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

O texto final do Tratado Reformador da União Europeia foi aprovado durante o
Conselho Europeu informal que se realizou em Lisboa, a 18 e 19 de Outubro. O
Tratado será assinado pelos 27 Estados-Membros em Dezembro de 2007 e, em seguida,
ratificado por cada um deles. Espera-se que entre em vigor antes das próximas eleições do
Parlamento Europeu, em Junho de 2009. Está desta forma aberto o caminho para ultrapassar
o impasse na reforma institucional da União decorrente da rejeição da Constituição para a
Europa nos referendos realizados em França e na Holanda.

Os representantes das confederações patronais e sindicais europeias aceitaram um
acordo de princípios destinado a permitir maior flexibilidade no mercado de
trabalho. A presidência portuguesa da UE está agora em condições para apresentar em
Dezembro uma proposta sobre modernização do mercado de trabalho e princípios da
flexigurança.

O alargamento do espaço Schengen de liberdade e circulação de pessoas aos
Estados-membros que aderiram à UE em 2004 (excepto Chipre) concretizar-se-á no
dia 21 de Dezembro, com a abolição das fronteiras terrestres e marítimas. A abolição das
fronteiras aéreas está prevista para Março de 2008.

A Comissão Europeia vai limitar ainda mais as emissões de dióxido de carbono
permitidas por lei às empresas a operarem no espaço europeu, para combater as
alterações climáticas. O corte será na ordem dos 10% (aplicável no período de 2008-2012)
tendo por base o sistema implementado anteriormente, que seguiu as orientações da
Conferência de Quioto. No período de 2005-2008, houve uma sobre-alocação de licenças de
emissão que provocou um colapso do seu preço de mercado. Mais de metade das emissões de
CO2 da UE encontram-se já abrangidas neste sistema de licenças, lançado em Janeiro de
2005.
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Na

conferência

“Emprego

na

Europa:

Perspectivas

e

Prioridades”,

José

Sócrates,

presidente em exercício da União Europeia, anunciou que irá propor o programa
“Novas Qualificações para Novos Empregos”, o qual espera seja aprovado na
Primavera de 2008.
Inspirado na iniciativa “Novas Oportunidades” implementada em Portugal, o programa deverá
validar as competências adquiridas por cada cidadão ao longo da vida profissional e prevê
uma rede europeia que proceda a uma identificação de empregos e das qualificações
necessárias.

A Comissão Europeia anunciou ter aberto um inquérito formal à lei espanhola que
permite às empresas deste país beneficiarem de deduções fiscais em casos de
tomadas de participações em sociedades estrangeiras. A Comissão entende que estas
empresas resultam beneficiadas em comparação com as que adquirem tais participações em
sociedades nacionais.

De acordo com os dados do Eurostat, os défices governamentais tanto da Zona Euro
como da UE em 2006 reduziram-se comparativamente com o ano anterior. Na zona
do euro, o défice médio aproximou-se dos 1,5% do PIB (era 2,5% em 2005). Neste ano
apenas Portugal (3,9%) e Itália (4,4%) ultrapassaram a fasquia dos 3%. É de destacar ainda
a reposição do défice orçamental da Alemanha para valores mais moderados (de 3,1% em
2005 para 1,6%) assim como da Grécia (5,1% para 2,5% em 2006). Realce-se o facto que na
zona do euro se terem verificado seis superavits, sendo o caso da Finlândia o de maior
significado relativo (3,6% do seu PIB). Fora da UEM, refira-se o caso do Reino Unido, que
registou um défice público na ordem dos 2,7%.
Por outro lado, o rácio da dívida pública referente à zona do euro caiu para 68,6% em 2006
comparativamente com os 70,3% registado no ano antecedente. Neste ano, sete países
ultrapassaram os 60% do rácio de dívida pública: Bélgica (88,2%); Alemanha (67,5%);
Grécia (95,3%); França (64,2%); Itália (106,8%); Áustria (61,7%) e Portugal (64,8%).
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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:
III

