2,1% no trimestre de
Janeiro a Março) e a quebra menos acentuada na componente de habitação (de -16,3%
para -11,6%).

De acordo com o último relatório de conjuntura da Reserva Federal (Livro Bege), com
informação referente a Agosto, a actividade económica continuou a crescer de
forma moderada na maioria dos distritos do país. Os relatórios estaduais apontaram
para uma evolução modesta a moderada das vendas a retalho e um andamento positivo da
actividade nos serviços e na indústria, compensando a correcção no sector de construção
residencial.

Os

bancos

comerciais

consultados

na

elaboração

dos

relatórios

confirmaram que os recentes desenvolvimentos nos mercados financeiros levaram a
um aperto nas condições de concessão de crédito, com efeitos negativos na
actividade de construção residencial, mas vários salientaram que a disponibilidade e
qualidade do crédito ainda continua boa para a maior parte dos consumidores e
empresas. Fora do sector residencial, as indicações de que a volatilidade dos
mercados financeiros afectou a actividade económica foram limitadas, segundo a
Reserva Federal. Os aumentos salariais foram caracterizados como moderados pela maior
parte dos distritos federais, apesar das dificuldades de contratação de trabalhadores

Associação Empresarial de Portugal

13

Relatório Mensal de Economia

especializados em várias áreas, não tendo sido reportadas pressões significativas sobre os
preços dos bens finais.

No índice de preços ao consumidor, os dados de Julho evidenciaram uma descida da
inflação homóloga para 2,4%, após 2,7% no mês anterior, correspondendo ao menor
crescimento dos preços da energia. O indicador de inflação subjacente, que não inclui as
rubricas de energia e alimentação, manteve-se no nível mais baixo desde Março do ano
passado (2,2%) pelo terceiro mês consecutivo.

De acordo com o Departamento do Trabalho, a produtividade por empregado do sector
não agrícola registou um crescimento trimestral mais vigoroso no segundo
trimestre (subida de 2,6%, em termos anualizados, a mais forte desde 2005, seguindo-se
após 0,7% no trimestre até Março), contribuindo para o abrandamento dos custos
laborais unitários, em conjunto com o menor crescimento dos salários. Em termos
homólogos, contudo, ainda se registou uma aceleração dos custos laborais unitários
(de 4,3% para 4,9%).

No que se refere à informação quantitativa mais recente da actividade sectorial
destaca-se:
- a manutenção do crescimento homólogo do índice de produção industrial em Julho
(1,4%), após um abrandamento no segundo semestre (de 2,5% para 1,7%);
- a recente perda de dinamismo nos serviços apontada pelo indicador compósito
ISM (55,8 pontos em Julho e Agosto, após 58,8 pontos no segundo trimestre e 55,2 pontos
no primeiro);
- a atenuação da descida da despesa em construção pelo terceiro mês consecutivo
em Julho (taxa de variação homóloga de -2%, face a -2,7% e -3,4% nos dois meses
precedentes).

Segundo o Departamento do Trabalho, a taxa de desemprego manteve-se em 4,6% no
mês de Agosto, valor ainda próximo do mínimo de 6 anos registado em Maio (4,4%).
A informação prestada pelas empresas deu conta de uma descida (embora ligeira) do
emprego no sector não agrícola, pela primeira vez em quatro anos, reflectindo a
quebra um pouco mais acentuada na indústria e na construção e o abrandamento acentuado
nos serviços.
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No que se refere aos indicadores avançados, a informação mais recente continua a
apontar para um crescimento económico moderado nos próximos meses, embora
seja expectável um abrandamento em face do recuo da confiança dos consumidores
com a recente turbulência nos mercados financeiros e a descida do preço das
habitações.

3. Japão

3.1. Envolvente Política, Social e Económica

No Japão, o principal partido no poder (Partido Liberal Democrata - PLD) perdeu a
maioria da câmara Alta do Parlamento nas eleições intercalares que decorreram em
Julho (mantendo, contudo, a supremacia na Câmara Baixa), pela primeira vez desde a
sua fundação, em 1955. No rescaldo dos resultados, apesar das pressões no PLD para a
demissão do primeiro-ministro e líder do Partido, Shinzo Abe decidiu que tinha condições para
se manter em funções devido ao voto de confiança da coligação no poder. No final de
Agosto, o primeiro-ministro anunciou uma remodelação do elenco governativo, que
fora alterado recentemente devido à demissão de dois ministros (um deles devido a
problemas de corrupção), e uma alteração na direcção do PLD, que passa a ter como
secretário-geral Taro Aso, anterior ministro dos Negócios Estrangeiros e provável
sucessor de Abe.

O Governo ordenou a suspensão das operações na maior central nuclear do Japão (e
também a maior a nível mundial) devido a uma fuga radioactiva na sequência de um
sismo. Embora os reactores nucleares tenham parado automaticamente e a fuga tenha sido
pequena, segundo avaliação preliminar, teme-se que a central não esteja preparada para
enfrentar um sismo de maior magnitude. O Governo ordenou, por isso, a paragem de
actividade até que operador da central possa apresentar garantias de segurança, tendo
também acedido a uma inspecção da Agência Internacional da Energia.

O Banco do Japão manteve a sua taxa de juro de referência inalterada (em 0,5%) em
Agosto, pelo sexto mês consecutivo, tendo sinalizado que poderá adiar a próxima
subida por algum tempo em face da recente turbulência nos mercados financeiros.
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A meio do mês, numa altura em que o principal índice accionista japonês atingiu um mínimo
de oito meses, o primeiro-ministro Shinzo Abe apelou à calma dos investidores e
lembrou que os fundamentais económicos do Japão permanecem favoráveis.

3.2. Economia Real

Os últimos dados das contas nacionais japonesas evidenciaram uma quebra em
cadeia do PIB no segundo trimestre (0,3%, em termos reais, após uma subida de 0,7%
no trimestre precedente, a que correspondeu um abrandamento de 2,6% para 1,6% em
variação homóloga), reflectindo a evolução desfavorável das principais rubricas de
procura. Os contributos do consumo privado, da procura externa líquida e do investimento
privado para a evolução trimestral do PIB reduziram-se para 0,1, 0 e -0,3 pontos percentuais,
respectivamente, após 0,5, 0,4 e 0 pontos no trimestre de Janeiro a Março. O investimento
público manteve uma evolução negativa, em reflexo do processo de consolidação orçamental.

A taxa de variação homóloga do índice de preços no consumidor retomou um valor
nulo em Julho, após um recuo de 0,2% no mês precedente. A recuperação observada
reflectiu unicamente o andamento da componente energética, mantendo-se a evolução
negativa do índice de inflação subjacente (descida de 0,5%, excluindo as componentes de
alimentação e energia). Depois de uma recuperação em 2006, o índice geral de preços
no consumidor do Japão tem apresentado variações homólogas nulas ou negativas
desde o início do ano.

A taxa de desemprego japonesa reduziu-se pelo segundo mês consecutivo em Julho
(3,6%, após 3,7% e 3,8% nos dois meses precedentes), situando-se no valor mais baixo
dos últimos 9 anos. A melhoria verificada correspondeu ao recuo menos acentuado da
população activa do que do número de desempregados, que se fixou abaixo dos 2,4 milhões
pela primeira vez em 10 anos.

Os indicadores avançados disponíveis apontam para uma recuperação da actividade
económica ao longo dos próximos meses, embora condicionada pela evolução da
despesa das famílias, que poderá ser penalizada pela recente perda de confiança
dos consumidores (num mínimo de quase três anos em Agosto, depois de quatro descidas
mensais consecutivas), para o que terá contribuído a instabilidade política no Japão e a
turbulência dos mercados financeiros, dado que as condições no mercado de trabalho se
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apresentam bastante favoráveis. Em Julho, o índice mensal de condições de negócio situou-se
acima da referência de expansão (50 pontos) pelo segundo mês consecutivo.

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 Julho e Agosto)
Dólares por

Libras por

Ienes por

Libras por

Ienes por

Euro

Euro

Euro

Dólar

Dólar

Segunda, 2

1,359

0,676

166,660

0,497

122,652

Sexta, 6

1,360

0,676

167,570

0,497

123,249

Segunda, 9

1,362

0,676

168,130

0,497

123,434

Sexta, 13

1,378

0,678

168,680

0,492

122,392

Segunda, 16

1,378

0,677

167,840

0,491

121,791

Sexta, 20

1,380

0,672

168,460

0,487

122,046

Segunda, 23

1,382

0,672

167,580

0,486

121,250

Sexta, 27

1,365

0,672

162,120

0,492

118,761

Segunda, 30

1,366

0,675

161,580

0,494

118,296

Terça, 31

1,371

0,674

163,590

0,492

119,348

Quarta, 1

1,366

0,675

161,900

0,494

118,495

Sexta, 3

1,369

0,673

163,240

0,492

119,205

Segunda, 6

1,382

0,680

162,880

0,492

117,875

Sexta, 10

1,365

0,677

160,370

0,496

117,487

Segunda, 13

1,365

0,678

161,470

0,496

118,284

Sexta, 17

1,345

0,679

152,740

0,505

113,528

Segunda, 20

1,348

0,679

155,140

0,504

115,123

Sexta, 24

1,362

0,679

157,700

0,499

115,828

Segunda, 27

1,366

0,678

158,630

0,496

116,144

Sexta, 31

1,371

0,678

159,250

0,495

116,198

Variação (1)

1,48%

0,59%

-4,43%

-0,88%

-5,82%

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

A evolução do mercado cambial nos meses de Julho e Agosto ficou marcada pelos
efeitos da crise no mercado hipotecário norte-americano de alto risco. A perspectiva
de redução da principal taxa directora da Reserva Federal determinou um recuo do
dólar norte-americano (para um mínimo histórico face ao euro e de 26 anos em relação
à libra), destacando-se ainda a forte apreciação do iene com a reversão das
operações de carry-trade em face da correcção em baixa dos mercados accionistas.
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A variação das principais taxas de câmbio no conjunto dos dois meses foi a seguinte:
depreciação do dólar em relação ao iene, ao euro e à libra (5,82%, 1,48% e 0,88%,
respectivamente) e do euro face à moeda japonesa (4,43%); apreciação do euro no câmbio
com a libra (0,59%).

O euro manteve uma tendência de subida face ao dólar no mês de Julho, reforçada
pela revisão em baixa das previsões de crescimento económico dos Estados Unidos, tendo
atingido um novo máximo histórico próximo do final do mês (1,38 dólares por euro, no
dia 24). Seguiu-se um período de recuperação do dólar com a tomada de mais valias
dos investidores norte-americanos na Europa depois de se saber que algumas
instituições financeiras europeias foram afectadas pela crise no mercado subprime dos
Estados Unidos. O euro viria a aproximar-se novamente do máximo histórico no dia 6
de Agosto, depois do BCE ter sinalizado um novo aumento das taxas directoras em
Setembro, mas a moeda norte-americana voltaria a recuperar até meio de Agosto
devido à preocupação manifestada pela Reserva Federal com a inflação. No dia 17, o
anúncio de redução (ainda que temporária) da taxa de desconto da Reserva Federal
levou a uma depreciação do dólar, movimento que se prolongou até final do mês (e
para o que também contribuiu a possibilidade não totalmente excluída de aumento das taxas
do BCE em Setembro), acabando por se verificar uma variação praticamente nula da
taxa de câmbio com o euro no conjunto de Agosto. No final do mês, o euro apresentava
um ganho de 4,1% face ao dólar em variação acumulada no ano.

