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DESTAQUE:
Economia Internacional
(…) a Comissão Europeia está a preparar importantes alterações nas regras para a
concessão de ajudas aos agricultores. (pag. 4)

(…) o Banco Central está disposto a adiar novamente a subida das taxas directoras
em face da actual conjuntura de incerteza. (pag. 5)

(…) o PIB da zona do euro deverá abrandar de 2,9% em 2006 para 2,5% em 2007
(…) (pag. 6)

Os últimos resultados (…) apontam para uma descida no indicador de clima de
confiança dos agentes económicos que actuam na zona do euro em Setembro (…)
(pag. 9)

A informação mais recente (…) sugere que a economia norte-americana poderá
continuar a crescer nos próximos meses, ainda que a um ritmo reduzido. (pag.13)

O enfraquecimento do dólar foi acompanhado, mais uma vez, pela apreciação do
euro nos principais câmbios. (pag.15)

(…)

assistiu-se

a

uma

recuperação

dos

principais

mercados

accionistas

internacionais, reagindo em alta ao corte das taxas de referência da Reserva
Federal. (pag.16)

Em Setembro registou-se uma recuperação das cotações das matérias-primas (…)
(pag.19)

As indústrias metalúrgicas europeias exigiram (…) medidas céleres contra o
dumping realizado pelas suas congéneres chinesas no mercado europeu. (pag.20)

(…) o director-geral do FMI, Rodrigo Rato, (…) salientou que os reflexos da crise
financeira que têm vindo a ser sentidos nos últimos meses se vão prolongar por um
período de tempo alargado (…) (pag.23)
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Economia Nacional
A atenuação do desequilíbrio orçamental decorreu de (…) um crescimento da
receita acima da despesa total (9,6% e 2,6%). (pag.24)

A responsável do departamento de assuntos fiscais do FMI desaconselhou uma
redução de impostos em Portugal (…) (pag.25)

Foi publicado o diploma (…) que define o modelo de governação do [QREN] e dos
respectivos Programas Operacionais. (pag.26)

(…) o Conselho de Ministros aprovou (…) o Código dos Contratos Públicos (…)
(pag.27)

(…) o Conselho de Ministros aprovou o novo quadro genérico do financiamento do
sistema de segurança social (…) (pag.28)

O Governo entregou aos parceiros sociais a proposta de reforma das políticas
activas de emprego (…) (pag.29)

Em Setembro verificou-se um recuo ligeiro das taxas de juro do mercado monetário
europeu na maioria dos prazos (…) (pag.33)

O índice accionista nacional de referência PSI-20 voltou a registar uma quebra
acentuada em Setembro (…) (pag.34)

De acordo com o indicador coincidente de actividade económica do BdP, em Agosto
ter-se-á voltado a acentuar o ritmo de crescimento, em termos reais, da actividade
económica (…) (pag.35)

(…) o índice de produção industrial aumentou pelo segundo mês consecutivo em
Agosto, em termos homólogos, depois de uma quebra pouco significativa em Junho
(…)(pag.40)

(…) a taxa de variação homóloga (tvh) do IPC manteve-se em 2,1% (…) (pag.45)
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ECONOMIA INTERNACIONAL

1. União Europeia / Zona Euro
1.1. Envolvente

No quadro da revisão intercalar da Política Agrícola Comum, a Comissão Europeia está a
preparar importantes alterações nas regras para a concessão de ajudas aos
agricultores. Entre as propostas que serão apresentadas ao Conselho a 20 de Novembro,
deverá constar a instituição de um tecto ao volume de ajudas anuais que cada exploração
poderá receber. A Comissária responsável pelo pelouro da agricultura tem defendido um
regime com uma natureza mais progressiva e mais desligado da produção histórica de cada
exploração.

Está lançado o processo de consulta pública que constituirá o ponto de partida para
a revisão das bases em que são elaborados os orçamentos da UE. O Presidente da
Comissão afirmou a este respeito que esta será “uma ocasião única de recomeçar do zero e
de determinar em que domínios a UE deve consagrar as suas despesas nos próximos anos,
bem como as suas fontes de financiamento". Só a partir de meados de 2008 é que a
Comissão deverá apresentar propostas concretas neste domínio.

Os ministros da Economia e das Finanças da UE, mandataram o Comité Económico
Financeiro para analisar formas de aumentar a transparência dos instrumentos e
instituições financeiros e melhorar os processos de gestão de risco, incluindo o risco de
liquidez, bem como para estudar atentamente o papel das agências de rating.

Na Conferência de Alto Nível sobre Imigração Legal, que decorreu em Lisboa no âmbito da
Presidência Portuguesa da União Europeia, Franco Frattini, Comissário Europeu para a
Liberdade, Segurança e Justiça, declarou que a Comissão Europeia vai apresentar uma
proposta que visa promover a imigração de pessoas altamente qualificadas para o
espaço europeu.
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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:
II

06:
III

06:
IV

07:
I

07:
II

Mai07

Jun07

Jul07

Ago07

Set07

8,7

8,2

9,2

10,2

10,6

10,6

10,6

11,1

11,4

-

2,64

2,94

3,37

3,61

3,86

3,79

3,96

4,06

4,05

4,03

2,89

3,22

3,59

3,82

4,07

4,07

4,15

4,22

4,54

4,74

4,05

3,97

3,86

4,08

4,43

4,37

4,66

4,63

4,43

4,37

Taxas de Juro Bancárias
- Depósitos a prazo até 1
ano
2,47
2,79
3,14
3,40
3,66
3,62
3,78
3,86
- Emprést. até 1 ano a
empresas(2)
4,40
4,67
5,00
5,22
5,44
5,43
5,53
5,58
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.

No início de Setembro, o BCE deixou a taxa mínima para as operações principais de
refinanciamento inalterada pela terceira reunião consecutiva (em 4%, o valor máximo
desde Setembro de 2001), não se concretizando, assim, a subida sinalizada no mês
precedente. No mesmo dia, foi anunciada 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.

O Banco Central justificou a manutenção das taxas directoras com o aumento da
incerteza que resultou da volatilidade dos mercados financeiros e da reapreciação
do risco, considerando apropriado “reunir informação adicional e analisar novos dados antes
de tirar mais conclusões em termos de política monetária”.
As análises económica e monetária continuaram a sugerir a persistência de riscos
ascendentes para a estabilidade de preços, de acordo com o BCE, que voltou a
caracterizar a política monetária como acomodatícia, tendo em conta as perspectivas
favoráveis de crescimento económico (não obstante o abrandamento verificado no segundo
trimestre) e a progressão vigorosa dos indicadores monetários. Foi ainda referido que “o
Conselho do BCE acompanhará muito atentamente todos os desenvolvimentos” de
modo a evitar a concretização dos riscos ascendentes para a estabilidade de preços,
expressão que tem apontado para a manutenção dos referenciais de política
monetária na reunião seguinte, sinalizando, assim, que o Banco Central está
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disposto a adiar novamente a subida das taxas directoras em face da actual
conjuntura de incerteza.

A

análise

económica

conduzida

pelo

BCE

incorporou

as

novas

projecções

macroeconómicas elaboradas por especialistas do Eurosistema para a área do euro
(pela primeira vez com Chipre e Malta), destacando-se a ligeira revisão em baixa do
crescimento real do PIB em 2007 (intervalo de 2,2% a 2,8%, face a 2,3% a 2,9% nas
projecções de Junho) na sequência do aumento dos preços do petróleo e das
condições mais restritivas de financiamento de mercado. A projecção para 2008
manteve-se inalterada (intervalo de 1,8% a 2,8%). No que se refere à evolução dos
preços, foram mantidos os pontos médios dos intervalos de previsão e apertados
ligeiramente os seus limites (para 1,9% a 2,1% em 2007 e 1,5% a 2,5% em 2008). Em
2008, o BCE espera que a redução do impacto dos impostos indirectos e dos preços dos
produtos energéticos sobre a inflação seja compensada por pressões mais elevadas dos
custos unitários do trabalho.

Em relação a outros domínios de política (mas também com influência sobre a condução
da política monetária), o BCE considerou que os progressos na consolidação
orçamental estrutural permanecem lentos e que existe o risco de alguns países
adoptarem políticas expansionistas pró-ciclicas, repetindo os erros cometidos durante a
anterior recuperação económica de 1999/2000. O BCE apelou, assim, ao cumprimento do
compromisso assumido pelo Eurogrupo de alcançar os objectivos orçamentais de
médio prazo até 2010, o mais tardar, devendo os países com situações orçamentais
sólidas evitar políticas pro-cíclicas.

1.3 Economia Real

De acordo com as mais recentes projecções macroeconómicas elaboradas por
especialistas do BCE (versão de Setembro), o PIB da zona do euro deverá abrandar
de 2,9% em 2006 para 2,5% em 2007 (ponto central do intervalo de previsão). Para
este trimestre está estimado um crescimento real do PIB na ordem dos 0,6% (em
cadeia) o que significaria uma melhoria em relação ao último trimestre (crescimento do PIB
à

taxa

real

de 0,3%). Para 2008

espera-se

também

uma desaceleração

do

crescimento do PIB para 2,3% (ponto central do intervalo de previsão). Apesar do
abrandamento evidenciado pelas exportações de bens e serviços e pela formação de
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capital fixo, estas rubricas continuarão a ser claramente fulcrais na evolução da
actividade económica da zona do euro.
Também a Comissão Europeia na revisão intercalar das suas projecções apresentou uma
previsão de crescimento anual para a zona euro que suporta as projecções do quadro de
especialistas do BCE, o que representa uma revisão em baixa de 0,1 p.p. face às previsões
realizadas pelo mesmo organismo em Junho.

Os mais recentes dados conhecidos para a zona do euro, relativos ao início do
terceiro trimestre de 2007 apontam para uma evolução positiva da produção
industrial relativamente ao trimestre anterior.
Do lado da procura, a informação disponível indica um ligeiro crescimento da
despesa das famílias em bens de consumo. O desemprego manteve-se no nível do mês
anterior mas os índices de confiança evoluíram desfavoravelmente em geral, quer termos
sectoriais, quer em termos de países.

Segundos os dados do Eurostat (corrigidos de sazonalidade), em Julho o índice de
produção industrial da zona do euro registou uma subida de 0,6% face ao mês
anterior, no qual a evolução deste índice havia sido nula.
Como reflexo da evolução em cadeia, a tvh do índice em Julho fixou-se em 3,7%, em
contraponto à de 2,4% do mês de Junho e 2,6% no cômputo geral do segundo trimestre de
2007. É de realçar a continuação, pelo segundo mês consecutivo, da expansão da produção
de bens de capital, cuja taxa de crescimento homóloga passou de 4,6% em Junho para 6,3%
do mês seguinte e ainda a aceleração verificada na produção de bens intermédios (3,7%
contra 2,4% do mês anterior) e das indústrias de bens de consumo não duradouros (2,9%
contra

1,5%).

Em

contraste,

os

produtos

energéticos

acentuaram

a

sua

evolução

desfavorável, tendo a tvh atingido -0,4% na primeira observação do terceiro trimestre de
2007 (o que compara com a tvh de -0,1% do mês de Junho).
Em relação aos Estados-membros de maior dimensão, saliente-se o abrandamento sentido na
produção industrial mensal da Alemanha (em que a tvh passou de 5,9% em Junho para 5,3%
em Julho) e em Espanha (em que a tvh passou de 1,8% para 1,3% reforçando o movimento
de queda acentuada no crescimento da produção industrial deste país, que se iniciou em
Março de 2007 quando a tvh respectiva rondava os 4,2%). Tenha-se ainda em conta a
evolução muito positiva da França que interrompeu dois meses consecutivos de efectiva
quebra na produção industrial (-0,1% em Maio e -1,1% em Junho), apresentando este mês
uma tvh de 4%. Fora da zona euro, registou-se a um abrandamento verificado na produção
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industrial do Reino Unido (com a tvh a passar de 0,6% em Junho para 0,1% no mês
corrente).