06:
IV

07:
I

07:
II

07:
III

Jun07

Jul07

Ago07

Set07

Out07

8,2

9,2

10,2

10,6

11,5

10,6

11,1

11,4

11,5

-

2,94

3,37

3,61

3,86

4,05

3,96

4,06

4,05

4,03

3,94

3,22

3,59

3,82

4,07

4,50

4,15

4,22

4,54

4,74

4,69

3,97

3,86

4,08

4,43

4,48

4,66

4,63

4,43

4,37

4,40

Taxas de Juro Bancárias
- Depósitos a prazo até 1
ano
2,79
3,14
3,40
3,66
3,95
3,78
3,86
3,93
4,06
- Emprést. até 1 ano a
empresas(2)
4,67
5,00
5,22
5,44
5,76
5,53
5,58
5,77
5,93
Fonte: Banco Central Europeu; valores médios do período, em percentagem;
(1) Taxa de variação homóloga em média móvel de três meses, em percentagem. Valores corrigidos de todas as
detenções de instrumentos negociáveis por agentes residentes fora da área do euro.
(2) Taxas de juro para empréstimos até 1 milhão de euros.

O Banco Central Europeu (BCE) manteve a taxa mínima para as operações principais
de refinanciamento num máximo de seis anos (4%) na reunião de 4 de Outubro.

As habituais análises económica e monetária do Banco Central continuaram a apontar
a persistência de riscos ascendentes para a estabilidade de preços a médio prazo,
mantendo-se também a perspectiva de um andamento favorável da actividade
económica, embora tenha sido salientado que a apreciação se reveste de uma
incerteza acrescida em face da volatilidade dos mercados financeiros e da reapreciação do
risco, com impacto potencial sobre a economia real. Deste modo, o BCE considerou ser
ainda necessário reunir informação adicional antes de se retirar mais conclusões em
termos de política monetária, no contexto da estratégia de médio prazo visando a
estabilidade de preços. O BCE referiu ainda que “o Conselho acompanhará muito
atentamente todos os desenvolvimentos” de modo a evitar a concretização dos riscos
para a estabilidade de preços, expressão que tem sinalizado a manutenção das taxas
de referência na reunião seguinte.
Note-se ainda que a autoridade monetária deixou de qualificar a política monetária
como acomodatícia, embora também não tenha sido referido se as taxas directoras
se encontram já a um nível neutral, o que é compreensível dada a conjuntura de incerteza
em que foi realizada a análise económica.
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1.3. Economia Real

De acordo com os mais recentes dados fornecidas pelo Eurostat, (versão de
Outubro), o PIB da zona do euro no segundo trimestre de 2007 registou um
crescimento real na ordem dos 0,3% (em cadeia), confirmando as projecções
anteriormente disponibilizadas. Considerando a União Europeia no seu todo, a taxa de
crescimento real do segundo trimestre foi de 0,5%. A taxa de variação homóloga (tvh) da
zona euro no segundo trimestre também confirmou as expectativas anteriores,
atingindo os 2,5% (confirmando o abrandamento esperado em relação ao primeiro
trimestre de 2007 em que a tvh era 3,1%).
Considerando os países de maior dimensão da UEM e a sua prestação no segundo trimestre
deste ano, verifica-se que a Alemanha atingiu uma tvh de 2,5%, a Espanha uma tvh de 4% e
finalmente a França e Itália com respectivamente 1,3% e 1,8%. Fora da zona do euro,
destaque-se a prestação do Reino Unido que apresentou uma tvh de 3%.

Os dados mais recentes divulgados para a zona do euro demonstram uma evolução
positiva e em aceleração da produção industrial. Do lado da procura, foi registada,
neste último mês, uma ligeira melhoria no índice do volume de negócios no
comércio a retalho. A confiança dos consumidores não se alterou ao contrário de
grande parte dos outros agentes económicos que continuaram o movimento de
queda verificado nos meses precedentes.