Com o aumento da aversão ao risco, os financiamentos em moeda japonesa
reduziram-se de forma significativa, conduzindo a uma apreciação do iene face às
principais moedas, a par com o adiamento da subida das taxas de referência do
Banco do Japão. O iene apreciou-se 1,8% face ao euro em Julho, depois de atingir um novo
mínimo histórico no início do mês. Em Agosto, a recuperação do iene foi ainda mais
acentuada, verificando-se um ganho mensal de 2,7%, que reduziu para apenas 1,5% a perda
acumulada desde o início de 2007. Face ao dólar, a moeda japonesa registou subidas de
3,3% em Julho e de 2,6% em Agosto, passando a acumular um ganho de 2,5% desde o início
do ano.

A libra inglesa foi suportada por uma nova subida das taxas de referência do Banco
de Inglaterra no mês de Julho, tendo depois verificado uma depreciação em Agosto
devido ao recuo da inflação no Reino Unido e à reversão das operações de carry-
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trade com aplicação na divisa britânica. No câmbio com o dólar, a libra registou um
ganho de 1,5% em Julho (atingindo um mínimo de 26 ano próximo do final do mês) e uma
depreciação de 0,6% em Agosto, passando a evidenciar um ganho de quase 3% desde do
início de 2007. A cotação da divisa inglesa com o euro praticamente não se alterou em Julho
e recuou 0,6% em Agosto, o que agravou para perto de 1% a perda acumulada no ano.

4.2 Mercados Bolsistas Internacionais

Nos mercados de acções, os principais índices de referência mantiveram um
comportamento globalmente positivo até meados de Julho, verificando depois uma
forte correcção em baixa com a fuga para os activos de menor risco que foi
desencadeada pelo alastramento da crise no mercado subprime dos Estados Unidos
(o momento mais marcante foi quando o BNP Paribas anunciou que dois dos seus hedge
funds com exposição a esse mercado haviam perdido todo o seu valor). A deterioração das
condições de crédito com a reapreciação dos níveis de risco suscitou receios de
suspensão das operações de concentração, que vinham a suportar a subida dos
mercados

accionistas,

sobretudo

na

Europa,

ajudando

a

explicar

as

perdas

particularmente acentuadas dos índices europeus em Julho.
O movimento de correcção nos mercados de acções prolongou-se até meio de
Agosto, altura em que se registaram mínimos de vários meses nos índices de
referência, receando-se o impacto sobre a economia real da turbulência nos mercados
financeiros. A intervenção dos bancos centrais, em particular da Reserva Federal,
acalmou

um

pouco

os

mercados,

permitindo

uma

recuperação

dos

índices

accionistas na segunda metade de Agosto (com destaque para o sector financeiro, um
dos mais penalizados devido à exposição directa ao mercado subprime) e, em alguns casos,
a compensação de parte das perdas registadas em Julho.

O índice norte-americano Dow Jones Industrials desvalorizou-se cerca de 1,5% em
Julho, mês em que atingiu um novo máximo histórico (ligeiramente acima dos 14 mil
pontos), recuperando depois a maior parte do valor em Agosto (subida de 1,1%) graças
ao comportamento positivo na segunda quinzena. No caso do índice tecnológico Nasdaq,
verificaram-se variações mensais de -2,2% em Julho e 2% em Agosto.
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Desta forma, o saldo dos meses de Julho e Agosto revelou-se apenas ligeiramente
negativo para os índices norte-americanos, que mantiveram ganhos na casa de 7% em
variação acumulada no ano.
No mercado de dívida pública norte-americana, o aumento da aversão ao risco
provocou uma forte valorização dos títulos e uma descida rápida das yields na
segunda quinzena de Julho, movimento que se estendeu depois até final de Agosto,
não obstante a recuperação dos mercados accionistas, reflectindo os receios de
abrandamento económico e a perspectiva de descida da principal taxa de referência
da Reserva Federal. A taxa de rentabilidade implícita nos títulos do Tesouro a 10 anos
passou de 5% no início de Julho para 4,54% no final de Agosto, recuando aos níveis de
Março.

Estados Unidos - índice Dow Jones Industrials
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Nota: gráfico elaborado a partir das cotações do índice no fecho de cada sessão, e não de forma contínua

Em relação aos mercados accionistas europeus, destaca-se o recuo mensal de 5,3%
do índice alemão Dax Xetra em Julho (isto depois de atingir um máximo histórico no dia
16), que recuperou depois parte das perdas em Agosto (subida de 0,7%). O índice de
referência inglês Ftse-100 desvalorizou-se menos que o Dax em Julho mas manteve um
comportamento negativo em Agosto (variações mensais de -3,8% e -0,9%), mês em
que registou um mínimo de quase um ano. No final de Agosto, o saldo acumulado no ano
do Ftse era de apenas 1,3%, contrastando com o ganho significativo do Dax (15,8%).
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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 apresentou um comportamento bastante negativo nos
meses de Julho e Agosto (quebras mensais de 4,9% e 3,9%, respectivamente, conduzindo
a mínimos de mais de um ano), que traduziu o movimento de correcção nos mercados
internacionais, a evolução desfavorável da economia japonesa no segundo trimestre
e a instabilidade do elenco governativo do pais, afectado por problemas de corrupção.
No saldo dos oito primeiros meses do ano, o Nikkei evidenciou uma perda de 3,8%.

4.3 Mercados de Matérias-Primas

Brent (Mar do Norte)
Algodão

2005

2006

1T 07

2T 07

Jul-07

Ago-07

54,4

65,4

58,1

68,7

77,2

70,8

55

58

58

58

68

67

Alumínio (99,7% pureza)

1901

2573

2798

2768

2738

2513

Cobre

3676

6731

5957

7648

7981

7500

974

1288

1783

2176

3072

3115

Chumbo
Níquel

14778

24126

41342

47764

33400

27650

Estanho

7385

8755

12669

14065

14733

15047

Zinco

1381

3266

3454

3681

3546

3244

Minério de Ferro (Fe)
65
77
85
85
85
85
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.

Associação Empresarial de Portugal

21

Relatório Mensal de Economia

As cotações das matérias-primas prosseguiram, na sua maioria, uma trajectória
ascendente no mês de Julho, tendo depois corrigido em baixa no mês de Agosto com
os receios de abrandamento económico a nível mundial e o aumento da aversão ao
risco desencadeados pela crise no mercado hipotecário norte-americano. A atenuação da
instabilidade dos mercados financeiros na segunda metade de Agosto permitiu uma
recuperação das cotações das matérias-primas.

O preço médio mensal do brent recuou 8,3% em Agosto (para 70,8 dólares por barril),
depois de uma subida de igual intensidade em Julho, mês em que registou um
máximo histórico (77,2 dólares por barril). Em Julho, a cotação foi suportada pela
previsão de crescimento da procura de crude em 2008 da Agência Internacional de
Energia e a especulação de insuficiência de reservas nos Estados Unidos para fazer
face ao aumento de procura de combustível no Verão, para além da continuação da violência
na Nigéria, que continua a produzir a cerca de três quartos da sua capacidade. A descida do
preço médio do brent em Agosto traduziu, para além dos receios de abrandamento
económico, o aumento inesperado das reservas de combustível nos Estados Unidos.
Na parte final do mês assistiu-se a uma recuperação da cotação com a progressiva
normalização dos mercados financeiros e a possibilidade de perturbação da produção de
petróleo no Golfo do México com a passagem de furacões. Em termos de variação acumulada
(comparação com a média de Dezembro de 2006), a cotação do brent valorizou-se 13,6%
nos oito primeiros meses de 2007.

No caso do algodão, o preço médio aumentou pelo segundo mês consecutivo em
Julho (13,3%, para 68 cêntimos de dólar por libra de peso, que constitui o máximo desde
Maio de 2004) devido ao maior ajustamento entre a produção e a procura após a
quebra acima do esperado das colheitas nos Estados Unidos. A cotação registou depois um
recuo ligeiro em Agosto (1,5%), encerrando o mês com uma valorização de 13,2% desde o
início do ano.

No que se refere às cotações dos metais, apenas o chumbo, o níquel e o zinco
contrariaram o movimento de subida em Julho e recuo em Agosto. O chumbo
valorizou-se perto de 26% em Julho (para um novo máximo histórico), tendo registado
apenas um abrandamento em Agosto (ganho de 1,5%), beneficiando da diminuição da
produção numa mina australiana e da pressão ainda elevada da procura do metal. No caso do
níquel e do zinco, as cotações evidenciaram quebras nos dois meses (19,6% e 2,3% em
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Julho, respectivamente, e 17,2% e 8,5% em Agosto), a reflectir os cortes na produção de
alumínio, que emprega aqueles metais de base. Para além do alumínio, apenas o níquel e do
zinco apresentaram uma evolução negativa da cotação nos primeiros oito meses do ano
(perdas de 11%, 19,6% e 26%, respectivamente), contrastando com a forte valorização dos
restantes metais (82,3% no chumbo, 35,2% no estanho e 12,3% no cobre).

4.4. Comércio Internacional /Organização Mundial do Comércio

Os representantes do denominado G4, grupo de países formado pelos EUA, EU, Índia e
Brasil, reuniram-se na cidade alemã de Potsdam para discutir alguns dos pontos
mais sensíveis da Ronda de Doha. O encontro veio, contudo, a revelar-se um fracasso,
não tendo sido possível chegar a um consenso.
Entretanto, a OMC apresentou um novo projecto de acordo sobre a agricultura e
sobre os produtos industriais, onde sugeriu um corte entre 19% a 23% nas tarifas
industriais aplicadas pelos países em desenvolvimento em troca de reduções nos
apoios à concedidos pelos EUA e pela Europa aos respectivos sectores agrícolas. A
proposta apresentada mereceu, contudo, reservas por parte dos principais países visados.

Na sequência da retirada de mercado de cerca de 20 milhões de brinquedos
produzidos na China, por serem considerados perigosos para as crianças, a entidade
reguladora da segurança e qualidade do gigante asiático veio defender que grande
parte dos problemas detectados prende-se com o design, que é da responsabilidade
dos EUA, e não com deficiências na produção chinesa.

Os EUA denunciaram à OMC uma suposta ilegalidade no regime de importação de
bananas por parte da EU, advogando que as quotas com que os Estados-membros
europeus favorecem os países ACP violam as regras de comércio livre. Os responsáveis norteamericanos juntam-se, deste modo, ao Equador e à Colômbia, que consideram também
injusto que os países ACP vejam as suas exportações de bananas para a EU isentas de tarifas
aduaneiras até uma determinada quota.

4.5. Organizações Económicas Internacionais

De acordo com as previsões intercalares do FMI, o crescimento da economia mundial
será 0,3 p.p. mais elevado neste e no próximo ano, por comparação com as
projecções de Abril. O maior impulso será dado pela China, Índia e Rússia,
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esperando-se para a zona euro e para o Japão um crescimento acima do
anteriormente apontado para este ano, enquanto para a economia norte-americana
é avançado um crescimento mais baixo.
Globalmente, os riscos subjacentes às actuais projecções são no sentido descendente, embora
permaneçam relativamente contidos. Contudo, detectam-se diferenças entre as actuais e as
anteriores previsões quando os riscos são considerados individualmente. Em particular,
destaca-se agora a maior preocupação em torno dos desenvolvimentos nos
mercados financeiros e do seu impacto na economia real, receando-se que a crise vivida
no mercado de crédito de alto risco nos EUA se estenda ao consumo norte-americano, numa
primeira fase, alastrando-se, posteriormente, às restantes regiões.

Os ministros das Finanças da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN)
reuniram-se com vista à conclusão projecto de integração económica que pretende a
criação de um mercado comum em 2015.
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ECONOMIA NACIONAL
1. Envolvente Política, Social e Económica

Contas Públicas

Em Julho, o primeiro-ministro assegurou o cumprimento do objectivo de 3,3% para
o défice das contas públicas em 2007 (óptica da Contabilidade Nacional) e anunciou um
aumento do investimento público na Proposta de Orçamento para 2008, que deverá
ser entregue à Assembleia da República no dia 12 de Outubro.