Relativamente aos indicadores de procura interna final, os dados do Eurostat
indicam que o índice do volume de negócios do comércio a retalho da zona euro
subiu 0,1%, em termos reais, em Agosto, demonstrando pelo segundo mês consecutivo
sinais de abrandamento. Reflectindo esta evolução em cadeia, o indicador apresentou
uma tvh de 1% em Agosto em comparação com os 1,3% do mês anterior. Ainda assim,
com dois meses volvidos do terceiro trimestre de 2007, os dados disponibilizados pelo
Eurostat sugerem um ligeiro aumento na taxa de crescimento trimestral (1,1% face aos 0,9%
registados no trimestre antecedente).
Considerando em particular os Estados-membros de maior dimensão, verifica-se um novo
agravamento da situação alemã em termos de volume de negócios a retalho após dois meses
de redução nas perdas com a tvh atingindo os -2,9% em Agosto. Destaque para a Espanha,
já que se verificou uma aceleração do crescimento do seu índice, concretizando a passagem
de uma tvh em Julho de 3,2% para 4,3% no mês seguinte. Considerando os países fora da
zona do euro, realce-se a evolução positiva do Reino Unido, em que se verificou um reforço
do crescimento deste índice, passando de uma tvh em Julho de 4% para 4,8% em Agosto.

Em Agosto, a taxa de variação homóloga (tvh) do Índice Harmonizado de Preços no
Consumidor (IHPC) da zona euro situou-se em 1,7%, sendo este o segundo mês
consecutivo em que se verifica uma diminuição, ainda que ligeira, neste índice. Em
igual período no ano de 2006 esta mesma taxa foi de 2,3%. A ligeira redução verificada
na taxa de variação homóloga do mês de Agosto na zona do euro foi novamente
justificada pelo comportamento da componente mais errática da inflação. Com efeito,
constatou-se uma redução na tvh dos bens alimentares não transformados (passando de
2,8% para 2,4% em Agosto) bem como numa diminuição de preços nos bens industriais
energéticos. Registe-se ainda que em ambas as rubricas se registaram tvh claramente abaixo
da média do segundo trimestre de 2007. Relativamente às componentes com cariz mais
estável na inflação, os preços dos serviços cresceram novamente ao mesmo ritmo com uma
tvh de 2,6%; as tvh dos bens alimentares transformados e dos bens industriais energéticos
aumentaram também (passando os valores observados nos índices de Julho para Agosto, de
1,9% para 2,5% e de 0,9% para 1% respectivamente). Como resultado da evolução destas
três rubricas a taxa de inflação subjacente manteve-se novamente nos 1,9%.
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Baseado nos dados disponíveis para Agosto, os países da zona do euro com tvh do IHPC mais
elevado foram a Eslovénia (3,4%) seguida pela Grécia (2,7%) e Irlanda (2,3%). Pelo outro
lado, os países da zona do euro com tvh mais baixas foram a França e Finlândia (1,3%); a
Bélgica (1,2%) e finalmente a Holanda em que se verificou o valor mais reduzido do conjunto
de países considerados (1,1%).

De acordo com os dados do Eurostat (ajustados de sazonalidade) a taxa de
desemprego da zona do euro permaneceu pelo terceiro mês consecutivo em 6,9%
que é o mínimo registado da actual série estatística. A redução de 0,9 p.p. na taxa de
desemprego ao longo dos últimos 12 meses deveu-se fundamentalmente à redução do
número de desempregados (tvh de-13,04% em Agosto). Os países da zona do euro com
taxas de desemprego (com dados disponíveis) mais elevadas foram em Agosto, a França
(8,6%), Grécia (8,4%) e Portugal (8,3%). No outro extremo, os países da zona do euro com
taxas de desemprego mais reduzidas, no período em análise, foram a Holanda (3,3%), a
Áustria (4,3%) e finalmente a Irlanda (4,7%).

Os últimos resultados fornecidos pelos inquéritos realizados aos consumidores e às
empresas (compilados pela Comissão Europeia) apontam para uma descida no indicador
de clima de confiança dos agentes económicos que actuam na zona do euro em
Setembro, em 2,8 pontos para o valor de 107,1. Não obstante, verifica-se que ainda assim o
indicador compósito permanece bem acima da sua média de longo prazo (valor de referência
100).
Numa análise sectorial, todos os indicadores sectoriais tiveram um comportamento negativo,
com excepção do sector da construção. Em Setembro, o sector da construção, que havia
demonstrado nos últimos meses uma tendência de queda, após ter atingido no Outono do ano
passado um pico histórico, demonstrou sinais de ligeira recuperação. Esta melhoria de
sentimento pode ser justificada pelo aumento de pedidos e solicitações de encomendas, o que
provocou o aumento da necessidade de mão-de-obra, melhorando a confiança no sector em
geral. A queda mais pronunciada ocorreu no sector do comércio a retalho que atingiu o valor
mais baixo de 2007, reflectindo a deterioração significativa nas carteiras de encomendas e de
stocks, o que provocou expectativas negativas quanto a perspectiva de negócio a curto prazo.
Também o sector dos serviços financeiros registou uma queda muito significativa, por
consequência do ambiente de instabilidade e incerteza que se vive recentemente nos
mercados financeiros. De realçar que este indicador situa-se actualmente bem abaixo da sua
média de longo prazo.
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Finalmente, também o indicador de confiança dos consumidores na zona do euro
recuou neste mês. Este movimento pode ser explicado, pelo decréscimo de
confiança

acerca

das

expectativas

de

situação

económica

dos

12

meses

subsequentes e ainda por alguma insegurança em relação às perspectivas da
evolução do desemprego e da situação dos mercados financeiros internacionais.
Ao nível dos países, regista-se que, em Setembro, a grande maioria dos países continuou o
processo de decréscimo de confiança que já vinha a decorrer desde Junho, com destaque
para a Alemanha e a Espanha e em menor intensidade da Itália e França. Fora da zona do
euro, assistiu-se a uma melhoria do indicador de clima no Reino Unido.

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

No dia 18 de Setembro, a Reserva Federal dos Estados Unidos decidiu uma redução
de 0,5 pontos na sua principal taxa de juro de referência (depois de mais de um ano
em 5,25%, o nível máximo desde Março de 2001) de modo a “contrariar os efeitos
adversos sobre a actividade económica que poderiam advir da recente turbulência
nos mercados financeiros”. De acordo com a Fed, o recente aperto das condições de
crédito tem o potencial para intensificar a correcção no sector residencial e
restringir a actividade económica de uma forma mais geral. Apesar da maior
preocupação com o crescimento económico, para o que contribui a conjuntura de incerteza, a
Reserva Federal salientou que se manterá atenta aos riscos de inflação que ainda
persistem, verificando-se actualmente uma melhoria apenas modesta dos indicadores de
inflação subjacente.

Poucos dias depois, o Secretário do Tesouro norte-americano, Hank Paulson, anunciou
perante o Congresso que o Tesouro está a rever a liquidez e as práticas de crédito das
instituições financeiras, incluindo o tratamento dos produtos de crédito mais complexos
(com enfoque particular para as responsabilidades fora do balanço), na sequência da crise
no mercado hipotecário de alto risco. Paulson mostrou-se ainda favorável a uma proposta
em estudo para utilizar as agências governamentais de crédito hipotecário (“Freddie Mae” e
“Freddie Mac”) como veículo facilitador da normalização das condições de crédito. O
Secretário do Tesouro revelou também que está em curso uma avaliação da
robustez e segurança do sistema bancário a nível internacional.
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Em paralelo, um dos reguladores dos mercados financeiros dos Estados Unidos, a
Securities and Exchange Commission, anunciou a abertura de inquéritos à actividade de
vários Hedge Funds e a investigação de algumas emissões de dívida colateralizada.

No início de Setembro, a OCDE reduziu a sua previsão de crescimento da economia
norte-americana de 2,1% para 1,9% em consequência do ajustamento acima do
esperado

no

mercado

hipotecário

norte-americano.

A

organização

internacional

defendeu a descida das taxas directoras da Reserva Federal e considerou necessária uma
melhor regulação no mercado residencial dos Estados Unidos e, de um modo mais geral, nos
mercados de crédito desse país e a nível internacional, com particular destaque para as
instituições financeiras fora do sistema bancário e, portanto, não abrangidas pela respectiva
regulação.

No decurso de uma conferência, o Presidente da Reserva Federal considerou que o
aumento das taxas de juro reais a nível mundial nos últimos três anos parece ter
resultado de um acréscimo de investimento dos países desenvolvidos e não de uma
menor dinâmica de poupança nos países em desenvolvimento. A atenuação esperada
dessa dinâmica ao longo das próximas décadas (parcialmente compensada pela recuperação
expectável da poupança nos países desenvolvidos) deverá conduzir a um aumento das taxas
de juro reais que, de acordo com Ben Bernanke, ainda não está completamente incorporada
nas taxas de longo prazo, provavelmente porque os investidores acreditam na existência de
outros factores de efeito contrário.

2.2. Economia Real

A taxa de inflação homóloga dos Estados Unidos reduziu-se para 2% em Agosto
(menos 0,4 pontos que no mês anterior, representando o nível mais baixo desde Novembro
último), para o que contribuiu, em larga medida, a quebra dos preços da energia. A
medida de inflação subjacente, que exclui a componente referida (a par com a
alimentação), recuou 0,1 ponto, para 2,1%, valor que constitui um mínimo desde
Março do ano passado.

Os dados mais recentes da despesa de consumo das famílias apontaram para um
aumento do ritmo de crescimento no terceiro trimestre, após um abrandamento
durante a primeira metade do ano. A despesa média de Julho e Agosto aumentou 0,7%
face ao segundo trimestre, em que se observara um crescimento real em cadeia de 0,3%
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(menos 0,6 pontos que no primeiro trimestre). Em variação mensal, a despesa aumentou
0,3% em Julho e 0,6% em Agosto, acompanhando o comportamento mais favorável
do rendimento disponível (subidas de 0,5% e 0,4%, também em termos reais). A
aceleração do consumo conduziu a uma redução da taxa de poupança para 0,7% no
mês de Agosto (menos 0,2 pontos que em Julho), de acordo com a série revista. Refirase ainda que a nova série da taxa de poupança, ao contrário da anterior, não apresenta
quaisquer valores negativos em 2007.

De acordo com o Departamento do Comércio, o défice da balança corrente norteamericana atenuou-se de forma ligeira no segundo trimestre do ano (para 190,8 mil
milhões de dólares, menos 6,3 m.m.d. que no trimestre de Janeiro a Março), reflectindo a
melhoria do saldo das balanças de transferências correntes e de rendimentos (para -22,5 e
9,4 m.m.d., respectivamente). O défice da balança de bens e serviços manteve-se
praticamente inalterado, com as exportações e as importações a evidenciarem
aumentos semelhantes (cerca de 3,5%).

No que se refere à informação sectorial mais recente, destaca-se sobretudo a
desaceleração da actividade no sector dos serviços, que foi um pouco amenizada
pela menor quebra da actividade no sector da construção e pela manutenção de um
crescimento moderado da produção industrial:
- o índice de produção industrial registou uma subida homóloga de 1,7% nos meses de Julho
e Agosto, interrompendo a trajectória de abrandamento que se vinha a observar desde o final
do ano passado;
- nos serviços, o índice compósito ISM referente ao sector dos serviços recuou para o valor
mais baixo desde o início do ano no mês de Setembro (descida de 1 ponto face a Agosto,
para 54,8 pontos, valor ainda acima da referência de expansão de 50 pontos), apontando
para um menor crescimento da actividade;
- a despesa total em construção atenuou o ritmo de perda homóloga pelo quinto mês
consecutivo em Agosto (descida de 1,8%, menos 0,7 pontos que em Julho).

Segundo o Departamento do Trabalho, a taxa de desemprego dos Estados Unidos
aumentou para um máximo de mais de um ano no mês de Setembro (4,7%, mais 0,1
ponto que em Julho), embora ainda se situe num nível historicamente baixo (apenas
0,3 pontos acima do mínimo de 6 anos registado em Março).
No inquérito por estabelecimento, os valores revistos do emprego do sector não
agrícola mostraram a continuação de um crescimento moderado em Setembro, não
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se concretizando a quebra evidenciada pelos anteriores dados no mês de Julho. Mais
uma vez, o aumento do emprego concentrou-se no sector dos serviços, registando-se
quebras ligeiras na construção e indústria.