Os dados do Eurostat referentes à produção industrial (corrigidos de sazonalidade)
apresentaram um considerável aumento em cadeia no mês de Agosto tanto na zona
do euro (1,2%) como na UE (0,9%). Este movimento representa uma aceleração face ao
mês anterior em que, para as mesmas áreas, se tinha verificado um crescimento inferior
(0,7% na zona euro e 0,6% na UE). Por acção do movimento em cadeia, a tvh do índice em
Agosto registou a marca de 4,3%, mais 0,4 p.p. que no mês de Julho. Faltando ainda um mês
para fechar o terceiro trimestre, verificaram-se em ambos os meses taxas de crescimento
acima da média trimestral anterior (4,1% no cômputo dos dois meses contra 2,6%), o que é
francamente positivo.
A aceleração na produção industrial abrangeu as categorias dos bens de consumo duradouro
(passou de 1,7% em Julho para 4,1% no mês de Agosto), dos bens não duradouros (que
verificou uma tvh de 3% em Julho e 5,2% no mês seguinte) e a recuperação na produção de
bens energéticos (após dois meses de retracção, registou-se um crescimento de 1,6% em
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Agosto). O crescimento na produção dos bens de capital abrandou um pouco (em Julho tinhase verificado uma tvh de 7,1%, passando agora para 6,6%).
No âmbito dos Estados-membros de maior dimensão, saliente-se o abrandamento sentido na
produção industrial da França (em que a tvh passou de 4,6% para 3,6%) e em Espanha (em
que a tvh passou de 0,9% para 0,6% reforçando o movimento de queda acentuada dos
meses antecedentes). Na Itália, a evolução foi positiva, acelerando a sua produção industrial
no mês de Agosto para uma tvh de 3% (0,4% em Julho) assim como na Alemanha (mais 0,2
p.p. de Julho para Agosto passando a sua tvh para 5,6%).
Fora da zona euro, registou-se uma recuperação na produção industrial do Reino Unido (com
a tvh a passar de -0,1% em Julho para 0,8% em Agosto).

Quanto aos indicadores de procura interna final, os dados do Eurostat mostram que
o índice do volume de negócios do comércio a retalho da zona euro subiu 0,3%, em
termos reais, em Setembro. Reflectindo esta evolução em cadeia, o indicador
apresentou uma taxa de variação homóloga de 1,6%, em comparação com os 0,8% de
Agosto.
De acordo com os dados do Eurostat, o terceiro trimestre de 2007 representou uma
aceleração no volume do comércio a retalho na zona do euro em relação ao trimestre anterior
(crescimento a tvh média trimestral de 1,26% face aos 0,93% do período anterior).
Analisando com maior detalhe os Estados-membros de maior dimensão, verifica-se uma
recuperação da Alemanha em termos de volume de negócios a retalho, após as sucessivas
quebras dos últimos quatro meses, com a tvh atingindo os 1,4% em Setembro (com um
crescimento em cadeia de 2,3%, um dos de maior dimensão no cômputo dos países da UE). A
França manteve a mesma tvh de 2,5% verificada no mês anterior. Quanto à Espanha, foi
registado um abrandamento nesta rubrica, sendo registada uma tvh de 2% (a mais baixa
desde Abril de 2007). Considerando os países fora da zona do euro, realce-se a evolução
bastante positiva do Reino Unido, em que se verificou uma aceleração do crescimento neste
índice, passando de uma tvh em Agosto de 4,8% para 6% em Setembro.

A taxa de variação homóloga do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor
(HIPC) atingiu, em Setembro, o valor de 2,1% interrompendo desta forma dois meses
consecutivos de recuo neste indicador. A variação em cadeia entre Agosto e Setembro foi de
0,4%. Desta forma, a inflação média do terceiro trimestre de 2007 manteve-se inalterada em
1,9%.
O aumento do IHPC em Setembro deveu-se essencialmente à componente mais
errática da inflação, nomeadamente a um aumento significativo no preço dos bens
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energéticos (tinha recuado 0,9% no mês de Agosto passando a apreciar-se 3% no mês
seguinte). Os preços dos bens alimentares não transformados cresceram a uma tvh inferior à
do mês anterior em 0,3 p.p. (2,1% em Setembro), sendo o quinto mês consecutivo em que
se assiste a uma desaceleração nesta componente.
No mês de Setembro a inflação subjacente recuou para 1,8% em variação homóloga
(já há 3 meses que vinha a manter-se em 1,9%), apesar da aceleração dos preços
dos bens alimentares transformados em 0,6 p.p., sob o efeito dos preços dos serviços, que
cresceram a um ritmo mais lento (2,5% diminuindo 0,1 p.p. desde o mês anterior). Estes
movimentos mantiveram a média trimestral da componente mais estável da inflação
praticamente inalterada em relação ao trimestre anterior.
Em Setembro os países com o tvh mais elevado do IHPC foram a Eslovénia (3,6%), a Grécia
(2,9%) e a Irlanda (também com 2,9%). No outro extremo, os países com menor inflação em
Setembro foram a França (1,6%), a Bélgica (1,4%) e a Holanda, novamente com o valor
mais reduzido da zona euro (1,3%).