No mesmo mês, a Assembleia da República aprovou uma alteração à lei orgânica do
Tribunal de Contas que vai permitir a esta entidade promover o pagamento
antecipado de multas por parte dos infractores detectados. Com a alteração
introduzida, quem estiver indiciado pelo Tribunal de irregularidades na gestão dos dinheiros
públicos poderá, mesmo antes de qualquer decisão ser tomada, optar por realizar um
pagamento voluntário antecipado da multa. Nesse caso, a multa a pagar terá o valor mínimo
previsto. De acordo com José Tavares, director-geral do Tribunal de Contas, esta alteração
permite uma simplificação importante de processos e será utilizada num número significativo
de casos.

A comissão nomeada pelo Governo para implementar, a partir de 2010, um sistema
de orçamentação por programas na Administração Pública divulgou em Julho um
relatório intercalar com algumas das alterações que serão necessárias introduzir.
Entre as mudanças mais profundas do processo orçamental, salienta-se a extinção do
PIDDAC, a apresentação pelo Governo, todos os anos, de um balanço do Estado à Assembleia
da República, a definição de orçamentos plurianuais e a imposição de limites predefinidos de
crescimento anual da despesa pública. Caso as propostas venham a ser aplicadas, um
governo recém-eleito apresenta na Primavera ao Parlamento uma proposta de Grandes
Opções do Plano (GOP) com os objectivos a alcançar na legislatura e as dotações orçamentais
atribuídas a cada programa nos vários anos. Para limitar a evolução da despesa são fixadas
taxas de variação anuais baseadas numa “estimativa de médio prazo da evolução da
capacidade produtiva da economia”, que não terá como referência o produto potencial por
decisão da comissão. Fora destas contas ficam apenas as despesas com juros e as
transferências para a Administração Local e Regional. Nos anos seguintes, não se elaboraram
as GOP mas o Governo apresenta na Primavera um relatório de orientação da despesa pública
que actualiza as perspectivas plurianuais, servindo depois como enquadramento para a
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realização da Proposta de Orçamento de Estado que obedecerá à regra de orçamentação por
programas, seguindo quatro níveis hierárquicos: áreas de intervenção, programas, medidas e
acções. Cada um dos programas terá um coordenador com competências mais alargadas do
que as actualmente detidas pelos órgãos dirigentes dos serviços e organismos. Os
investimentos públicos ficam englobados dentro de cada um dos programas respectivos, pelo
que a comissão sugere a extinção do PIDDAC. Depois da execução, o Governo terá de
apresentar ao Parlamento um balanço do Estado, documento que inclui a informação
actualmente presente na Conta Geral, mas que faz também a avaliação do desempenho das
políticas públicas. A Comissão prevê que em 2009 se iniciem experiências-piloto em alguns
sectores.

Estimativa de Execução Orçamental do Estado
Jan-Ago
2006

Jan-Ago
2007

variação
homóloga

Receita corrente

22851,3

25027,1

9,5%

Despesa corrente

26089,9

26924,8

3,2%

Saldo corrente

-3238,6

-1897,7

-41,4%

Receita de capital

198,3

216,8

9,3%

Despesa de capital

2089,5

1961,3

-6,1%

Saldo de capital

-1891,2

-1744,5

-7,8%

Saldo de execução orçamental

-5129,8

-3642,2

-29,0%

Saldo primário
-1543,6
-52,4
-96,6%
valores em milhões de euros (m.e.); s.s. – sem significado
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

De acordo com o boletim de execução orçamental de Agosto, o subsector Estado
registou um défice acumulado de 3642,2 milhões de euros (m.e.) desde o início do
ano, o que traduz uma redução de quase 30% em termos homólogos.
O aumento do saldo traduziu o crescimento mais forte da receita do que da despesa
total (9,5% e 2,5%, respectivamente), tendo correspondido a uma descida de 1340,9 m.e.
no défice corrente e de 146,7 m.e. no défice de capital.

A despesa corrente aumentou 3,2% em termos homólogos, verificando-se uma
progressão de 3,7% excluindo os encargos com juros (mais 0,6 pontos percentuais
do que o orçamentado). A análise das grandes rubricas permite destacar, em termos
de taxas de crescimento, o aumento de 3,9% da despesa com pessoal (influenciada em
parte por uma alteração metodológica ao nível do Ministério da Justiça), a subida de 2,9%
nas transferências correntes (em que se salienta a progressão de 15,5% nas verbas para a
Administração Local) e o acréscimo de 14,8% nas aquisições de bens e serviços
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correntes. A evolução desta última rubrica foi explicada sobretudo pelo aumento da despesa
com receita consignada, segundo a Direcção-geral do Orçamento, observando-se um
acréscimo de 3,2% na despesa coberta por receitas gerais, em parte associada a despesa do
Ministério dos Negócios Estrangeiros no âmbito da Presidência portuguesa da União Europeia.
O crescimento acentuado das transferências para a Administração Local foi justificado pela
recomposição da natureza corrente e de capital dos fundos transferidos no âmbito da Lei de
Finanças Locais e pela passagem de competências para as autarquias nas funções de
planeamento e gestão dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino
básico.

No que se refere à despesa de investimento, o recuo de 6,1% em comparação
homóloga foi explicado, em larga medida, pela quebra das transferências de capital
para a Administração Local (21,7%), associada à recomposição já referida entre despesas
correntes e de capital na Lei de Finanças Locais. A evolução da rubrica mais do que
compensou o crescimento de 36,9% das verbas para a Administração Regional, que
reflecte a aplicação da nova Lei de Finanças das Regiões Autónomas.

No lado da receita, a análise da Direcção-geral do Orçamento apontou para que no
final do ano se atinja uma taxa de crescimento da receita fiscal ligeiramente
superior à subjacente no Orçamento de Estado de 2007 (6,6%). Os dados até Agosto
mostraram um crescimento de 24,8% da receita de IRC mas que está relacionada, em larga
medida, ao efeito de antecipação no pagamento do reembolso dos contribuintes e da derrama
dos municípios, pelo que se espera um abrandamento até final do ano. No caso do IRS, o
aumento de 8,6% registado até Agosto também não se deverá manter até Dezembro, dado
que ainda está em curso o pagamento de reembolsos. Ao nível dos impostos indirectos,
destaca-se o abrandamento já esperado da receita de IVA (variação homóloga de 5,5%,
menos 1,5 pontos que em Julho) devido à alteração legislativa que permite do diferimento
para 60 dias do prazo de pagamento de imposto devido pela importação de bens. A receita de
Imposto Automóvel também desacelerou em Agosto (0,6 pontos percentuais, para 6,2%), em
virtude da antecipação da aquisição de veículos por efeito da reforma da tributação automóvel
a partir de Julho.

Em termos de taxas de execução, a receita fiscal apresentou um valor ligeiramente
acima do padrão de execução uniforme ao longo do ano (66,8% e 66,7%,
respectivamente), tendo-se registado valores abaixo desse padrão no caso da
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despesa, especialmente ao nível do investimento (taxa de 60,6%, que compara com
65% na despesa corrente).

Sistema Fiscal

Em comunicado de imprensa o ministério das Finanças revela que de Janeiro a
Agosto de 2007 a Direcção-Geral dos Impostos atingiu um valor de cobrança
coerciva de 1000 milhões de euros, consolidando um crescimento de cobrança de
cerca de 30% em relação a 2005. A este valor acrescem 132 milhões de euros
correspondentes a coimas cobradas pela prática de ilícitos fiscais. Os objectivos para
2007 são de 1600 milhões de euros de cobrança coerciva e de 200 milhões de euros para as
coimas.
O comunicado refere que para atingir este nível de cobrança de dívidas fiscais
contribuiu: (i) a utilização do Sistema Informático de Penhoras Automáticas, através
do qual, entre Janeiro e Agosto, foram marcadas cerca de 400 mil penhoras; (ii) a
publicitação da Lista de Devedores, que levou a que 5429 devedores efectuassem o
pagamento parcial ou total da dívida, o que proporcionou uma cobrança agregada de 167
milhões de euros; (iii) a entrada em funcionamento do Sistema de Controlo dos
Benefícios Fiscais, que cancela automaticamente ou impede o reconhecimento de benefícios
fiscais a contribuintes com dívidas tributárias (18 mil devedores foram já alertados da
possibilidade de verem os benefícios de que usufruem cancelados devido à persistência de
dívidas); (iv) o recurso ao Sistema Electrónico Interoperativo entre a DGCI e outros
organismos públicos, que controla se os fornecedores de bens e serviços ao Estado são
também devedores de impostos e permite a retenção de 25% do valor dos pagamentos para
aplicação na cobrança da respectiva dívida fiscal; (v) e a aplicação do Sistema de
Compensação de Dívidas com reembolsos, através do qual a Administração Fiscal cancela
os reembolsos de IRS, IRC e IVA aos devedores fiscais, na parte correspondente ao valor da
dívida.

De acordo com um relatório intercalar de actividades da Direcção-Geral das
Contribuições e Impostos, relativo aos cinco primeiros meses de 2007, as correcções
à matéria e ao rendimento colectável feitas pela DGCI aos contribuintes tiveram, face a igual
período do ano anterior, um aumento superior a 60%, e os impostos detectados em falta um
crescimento de 12,5%. As regularizações verificadas neste período permitiram a
entrada de mais de 500 milhões de euros nos cofres do Estado.
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Após aprovação da Comissão Europeia, o Conselho de Ministros fez aprovar uma
autorização legislativa com vista à aprovação de um novo regime fiscal especial
aplicável à Zona Franca da Madeira (ZFM). O regime a aplicar às entidades licenciadas
para operar na ZFM a partir de 1 de Janeiro de 2007 mantém no essencial as linhas
estruturantes do anterior regime: (i) exclui as actividades na área financeira; (ii) consagra um
regime degressivo dos benefícios fiscais concedidos, com as taxas reduzidas do IRC a
situarem-se nos 3% entre 2007 e 2009, nos 4% entre 2010 e 1012, e nos 5% entre 2013 e
2020; (iii) e prevê plafonds máximos à matéria colectável objecto do benefício fiscal em sede
de IRC em função do contributo para a criação de postos de trabalho.

O Tribunal Constitucional, após pedido do Presidente da República, Cavaco e Silva,
pronunciou-se pela inconstitucionalidade da norma que determina o levantamento
do sigilo bancário nos casos em que o contribuinte apresente uma reclamação ao
Fisco. Dados do ministério das Finanças revelam que em 2006 foram instaurados 867
processos de quebra de sigilo bancário, tendo triplicado o número de decisões de
levantamento do mesmo, o qual atingiu as 364.

No âmbito da revisão do processo tributário, elaborada pelos ministérios das Finanças e da
Justiça, foi proposto que os processos que envolvam a determinação do montante de
imposto

a

pagar

pelo

contribuinte,

ou

dos

respectivos

juros

de

mora

ou

compensatórios, saiam dos tribunais administrativos e fiscais e sejam dirimidos com
recurso a métodos alternativos de resolução de litígios.