A informação mais recente dos indicadores avançados sugere que a economia norteamericana poderá continuar a crescer nos próximos meses, ainda que a um ritmo
reduzido. Em Setembro, o índice de confiança dos consumidores do instituto Conference
Board recuou para um mínimo de quase dois anos (121,7 pontos), reflectindo a conjuntura de
incerteza nos mercados financeiros e o menor dinamismo do mercado de trabalho. No mês
anterior, o índice dos indicadores avançados da mesma organização verificou uma quebra em
cadeia de 0,6%, embora se tenha verificado uma revisão em alta para os meses anteriores. O
indicador apresentou um valor semelhante ao verificado em Janeiro, o que, de acordo com o
referido instituto, é compatível com a manutenção de um crescimento ligeiro da actividade
económica nos próximos meses.

3. Japão

3.1. Envolvente Política, Social e Económica

Em Setembro, o Primeiro-ministro Shinzo Abe apresentou a sua demissão depois de
ter visto rejeitada pelo Parlamento uma lei para manter o actual contributo do
Japão na luta contra o terrorismo, embora a sua decisão também tenha sido
motivada por problemas de saúde, segundo se veio a apurar mais tarde. Recorde-se que
a coligação governamental perdeu a maioria da Câmara Alta do Parlamento nas eleições
intercalares que decorreram em Julho, para o que contribuiu uma série de escândalos e a
consequente perda de popularidade do Governo, tendo nessa altura Abe decidido que tinha
condições para continuar como Primeiro-ministro e líder do principal partido no poder (Parido
Liberal Democrata – PLD). Ainda no decorrer de Setembro, Yasuo Fukuda foi escolhido
para liderar o PLD e substituir Abe no cargo de Primeiro-ministro, tendo prometido
continuar a política de reformas e proceder a uma revisão do sistema fiscal, que
poderá incluir uma subida do imposto sobre o consumo como forma de financiar o acréscimo
de despesa social.

O Banco do Japão manteve a sua taxa de juro directora inalterada em 0,5% no mês
de Setembro, em face da conjuntura de incerteza na economia mundial. O
Governador do Banco Central reiterou, no entanto, que manter a taxa directora muito baixa
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por demasiado tempo é prejudicial, pois conduz a distorções na alocação de recursos e nos
fluxos financeiros (Fukui deu como exemplo as operações de carry trade, que motivaram
recentemente bastantes oscilações nas taxas de câmbio do iene).
No início do mês, a OCDE considerou que a expansão no Japão deverá continuar mas
que o Banco do Japão deverá esperar pelo desvanecimento da actual volatilidade
nos mercados financeiros e pelo fim claro do processo de deflação para aumentar
novamente a sua taxa de juro directora.

3.2. Economia Real

O último relatório mensal de conjuntura do Banco do Japão, referente a Setembro,
continuou a caracterizar o actual momento da economia nipónica como de expansão
moderada (não obstante a perda de dinamismo no segundo trimestre do ano),
suportada pela comportamento positivo da procura externa e da generalidades das
componentes da despesa doméstica, com excepção do investimento público. Na apreciação do
andamento do índice de preços no consumidor, o Banco Central considerou que a taxa de
variação homóloga deverá permanecer próxima de zero no curto prazo e aumentar
gradualmente devido ao output gap positivo.

Os dados mais recentes do índice de preços no consumidor evidenciaram uma
quebra homóloga de 0,2% em Agosto, depois de uma variação nula no mês anterior.
Excluindo as componentes de alimentação e energia, no entanto, observou-se uma
atenuação da perda homóloga de 0,5% para 0,2%.

No que se refere à evolução do consumo privado, a informação disponível sugere a
continuação da perda de dinamismo no terceiro trimestre. Depois de ter registado
variações reais em cadeia de 1% e -0,1% nos dois primeiros trimestres, a despesa de
consumo recuou de forma significativa nos meses de Julho e Agosto (mais de 1%,
comparando a despesa média dos dois meses com a verificada no segundo trimestre).

Em Agosto assistiu-se a uma subida da taxa de desemprego nipónica para 3,8%,
representando um acréscimo de 0,2 pontos face ao mínimo de mais de nove anos
atingido no mês anterior. Este comportamento traduziu um incremento mais forte do
número de desempregados do que da população activa.
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A informação avançada mais recente aponta para um aumento moderado da
actividade económica ao longo dos próximos meses, não obstante as indicações
menos favoráveis por parte dos consumidores. De acordo com o último inquérito
trimestral de confiança empresarial Tankan divulgado pelo Banco do Japão, a avaliação das
condições de negócio pelas grandes empresas industriais nipónicas manteve-se
próximo de um máximo de dois anos em Setembro, embora se tenha assistido a uma
descida das apreciações por parte das restantes empresas, a que não será alheia a recente
turbulência

nos

mercado

financeiros.

Por

sua

vez,

o

índice

de

confiança

dos

consumidores manteve-se próximo de um mínimo de três anos em Setembro,
condicionado a retoma do consumo privado.

4. Mercados e Organizações Internacionais
4.1. Mercado de Câmbios

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

Libras por

Ienes por

Libras por

Ienes por

Euro

Euro

Euro

Dólar

Dólar

Segunda, 3

1,363

0,676

157,860

0,496

115,801

Sexta, 7

1,370

0,677

157,790

0,495

115,209

Segunda, 10

1,380

0,679

156,640

0,493

113,548

Sexta, 14

1,386

0,689

159,200

0,497

114,863

Segunda, 17

1,388

0,694

159,450

0,500

114,902

Sexta, 21

1,405

0,697

162,460

0,496

115,638

Segunda, 24

1,411

0,697

162,350

0,494

115,036

Sexta, 28

1,418

0,697

163,550

0,491

115,347

Variação (1)

3,46%

2,78%

2,70%

-0,66%

-0,73%

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

Em Setembro assistiu-se a uma intensificação do movimento de depreciação do
dólar face às principais moedas, na sequência da descida das taxas de referência da
Reserva

Federal

para

evitar

uma

possível

recessão

nos

Estados

Unidos.

O

enfraquecimento do dólar foi acompanhado, mais uma vez, pela apreciação do euro
nos principais câmbios.

A variação das principais taxas de câmbio no conjunto do mês foi a seguinte: apreciação do
euro em relação ao dólar, à libra e ao iene (em 3,46%, 2,78% e 2,7%, respectivamente) e
descida do dólar face ao iene e à libra (0,73% e 0,66%).
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A forte progressão do euro conduziu a um novo máximo absoluto face ao dólar, já
acima dos 1,4 dólares por euro, e a uma cotação também historicamente elevada no câmbio
com o iene, suscitando receios quanto ao impacto negativo sobre as exportações da
zona euro, que começa a evidenciar sinais de menor dinamismo. Destacou-se, em
particular, o apelo do Presidente francês para uma descida das taxas de juro directoras do
BCE, que não parece ter condicionado a subida do euro no decurso do mês.
Por sua vez, o iene verificou uma correcção em baixa com a recuperação dos
mercados accionistas e a consequente retoma das operações de carry trade
financiadas em moeda japonesa. Depois de dois meses de apreciação face ao euro, o iene
recuou perto de 3%, aproximando-se do mínimo histórico registado no início de Julho. No
câmbio com o dólar, no entanto, o iene voltou a evidenciar um saldo mensal positivo devido à
pressão de venda da divisa norte-americana.
A libra inglesa registou variações mensais semelhantes às do iene nos câmbios com
o euro e o dólar. O Banco de Inglaterra manteve os seus referenciais de política monetária
no início em Setembro, à semelhança do BCE, mas no decurso do mês predominou a
expectativa de que a autoridade inglesa poderá abandonar a sua postura restritiva
mais cedo, o que levou a uma descida da libra face ao euro, atingindo um mínimo de
mais de um ano no dia 26. No câmbio com o dólar, a libra aproximou-se do máximo de
26 anos registado em Julho.
4.2 Mercados Bolsistas Internacionais
Em Setembro assistiu-se a uma recuperação dos principais mercados accionistas
internacionais, reagindo em alta ao corte das taxas de referência da Reserva
Federal. A valorização foi particularmente acentuada nos Estados Unidos, onde os índices se
aproximaram dos máximos históricos registados a meio Julho.

O índice norte-americano de referência Dow Jones Industrials registou uma
variação de 4% em comparação de final de mês, o mesmo sucedendo com o índice
tecnológico Nasdaq. A divulgação de alguns dados económicos desfavoráveis não penalizou o
andamento dos índices, com os investidores a mostrarem-se confiantes na capacidade da
Reserva Federal evitar uma recessão económica. No final de Setembro, tanto o Dow Jones
como o Nasdaq apresentavam ganhos próximos de 11,5% em variação acumulada no ano.
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A expectativa de redução das taxas directoras da Reserva Federal conduziu a uma
descida da yield das obrigações do Tesouro a 10 anos durante a primeira quinzena
(até um mínimo mensal de 4,37%, que constitui o nível mais baixo desde Janeiro de 2006). O
movimento viria depois a inverter-se até final do mês com a valorização das acções
e os receios de ressurgimento da inflação na sequência da decisão da Reserva
Federal, acabando por se observar um aumento ligeiro da referida yield no conjunto de
Setembro (de 4,56% na primeira sessão do mês para 4,59%).

Estados Unidos - índice Dow Jones Industrials
Máximo histórico
14000,41

14300

13895,63

Índice (em pontos)
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Nota: gráfico elaborado a partir das cotações do índice no fecho de cada sessão, e não de forma contínua

Na Europa, os índices alemão Dax Xetra e inglês Ftse-100 registaram valorizações
mensais de quase 3%, embora suportadas por diferentes sectores. No caso do Dax,
destacou-se sobretudo a recuperação do sector financeiro, que evoluiu de forma menos
favorável em Inglaterra devido à iminência de falência do Banco Northern Rock, especializado
em crédito hipotecário, levando mesmo à intervenção do Governo britânico. Para a
valorização do índice inglês em Setembro contribuiu sobretudo a valorização dos títulos
ligados às matérias-primas. Em termos de variação acumulada no ano, o Dax passou a
registar uma subida de 19,2%, bastante acima do ganho de 4% evidenciado pelo Ftse.
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Nota: gráfico elaborado a partir das cotações do índice no fecho de cada sessão, e não de forma contínua

No caso do índice japonês Nikkei-225, o mês de Setembro saldou-se por uma subida
de 1,3%, reduzindo para 2,6% a perda acumulada no ano. Para o fraco desempenho
relativo do índice Nikkei terá contribuído a recente instabilidade política e a perda de
dinamismo da economia.
4.3 Mercados de Matérias-Primas
2005

2006

2T 07

3T 07

Ago-07

Set-07

54,4

65,4

68,7

75,0

70,8

77,1

55

58

58

68

67

68

Alumínio (99,7% pureza)

1901

2573

2768

2549

2513

2395

Cobre

3676

6731

7648

7717

7500

7671

974

1288

2176

3138

3115

3228

Brent (Mar do Norte)
Algodão

Chumbo
Níquel

14778

24126

47764

30199

27650

29548

Estanho

7385

8755

14065

14923

15047

14989

Zinco

1381

3266

3681

3226

3244

2888

65

77

85

85

85

85

Minério de Ferro (Fe)
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.
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Em Setembro registou-se uma recuperação das cotações das matérias-primas, para
o que contribuiu a atenuação dos receios de abrandamento económico a nível
mundial com a descida das taxas directoras da Reserva Federal.

No caso do brent, o preço médio aumentou 8,9% face a Agosto (para 77,1 dólares por
barril), praticamente anulando a descida verificada nesse mês. O brent chegou mesmo a
negociar em máximos históricos próximo do final de Setembro (já acima dos 80
dólares

por

barril),

reflectindo

a

atenuação

dos

receios

de

abrandamento

económico, a descida das reservas norte-americanas e ainda a forte depreciação do
dólar, antecipando-se que seja compensada pelos países exportadores de petróleo (que vêm
as suas receitas, expressas em dólares, diminuir no confronto com as importações valoradas
noutras moedas) através do ajustamento da oferta. Com efeito, a OPEP decidiu um
aumento da produção de apenas 500 mil barris por dia a partir de Novembro (o
primeiro aumento em mais de dois anos), aquém do que seria necessário para
compensar a redução da produção mundial no terceiro trimestre e o aumento
expectável de procura no Inverno. Acresce ainda que a decisão enfrentou a oposição de
vários membros da OPEP, podendo, assim, nem sequer se chegar a atingir a nova meta.