Política Industrial e Comercial e Investimentos Públicos

Foi

aprovado

o

novo

enquadramento

legal

dos

sistemas

de

incentivos

ao

investimento das empresas, aplicáveis no território do Continente durante o período
de 2007 a 2013. Exceptuam-se deste enquadramento os regimes de natureza fiscal, de
apoio ao emprego e à formação profissional e os regimes de incentivos específicos cofinanciados pelo FEADER (Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural) e pelo FEP
(Fundo Europeu para as Pescas).
Entre outros aspectos, define-se o âmbito sectorial, as tipologias de projecto abrangidas, bem
como as condições gerais de elegibilidade dos promotores e dos projectos. Assim, são
susceptíveis de apoio, no âmbito da actividade da indústria, energia, comércio (só
pequenas e médias empresas), turismo, transporte, logística e alguns serviços, os seguintes
tipos de projectos de investimento: i) Actividades de I&D nas empresas; ii) Inovação
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produtiva; iii) Desenvolvimento de factores dinâmicos de competitividade nas PME.
São ainda susceptíveis de apoio os projectos de investimento enquadrados em estratégias
de eficiência colectiva de base territorial ou sectorial.
Os apoios previstos são decididos a nível nacional ou a nível regional, consoante se trate,
respectivamente, de médias e grandes empresas ou de pequenas empresas.

Foi publicado o regime jurídico dos projectos de potencial interesse nacional
classificados como de importância estratégica, PIN +, visando criar condições para
atrair os melhores investidores e os melhores projectos.
Poderão ser classificados como projectos PIN+, os projectos com um montante de
investimento mínimo de 200 milhões de Euros ou, em certos casos especiais, de 60 milhões
de euros, que cumpram um conjunto de critérios, tais como a respectiva integração nas
prioridades de desenvolvimento definidas em planos de orientação estratégica e a utilização
de tecnologias e práticas eco-eficientes.
Com vista à celeridade no tratamento destes projectos consagra-se um modelo de
procedimento que prevê o funcionamento em conferência de serviços das diversas entidades
da Administração Central competentes para a prática de todos os actos necessários à
apreciação e decisão do projecto, o que possibilitará a emissão de um documento único
incorporando

todos

os

pareceres,

autorizações,

aprovações,

decisões

e

licenças

da

responsabilidade daquelas entidades.
A concentração dos procedimentos e a redução de prazos permite o estabelecimento
de um prazo global de decisão que será de 60 a 120 dias.

A Autoridade da Concorrência (AdC) decidiu aplicar à PT Comunicações, uma
participada da Portugal Telecom SGPS, uma coima de 38 milhões de euros por ter dado
como provado o abuso de posição dominante no mercado das telecomunicações
fixas, tratando-se, assim, da primeira condenação em Portugal por este tipo de práticas anticoncorrenciais. De acordo com um comunicado da AdC de 2 de Agosto, esteve em causa a
recusa por parte da PT de acesso à sua rede de condutas no subsolo aos concorrentes TvTel e
Cabovisão.
Em resposta, a PT emitiu um comunicado apelidando a decisão de indevida, inexplicável e
desproporcionada, tendo por isso decidido impugná-la judicialmente.

A Comissão Europeia decidiu arquivar o processo de infracção relativamente à
Barragem do Baixo Sabor. Assim, a construção desta barragem irá arrancar em 2008,
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prevendo-se um investimento de 354 milhões de euros e a criação de mais de mil postos de
trabalho.

O ministro da Economia aprovou a decisão que atribui ao consórcio liderado pela
Galp Energia, 400 megawatts (MW) de capacidade de produção de energia eólica,
por ter ganho a fase B do concurso público das eólicas.

Política Social e Laboral

O Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de lei para a reforma
do regime de vínculos, carreiras e remunerações da função pública, com a qual
pretende adoptar regimes de trabalho que promovam a eficiência, pôr fim à rigidez da gestão
de recursos humanos, reduzir o número de carreiras, definir um quadro remuneratório mais
equitativo e aproximar o regime da função pública ao regime laboral comum.

Depois do sistema de vínculos e carreiras, também relativamente ao Sistema de
Avaliação de Desempenho (SIADAP) o Ministério das Finanças conseguiu assinar um
acordo com duas das três estruturas sindicais representativas da administração
pública. Deste acordo resulta a criação de uma Comissão Paritária (que inclui
representantes dos trabalhadores) para intervir no processo de avaliação.
O Governo manteve o sistema de quotas na avaliação de acordo com o qual 25% do
total de trabalhadores do serviço podem ter Relevante e apenas 5% destes podem chegar ao
Excelente. Estas quotas sobem para 30% e 10% se os serviços tiverem uma avaliação
excelente.
Destacam-se ainda os seguintes aspectos: (i) os trabalhadores passam a colaborar na
definição dos objectivos; (ii) passam também a avaliar os serviços; (iii) os funcionários que
não foram avaliados entre 2004 e 2007, serão classificados com base no seu currículo, e,
nestes casos, a avaliação de 2007 terá efeitos retroactivos; e (iv) a penalização de
afastamento do cargo dos dirigentes máximos dos serviços que não avaliem os seus
trabalhadores alarga-se aos membros dos conselhos directivos dos institutos públicos.
O Governo pretende que este novo sistema entre em vigor em 2008 e garante que
haverá progressões no próximo ano. O SIADAP juntamente com o novo regime de
vínculos acabará com as progressões automáticas na carreira.
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O

Governo

colocou 639

funcionários

públicos na lista de supranumerários,

garantindo assim uma poupança em salários de cerca de meio milhão de euros em
2007.

Dados da Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho revelam um
crescimento de 90% do número de rescisões contratuais por despedimento
colectivo durante o primeiro semestre de 2007 face a igual período do ano anterior.
Regista-se neste âmbito o envolvimento de 88 empresas e 1376 rescisões contratuais por
contraponto com 60 empresas e 725 rescisões contratuais verificadas em igual período de
2006.
Em contrapartida, registou-se uma queda de 97% dos processos de lay-off,
envolvendo 8 empresas e 75 trabalhadores, números significativamente inferiores aos
verificados em 2006, em que 2325 trabalhadores viram os seus contratos suspensos ou o
período normal de trabalho reduzido.

De acordo com o Observatório Europeu das Relações Laborais da Fundação Europeia, a
jornada semanal de trabalho em Portugal registou um aumento, de 38,3 horas em
2005 para 39,3 horas em 2006, continuando a colocar o nosso país entre aqueles em que
mais se trabalha na União Europeia a 15.

De acordo com dados do Ministérios do Trabalho e da Solidariedade Social, em Julho, as
contribuições para a Segurança Social cresceram 7,7%, relativamente a igual período
de 2006. Empresas e trabalhadores descontaram mais 509 milhões de euros no período
referido. No final de Julho o total de contribuições para a Segurança Social ficou acima dos 7
milhões de euros.

Após o acordo com a generalidade dos parceiros sociais sobre a reforma da
formação profissional, o Governo aprovou um conjunto de diplomas com vista à
concretização das respectivas medidas de reforma. Assim, é criado (i) o Quadro
Nacional de Qualificações, que define os níveis de qualificação, (ii) o Catálogo Nacional de
Qualificações, instrumento de gestão das qualificações de nível não superior que regula a
oferta de formação de dupla certificação e o reconhecimento de competências, e (iii) a
Caderneta Individual de Competências, instrumento de registo das competências e formações
certificadas.
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O Conselho de Ministros aprovou o Plano Tecnológico para a Educação, o qual tem por
objectivo actualizar o parque informático das escolas, reforçar a disponibilização de conteúdos
educativos digitais e adoptar um modelo de digitalização de processos com vista a uma maior
eficiência da gestão escolar.

Foi criado um novo sistema de acesso automático ao crédito pelos estudantes do
ensino superior. Este novo mecanismo, pensado no âmbito da reforma do ensino superior
prevê o acesso ao crédito a taxas de juro mínimas, não dependente de garantias patrimoniais
e com possibilidade de redução face a um melhor aproveitamento escolar.

No âmbito dos apoios às políticas de família e natalidade, o Conselho de Ministros
aprovou um programa de apoio ao crescimento da natalidade, através do qual se cria o
abono de família pré-natal e se majora o apoio a crianças e jovens para as famílias com dois
ou mais filhos.

Portugal foi o país da União Europeia que em 2006 registou o maior crescimento do
emprego em serviços de alta tecnologia e conhecimento intensivo, com uma subida
de 9,9%, valor bastante acima da média da UE que foi de 2,7%.

O Conselho de Ministros aprovou o diploma que regulamenta a Lei da Imigração.
Com vista a uma maior celeridade, através desta regulamentação foram criados novos
mecanismos de apreciação e decisão dos pedidos e definido um novo modelo de organização
de procedimentos correspondente a uma administração mais eficiente.

Sistema Monetário e Financeiro

Em Julho, a CMVM anunciou que vai introduzir alterações profundas na sua estrutura
de

funcionamento,

regulação

e

financiamento,

visando,

nomeadamente,

a

eliminação, simplificação e maior celeridade dos actos necessários ao início de
actividade das entidades sob sua supervisão. As medidas anunciadas compreendem a redução
do número de documentos necessários, a eliminação de autorizações e registos, e a
substituição de autorizações prévias pela supervisão a posteriori. Foi sublinhado que as
alterações não irão significar uma menor regulação do mercado, pois será reforçada a
supervisão contínua, mantendo-se, assim, os níveis globais de supervisão adequados ao bom
funcionamento e credibilidade do mercado. No que se refere ao novo modelo de
financiamento, salienta-se a diferenciação das taxas de supervisão consoante a
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capitalização bolsista (actualmente a taxa é igual para todas as empresas), de modo a
aplicar valores inferiores às empresas de pequena ou média cotação.
A CMVM anunciou ainda a criação de uma task-force para combater os crimes de
mercado, visando o aperfeiçoamento dos meios de detecção precoce bem como a punição
mais rápida das ocorrências não evitáveis pelos mecanismos de prevenção.

No mesmo mês, o Ministério das Finanças e da Administração Pública e os Órgãos de
Supervisão do sector financeiro (Banco de Portugal, Instituto de Seguros de Portugal e
CMVM) assinaram um memorando de entendimento no qual se cria o Comité Nacional
para a Estabilidade Financeira, dando cumprimento às recomendações do Conselho
ECOFIN e ao Memorando de Entendimento entre autoridades de supervisão bancárias, bancos
centrais e ministérios das finanças da União Europeia para a cooperação no contexto de crises
financeiras, celebrado em Julho de 2005.

No dia 9 de Agosto, o Conselho de Ministros aprovou um conjunto de decretos-lei
que transpõem para a ordem jurídica nacional várias directivas europeias para o
sector financeiro (Directivas dos Mercados e Instrumentos Financeiros e também da
Transparência), destacando-se a aplicação do princípio “best execution”, que obriga os
intermediários financeiros a assegurarem a efectiva execução nas melhores condições para o
cliente (note-se que, a partir de 1 de Novembro, os bancos nacionais poderão negociar acções
entre os seus clientes e a sua carteira própria sem passar pelo mercado de acções). Foi
também estabelecido o regime jurídico aplicável às sociedades que têm por objecto
exclusivo a prestação de serviços de consultoria para investimento em instrumentos
financeiros e alterada a legislação aplicável às sociedades gestoras de mercados e
sistemas

associados

(compensação,

liquidação

e

registo

centralizado

de

valores

mobiliários).

No mesmo dia, foi aprovado um Decreto-lei que atribui à CMVM poderes de supervisão
nos contratos relativos ao investimento em bens corpóreos (como selos, pedras
preciosas, obras de arte e antiguidades) dirigidos especificamente a pessoas com residência
ou estabelecimento em Portugal, colmatando-se uma lacuna na legislação vigente.