A cotação média do algodão aumentou para 68 cêntimos de dólar por libra de peso
em Setembro (mais 0,1 cêntimo que em Agosto), igualando o máximo de mais de dois
anos registado em Julho. O aumento da cotação foi suportado pela perspectiva de um
desvio da terra cultivada para a produção de trigo, em face da subida acentuada do preço
deste cereal nos últimos meses.

Nos metais, apenas o alumínio, o zinco e o estanho não acompanharam o
movimento de subida das cotações em Setembro. O preço médio do alumínio recuou
4,7% com o aumento dos stocks para um máximo de 3 anos (em virtude aumento de
produção da China, que é simultaneamente o maior produtor e o maior consumidor a nível
mundial), contribuindo para o recuo da cotação do zinco (utilizado na produção daquele
metal), que verificou uma queda de 11%. No caso do estanho, a descida mensal foi de
apenas 0,4%. A cotação do níquel, que tem vindo a acompanhar a descida do alumínio, dado
que também é empregue na sua produção, registou uma recuperação em Setembro (subida
de 6,9%) devido ao aumento de procura da China. Destacam-se ainda as subidas de 3,6% no
preço médio do chumbo, a reflectir o recuo dos stocks, e de 2,3% no cobre, na sequência de
greves no Peru (o terceiro maior produtor mundial) e no México, para além do acréscimo de
importações desse metal pela China.
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4.4 Comércio Internacional / Organização Mundial do Comércio (OMC)

Através da sua representante para o Comércio, Susan Schwab, os EUA apontaram a África
do Sul, Argentina, Índia e Brasil como os países que mais entraves colocam ao
avanço das conversações da Ronda de Doha e à efectiva prossecução de um acordo para
a eliminação de tarifas sobre a agricultura e indústrias.
Não obstante o ocorrido, na reunião da APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) do mês de
Setembro, foi reafirmada a vontade de se atingir um acordo amplo e claro entre os vários
participantes até ao final do ano.

São várias as queixas efectuadas contra a China, desde que esta integrou a OMC, em 2001.
No mês de Setembro os EUA acusaram as autoridades chinesas de nada fazerem para
impedir a contrafacção de software informático, roupas e medicamentos. Tendo por
base esta queixa, OMC vai proceder a uma investigação para averiguar, num período máximo
de seis meses, se de facto a China está ou não a zelar pelo respeito das normas
internacionais que regulam a protecção industrial e defendem os direitos de autor. Caso o
desfecho seja favorável a Washington, a China poderá incorrer em severas sanções
económicas.

As indústrias metalúrgicas europeias exigiram, no decorrer do mês transacto,
medidas céleres contra o “dumping” realizado pelas suas congéneres chinesas no
mercado europeu. Estes pedidos foram sustentados pela voz de Peter Mandelson (o
comissário europeu do Comércio), afirmando que o Governo chinês tem subsidiado as
exportações destas indústrias, já que os preços praticados pelas empresas chinesas não
reflectem os reais custos de produção. No entanto, o cenário de restrições, em termos de
quantidades, à importação metalúrgica chinesa não é credível pois existem diversas indústrias
europeias (como a de Construção) que dependem efectivamente destas importações.

A

União

Europeia

acusou

a

Administração

norte-americana

de

financiar

directamente a Boeing, causando prejuízos à Airbus no valor de milhares de milhões
de euros. Há já algum tempo que persiste esta “guerra” comercial entre a UE e os EUA, com
ambas as partes a sucederem-se em acusações mútuas relativas a apoios estatais aos seus
construtores aeronáuticos. No entanto, a disputa agravou-se, já que ambas as partes
decidiram efectuar queixas na OMC, que irá avaliar o caso através de um painel especializado.
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O Tribunal Europeu de Primeira Instância corroborou a posição de suspeita que tem
vindo a ser lançada pela Comissão Europeia sobre práticas monopolísticas e de
abuso de posição dominante por parte da Microsoft no mercado europeu. A resolução
deste tribunal vai permitir um alargamento e maior profundidade da investigação em curso
que, caso confirme as alegações da Comissão Europeia condenará a Microsoft a pagar várias
multas, obrigando-a ainda a garantir uma maior possibilidade de escolha de produtos aos
consumidores.

4.5 Organizações Económicas Internacionais

Pela primeira vez, desde a sua formação, a OCDE avaliou os progressos feitos pela
UE ao longo de 50 anos. Foi sublinhado o contributo fundamental que a UE teve para
a prosperidade europeia nas últimas décadas, não obstante terem sido apontadas
várias falhas e erros a corrigir. A evolução do PIB per capita europeu foi considerada como
parca quando comparada com a de outros países membros da OCDE. A política de fundos
regionais também foi alvo de críticas pois, tendo em conta os consideráveis montantes que aí
foram aplicados, os resultados a nível de coesão e convergência entre regiões, foram
classificados de sofríveis.
No relatório sobre a economia europeia, Portugal foi considerado entre todos os
Estados-membros da UE como o mais exposto à globalização. Portugal apresentou
valores extremamente baixos no número de “mortes e nascimentos” de empresas, o que se
revela numa lentidão significativa na reestruturação da economia e consequente perda de
competitividade a nível internacional.

No relatório intercalar da OCDE em Setembro, destacou-se a importância da
inesperada crise no crédito imobiliário de alto risco, que passou a marcar o ciclo
económico actual. As projecções económicas foram menos animadoras que no início do ano,
num contexto em que as condições nos mercados financeiros, em geral, estão claramente
mais difíceis e conturbadas. Realçou-se ainda importância das intervenções rápidas e
adequadas, por parte dos bancos centrais, que permitiram que a turbulência nos mercados
fosse controlada.
Em relação à Zona Euro, a OCDE evidenciou que actividade económica desacelerou
significativamente na maior parte dos países europeus. No entanto, os índices de confiança de
consumidores permanecem elevados, o que é compatível com a regressão da taxa de
desemprego, enquanto o comércio a retalho cresceu muito ligeiramente.
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O Japão apresentou indicadores que corroboram os sinais de expansão do trimestre anterior.
Apesar do ritmo decrescente, os investimentos continuaram a ter um papel impulsionador da
economia, permitindo elevados ganhos para as empresas. O consumo das famílias abrandou,
podendo todavia ser futuramente reforçado pelas melhorias verificadas no mercado de
trabalho.

A OCDE lançou recentemente um outro relatório em que refere que os Governos que
têm apoiado e suportado a crescente produção de combustíveis baseados em biomassa devem abandonar de imediato esses incentivos. Os apoios estatais a este tipo de
energia seriam desadequados, pois os efeitos na redução da poluição seriam reduzidos em
relação ao esforço exigido às finanças públicas e aos contribuintes. O estudo que esteve na
base do relatório alerta ainda para o perigo de encarecimento dos produtos alimentares a
nível mundial por diminuição da área cultivada, assim como a possível destruição de habitats
naturais de animais em vias de extinção.

No mês de Setembro, o Banco Mundial reviu em alta as previsões económicas para a
China em 2007, corrigindo os 10,4%, da sua previsão trimestral em Junho, para
11,3%. Em 2008, segundo o mesmo estudo, o PIB chinês deverá crescer
aproximadamente 11%. No mesmo relatório, é referido que o objectivo prioritário da China
deveria ser controlar o excedente comercial que tem contribuído para uma excessiva liquidez
na economia. A apreciação do yuan é apontada como a solução mais adequada e viável.

O FMI afirmou no seu Global Financial Stability Report que o sistema financeiro
global atravessa actualmente um severo teste à sua coesão e estabilidade. Com
efeito, os riscos de crédito e de mercado aumentaram, tornando os mercados mais voláteis.
Os mercados mundiais estão agora a reconhecer a deterioração na disciplina na avaliação do
crédito dos últimos anos, principalmente nos segmentos de maior risco (subprime). Segundo
o mesmo relatório, esta situação foi ainda mais grave pela ausência de preços de referência e
mercados

secundários

para

determinados

produtos

de

crédito

estruturados,

e

pela

incapacidade de previsão dos agentes quanto à localização e dimensão das eventuais perdas
advenientes da crise. O FMI explicou ainda que foi esta incerteza generalizada que levou
várias instituições financeiras a terem dificuldades de financiamento e de liquidez, obrigando
as várias autoridades monetárias a injectar liquidez nos mercados de forma a garantir o seu
normal

funcionamento.

No

mesmo

documento,

constatou-se

que

os

mais

recentes

desenvolvimentos revelaram graves imperfeições no funcionamento do mercado imobiliário
dos EUA, e de uma forma mais abrangente nos mercados de crédito imobiliário mundiais.
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Nesse sentido, o FMI apontou a necessidade das instituições financeiras aprenderem com os
erros cometidos no seu passado recente. Na sua posição institucional, sublinha-se o
pedido de urgência na adopção de maior transparência e prudência nas avaliações
de créditos, conjugada com um aperfeiçoamento da regulação e supervisão estatal
para os mesmos.

Na mesma linha, o director-geral do FMI, Rodrigo Rato, aquando da sua visita à cidade
de Lisboa durante o mês de Setembro, salientou que os reflexos da crise financeira que
têm vindo a ser sentidos nos últimos meses se vão prolongar por um período de
tempo alargado e que o seu impacto na evolução das economias, em particular na
norte-americana, pode ser significativo, principalmente em 2008.
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ECONOMIA NACIONAL
1. Envolvente Política, Social e Económica

Contas Públicas

Estimativa de Execução Orçamental do Estado
Jan-Set
2006

Jan-Set
2007

variação homóloga

Receita corrente

25853,9

28351,8

9,7%

Despesa corrente

29027,1

29991,4

3,3%

Saldo corrente

-3173,2

-1639,6

-48,3%

Receita de capital

224,2

229,1

2,2%

Despesa de capital

2208,9

2067,2

-6,4%

Saldo de capital

-1984,7

-1838,1

-7,4%

Saldo de execução orçamental

-5157,9

-3477,7

-32,6%

Saldo primário
-1309,7
487,4
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

s.s.

A síntese orçamental de Janeiro a Setembro deu conta de um défice acumulado de
3477,7 m.e. no subsector Estado, traduzindo uma redução de quase 33% (cerca de
1680 m.e.) face ao período homólogo de 2006. A atenuação do desequilíbrio orçamental
decorreu de uma redução nos défices das balanças corrente e de capital (em 1533,6 e
146,6 m.e., respectivamente) e de um crescimento da receita acima da despesa total
(9,6% e 2,6%).

No caso da despesa, a progressão foi assegurada pela subida de 3,3% dos gastos
correntes (mais 0,1 ponto que na síntese anterior), contrariando a redução do
investimento do Estado. Dentro da despesa corrente, a única rubrica com crescimento
acima da média foi a referente às aquisições de bens e serviços (14,9%), para o que
contribuiu a despesa associada à Presidência portuguesa da União Europeia, segundo o
boletim de execução, verificando-se subidas de 3,2% na despesa com pessoal (embora
apenas 0,6% nas remunerações certas e permanentes) e de 3% nas transferências e nos
encargos com a dívida.
Ao nível da despesa de capital assistiu-se a um recuo homólogo de 6,4% (mais 0,3
pontos que na síntese de Agosto) no conjunto dos 9 primeiros meses de 2007, reflectindo
sobretudo a descida de 6% nas transferências, associada à recomposição entre despesas
correntes e de capital na Lei de Finanças Locais (reciprocamente, este factor influenciou em
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alta as transferências correntes). Observou-se ainda um recuo de 9,5% nas aquisições de
bens de capital, mas o seu peso é bastante mais reduzido.

No que se refere à receita, destaca-se sobretudo a progressão de 9,6% na receita
fiscal (mais 1 ponto que na execução de Agosto), onde sobressai o crescimento de
16,4% dos impostos directos, repartido entre 31,9% no IRC e 8,1% no IRS. Ao
contrário do que esperava, nem o IRC nem o IRS abrandaram face à execução de
Agosto. O boletim orçamental tem referido que a elevada progressão do IRC está
relacionada, em larga medida, ao efeito de antecipação no pagamento do reembolso dos
contribuintes e da derrama dos municípios. No caso do IRS, era também esperada uma
desaceleração devido ao pagamento em curso de reembolsos.
Os impostos indirectos verificaram um aumento homólogo de 4,4% de Janeiro a
Setembro, o mesmo que no boletim de Agosto, com o abrandamento esperado da
receita de IVA (crescimento de 4,9%, menos 0,6 pontos que na execução de Janeiro a
Agosto) a ser contrariado sobretudo pela variação mais elevada do ISP, que passou de uma
variação de 3,4% no boletim de Agosto para 4,1% em Setembro.