O mesmo Conselho de Ministros aprovou um Decreto-Lei que estabelece o novo
regime jurídico aplicável à actividade de capital de risco em Portugal, tendo como
objectivo a flexibilização, simplificação e incremento da actividade enquanto instrumento de
apoio ao arranque, à reestruturação e à expansão empresarial, nomeadamente em áreas de
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base científica e tecnológica. Entre os principais aspectos do diploma, salienta-se o
reconhecimento dos investidores designados business angels, que são introduzidos
no ordenamento jurídico nacional através da figura dos Investidores em Capital de
Risco (ICR). Estes devem assumir a forma de sociedade unipessoal por quotas, de forma a
poder distinguir-se o património afecto ao capital de risco face ao seu restante património
pessoal, como modo de garantir requisitos de transparência. Apenas pessoas singulares
podem recorrer à figura do ICR. No que concerne a medidas de simplificação e
desburocratização, sublinha-se o facto de tanto a constituição dos Fundos de Capital
de Risco como o início de actividades dos Investidores de Capital de Risco e das
Sociedades de Capital de Risco passarem a depender de apenas um único acto
administrativo de registo prévio simplificado.

No final de Agosto, a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) emitiu um
comunicado onde referiu que “não foram detectadas situações de dificuldade
anormal” na gestão dos fundos de investimento nacionais (os níveis de liquidez
adequaram-se às necessidades de resgate verificadas) e que a “exposição directa ao
mercado de obrigações colateralizadas por créditos imobiliários residenciais de
elevado risco é muito reduzida”. No que respeita à comercialização em Portugal de fundos
de investimento mobiliário harmonizados, com origem em estados-membros da União
Europeia, verificou-se a suspensão da comercialização de dois desses fundos por decisão das
respectivas entidades gestoras, de acordo com a CMVM.

De acordo com o levantamento que o Banco de Portugal fez junto das instituições
bancárias, “a exposição, directa e indirecta, aos instrumentos associados ao
mercado americano subprime não tem praticamente expressão no total do balanço
do sistema bancário”. O Banco de Portugal analisou também com as instituições bancárias a
situação de liquidez, actual e previsional, bem como a dos respectivos mecanismos de gestão,
e confirmou a robustez e capacidade de resistência a choques recentemente apontadas pelas
avaliações internacionais, embora tenha alertado que a evolução dos mercados poderá vir a
revelar outros problemas de valorização de activos.

2. Economia Monetária e Financeira
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2.1. Taxas de Juro

TAXAS

Euribor

Obrigações do Tesouro

6 meses

12 meses

5 anos

10 anos

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

07: II

4,315

4,528

4,59

4,75

Junho 07

4,315

4,528

4,59

4,75

Julho 07

4,382

4,537

4,45

4,61

Agosto 07

4,764

4,781

4,25

4,50

6 Julho 2007

4,347

4,580

4,69

4,85

13 Julho 2007

4,364

4,594

4,66

4,83

20 Julho 2007

4,377

4,587

4,53

4,67

27 Julho 2007

4,373

4,526

4,41

4,58

31 Julho 2007

4,382

4,537

4,45

4,61

3 Agosto 2007

4,407

4,590

4,42

4,59

10 Agosto 2007

4,516

4,633

4,39

4,59

17 Agosto 2007

4,653

4,656

4,21

4,52

24 Agosto 2007

4,757

4,780

4,24

4,51

31 Agosto 2007
4,764
4,781
4,25
4,50
Fonte: Banco de Portugal e Reuters; valores em percentagem; taxas anualizadas a 360 dias.
Nota: Valores de final de semana/mês/trimestre; os valores para as Obrigações do Tesouro
referem-se às yields do mercado secundário.

As taxas de juro do mercado monetário europeu intensificaram o movimento de
subida nos meses de Julho e Agosto, reflectindo o aumento dos prémios de risco e a
redução da oferta de fundos desencadeada pela crise no mercado hipotecário norteamericano, para além da possibilidade não excluída de aumento das taxas directoras do BCE
em Setembro. O aumento das taxas euribor revelou-se particularmente acentuado
em Agosto (os efeitos da crise de liquidez apenas se começaram a fazer sentir na parte final
de Julho) e nas maturidades intermédias (a subida nos prazos mais curtos foi limitada
pela intervenção do BCE), o que provocou um reforço da inclinação da curva de rendimentos
no seu início e um achatamento na parte final. No caso da euribor a seis meses, a subida
foi de 6,7 pontos base (p.b.) em Julho e de 38,2 p.b. em Agosto, conduzindo a um
máximo de mais de seis anos no final desse mês (4,764%).
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No mercado obrigacionista nacional, as yields acompanharam a descida verificada
na Europa e nos Estados Unidos devidos aos receios de abrandamento económico e
à incerteza gerada pelo alastramento da crise no mercado subprime norte-americano. As
yields a cinco e dez anos diminuíram 34 p.b. e 25 p.b. no conjunto dos dois meses,
respectivamente, recuando para os níveis de Maio. A evolução descrita traduziu-se num
aumento da inclinação da curva de rendimentos para o máximo de mais de um ano.

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 Julho e Agosto)
Seg, 2

Sexta, 6

Seg, 9

Sexta, 13

Seg, 16

Sexta, 20

Seg, 23

Sexta, 27

Seg, 30

Terça, 31

13.405,30 13.491,30 13.540,20 13.554,20 13.651,60 13.677,90 13.687,90 13.248,10 13.356,10 13.434,20
Quarta, 1

Sexta, 3

Seg, 6

Sexta, 10

Seg, 13

Sexta, 17

Seg, 20

Sexta, 24

Seg, 27

Sexta, 31

13.189,70 13.271,80 13.146,00 12.908,40 12.941,60 12.327,70 12.503,30 12.708,10 12.741,70 12.711,40

Os meses de Julho e Agosto ficaram marcados pela tomada de mais valias na bolsa
portuguesa, que seguiu o comportamento menos favorável das praças estrangeiras,
afectadas pela crise no mercado subprime dos Estados Unidos. O índice PSI-20 registou
uma quebra de 5,4% em Agosto, a mais acentuada desde Maio do ano passado, após
uma valorização pouco significativa em Julho (0,4%).
A desvalorização da praça nacional foi acompanhada por uma forte progressão do
valor transaccionado, em termos homólogos (subidas de 166,7% em Julho e 225,6% em
Agosto, não obstante a tradicional quebra em variação mensal, associada ao período de férias
de Verão), aumentando para perto de 90% a subida acumulada desde o início do ano.

A evolução negativa do PSI-20 concentrou-se na segunda quinzena de Julho e na primeira de
Agosto. No dia 16 de Agosto, o PSI-20 havia recuado para o valor mais baixo desde
Março (12154,5 pontos, menos 9,5% que no final de Julho e 11,3% abaixo do máximo de
mais de 7 anos registado em 17 de Julho), tendo depois verificado uma recuperação
até final do mês, reduzindo a quebra mensal para próximo de 5%.
O BCP foi o título que mais contribuiu para a correcção em baixa do PSI-20, tendo
desvalorizado 9,2% em Julho e 8,8% em Agosto devido ao impasse na disputa
interna de poder, para além da evolução bastante negativa do sector financeiro europeu
com a crise no mercado subprime dos Estados Unidos. Apesar de tudo, a exposição da banca
nacional a esse mercado não se afigura significativa, o que terá explicado as quebras abaixo
da média do BES e do BPI no conjunto dos dois meses (3,6% e 1,7%, respectivamente, face a
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5% no PSI-20). Apenas a Mota Engil registou uma descida superior ao BCP no
conjunto dos dois meses (20%, repartida entre 8,5% em Julho e 12,5% em Agosto),
destacando-se ainda o recuo de 15,4% da Sonae.com em Agosto.
A Galp Energia foi o título com o comportamento mais favorável no cômputo de
Julho e Agosto (subidas de 10,4% e 0,1%, respectivamente), beneficiando do anúncio de
bons resultados, da autorização para a comercialização de electricidade em Portugal, da
subida do preço do crude e da descoberta de mais petróleo em Angola. Apenas mais dois
títulos apresentaram um saldo positivo no período em apreço: a Soares da Costa valorizou-se
1,6% graças à evolução favorável de Julho, ainda a reflectir a recente entrada no PSI-20,
enquanto a PTM apresentou uma progressão de 0,8% com a perspectiva de separação da PT e
a divulgação de resultados favoráveis.

3. Economia Real
3.1. Actividade Económica Global

CONTAS NACIONAIS TRIMESTRAIS (ÓPTICA DA DESPESA)
05: II

05: III

05: IV

06: I

06: II

06: III

06:IV

07: I

Consumo Privado

3,3

1,1

1,3

1,1

0,4

1,8

1,3

1,3

07: II
1,5

Consumo Público

2,7

1,9

1,0

0,2

-0,4

-0,8

-0,9

-0,8

-0,7

FBC Total

-4,0

-4,9

-5,2

-0,5

-2,9

-0,7

-2,1

-2,1

1,6

Exportações

0,1

2,9

3,5

8,6

7,7

9,2

10,0

8,5

5,6

Importações

3,0

0,9

-0,3

5,0

2,6

5,5

4,3

2,4

3,4

PIB pm
0,5
0,5
1,0
1,2
0,9
1,5
1,6
2
1,6
Fonte: INE; Taxas de variação percentual face ao período homólogo do ano anterior; preços constantes de 2000;
valores corrigidos de sazonalidade.
Nota: FBC = Formação Bruta de Capital (inclui Variação de Existências).

Os dados mais recentes para as Contas Nacionais Trimestrais, disponibilizados pelo
INE, indicam que, no segundo trimestre de 2007, o PIB aumentou 0,5% em termos
reais face ao trimestre anterior, abrandando ligeiramente face ao crescimento de
0,6% dos três primeiros meses do ano. Tomando como referência a última Estimativa
Rápida, os valores agora apurados representam uma revisão em baixa relativamente ao
primeiro trimestre e em alta no que toca o segundo trimestre (em ambos os casos a revisão
foi de 0,1 p.p.).

Em termos de variação homóloga, o PIB cresceu 1,6% no segundo trimestre deste
ano, abrandando face aos 2% apurados do trimestre precedente. Os valores apurados
para estes dois trimestres coincidem com os divulgados na última Estimativa Rápida. O
menor crescimento do PIB em termos homólogos resultou do andamento das
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exportações líquidas, tendo-se, ao invés, observado uma aceleração na procura
interna (de 0,1% para 1%), sobretudo devido à recuperação da formação bruta de capital
(que passou de uma quebra de -2,1% para uma expansão de 1,6%). Para tal, contribuiu a
aceleração na componente de máquinas e equipamento (cuja taxa de crescimento passou de
4% para 6,5%) e o desagravamento na componente da construção (cuja contracção passou
de 4,1% para 1,3%). Em sentido contrário, verificou-se um agravamento acentuado na
rubrica de material de transporte (cuja quebra passou de -2,8% para -11,1%), num resultado
influenciado pelo forte efeito base decorrente do elevado crescimento desta variável registado
no segundo trimestre de 2006, associado à componente de aeronaves. De referir que a
expressiva recuperação na formação bruta de capital deve-se também ao comportamento da
variação de existências, facto que é espelhado pela recuperação mais ténue ocorrida ao nível
da formação bruta de capital fixo (de -0,9% para 0,2%). Ainda no âmbito da procura interna,
o consumo das famílias também acelerou (passando de uma taxa de crescimento de 1,3%
para 1,5%), destacando-se o ganho de dinamismo na despesa com bens duradouros,
sobretudo na componente automóvel (devido à antecipação de aquisições de veículos de
gama alta, na sequência da entrada em vigor do novo regime de Imposto Automóvel) e o
consumo público desagravou-se marginalmente (passando de uma contracção de -0,8% para
-0,7%). Estes desenvolvimentos levaram a que o contributo da procura interna para o
crescimento do PIB aumentasse de 0,1 p.p. para 1,1 p.p. Nas rubricas de comércio
externo, verificou-se um abrandamento nas exportações (cuja taxa de crescimento
baixou 2,9 p.p. para 5,6%) e uma aceleração nas importações (cuja taxa de variação
passou

de

2,4%

para

3,4%),

determinando

uma

redução

do

contributo

das

exportações líquidas para o crescimento do PIB (de 1,9 p.p. para 0,5 p.p.). O menor
ritmo de crescimento das exportações resultou, em grande medida, da desaceleração ocorrida
nos bens e, em especial, dos veículos automóveis e das máquinas e aparelhos não
especificados.
Na óptica da produção, registou-se um comportamento díspar no VAB dos vários
ramos produtivos, sendo preponderante o andamento desfavorável que se registou
na Indústria (de uma tvph de 4% para 3,2%), associado ao abrandamento das respectivas
exportações, no Comércio, Restauração e Hotelaria (de 2,7% para 2,3%) e nas
Actividades Financeiras e Imobiliárias (de 1,7% para 1,2%). Com uma evolução em
sentido oposto, destacaram-se os ramos da Electricidade (de 3,7% para 4,4%), Construção
(de –3,5% para –0,8%) e nos Transportes e Comunicações (de 1,8% para 2,6%).
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De acordo com o indicador coincidente de actividade económica do BdP, em Julho,
ter-se-á acentuado o ritmo de crescimento, em termos reais, da actividade
económica, prolongando-se, assim, a tendência verificada desde Abril. No sétimo mês
do ano, a tvph do indicador situou-se em 2,3%, situando-se ligeiramente acima dos 2,1%
registados no segundo trimestre do ano. O indicador permanece, deste modo, no nível mais
elevado desde meados de 2004.