Sistema Fiscal

A responsável do departamento de assuntos fiscais do FMI desaconselhou uma
redução de impostos em Portugal, realçando a necessidade do Governo nacional
controlar primeiro as contas públicas, numa linha semelhante à defendida recentemente
pelo comissário europeu da Economia e Assuntos monetários, Joaquín Almunia. Teresa TerMinassian aconselhou o Governo Português a avançar com uma reforma completa do sistema
tributário, no âmbito da qual deve ser reduzido o número de escalões de IRS. A
representante do FMI, defendeu ainda que o nosso País deve ampliar a base
tributária, reduzir as isenções e os benefícios fiscais e fazer um esforço adicional de
simplificação fiscal.

O Governo decidiu rever o regime jurídico de tributação das mais valias com venda
de imóveis destinados à habitação, no sentido de abranger também as situações em que
haja reinvestimento do valor de realização na compra de imóveis situados noutro país
membro da União Europeia. Esta alteração vem compatibilizar aquele regime com o direito
comunitário.
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No debate mensal na Assembleia da República sobre o Plano Tecnológico nos serviços
públicos, o primeiro-ministro anunciou que, tendo por objectivo maior transparência e
celeridade na área fiscal e aduaneira, até ao final deste ano, os processos de
reclamação e contencioso serão desmaterializados, sendo disponibilizados os
principais passos processuais através da Internet.

Com o objectivo de assegurar o cumprimento das obrigações contributivas, a atribuição
rigorosa das prestações sociais e uma maior eficácia na prevenção e combate à fraude e
evasão foi determinada a forma, extensão e limites da interconexão de dados entre
diversos serviços e organismos da administração pública.

No âmbito da reforma da tributação automóvel foi ampliado o quadro geral das
isenções na compra de automóveis por pessoas portadoras de deficiências.

Na sequência do pedido da Comissão Europeia para que Portugal acabasse com a incidência
do IVA sobre o Imposto Automóvel (IA), o nosso País já respondeu a Bruxelas, através de
parecer fundamentado, no qual reitera a sua posição quanto à validade do modelo de
tributação automóvel, reafirmando-se que o IA não era um imposto de registo.
Na resposta a Bruxelas Portugal invocou ainda a confiança legítima, que lhe permitirá,
mesmo em caso de vir a ser obrigado a alterar a legislação, não ser condenado pelo
regime anterior.
Neste cenário, Bruxelas poderá arquivar o processo contra Portugal ou avançar para o
Tribunal Europeu de Justiça.

Política Industrial e Comercial e Investimentos Públicos

Foi publicado o diploma (Decreto-Lei nº 312/2007 de 17 de Setembro) que define o
modelo de governação do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN 20072013) e dos respectivos Programas Operacionais (PO). Recorde-se que o Conselho de
Ministros, na sua reunião de 12 de Julho de 2007, tinha procedido à aprovação final do
diploma, após ter sido aprovado na generalidade em 14 de Junho de 2007.

O Conselho de Ministros de 27 de Setembro aprovou um Decreto Regulamentar que
estabelece o regime jurídico de gestão, acesso e financiamento no âmbito dos
Programas Operacionais financiados pelo Fundo Social Europeu. O diploma procede à

Associação Empresarial de Portugal

26

Relatório Mensal de Economia

definição dos princípios gerais de gestão do Fundo Social Europeu (FSE), bem como à
determinação da forma de promoção das actividades apoiadas.

Na mesma reunião de Conselho de Ministros foi aprovado um Decreto-Lei que atribui à
EP, Estradas de Portugal, S.A. a concessão geral de toda a rede rodoviária nacional
até 31 de Dezembro de 2099. Este diploma surge na sequência da aprovação da Lei
Orgânica do INIR, IP (Instituto de Infra-estruturas Rodoviárias), da Lei que regula o
financiamento da rede rodoviária nacional e do diploma que procede à transformação da EP,
Estradas de Portugal, EPE, em EP, Estradas de Portugal, S.A, e pretende reforçar os
mecanismos que assegurem que o ciclo do pagamento das infra-estruturas rodoviárias se
aproxima do ciclo da sua utilização.

No âmbito do Programa de Simplificação Administrativa e Legislativa – Simplex 2007, foi
criada a certificação on-line do estatuto de PME, a realizar pelo Instituto das Pequenas
e Médias Empresas e da Inovação, IAPMEI, que visa facilitar a demonstração da dimensão
das empresas, necessária para uma série de actos da sua actividade, designadamente, para
acesso aos benefícios públicos específicos para as PME.
Numa primeira fase, de duração de um ano, este procedimento é destinado apenas às
empresas que exerçam a sua actividade nas áreas sob tutela do Ministério da Economia e da
Inovação. Após a fase de experimentação, a certificação on-line passará a aplicar-se às
restantes empresas interessadas.

O Governo aprovou um diploma com o qual pretende dar um impulso à micro-produção
renovável da electricidade, um regime que permite que os pequenos consumidores
domésticos acedam ao estatuto de produtores. Do ponto de vista do Programa de
Simplificação Administrativa e Legislativa, visa-se, sobretudo, simplificar o processo de
licenciamento da micro-produção, tornando-o economicamente mais aliciante (reunindo num
só diploma todo o quadro legal referente à actividade de micro-produção de electricidade) e
mais transparente para os agentes económicos envolvidos.

Na reunião de 20 de Setembro, o Conselho de Ministros aprovou, na sua versão final e
sob a forma de Decreto-Lei, o Código dos Contratos Públicos (CCP), que estabelece a
disciplina aplicável à contratação pública e o regime substantivo dos contratos públicos que
revistam a natureza de contrato administrativo.
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O novo diploma unifica assim toda a matéria referente a contratação pública, quer ao nível de
bens e serviços, quer no que respeita a empreitadas de obras públicas, envolvendo as
administrações central e local e também os agentes privados.
O novo CCP visa, entre outros aspectos, a simplificação na contratação pública, através de
uma redução do número e da diversidade de procedimentos pré-contratuais, e a introdução
de mecanismos de defesa da concorrência, nomeadamente a publicitação on-line de ajustes
directos. O novo CCP prevê também a criação de um novo procedimento pré-contratual – o
Concurso Público Urgente, que pretende responder à necessidade de, em situações de
urgência e em que o único critério de adjudicação seja o do preço mais baixo, se contratar no
prazo mínimo de 24 horas, respeitando os princípios da concorrência e da transparência. No
sentido de uma maior exigência na gestão de recursos públicos, no novo CCP os “trabalhos a
mais” passam a depender de pressupostos mais apertados.

Política Social e Laboral

De acordo com comunicado do Ministério das Finanças os aspectos essenciais da
reforma

de

vínculos,

carreiras

e

remunerações

da

Administração

Pública,

designadamente o que se refere ao fim do congelamento da progressão nas carreiras, o fim
do congelamento dos suplementos, o início da atribuição de prémios de desempenho e o
recrutamento por nomeação ou contrato, entrarão em vigor em 1 de Janeiro de 2008. O
Governo admitiu que outros aspectos da reforma, como a fusão das carreiras, a tabela
remuneratória única e a mudança de vínculos dos actuais funcionários, apenas produzam
efeitos a partir de 2009.

No âmbito da reforma da Segurança Social, o Conselho de Ministros aprovou o novo
quadro genérico do financiamento do sistema de segurança social, que delimita as
receitas e despesas dos sistemas que o compõem (o sistema de protecção social de
cidadania e o sistema previdencial), e clarifica a existência de duas formas de
financiamento. O sistema de protecção social e de cidadania é financiado por
transferências do Orçamento do Estado e por consignação de receitas fiscais. No sistema
previdencial, cujo financiamento provém das receitas relativas às contribuições sociais de
trabalhadores e empresas, distingue-se a componente de gestão em repartição e a
componente de gestão da reserva pública de estabilização em capitalização,
assumindo-se esta como garante da estabilização financeira do sistema da
Segurança Social.
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Pedro Marques, Secretário de Estado da Segurança Social, declarou que, em 2008,
se avançará com as contas de poupança individuais em regime de capitalização,
sistema de poupança para a reforma, para o qual poderão ser feitos descontos adicionais, que
complementarão as contribuições obrigatórias para o sistema de Segurança Social.
Paralelamente, Pedro Marques anunciou o lançamento de um concurso público para
contratualização da gestão de parte das poupanças públicas existentes no âmbito
do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. A primeira fase de
contratualização envolverá um valor aproximado de 600 milhões de euros.

Dados do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS) revelam que nos
primeiros sete meses de 2007 a Segurança Social lançou 153 mil ordens de penhora
a contas bancárias, abrangendo um universo de 56 mil contribuintes, a que
corresponde uma dívida total de 600 milhões de euros. Nelson Ferreira, responsável do
IGFSS, declarou que, neste período, foram arrecadados cerca de 135 milhões de euros.

O Governo entregou aos parceiros sociais a proposta de reforma das políticas
activas de emprego, no âmbito das quais, até 2010, prevê investir cerca de 4280
milhões de euros. Deste montante, 3280 milhões de euros destinam-se aos programas de
estímulo ao ajustamento entre oferta e procura, incluindo toda a formação profissional, 319,2
milhões para a criação do próprio emprego e 632,6 milhões para a criação e qualidade de
emprego. Destacam-se como principais medidas: (i) a isenção de taxa social única, por um
período superior a três anos, para as empresas que contratem desempregados com 55 anos;
(ii) um subsídio equivalente a 12 salários mínimos para as micro e pequenas e médias
empresas que contratem sem termo e a tempo inteiro desempregados com mais de 55 anos;
e (iii) empréstimos do Estado para criação do próprio emprego por parte de desempregados.
O Governo prevê que, entre 2007 e 2010, estas medidas activas de emprego
abranjam 1,4 milhões de pessoas.

Vitalino Canas, provedor do trabalho temporário em Portugal, afirmou que cerca de
um terço dos trabalhadores vindos de empresas de trabalho temporário acabam por
conseguir entrar no mercado de trabalho permanente. Este sector envolve um universo
de 180 mil postos de trabalho anuais.

Contrariamente às confederações patronais, que, em Julho defenderam que as medidas
constantes do relatório da Comissão do Livro Branco da legislação laboral deveriam
ser mais ousadas, designadamente no que se refere ao despedimento com justa causa, as
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centrais sindicais fizeram uma avaliação negativa do relatório, considerando que
nele são acentuados os aspectos negativos do Código do Trabalho, nomeadamente no
que se refere a despedimentos, flexibilidade salarial e limites dos horários de trabalho.

Lurdes Rodrigues, ministra da Educação revelou que mais de 200 mil pessoas, sem o
ensino básico ou secundário de escolaridade, já se registaram no Programa Novas
Oportunidades. O Governo propõe-se aprovar em breve a Carta de Qualidade para os
Centros Novas Oportunidades.

De acordo com o Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação, para a época
escolar 2007/2008 tiveram início mais 1612 cursos profissionalizantes, o que eleva
para 4946 o total destes cursos. A expansão da oferta formativa deve-se ao facto de em
2006/2007 quase 45 mil alunos terem optado por cursos profissionais.

Dados do Eurostat revelam que as políticas de combate ao abandono escolar,
constantes do Plano Nacional de Acção para o Abandono Escolar, não estão a produzir
resultados positivos. Registou-se um agravamento, de 38,6% em 2005, para 39,2%
em 2006, na taxa de abandono escolar, por parte de jovens cujo nível de estudos não
ultrapassa o 9.º ano. Ao longo dos últimos seis anos, Portugal tem registado uma taxa de
abandono situada a mais do dobro da verificada para a média da União Europeia.

No relatório “Panorama da Educação 2007” da OCDE, conclui-se que apenas 26%
dos portugueses entre os 25 e os 64 anos possui o ensino secundário, menos de
metade da média dos restantes países da OCDE.