O indicador de clima económico do INE – indicador que sintetiza a informação qualitativa
referente aos principais ramos de actividade – desceu marginalmente em Agosto,
permanecendo próximo do máximo dos cinco anos anteriores, atingido em Junho.
Este indicador continua, no entanto, abaixo da sua média de longo prazo.
A evolução do indicador de clima económico em Agosto resultou do comportamento
desfavorável de todos os indicadores sectoriais com excepção do indicador referente à
construção, que revelou um desagravamento.
Relativamente a este último indicador, observou-se uma evolução menos negativa quer na
carteira de encomendas quer nas perspectivas dos empresários sobre o emprego. O indicador
continua, porém, abaixo da sua média de longo prazo.
Na indústria transformadora, o indicador de confiança apresentou, em Agosto, uma evolução
negativa pelo segundo mês consecutivo. Este comportamento resultou da degradação das
apreciações dos empresários sobre a procura global a sobre as perspectivas de produção,
tendo-se verificado uma estabilização ao nível das opiniões sobre os stocks de produtos
acabados. Não obstante o andamento desfavorável, o indicador continua acima da respectiva
média de longo prazo.
O indicador de confiança referente aos serviços baixou pelo terceiro mês consecutivo,
continuando, todavia, acima da sua média de longo prazo. A evolução em Agosto reflectiu a
deterioração das opiniões sobre a actividade nos últimos meses, que mais do que compensou
as melhorias registadas ao nível da carteira de encomendas e das perspectivas da procura.
No comércio, o indicador de confiança prosseguiu a trajectória de agravamento que se verifica
desde Maio. O comportamento em Agosto ficou a dever-se às perspectivas dos empresários
sobre a actividade, enquanto as apreciações sobre a actividade actual melhoraram e as
apreciações sobre os stocks estabilizaram. O indicador continua, deste modo, abaixo da sua
média de longo prazo.
Em termos homólogos, apenas o indicador de confiança do comércio manteve o seu
desempenho, tendo os restantes evidenciado uma evolução favorável.

Associação Empresarial de Portugal

40

Relatório Mensal de Economia

3.2. Procura Interna

Os dados mais recentes para os principais indicadores de conjuntura apontam para
que em Julho se tenha assistido a uma perda de dinamismo no consumo privado,
enquanto o investimento terá registado uma evolução favorável. O andamento do
consumo privado ter-se-á ficado a dever ao comportamento da rubrica de bens correntes. Por
seu turno, o impulso no investimento terá resultado da evolução favorável da globalidade das
suas componentes.

3.2.1. Consumo

De acordo com os mais recentes indicadores respeitantes ao consumo privado, este
agregado da procura interna terá registado uma perda de dinamismo em Julho,
depois da aceleração verificada no segundo trimestre. O comportamento do
consumo privado registado no mês de Julho reflectiu um andamento díspar das suas
principais componentes, verificando-se uma acentuação da quebra nas despesas
das famílias em bens de consumo corrente face ao segundo trimestre, enquanto as
despesas em bens duradouros apresentaram uma evolução claramente favorável.
No primeiro grupo de despesa, os dados para o comércio a retalho apontam para uma quebra
mais pronunciada em Julho do que no cômputo do segundo trimestre que resultou do
comportamento mais desfavorável de todas as principais componentes, com excepção dos
têxteis, vestuário e calçado, que passaram a exibir tvph positivas (+1,3% contra -2,1%). Em
especial, é de destacar a maior intensidade da contracção na rubrica de produtos
farmacêuticos (passando de 9,5% para 14%), o abrandamento nos produtos alimentares e
bebidas (de 3,5% para 2,1%) e a passagem para terreno negativo dos livros (de 0,2% para 1%).
Quanto à despesa em bens de consumo duradouro, reforçou-se em Julho o movimento de
recuperação já visível nos meses anteriores (passando-se de uma variação homóloga de 0%
no trimestre terminado em Junho para 11,5% no trimestre terminado no mês em apreço).
Nas despesas das famílias em bens para o lar, assistiu-se também, em Julho, a uma
aceleração face ao resultado apurado para o segundo trimestre (com a tvph a passar de 2,3%
para 3,1%), embora se tivesse observado um abrandamento por comparação com o mês
precedente (quando a tvph se situou em 4,4%).
Relativamente à despesa em serviços correntes finais, os indicadores de comércio a retalho
relativos a Julho evidenciam uma clara aceleração no crescimento homólogo nominal face aos
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resultados do segundo trimestre. Em termos reais ter-se-á verificado um ganho de dinamismo
ainda maior, dado o ligeiro abrandamento dos preços dos serviços junto do consumidor.
Relativamente aos indicadores prospectivos de consumo privado, o indicador de
confiança registou em Agosto, e pela segunda vez consecutiva, um agravamento,
atingindo o valor mais baixo desde Julho de 2006. O comportamento no mês de
referência ficou a dever-se a todas as suas componentes, sendo de realçar a deterioração das
perspectivas sobre o desemprego e as expectativas sobre a actividade económica. O indicador
permanece, portanto, abaixo da sua média de longo prazo.

3.2.2. Investimento

A informação mais recente respeitante à formação bruta de capital fixo (FBCF)
sugere um andamento favorável desta rubrica de despesa agregada no mês de
Julho, após o movimento de recuperação deste agregado da despesa no segundo
trimestre, tal como atestado pelas Contas Nacionais Trimestrais do INE.

Quanto ao investimento em construção e obras públicas, o indicador quantitativo
mais relevante (produção medida pelas horas de trabalho empregadas) continua a
apontar para uma clara redução do ritmo de contracção, atingindo-se em Julho tvph
praticamente nulas, abrangendo quer o segmento da construção de edifícios quer o
segmento de engenharia civil. Os indicadores de produção qualitativos (inquéritos aos
empresários do sector) indicam, no entanto, uma evolução em sentido contrário, com os
dados relativos ao mês de Julho a indicarem, grosso modo, para apreciações menos
favoráveis que no segundo trimestre do ano, sobretudo ao nível da construção de edifícios
habitacionais.
Relativamente ao investimento exclusivamente empresarial, o investimento em
máquinas e equipamento terá prosseguido, em Julho, o dinamismo apreciável dos
últimos meses, verificando-se mesmo alguma aceleração face ao segundo trimestre
do ano.
Também a componente de material de transporte terá apresentado um considerável
dinamismo que se estendeu quer à componente de veículos comerciais pesados
quer à de veículos comerciais ligeiros.
No que toca a perspectivas para o investimento empresarial, salienta-se o
agravamento do indicador de confiança da indústria transformadora em Julho e
Agosto, após dois meses no valor mais elevado desde Março de 2001.
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Quanto ao investimento em construção, sublinha-se, por um lado, a manutenção até
ao final de Maio das elevadas variações positivas do valor das obras públicas
adjudicadas (embora em abrandamento) e, por outro, a continuação de uma
expressiva contracção das licenças de construção para habitação.

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

no

segundo

trimestre

de

2007,

os

critérios

de

concessão

de

empréstimos ao segmento de empresas não registaram alterações significativas
face ao trimestre anterior. No sentido de uma menor restritividade na concessão de
empréstimos, os bancos continuam a salientar a concorrência entre instituições
financeiras (prolongando a tendência verificada desde meados de 2004), sublinhando
ainda uma avaliação mais favorável dos riscos relacionados com as expectativas
quanto à actividade económica geral. Não obstante a relativa estabilidade dos critérios,
os bancos terão procedido a alguns ajustamentos nas condições de financiamento,
reforçando, nos spreads das taxas de juro, a diferenciação entre os empréstimos de risco
médio e os empréstimos de maior risco e reduzido as comissões e outros encargos não
relacionados com as taxas de juro.
No período em análise, a procura de empréstimos por parte das empresas terá
evidenciado um ligeiro aumento, facto que estará relacionado com as maiores
necessidades das empresas para outras finalidades que não o investimento.

Os resultados do mais recente Inquérito ao Investimento do INE indicam que o
investimento empresarial terá registado um aumento nominal moderado em 2006
(1,5%), devendo acelerar para 6,6% no corrente ano. Estes resultados, e por
comparação com o inquérito anterior, representam, no caso do ano de 2006, uma revisão em
baixa de 2,2 p.p. e, no caso de 2007, uma revisão em alta de 3,4 p.p. O aumento do ritmo
de crescimento este ano ficará a dever-se ao desempenho das componentes de
electricidade, gás e água; transportes, armazenagem e comunicações e actividades
financeiras, que mais do que compensará o contributo negativo dado pelo comércio e pela
construção. Quanto ao financiamento do investimento, deverá verificar-se em 2007
uma perda do peso do crédito bancário, bem como da emissão de acções e
obrigações e do recurso ao autofinanciamento (continuando este último a ser, no
entanto, a principal fonte de financiamento), em contraponto com um ganho da importância
do recurso a fundos comunitários e empréstimos do Estado.
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3.3. Emprego

INQUÉRITO TRIMESTRAL AO EMPREGO
2006

2007
Média

2ºT

3ºT

4ºT

anual

População Total

10.579,6

10.591,1

10.602,1

10.586,0

População Activa

5.586,4

5.604,7

5.601,4

5.587,3

5.605,6

5595,2

0,0

-0,1

Taxa de Actividade

52,8%

52,9%

52,8%

52,8%

52,9%

52,8%

0,0

-0,1

População Empregada

5.180,8

5.187,3

5.142,8

5.159,5

5.135,7

5154,6

-0,5

0,4

- Sector Primário

615,0

615,1

588,9

603,9

595,4

605,8

-1,5

1,7

1.573,7

1.588,4

1.586,0

1.577,2

1.567,9

1568,3

-0,3

0,0

2.992,1

2.983,7

2.968,0

2.978,4

2.972,3

2980,5

-0,4

0,3

405,6

417,4

458,6

427,8

469,9

440,5

8,6

-6,3

50,6

66,1

65,0

58,8

66,1

54,4

7,5

-17,7

emprego

355,0

351,3

393,6

369,0

403,8

386,1

8,8

-4,4

Taxa de Desemprego

7,3%

7,4%

8,2%

7,7%

8,4%

7,9

0,6

-0,5

- Sector Terciário
População Desempregada
-

à

procura

do

procura

de

2ºT

10.595,6 10600,0

tvph

tvpa

0,2%

0,0%

1º

emprego
-à

1ºT

novo

(valores em milhares, excepto taxas de actividade e de desemprego)
(variações em percentagem, excepto nas taxas de actividade e de desemprego - em pontos percentuais)