Foi publicado o Plano Tecnológico da Educação. Estruturado em torno de três eixos
de actuação – Tecnologia, Conteúdos e Formação, através dele pretende-se 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.
Pretende-se que, até 2010, se atinja um rácio de dois alunos por computador, se garanta em
todas as escolas o acesso à Internet em banda larga, se massifique a utilização de meios
electrónicos de comunicação, e se assegure que 90% dos docentes e 50% dos alunos vejam
as suas competências em tecnologias da informação e comunicação (TIC) certificadas.
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Foi publicado o novo regime jurídico do ensino superior, o qual regula a constituição, as
atribuições, organização, funcionamento, competência e fiscalização das instituições de ensino
superior. Esta reforma (i) adopta um quadro de referência internacional para a
qualidade do sistema de ensino, centrado na qualificação, de nível internacional, dos seus
estudantes, e (ii) reforça a especialização do sistema binário, clarificando a diferente
natureza e objectivos de Universidades e Politécnicos, prevendo a consolidação e
integração institucional destes, bem como o reforço da sua base territorial e profissional.

No âmbito do novo sistema de crédito aos estudantes do ensino superior o Governo
assinou com sete instituições bancárias os primeiros protocolos de adesão a este
sistema de empréstimos, que deverá abranger mais de 30 mil alunos. Os empréstimos
deverão situar-se entre os mil e os cinco mil euros por ano, para um máximo de 20 mil euros
nos cinco anos de curso.

No debate mensal na Assembleia da República sobre o Plano Tecnológico nos serviços
públicos, o primeiro-ministro anunciou o lançamento, a partir de Dezembro de 2007,
da segunda geração de lojas do cidadão, nas quais se vai adoptar o princípio do
balcão único, sendo os diversos serviços prestados de forma integrada.
Em 2008 pretende-se proceder à instalação de 30 lojas do cidadão de segunda
geração. A médio prazo o objectivo passa por ter uma loja de segunda geração em
todos os concelhos.

De acordo com o estudo anual sobre disponibilidade e sofisticação dos serviços
públicos on-line nos países da Europa, entre 2006 e 2007, Portugal subiu de 10.º
para 3.º lugar do ranking de disponibilidade de serviços on-line e de 11.º para 4.º
lugar do ranking de sofisticação desses serviços.

Paralelamente,

na

listagem

do

Global

e-Government,

que

mede

o

grau

de

desenvolvimento do governo electrónico em 198 países do mundo, divulgada pela
Universidade de Brown, Portugal subiu 41 lugares tornando-se o 7.º melhor país em
práticas de governo electrónico.
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Sistema Monetário e Financeiro

Em Setembro, o Presidente da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM),
Carlos Tavares, alertou que não se deve subestimar o impacto no mercado português
da crise financeira desencadeada pelos problemas no mercado hipotecário de alto
risco dos Estados Unidos. De acordo com Carlos Tavares, a CMVM intensificou a
supervisão junto das instituições e irá prosseguir as reuniões diárias com os
gestores dos fundos de investimento a operar em Portugal, antecipando, assim,
qualquer problema. Para já, a actividade dos fundos nacionais tem decorrido de forma
normal, com excepção de um fundo que pediu um empréstimo para fazer face a um
elevado volume de resgates e da liquidação de um fundo de investimento do BPI em
Setembro, motivada não por razões de liquidez da instituição mas por esta ter considerado
não conseguir a obtenção do perfil de rentabilidade proposto em função da instabilidade nos
mercado financeiros.

No mesmo mês, a CMVM anunciou que o grau médio de cumprimento das
recomendações da entidade supervisora da bolsa nacional pelas emitentes cotadas
aumentou para 59% em 2006, face a 52,3% no ano precedente. Segundo a CMVM, 19
sociedades aumentaram o número de recomendações cumpridas, 23 mantiveram e apenas
duas verificaram uma redução, o que demonstra o crescente esforço dos emitentes nacionais
em adequarem as suas estruturas de governo societário às melhores práticas internacionais.
Seis sociedades apresentaram um nível de cumprimento superior a 85%, sendo que 16 não
cumpriram metade das recomendações.

Outros assuntos de interesse

Foi aprovada a Classificação Portuguesa das Actividades Económicas, Revisão 3,
abreviadamente designada por CAE-Rev.3, em consonância com as classificações de
actividades da União Europeia e das Nações Unidas. O objectivo é o de harmonização das
várias categorias da nomenclatura das actividades na Comunidade de modo a garantir a
fiabilidade e comparabilidade dos dados estatísticos, nacionais e comunitários.
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2. Economia Monetária e Financeira
2.1. Taxas de Juro

TAXAS

06: III

Euribor

Obrigações do Tesouro

6 meses

12 meses

5 anos

10 anos

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

07: III

4,759

4,726

4,27

4,56

Julho 07

4,382

4,537

4,45

4,61

Agosto 07

4,764

4,781

4,25

4,50

Setembro 07

4,759

4,726

4,27

4,56

7 Setembro 2007

4,763

4,763

4,13

4,46

14 Setembro 2007

4,734

4,696

4,21

4,44

21 Setembro 2007

4,720

4,694

4,32

4,59

28 Setembro 2007
4,759
4,726
4,27
4,56
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.

Em Setembro verificou-se um recuo ligeiro das taxas de juro do mercado monetário
europeu na maioria dos prazos (após mais de dois anos de subida ininterrupta), em
reflexo da progressiva normalização das condições de liquidez depois da crise
observada em Julho e Agosto com origem no mercado hipotecário norte-americano. A taxa
Euribor a um mês reduziu-se apenas 5,4 pontos base (p.b.) em comparação de final de mês
(para 4,405%), sugerindo que a manutenção das taxas de referência do BCE no início
de Setembro já era esperada pelo mercado. Nas maturidades de 6 e 12 meses, as
taxas Euribor recuaram 0,5 e 5,5 p.b., respectivamente (para 4,759% e 4,726%),
mantendo-se próximas de máximos de seis anos. Em sentido contrário, a taxa Euribor
a três meses registou um acréscimo de 5,7 p.b. (para 4,792%), passando a situar-se
acima das taxas a 6 e 12 meses. O movimento de subida na Euribor a 3 meses
parece estar ainda a traduzir a falta de liquidez nesse segmento, o que terá justificado
a operação de cedência de liquidez suplementar a 3 meses realizada pelo BCE no início de
Setembro. Mesmo a Euribor a 6 meses poderá estar ainda empolada pela reduzida liquidez do
mercado monetário, já que o valor de 4,759% registado no final de Setembro aponta para um
acréscimo de 75 p.b. da principal taxa de juro de referência do BCE nesse horizonte temporal,
o que parece pouco plausível.
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No mercado secundário de dívida pública, as taxas de rentabilidade implícitas
aumentaram de forma ligeira no conjunto do mês, acompanhando o comportamento
das yields nos Estados Unidos e na Europa, caracterizado por uma descida até próximo
da decisão da Reserva Federal e uma progressão até final do mês face à possibilidade de
ressurgimento da inflação. As yields dos títulos do Tesouro nacional a 5 e 10 anos
aumentaram 2 e 6 p.b. em comparação de final de mês, para 4,27% e 4,56%,
respectivamente, depois de recuarem para mínimos desde Abril e Maio no dia 10 (4,09% e
4,39%). Este comportamento conduziu a um aumento da inclinação da curva de rendimentos
ente as duas maturidades para o máximo desde Julho do ano passado.

2.2. Mercado de Valores Mobiliários

ÍNDICE PSI-20 DO MERCADO CONTÍNUO DE ÂMBITO NACIONAL
(valores de fecho das sessões de início e fim das semanas de Setembro)
Seg, 3

Sexta, 7

Seg, 10

Sexta, 14

Seg, 17

Sexta, 21

Seg, 24

Sexta, 28

12.799,06

12.401,61

12.197,40

12.117,40

11.878,22

12.160,42

12.058,76

12.024,43

O índice accionista nacional de referência PSI-20 voltou a registar uma quebra
acentuada em Setembro, não acompanhando o movimento de recuperação das
principais praças estrangeiras. Depois de um recuo de 5% em Agosto, o PSI-20 registou
uma perda de 5,4% em Setembro (a mais forte desde Maio do ano passado), o que reduziu
para 7,4% o ganho acumulado desde o início do ano que ficou, assim, mais alinhado
com os ganhos médios na Europa (5,4%, no caso do Euronext 100).

O valor negociado na bolsa portuguesa aumentou 1,2% em variação mensal, após
dois meses de descida associada ao período de férias, o que se traduziu num
abrandamento em termos homólogos (de 166,7% em Julho para 70,7% em Setembro). No
conjunto dos nove primeiros meses do ano, o valor transaccionado registou uma
subida homóloga de 87,6%, para 75 mil milhões de euros (m.m.e.), valor que
ultrapassa já, quando faltam três meses para o término do ano, o máximo histórico
registado em 2000, de 62 m.m.e.

Após uma primeira quinzena bastante negativa, o PSI-20 recuperou parte das
perdas na sessão seguinte à decisão da Reserva Federal (subida diária de quase 3%)
mas, ao contrário da generalidade dos índices internacionais, não sustentou a valorização
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até final do mês, recuando para o mínimo desde Março no dia 25, numa perda
acumulada de 14% desde o máximo de 7 anos registado em 17 de Julho.
Apenas três dos vinte títulos do índice apresentaram variações mensais positivas. A
Jerónimo Martins registou uma valorização de 2,9% com notícias de que o Grupo quer
expandir-se na Europa de Leste, possivelmente para a Ucrânia, destacando-se ainda o ganho
de 1,7% na EDP na sequência de recomendações de compra. O BES verificou uma variação
mensal pouco significativa (0,1%).
Entre os títulos com comportamento negativo, a maior perda mensal pertenceu à
construtora Soares da Costa (18,1%), seguida de perto pela Altri (17,4%), Impresa
(17,3%) e Sonae Indústria (17,1%). Destacaram-se ainda os recuos de 15,2% do BCP e
de 15,8% de Cimpor, dado o elevado peso no PSI-20, bem como a descida de 13% na
PTM ante a aproximação da operação de cisão da PT (que se realiza no final de Outubro)
e a indicação de que a operadora deixará de ter poderes especiais na PTM,
significando que as duas empresas serão concorrentes directas.

3.1. Actividade Económica Global

De acordo com o indicador coincidente de actividade económica do BdP, em Agosto
ter-se-á voltado a acentuar o ritmo de crescimento, em termos reais, da actividade
económica, prolongando-se, assim, a tendência verificada desde meados de 2006.
No oitavo mês do ano, a tvh do indicador situou-se em 2,3%, ficando 0,3 p.p. acima da
média do segundo trimestre do ano. O indicador permanece, deste modo, no nível mais
elevado desde meados de 2004.

Em Setembro, o indicador de clima económico do INE – indicador que sintetiza a
informação qualitativa referente aos principais ramos de actividade – manteve-se no nível
dos dois meses anteriores, apenas marginalmente abaixo do máximo dos cinco anos
anteriores, atingido em Junho. Este indicador continua abaixo da sua média de longo
prazo.
Ao nível sectorial, verificou-se um comportamento homogéneo, com todos os indicadores de
confiança a registarem um movimento ascendente. O indicador de confiança da indústria
transformadora recuperou em Setembro, embora não o suficiente para compensar a queda
verificada nos dois meses anteriores. O andamento favorável no mês em apreço resultou da
melhoria das apreciações sobre a evolução dos stocks de produtos acabados e das
perspectivas de produção, tendo-se, ao invés, observado uma deterioração das opiniões sobre
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a procura global. Nos serviços, o indicador de confiança inverteu o movimento descendente
dos últimos três meses, recuperando o nível atingido em Maio. Para esta evolução,
contribuíram todas as suas componentes. Relativamente ao indicador de confiança no
comércio, a ligeira melhoria constatada em Setembro seguiu-se a quatro meses de
deterioração e ficou a dever-se à recuperação nas opiniões sobre a actividade corrente e nas
apreciações sobre as existências, em contraste com um agravamento nas perspectivas de
actividade. Finalmente, o indicador de confiança da construção prosseguiu a tendência
ascendente iniciada em Janeiro, atingindo o valor mais elevado desde Outubro de 2002,
registando-se uma melhoria quer nas opiniões sobre a carteira de encomendas quer nas
perspectivas de emprego. Com a evolução registada em Setembro, os indicadores de
confiança da indústria transformadora e dos serviços mantêm-se acima das respectivas
médias de longo prazo, enquanto os indicadores referentes ao comércio e à construção
permanecem aquém.
Em termos homólogos, apenas o indicador de confiança do comércio piorou o seu
desempenho, tendo os restantes evidenciado uma evolução favorável, sendo de
realçar a trajectória do indicador da construção.