De acordo com o inquérito do INE respeitante ao segundo trimestre de 2007, a
população empregada registou uma subida em cadeia de 0,4%, após uma contracção
de 0,1% no trimestre precedente, num comportamento que espelha o efeito sazonal
tipicamente associado a este período do ano. Já em termos homólogos, a população
empregada verificou agora uma quebra de –0,5%, o que compara com a subida de
0,2% no cômputo dos primeiros três meses do ano.
Em termos sectoriais, o emprego recuou de uma forma generalizada, registando-se uma tvph
de –0,3% na indústria (o sector que tem sido o mais dinâmico), de –0,4% nos serviços e de –
1,5% na agricultura.
No período em análise, registou-se uma descida em cadeia de 6,3% no número de
desempregados para 440,5 mil, após os aumentos de 2,5% e de 9,9% observados nos
dois trimestres precedentes. Esta evolução ficou a dever-se ao aumento, por comparação com
o trimestre precedente, dos fluxos brutos de saída do estado de desemprego (quer para o
estado de inactividade, quer para o estado de emprego) que mais que compensou a descida
verificada nos fluxos brutos de entrada do estado de inactividade e a estabilização nos fluxos
brutos provenientes do estado de emprego. Relativamente ao segundo trimestre de 2006, o
número de desempregados aumentou 8,6%.
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A descida do número de desempregados no segundo trimestre de 2007 mais que compensou
a redução em cadeia da população activa (em 10,4 mil indivíduos), levando a uma descida
da taxa de desemprego, em termos trimestrais, em 0,5 p.p. para 7,9%, um resultado
ainda assim acima do registado um ano antes (7,4%).
3.4. Comércio Internacional
Resultados Globais
Jan-Jun 06

Jan-Jun 07

∆ 07/06

Total
Saída (Fob)

17099,8

18680,0

9,2%

Entrada (Cif)

26568,1

27433,5

3,3%

Saldo

-9468,3

-8753,5

-7,5%

64,4%

68,1%

-

Expedição

13481,3

14477,3

7,4%

Chegada

19983,4

20690,9

3,5%

Saldo

-6502,1

-6213,6

-4,4%

67,5%

70,0%

16,1%

Taxa de Cobertura
União Europeia a 27

Taxa de Cobertura
Países Terceiros
Exportação

3618,5

4202,8

Importação

6584,7

6742,7

2,4%

Saldo

-2966,1

-2539,9

-14,4%

Taxa de Cobertura
55,0%
62,3%
Valores em milhões de euros (referentes ao apuramento dos primeiros resultados
para os meses de Janeiro a Junho de 2006 e 2007); Fonte: INE.

No primeiro semestre deste ano, o défice comercial de Portugal situou-se em 8753,5
milhões de euros, valor que reflecte uma melhoria de 7,5% face a igual período de
2006. Este desempenho ficou a dever-se ao aumento de 9,2% nas saídas de mercadorias,
claramente superior ao crescimento das entradas (3,3%). Como consequência, a taxa de
cobertura aumentou 3,7 p.p. em termos homólogos, atingindo 68,1%.
Excluindo-se a rubrica de combustíveis e lubrificantes, com um comportamento tipicamente
instável,

o

défice

comercial

ter-se-ia

estabelecido

em

5925,5

milhões

de

euros,

correspondendo-lhe uma taxa de cobertura de 75,3%. O resultado mais favorável decorre da
quebra de 15,2% a que se assistiu nas entradas desta rubrica, cujo impacto superou o da
quebra ao nível das saídas.

Prolongando a tendência dos últimos meses, os países terceiros ganharam uma
maior expressividade nas saídas de mercadorias (o seu peso passou de 21,2%, no
primeiro semestre de 2006, para 22,5%, no período agora em análise), continuando-se, ao

Associação Empresarial de Portugal

45

Relatório Mensal de Economia

invés, a registar um aumento (embora apenas marginal) no peso da UE nas entradas
(passando de 75,2% para 75,4%).

Numa análise por grandes categorias económicas, constata-se que os fornecimentos
industriais foram os principais responsáveis pelos aumentos dos fluxos comerciais
na primeira metade do ano, correspondendo-lhes 38,8% do crescimento tanto das
entradas como das saídas de mercadorias (sem combustíveis e lubrificantes). Nas
entradas, destacaram-se ainda os produtos alimentares e as máquinas e outros bens de
capital, excepto material de transporte, que explicaram, respectivamente, 23,9% e 23,4% do
total daqueles fluxos de mercadorias. Nas saídas, é de realçar também a importância das
máquinas e outros bens de capital excepto material de transporte, responsáveis por 27,3%
do crescimento total verificado.

3.5. Conjuntura na Indústria

Em Julho observou-se uma subida homóloga de 0,8% no índice de produção
industrial, recuperando da quebra de 0,2% registada no mês precedente, que
contribuiu para o abrandamento verificado no segundo trimestre (taxa de variação
homóloga - tvh - de 1,7%, menos 2,5 pontos que no trimestre até Março). Apesar de tudo,
no conjunto do primeiro semestre assistiu-se a um comportamento bastante
favorável da produção, com taxas de crescimento de 3% no índice geral e de 4,1%
na indústria transformadora (ambas acima dos valores para o conjunto de 2006), ramo
que continuou a apresentar uma subida bastante vigorosa no segundo trimestre,
apesar de alguma perda de dinamismo (tvh de 3,5%, a terceira mais elevada desde 2001,
após 4,6% no primeiro trimestre), em contraste com a quebra acentuada nas indústrias de
electricidade, gás e água (-11,3%, face a 1,5% no trimestre de Janeiro a Março). A melhoria
do andamento homólogo em Julho traduziu o maior ritmo de crescimento na
indústria transformadora (1,5%, mais 0,7 pontos que em Junho) e a perda menos
acentuada do ramo de electricidade, gás e água (-5,1%). Em variação média anual,
assistiu-se a uma estabilização do crescimento do índice geral de produção naquele mês
(3,4%), travando a trajectória de abrandamento iniciada em Maio.
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ÍNDICES DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
(Variação homóloga, %)
10
8

INDÚSTRIA GERAL

6
4
2
0

INDÚSTRIA
TRANSFORMADORA

-2
-4
-6
-8

Jul-07

Jun-07

Mai-07

Abr-07

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

-10

Na desagregação por grandes agrupamentos, os dados de Julho mostraram uma
subida das taxas de variação homóloga da maioria das indústrias depois de uma
evolução menos favorável no segundo trimestre. As indústrias de bens intermédios e de
bens de investimento recuperaram algum do dinamismo perdido nos meses anteriores (tvh de
5% e 3,4%, respectivamente, após 3% e 0,8% em Junho, 6,1% e 2,5% no segundo
trimestre e 6,2% e 5,9% no primeiro), enquanto o agrupamento da energia atenuou a
descida para 4,8% (menos 2,8 pontos que em Junho e menos 5,2 pontos que no segundo
trimestre). Apenas as indústrias de bens de consumo evidenciaram uma evolução
homóloga menos favorável em Julho, agravando o ritmo de quebra para 3,4% (mais 1,4
pontos que em Junho, seguindo-se a um abrandamento de 3% para 0,8% entre o primeiro e
o segundo trimestres). Em termos de variação média anual, verificaram-se ritmos de
crescimento entre 1,5% na energia e 5,1% nas indústrias de bens intermédios.
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ÍNDICE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
06: II

06: III

06: IV

07: I

07: II

Mai-07

Jun-07

Jul-07
TVH

TVM 12m

Índice Geral

1,7

3,7

4,3

4,2

1,7

2,2

-0,2

0,8

3,4

Industria Extractiva

-9,7

-12,2

-9,8

8,0

5,3

8,7

-5,7

6,1

-0,8

Ind. Transformadora

1,1

3,6

2,5

4,6

3,5

3,6

0,8

1,5

3,5

Electric., Gás, Água

8,0

6,2

18,2

1,5

-11,3

-8,9

-6,8

-5,1

2,6

Por grandes agrupamentos:
Bens de Consumo

-4,4

2,4

1,9

3,0

0,8

0,9

-2,0

-3,4

1,9

Bens Intermédios

4,9

4,4

3,0

6,2

6,1

6,3

3,0

5,0

5,1

Bens de Capital

-0,8

2,8

1,0

5,9

2,5

1,9

0,8

3,4

3,2

Energia

7,7

5,1

14,6

-0,1

-10,0

-7,6

-7,6

-4,8

1,5

Fonte: INE ; Corrigido dos dias úteis; Base: 2000=100
Taxas de variação percentual homóloga (tvph), com excepção da última coluna (taxa de variação média de 12 meses
– tvm 12m)

Atendendo à divisão da indústria transformadora em subsectores, os dados actuais
permitem destacar, quanto a comportamentos negativos:
(i) a manutenção da contracção nas indústrias de curtimenta e calçado (tvm 12m de -6,2%
em Julho), de têxteis (-12,4%), de vestuário (-0,9%),1 de máquinas e equipamento (-2,8%),
de mobiliário (-8,6%), de reciclagem (-0,5%) e de produtos petrolíferos (-3,6%); as quebras
de produção nas indústrias de madeira e cortiça (-6,4%), de produtos químicos (-0,3%) e de
produtos metálicos (-7,8%), após vários meses com taxas de variação média anual positivas.
(ii) o abrandamento da produção nas indústrias de pasta e papel (de uma tvm 12m de 1,4%
em Junho para 0,1% em Julho), de equipamento eléctrico e óptico (de 18,1% para 17,9%),
do tabaco (de 8,6% para 7,7%) e metalúrgicas de base (de 5,9% para 5,6%).

Quanto a comportamentos positivos, salienta-se:
(i) a aceleração da produção nas indústrias de material de transporte (de uma tvm 12m de
13,3% em Junho para 14,2% em Julho), de borracha e plásticos (de 5,4% para 7%) e
alimentares (de 6,1% para 6,2%); a retoma do crescimento nas indústrias de minerais não
metálicos (subida de 0,3%, após uma quebra de igual intensidade em Junho).

1

Dados de Junho, por não se encontrar disponível o valor de Julho.
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PRODUÇÃO E PROCURA NA INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
Média Móvel de 3 meses - s.r.e.
20

10
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0

-10

PROCURA
EXTERNA
-20

-30
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-40

Ago-07
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Fev-06

Dez-05

Out-05

Ago-05

Jun-05

Abr-05

Fev-05

Dez-04

Out-04

Ago-04

Jun-04

Abr-04

Fev-04

Dez-03

Out-03

Ago-03

-50

De acordo com o mais recente inquérito à indústria transformadora do INE, relativo
a Agosto, a produção do ramo terá mantido um ritmo de crescimento moderado
naquele mês. As apreciações dos empresários sobre a produção corrente recuaram pelo
segundo mês consecutivo, depois de atingirem máximos de sete anos em Junho, mantendose, contudo, em níveis positivos e ainda historicamente elevados. A procura global
manteve um andamento favorável graças à recuperação da procura doméstica,
notando-se alguma perda de dinamismo ao nível da carteira de encomendas
externa. No que se refere à evolução dos stocks de produtos acabados, as indicações dos
industriais nos meses mais recentes sugerem um reforço do nível de existências, o
que favorece o andamento da produção.