3.2. Procura Interna

Os dados mais recentes para os principais indicadores de conjuntura apontam para
que em Agosto se tenha assistido a um ganho de dinamismo no consumo privado,
enquanto o investimento terá registado uma evolução desfavorável. O andamento do
consumo privado ter-se-á ficado a dever, sobretudo, ao comportamento da rubrica de bens
correntes. Por seu turno, o andamento do investimento terá resultado do comportamento das
componentes de construção e material de transporte.

3.2.1. Consumo

De acordo com os mais recentes indicadores respeitantes ao consumo privado, este
agregado da procura interna terá registado um ganho de dinamismo no conjunto
dos meses de Julho e Agosto face ao segundo trimestre do ano. O comportamento
do consumo privado registado nestes dois meses reflectiu um andamento díspar das
suas principais componentes, verificando-se uma clara recuperação nas despesas
das famílias em bens de consumo corrente face ao segundo trimestre, enquanto as
despesas

em

bens

duradouros

apresentaram

uma

evolução

genericamente

desfavorável.
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No primeiro grupo de despesa, todas as principais componentes com excepção dos produtos
alimentares e bebidas evidenciaram um comportamento mais favorável nos dois meses em
análise do que no segundo trimestre do ano, tendo as despesas com produtos têxteis,
vestuário e calçado passar a exibir tvh positivas (1,1% contra -2,2%), as despesas em
produtos farmacêuticos verificaram uma quebra menos acentuada (-5,5% contra -8,1%) e as
despesas em livros aceleraram o seu crescimento (de 0,3% para 5,5%). No caso dos
produtos alimentares e bebidas, constatou-se um abrandamento no crescimento das
despesas com esta componente (1,6% contra 2,1%).
Relativamente à despesa em bens de consumo duradouro, verificou-se, no conjunto dos dois
meses, uma quebra na despesa em automóveis, depois de um crescimento expressivo no
segundo trimestre do ano. Já nas despesas das famílias em bens para o lar verificou-se uma
aceleração face ao segundo trimestre (tendo a tvh passado de 2,5% para 3,9%).
Relativamente à despesa em serviços correntes finais, os indicadores de comércio a retalho
relativos a Julho e Agosto evidenciam uma aceleração no crescimento homólogo nominal face
aos resultados do segundo trimestre. Em termos reais ter-se-á verificado também um ganho
de dinamismo, dada a estabilização dos preços dos serviços junto do consumidor.
Relativamente aos indicadores prospectivos de consumo privado, o indicador de
confiança registou em Setembro, e pela terceira 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, com excepção da situação
financeira das famílias, que registou uma ligeira melhoria. Com o andamento verificado em
Setembro, o indicador permanece abaixo da sua média de longo prazo.

3.2.2. Investimento

A informação mais recente respeitante à formação bruta de capital fixo (FBCF)
sugere alguma perda de dinamismo desta rubrica de despesa agregada no mês
Agosto,

determinada

pelo

comportamento

da

construção

e

do

material

de

transporte.

Quanto ao investimento em construção e obras públicas, o indicador quantitativo
mais relevante (produção medida pelas horas de trabalho empregadas) acentuou o seu
ritmo de contracção em Agosto, quer no segmento da construção de edifícios quer no
segmento da engenharia civil. No entanto, em ambos os casos os resultados obtidos no
cômputo de Julho e Agosto são mais favoráveis que os registados no segundo trimestre do
ano, sugerindo que o movimento de recuperação a que se assiste desde o início do ano se
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prolongue. Já os indicadores de produção qualitativos (inquéritos aos empresários do sector)
indicam uma evolução genericamente favorável em Agosto, sobretudo no que se refere às
apreciações sobre a carteira de encomendas.
Também na componente de material de transporte se assistiu a uma nova
contracção em Agosto, o que coloca os resultados dos dois últimos meses bem abaixo do
elevado ritmo de expansão a que se assistiu no segundo trimestre do ano.
Em

contraste,

no

que

toca

ao

investimento

exclusivamente

empresarial,

o

investimento em máquinas e equipamento terá reforçado o seu dinamismo em
Agosto, sendo notória a aceleração dos dois últimos meses face ao segundo
trimestre do ano. Relativamente a perspectivas para o investimento empresarial,
salienta-se a melhoria do indicador de confiança da indústria transformadora em
Setembro, após dois meses de deterioração.

De acordo com os resultados do mais recente inquérito do Banco de Portugal aos
bancos comerciais, no terceiro trimestre de 2007, os critérios de concessão de
empréstimos ao segmento de empresas ter-se-ão tornado mais restritivos. Para tal,
terão contribuído factores como o aumento do custo de capital e das restrições de balanço
dos bancos, a deterioração dos riscos apercebidos e a redução da capacidade de
financiamento das empresas no mercado de capitais. As pressões exercidas pela concorrência
entre instituições financeiras permanecem como factor indutor de uma menor restritividade
na concessão de crédito, não sendo, contudo, capazes de compensar os factores no sentido
contrário.
No período em análise, os bancos destacaram, também, alterações nas condições de
financiamento, destacando-se entre elas o aumento dos spreads, a redução da maturidade
dos empréstimos, o aumento das garantias exigidas e alguma restrição no montante e nas
condições não pecuniárias aplicadas nos mesmos. A procura por parte do segmento das
empresas não terá registado alterações face ao trimestre precedente.
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3.4. Comércio Internacional
Resultados Globais
Jan-Jul 06

Jan-Jul 07

∆ 07/06

Saída (Fob)

20.173,0

22.182,9

10,0%

Entrada (Cif)

31.035,6

32.262,0

4,0%

Saldo

-10.862,6

-10.079,1

-7,2%

65,0%

68,8%

-

Total

Taxa de Cobertura
União Europeia a 27
Expedição

15.824,7

17.116,6

8,2%

Chegada

23.407,1

24.414,6

4,3%

Saldo

-7.582,4

-7.298,0

-3,8%

67,6%

70,1%

-

Taxa de Cobertura
Países Terceiros
Exportação

4.348,3

5067,3

16,5%

Importação

7.628,5

7.847,4

2,9%

Saldo

-3.280,2

-2.780,1

-15,2%

Taxa de Cobertura
57,0%
64,6%
Valores em milhões de euros (referentes ao apuramento dos primeiros resultados para os
meses de Janeiro a Julho de 2006 e 2007); Fonte: INE

-

No conjunto dos primeiros sete meses deste ano, o défice comercial de Portugal
estabeleceu-se em 10079,1 milhões de euros, montante que traduz uma melhoria
de 7,2% face a igual período de 2006. À semelhança do que se tem verificado desde o
início do ano, o comportamento favorável do saldo comercial prende-se com uma progressão
das exportações claramente superior à das importações (10% contra 4%). Como reflexo do
desempenho dos fluxos comerciais de mercadorias, a taxa de cobertura das exportações pelas
importações subiu 3,3 p.p., passando a situar-se em 68,8%.
Excluindo-se a rubrica de combustíveis e lubrificantes, com um comportamento tipicamente
instável, a melhoria do défice comercial seria menos acentuada (com uma variação de 4%),
uma vez que nesta componente se assistiu a uma quebra significativa nas entradas, cujo
efeito superou a contracção nas saídas.
Prolongando a tendência dos últimos meses, os países terceiros continuaram a
ganhar expressividade nas saídas de mercadorias (o seu peso passou de 21,6%, nos
sete primeiros meses de 2006, para 22,8%, no período agora em análise), enquanto os
países da UE ganharam, ainda que marginalmente, maior relevo nas entradas (com o
seu peso a passar de 75,4% para 75,7%).

Numa análise por grandes categorias económicas, constata-se que os fornecimentos
industriais continuam a ser os principais responsáveis pelos aumentos dos fluxos
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comerciais, correspondendo-lhes 39,2% do crescimento total (sem combustíveis e
lubrificantes) das entradas e 38,4% das saídas. Nas entradas, destacam-se, ainda, os
produtos alimentares e as máquinas e outros bens de capital. Esta última rubrica também se
realça ao nível das saídas de mercadorias.

3.5. Conjuntura na Indústria

De acordo com o INE, o índice de produção industrial aumentou pelo segundo mês
consecutivo em Agosto, em termos homólogos, depois de uma quebra pouco
significativa em Junho (taxas de variação homóloga (tvh) de 1,2%, 1,8% e -0,1%,
respectivamente, sendo que as duas últimas foram revistas favoravelmente face aos valores
de 0,8% e -0,2% nos anteriores dados). O abrandamento observado em Agosto traduziu
o menor crescimento da produção na indústria transformadora (de 2,8% para 2,5%) e
a acentuação da quebra nas indústrias de electricidade, gás e água (de -5,1% para 8%), segunda a classificação por ramos.
Em média anual, verificou-se o quarto mês seguido de desaceleração do índice geral
de produção, com a taxa de variação a situar-se em 3,1% (menos 0,4 pontos que em
Julho).

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

INDÚSTRIA GERAL

6
4
2
0

INDÚSTRIA
TRANSFORMADORA

-2
-4
-6
-8
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No que se refere à desagregação dos dados por agrupamentos, o destaque mais
positivo vai para a aceleração da produção nas indústrias de bens intermédios (de
uma tvh de 6,3% em Julho para 8,7%, valor já próximo do máximo de mais de três anos
registado

em

Abril).

Todos

os

restantes

agrupamentos

verificaram

variações

homólogas negativas no mês de Agosto, embora com dinâmicas diferenciadas. As
indústrias de bens de investimento registaram uma quebra de 3,6% após sete
meses de crescimento ininterrupto (tvh de 5,1% em Julho), enquanto o agrupamento da
energia agravou o ritmo de perda para 8,3% (mais 3,5 pontos que em Julho). Nas indústrias
de bens de consumo, o índice de produção recuou pelo terceiro mês seguido mas o ritmo de
descida atenuou-se para 1,8% (menos 0,5 pontos). A evolução homóloga negativa dos
três agrupamentos reflectiu-se num abrandamento em média anual (para 2,6% nos
bens de investimento, 1,7% nos bens de consumo e 0,2% na energia), contrastando com o
reforço do crescimento nas indústrias de bens intermédios (0,2 pontos, para 5,3%).

ÍNDICE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
06: II

06: III

06: IV

07: I

07: II

Jun-07

Jul-07

Ago-07
TVH

TVM 12m

Índice Geral

1,7

3,7

4,3

4,2

1,7

-0,1

1,8

1,2

3,1

Industria Extractiva

-9,7

-12,2

-9,8

8,0

5,5

-5,0

6,2

17,1

1,2

Ind. Transformadora

1,1

3,6

2,5

4,6

3,6

0,9

2,8

2,5

3,5

Electric., Gás, Água

8,0

6,2

18,2

1,5

-11,3

-6,8

-5,1

-8,0

1,1

Por grandes agrupamentos:
Bens de Consumo

-4,4

2,4

1,9

3,0

1,1

-1,2

-2,3

-1,8

1,7

Bens Intermédios

4,9

4,4

3,0

6,2

5,9

2,6

6,3

8,7

5,3

Bens de Capital

-0,8

2,8

1,0

5,9

2,5

0,8

5,1

-3,6

2,6

Energia

7,7

5,1

14,6

-0,1

-10,0

-7,6

-4,8

-8,3

0,2

Fonte: INE ; Corrigido dos dias úteis; Base: 2000=100
Taxas de variação percentual homóloga (tvh), 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 -6,4%
em Agosto), de têxteis (-3,5%), de máquinas e equipamento (-3,2%), de reciclagem (0,2%), de produtos químicos (-0,4%) e de produtos petrolíferos (-4,5%); a quebra de
produção nas indústrias de pasta e papel (-1%), após vários meses com taxas de variação
média anual positivas.
(ii) o abrandamento da produção nas indústrias de equipamento eléctrico e óptico (de uma
tvm 12m de 17,7% em Julho para 17,4% em Agosto), do tabaco (de 7,7% para 7,4%),
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metalúrgicas de base (de 5,5% para 4,6%) e de material de transporte (de 14,6% para
13,1%).