O detalhe dos dados do inquérito por tipo de bens produzidos mostrou uma revisão
em baixa das avaliações da produção na generalidade das indústrias, com excepção
das de equipamento automóvel. A descida das apreciações sobre a procura externa
apenas foi

significativa nas indústrias de equipamento não automóvel, que

apresentaram o saldo de respostas mais baixo desde Dezembro do ano passado, enquanto as
indicações favoráveis sobre a procura doméstica vieram sobretudo das indústrias de bens de
consumo. No caso dos stocks de produtos acabados, a recente progressão observada
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ao nível da indústria transformadora teve origem nas indústrias de bens de
consumo, verificando-se uma descida ligeira nas indústrias de bens intermédios e acentuada
no caso dos bens de equipamento (apenas na componente não automóvel).

No que se refere ao índice de vendas, a informação relativa a Julho deu conta de
uma recuperação do ritmo de crescimento homólogo (tvh de 8,2%, em termos
nominais, mais 6,2 pontos que em Junho) após uma desaceleração no segundo
trimestre (1,7 pontos, para 5,5%), que teve origem no mercado externo (de uma tvh de
12,5% para 7,2%, passando de 4% para 4,5% no caso do mercado nacional). A taxa de
variação média anual das vendas também evidenciou um reforço do crescimento em
Julho, embora ligeiro (0,1 ponto, para uma tvh de 6,7%, repartida entre 11,9% no
mercado externo e 3,8% no mercado nacional), após dois meses de abrandamento.

De acordo com a informação por agrupamentos, as indústrias da energia foram as únicas
a registar uma evolução homóloga menos favorável das vendas em Julho, (tvh de 6,2%, face a -1,4% em Junho), depois de um desagravamento das perdas no segundo
trimestre

(tvh

de

-7,6%,

após

-8,3%

no

trimestre

até

Março).

Os

restantes

agrupamentos recuperaram, no mês de Julho, o dinamismo perdido ao longo do
segundo trimestre (tvh de 4,5% nos bens de consumo, 11,9% nos bens intermédios e
19,1% nos bens de investimento em Julho, face a, respectivamente, 2,8%, 9,3% e 12,5% no
segundo trimestre e 3,2%, 11,7% e 16,4% no primeiro). Em termos de evolução média
anual, observou-se um agravamento das quebras nas indústrias da energia (tvm 12m de 4,4%, face a -1,9% em Junho) e uma aceleração nas restantes indústrias (para 2,6% nos
bens de consumo, 11,2% nos bens intermédios e 13,3% nos bens de investimento).

Os indicadores avançados disponíveis, do inquérito à indústria transformadora de
Agosto, mostraram uma melhoria ligeira das perspectivas sobre o andamento da
produção (continuando a apontar para um crescimento moderado nos próximos meses) e
uma correcção em baixa das expectativas sobre os preços após uma subida
anormalmente elevada das apreciações em Julho.
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ÍNDICE DE EMPREGO INDUSTRIAL
(Variação homóloga, %)
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No índice de emprego industrial, a informação referente a Julho revelou uma quebra
homóloga de 1,7%, semelhante à observada no conjunto do segundo trimestre, em
que se voltou a observar uma atenuação do ritmo de perda (menos 0,2 pontos face ao
trimestre até Março). A variação média anual do emprego industrial situou-se em 2,2% no mês de Julho, representando a quebra mais reduzida desde 2002. À
semelhança dos últimos meses, a descida média anual do índice de horas trabalhadas foi
superior à observada no índice de emprego, traduzindo um recuo da ocupação laboral na
indústria.

3.6. Preços
06: II

06: III

06: IV

07: I

07: II

Mai-07

Jun-07

Jul-07

Ago-07
tvm 12m

IPC Total
IPC Bens
IPC Serviços

3,7

3,0

2,5

2,4

2,5

2,4

2,4

2,4

2,1

2,5

4,0

3,1

2,5

2,3

2,3

2,1

2,1

2,0

-

-

3,2

2,8

2,6

2,6

3,1

3,1

3,1

3,0

-

-

Fontes: INE, Banco de Portugal
Taxas de variação percentual face ao período homólogo do ano anterior, salvo outra indicação

Em Agosto, o IPC registou uma variação em cadeia de -0,4%, o que compara com as
reduções de 0,3% no mês anterior e de 0,1% em igual período do ano transacto. Como
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reflexo da evolução em cadeia, a taxa de variação homóloga (tvph) do IPC baixou
0,3 p.p. em Julho, passando para 2,1%, o valor mais baixo desde meados de 2005. Já a
taxa de variação média dos últimos doze meses manteve-se em 2,5%.

No que diz respeito ao quadro de evolução dos preços em Julho, último mês com
informação mais completa, a manutenção da tvph do IPC em 2,4%, pelo terceiro
mês consecutivo, traduziu a estabilização quer da componente mais errática quer da
componente mais estável da inflação.
Na

componente

tipicamente

mais

instável

da

inflação,

constatou-se

um

comportamento díspar das suas rubricas, com os preços dos bens alimentares não
transformados a aumentarem a sua tvph em 0,3 p.p. para 2,7%, enquanto os preços
dos bens industriais energéticos baixaram em 1,1 p.p. a respectiva tvph para 1,7%.
Por comparação com o cômputo do segundo trimestre do ano, verificou-se em Julho um
abrandamento nos preços das duas rubricas, atingindo 1,2 p.p. nos bens alimentares não
transformados e 0,5 p.p. nos bens industriais energéticos.
Por sua vez, a medida de tendência de fundo da inflação manteve-se, pelo segundo
mês, nos 2,4%, em resultado da combinação da ligeira aceleração dos preços dos
bens alimentares transformados (de uma tvph de 2% para 2,1%) e dos bens
industriais não energéticos (de 1,8% para 1,9%) com o abrandamento, também
ligeiro, dos preços dos serviços (de 3,1% para 3%). Estes resultados encontram-se
genericamente em linha com os valores apurados para a totalidade do segundo trimestre.
Dado que na zona euro a taxa de inflação subjacente também apresentou uma variação nula
em Julho, o diferencial entre Portugal e a zona euro manteve-se, pelo segundo mês
consecutivo, em 0,5 p.p. Este foi, de resto, o valor apurado para a média do segundo
trimestre do ano, que ficou acima dos 0,1 p.p. do trimestre precedente.

No segundo trimestre de 2007, o indicador de competitividade-custo acelerou pela
quarta vez consecutiva, atingindo uma taxa de crescimento de 0,53%, que compara
com o aumento de 0,29% registado no trimestre anterior. Esta evolução em cadeia
resultou do efeito conjugado do maior ritmo de apreciação do euro face às principais divisas
com o aumento do diferencial de crescimento dos custos laborais unitários face aos nossos
principais parceiros comerciais. Com esta trajectória, o indicador de competitividade-custo
retomou o valor máximo da actual série estatística, atingido no início de 2005.
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Também em termos homólogos, o indicador competitividade-custo aumentou o seu
ritmo de crescimento pela quarta vez consecutiva, passando de uma taxa de
crescimento de 0,88%, no primeiro trimestre para 0,92% no período em análise.
Este andamento ficou a dever-se à recuperação verificada nos custos unitários relativos, que
observaram um crescimento de 0,03%, após uma quebra de 0,32% do primeiro trimestre (o
desempenho do segundo trimestre de 2007 segue-se a cinco trimestres de contracção nesta
variável),

enquanto

a

componente

cambial

registou

um

abrandamento,

após

um

comportamento estável nos primeiros três meses do ano.
A aceleração do indicador no segundo trimestre deste ano por comparação com igual período
de 2006 aponta, assim, para um maior ritmo de perda de competitividade-custo da economia
nacional no período em análise.

Indicador de Competitividade-Custo e Custos Laborais Unitários Relativos
(taxas de variação homólogas)
6,00%
5,00%
4,00%

Indicador de
Competitividade-Custo

3,00%

CLU
relativos

2,00%
1,00%
0,00%
-1,00%
-2,00%
-3,00%

2 Trim 07

1 Trim 07

4 Trim 06

3 Trim 06

2 Trim 06

1 Trim 06

4 Trim 05

3 Trim 05

2 Trim 05

1 Trim 05

4 Trim 04

3 Trim 04

2 Trim 04

1 Trim 04

4 Trim 03

3 Trim 03

2 Trim 03

1 Trim 03

4 Trim 02

3 Trim 02

2 Trim 02

1 Trim 02

4 Trim 01

3 Trim 01

2 Trim 01

1 Trim 01

4 Trim 00

3 Trim 00

2 Trim 00

1 Trim 00

-4,00%

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

Balança Corrente
Mercadorias

2004

2005

2006

Jan-Jun 06

Jan-Jun 07

∆

-11.112

-14.483

-14.599

-8.231

-7.411

-10,0%

-15.043

-16.761

-16.629

-8.430

-7.756

-8,0%

Serviços

4.015

3.838

4.893

1.620

2.396

47,9%

Rendimentos

-2.926

-3.834

-5.366

-2.709

-3.464

27,9%

Transferências Correntes

2.841

2.274

2.503

1.288

1.413

9,7%

2.231

1.740

1.260

485

878

81,0%
-0,5%

Balança de Capital
Balança Financeira

9.555

13.582

12.013

6.414

6.383

-4.444

1.517

3.079

1.671

-498

s.s.

De Portugal no exterior

-6.318

-1.671

-2.796

-1.466

-2.956

101,6%

Do exterior em Portugal

1.874

3.188

5.875

3.137

2.458

-21,6%

29

-1.191

2.645

-9.896

4.681

s.s.

-10.937

-15.975

-6.662

-10.169

-7.544

-25,8%

Investimento Directo

Investimento de Carteira
Activos
Passivos

10.966

14.784

9.306

273

12.225

4378,0%

Outro Investimento

12.509

11.990

4.626

13.294

1.671

-87,4%

837

-324

-14.573

-5.677

-6.781

19,4%

11.672

12.314

19.199

18.971

8.452

-55,4%

-72

-164

-257

-249

338

s.s.

1.533

1.431

1.919

1.594

191

-88,0%

Erros e Omissões
-674
-838
dados provisórios expressos em milhões de euros (m.e.)
Fonte: Banco de Portugal

1.326

1.332

150

-88,7%

Activos
Passivos
Derivados Financeiros
Activos de Reserva

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

De acordo com informação preliminar do Banco de Portugal, o défice da balança corrente
nacional reduziu-se 10% no primeiro semestre, para 7411 m.e. A atenuação do
desequilíbrio externo, que contraria o agravamento dos últimos três anos (embora
pouco significativo em 2006), correspondeu à melhoria das principais componentes,
com excepção da balança de rendimentos (aumento do saldo negativo em 755 m.e.). O
maior contributo para a diminuição do défice corrente veio da balança de serviços,
com um acréscimo de 776 m.e. no saldo positivo, seguindo-se o recuo de 674 m.e. no défice
da balança de mercadorias e o reforço de 125 m.e. no excedente da rubrica de transferências
correntes.

A balança de capital registou uma subida homóloga bastante acentuada no primeiro
semestre (81%, para 878 m.e.), reflectindo, em larga medida, a evolução das entradas
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líquidas de fundos comunitários. O saldo conjunto das balanças corrente e de capital
verificou um aumento de 1213 m.e. em termos homólogos, situando-se em -6533 m.e.

No entanto, essa significativa redução das necessidades de financiamento quase
não se reflectiu na balança financeira (recuo de apenas 0,5%, para 6383 m.e.) mas
antes na evolução da componente de erros e omissões, que será redistribuída em
posteriores revisões dos dados. Deste modo, a dinâmica das rubricas da balança
financeira poderá ser substancialmente alterada, salientando-se apenas, com os actuais
dados, a quebra do saldo de investimento directo líquido e da componente “outro
investimento”, que foi quase compensada pela recuperação do investimento de carteira.
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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)
http://metalsplace.com (notícias sobre metais)
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)
http://metalsplace.com (sítio especializado em notícias sobre metais de base)

Economia Nacional:
www.autoridadedaconcorrencia.pt (Autoridade da Concorrência)
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.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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