Quanto a comportamentos positivos, salienta-se:
(i) a aceleração da produção nas indústrias de borracha e plásticos (de uma tvm 12m de 7%
em Julho para 8,6% em Agosto) e de minerais não metálicos (de 0,3% para 0,6%); as
indústrias de vestuário registaram uma variação média anual nula no mês de
Agosto, após vários anos em quebra, tendo apresentado taxas de variação homólogas
positivas e significativas desde Junho (5,5% em Agosto).
(ii) a manutenção do andamento positivo nas indústrias de produtos metálicos (tvm 12m de
1,7% em Agosto), alimentares (6,2%), de mobiliário (1,2%) e de madeira e cortiça (3,8%).

PRODUÇÃO E PROCURA NA INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
Média Móvel de 3 meses - s.r.e.
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De acordo com informação mais recente, do inquérito à indústria transformadora de
Setembro, a produção do ramo terá mantido um comportamento positivo naquele
mês. As avaliações da produção corrente recuperaram parte da descida acumulada nos dois
meses anteriores, aproximando-se do máximo de sete anos atingido em Junho. Os dados do
inquérito mostraram ainda uma apreciação mais favorável da procura externa (com
o saldo de respostas a acercar-se do máximo de 12 anos atingido em Junho) e um ligeiro
recuo na avaliação da carteira de encomendas de origem nacional, mas que não
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coloca em causa a tendência de recuperação dos últimos meses. Salienta-se ainda a
indicação de descida no stock de produtos acabados, invertendo o movimento dos
últimos meses.

A repartição dos dados por tipo de bens produzidos mostrou uma melhoria
generalizada das respostas sobre a produção corrente em Setembro, com a
progressão mais assinalável a pertencer às indústrias de equipamento não
automóvel, que também registaram a subida mais significativa na avaliação da
procura externa. Apenas os empresários das indústrias de bens de consumo indicaram uma
evolução menos favorável da procura externa em Setembro, tendo ainda contribuído
decisivamente para o recuo das avaliações da procura doméstica (em conjunto com as
indústrias de equipamento não automóvel) e dos stocks de produtos acabados na indústria
transformadora.

No índice de vendas, os dados de Agosto deram conta de um menor ritmo de
crescimento, tanto em variação homóloga (tvh de 2,5%, após 8,2% em Julho), como em
média de 12 meses (descida de 0,6 pontos, para 6,1%). O abrandamento em termos
homólogos traduziu a menor progressão das vendas no mercado nacional (4,4%,
menos 5 pontos que em Julho) e uma quebra no mercado externo (tvh de -1%, após
6,2% no mês anterior), que já vinha a evidenciar sinais de abrandamento, embora as
perspectivas neste mercado se mantenham positivas, atendendo ao último inquérito à
indústria transformadora.
Em termos de variação média anual, verificou-se uma desaceleração mais forte do
que no índice de produção (o que corresponde a uma desaceleração da rentabilidade
unitária da produção), reflectindo o recuo do nível de existências e a menor subida dos
preços à saída de fábrica.

Nos agrupamentos industriais, o andamento das vendas caracterizou-se por uma
acentuação das quebras nas indústrias da energia e um abrandamento generalizado
nas restantes indústrias, quer em variação homóloga quer em média de 12 meses. Apenas
as indústrias de bens de consumo verificaram uma melhoria ligeira no comportamento das
vendas em média anual (crescimento de 2,7%, mais 0,1 ponto que em Julho).

Em termos de perspectivas, a informação avançada mais recente, do inquérito à
indústria transformadora de Setembro, apontou para a continuação de um crescimento
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moderado da produção (suportado sobretudo pelo andamento das indústrias de bens
intermédios e de equipamento) e dos preços de venda.

ÍNDICE DE EMPREGO INDUSTRIAL
(Variação homóloga, %)
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No que se refere à evolução do emprego industrial, os dados mais recentes
confirmaram a tendência de diminuição das perdas. O índice respectivo registou uma
atenuação do ritmo de descida para 1,3% em comparação homóloga e 2% em média anual
no mês de Setembro (menos 0,4 e 0,2 pontos face ao mês anterior, respectivamente). Os
dados mostraram ainda a persistência de uma quebra ligeira na ocupação laboral,
aferida pela evolução dos índices de horas trabalhadas e do emprego em média anual.

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

Em Setembro, o IPC registou uma variação em cadeia de 0,4%, igual à registada um
ano antes e que compara com uma redução de igual magnitude no mês anterior. Como
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reflexo da evolução em cadeia, a taxa de variação homóloga (tvh) do IPC mantevese em 2,1%, o valor mais baixo desde meados de 2005. Já a taxa de variação média dos
últimos doze meses baixou marginalmente para 2,4%

No que diz respeito ao quadro de evolução dos preços em Agosto, último mês com
informação mais completa, a redução da tvh do IPC em 0,3 p.p. para 2,1%, resultou
quer do comportamento da componente mais errática da inflação quer da
componente mais estável.
No que respeita à componente tipicamente mais instável da inflação, verificou-se
um andamento uniforme nas suas rubricas, com os preços dos bens alimentares não
transformados a baixarem a sua tvh em 1 p.p. para 1,7% e os preços dos bens
industriais energéticos a verem a respectiva tvh passar de 1,7% para 0,4%.
Por seu turno, a medida de tendência de fundo da inflação baixou 0,3 p.p. para
2,1%, após dois meses de estabilização. Esta redução ficou a dever-se a um
comportamento díspar das suas principais componentes, com os preços dos serviços a
manterem a tvh em 3%, os preços dos bens alimentares transformados a registarem uma
subida de 0,8 p.p. na sua tvh para 2,9%, movimentos estes mais do que compensados pela
redução da tvh dos preços dos bens industriais não energéticos em 0,5 p.p. para 1,4%.
A ligeira descida da medida de tendência de fundo da inflação nacional em Agosto, em
conjugação com a manutenção verificada na zona euro, conduziu a uma redução marginal do
diferencial da taxa de inflação subjacente entre Portugal e a zona euro de 0,5 p.p. para 0,4
p.p. Este resultado ficou a dever-se exclusivamente ao andamento mais favorável dos preços
dos bens industriais não energéticos em Portugal. O comportamento do diferencial no mês de
Agosto vem reforçar a tendência de descida a que se tem vindo a assistir durante o corrente
ano, após o apuramento de um diferencial de 1 p.p. no cômputo do ano transacto.
Para os próximos meses, é de esperar um efeito desfavorável dos preços dos produtos
energéticos nas taxas homólogas da inflação, na sequência da descida acentuada daqueles
preços há um ano e do recente aumento significativo dos preços do petróleo.
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3.7. Conjuntura de Pagamentos com o Exterior

2004

2005

2006

Jan-Jul 06

Jan-Jul 07

∆

-11.112

-14.483

-14.599

-8.920

-7.911

-11,3%

-15.043

-16.761

-16.629

-9.666

-9.000

-6,9%

Serviços

4.015

3.838

4.893

2.270

3.245

43,0%

Rendimentos

-2.926

-3.834

-5.366

-3.081

-3.917

27,1%

Transferências Correntes

2.841

2.274

2.503

1.558

1.760

13,0%

2.231

1.740

1.260

738

1.029

39,4%

Balança Corrente
Mercadorias

Balança de Capital
Balança Financeira

9.555

13.582

12.013

7.862

6.020

-23,4%

-4.444

1.517

3.079

2.086

-700

s.s.

De Portugal no exterior

-6.318

-1.671

-2.796

-1.715

-3.525

105,5%

Do exterior em Portugal

1.874

3.188

5.875

3.801

2.825

-25,7%

29

-1.191

2.645

-10.704

8.246

s.s.

Activos

-10.937

-15.975

-6.662

-10.488

-7.014

-33,1%

Passivos

10.966

14.784

9.306

-216

15.260

s.s.

Outro Investimento

12.509

11.990

4.626

15.104

-2.253

s.s.

Activos

837

-324

-14.573

-1.927

-9.257

380,4%

11.672

12.314

19.199

17.031

7.004

-58,9%

-72

-164

-257

-208

323

s.s.

1.533

1.431

1.919

1.584

404

-74,5%

862

169,4%

Investimento Directo

Investimento de Carteira

Passivos
Derivados Financeiros
Activos de Reserva

Erros e Omissões
-674
-838
1.326
320
dados provisórios expressos em milhões de euros (m.e.); s.s. – sem significado.
Fonte: Banco de Portugal

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

Os dados mais recentes da Balança Corrente nacional, disponibilizados pelo Banco de
Portugal, revelaram um défice acumulado de 7911 m.e. entre Janeiro e Julho, o que
traduz uma diminuição de 11,3% em termos homólogos. A balança de serviços foi a
componente que mais contribuiu para a melhoria do saldo corrente (reforço do
excedente em 975 m.e.), seguida pela balança de mercadorias (redução do défice em 666
m.e.) e pela rubrica de transferências correntes (acréscimo do saldo positivo em 202 m.e.).
Em sentido contrário, a balança de rendimentos registou um agravamento de 836 m.e. no
saldo negativo.

Na

balança

de

capital

verificou-se

um

aumento

de

quase

40%

do

saldo

excedentário, que se situou em 1029 m.e. O comportamento da rubrica reflecte de forma
aproximada a evolução das entradas líquidas de fundos comunitários.
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Em conjunto, as balanças corrente e de capital apresentaram um défice de 6882
m.e., correspondendo a uma redução homóloga de 1300 m.e. nas necessidades de
financiamento da economia.

Este comportamento ficou reflectido na descida do saldo positivo da Balança
Financeira

(23,4%,

para

6020

m.e.),

que

se

repartiu

pelas

componentes

“outro

investimento” e investimento directo líquido. A quebra nas entradas líquidas de
investimento directo (saldo de -700 m.e., após 2086 nos oito primeiros meses de 2006)
traduziu o aumento dos fluxos de saída e, em menor medida, a redução das
entradas de investimento estrangeiro. O saldo da componente “outro investimento”
verificou uma quebra ainda mais acentuada (descida de 17357 m.e., para -2253 m.e.),
reflectindo a redução do endividamento do sector financeiro no exterior. A evolução
das duas rubricas mais do que compensou a recuperação do saldo de investimento de carteira
(8246 m.e., após -10704 m.e. de Janeiro a Julho de 2006).

Associação Empresarial de Portugal

47

Relatório Mensal de Economia

Principais sítios da Internet consultados
na elaboração do Relatório Mensal de Economia:

Economia Internacional:
www.boj.or.jp/en (Banco do Japão)
www.ecb.int (Banco Central Europeu)
www.bloomberg.com (agência noticiosa Bloomberg)
www.bea.doc.gov (Bureau of Economic Analysis - EUA)
www.bls.gov (Bureau of Labor Statistics - EUA)
www.census.gov (Census Bureau - EUA)
http://europa.eu.int/comm/index_en.htm (Comissão Europeia)
www.conference-board.org (Instituto Conference Board - EUA)
www.cbo.gov (Congress Budget Office - EUA)
www.esri.cao.go.jp/en (Economic and Social Research Institute - Japão)
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/ (Eurostat)
www.federalreserve.gov (Federal Reserve - EUA)
www.imf.org (Fundo Monetário Internacional)
www.stat.go.jp/english (Gabinete de Estatística japonês)
www.mof.go.jp (Ministério das Finanças japonês)
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.bportugal.pt (Banco de Portugal)
http://europa.eu.int/comm/index_en.htm (Comissão Europeia)
http://www.cmvm.pt (Comissão de Mercados de Valores Mobiliários)
www.dgep.pt (Direcção-Geral de Estudos e Previsão – Ministério das Finanças)
www.dgo.pt (Direcção-Geral do Orçamento – Ministério das Finanças)
www.imf.org (Fundo Monetário Internacional)
www.ine.pt (Instituto Nacional de Estatística)
www.oecd.org (Organização para o Crescimento e Desenvolvimento Económico)
www.portugal.gov.pt (Portal do Governo)
www.qren.pt/ (QREN)
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