De acordo com os mais recentes dados do Eurostat, a taxa de desemprego (ajustada
de sazonalidade) na zona do euro recuou para 7,3% (7,4% em Agosto) e na
globalidade da UE para os 7%, que são novos mínimos nos últimos cinco anos. Em
2006, no mês de Setembro, tinha-se registado uma taxa de desemprego de 8,1%. A taxa de
variação homóloga do número de desempregados existente na zona do euro fixou-se nos 11,2%, reforçando deste modo a tendência sugerida pelas restantes indicações.
Os países da zona euro (com dados disponíveis) com taxas de desemprego mais baixas em
Setembro foram a Holanda (3,1%); a Áustria (4,2%) e a Eslovénia (4,7%). Pelo outro lado,
os países em que se registaram as maiores taxas de desemprego foram: Portugal (8,3%), a
Grécia (8,4%) e finalmente a França (8,6%).

Os últimos resultados dos inquéritos realizados aos consumidores e às empresas
(compilados pela Comissão Europeia) apontam para uma continuação da descida do
indicador de clima de confiança dos agentes económicos que actuam na zona do
euro. Em Outubro, este indicador reduziu-se em cerca de 1 ponto, para o valor de 105,9,
atingindo o valor mínimo de 2007, mas permanecendo ainda acima da sua média de longo
prazo (valor de referência 100).
A retracção no indicador deve-se a baixas nos sectores da construção e da indústria,
permanecendo estável nos serviços e com uma muito ligeira melhoria no sector do
comércio a retalho.
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O sector da construção voltou a reforçar a tendência de queda de confiança que tem
vindo a ser sentida por todo o ano de 2007, justificada pelo agravar das perspectivas de
encomendas a curto prazo, assim como pela incerteza que se vive perante o mercado de
trabalho. Não obstante, a confiança neste sector continua a registar valores muito positivos,
bem acima da sua média de longo prazo.
A confiança existente no sector industrial continuou, durante o mês de Outubro, a
degradar-se. As expectativas dos agentes quanto às encomendas de curto prazo e stocks de
produtos acabados ressentiram-se, ajudando a explicar a penalização no indicador de clima
deste sector em aproximadamente 1 ponto. De realçar ainda, que as expectativas de
exportação dos empresários se retraíram substancialmente neste mês, o que já não acontecia
há mais de três anos.
No sector do comércio a retalho, que atingiu o valor mais baixo de 2007 no mês
passado, assistiu-se a uma recuperação de 1 ponto no indicador de confiança
sectorial. Foi registada uma melhoria significativa na apreciação das perspectivas dos
empresários quanto aos seus negócios a médio prazo, apesar das expectativas de volume de
stocks terem piorado.
O sector dos serviços financeiros continua em queda comparativamente com o ano
passado, devido ao ambiente extremamente instável que se vive nos mercados
referentes. No mês de Outubro, o indicador de confiança para este sector caiu dois pontos
na zona do euro. Finalmente, refira-se que o sector dos serviços continua estável, tanto na
zona euro como na UE.
O indicador de confiança dos consumidores, em Outubro, permaneceu inalterado na
zona do euro. Apesar das quedas verificadas nos últimos meses, o indicador de
confiança dos consumidores continua a um nível relativamente elevado. Os
consumidores estão mais pessimistas em relação à aplicação das suas poupanças nos
próximos doze meses, mas as expectativas quanto à situação financeira melhoraram
ligeiramente, enquanto as perspectivas face à situação económica e desemprego se
mantiveram.
Ao nível dos países de maior dimensão, registaram-se ligeiros recuos nos indicadores de clima
na Alemanha, em Itália e em Espanha. Na França o indicador de confiança compósito
melhorou um pouco.
Fora da zona euro, refira-se o recuo verificado no indicador de clima do Reino Unido.
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Previsões Económicas de Outono para a Zona Euro – Comissão Europeia
2006

2007

2008

2009

Produto Interno Bruto

2,8

2,6

2,2

2,1

Consumo Privado

1,8

1,7

2,1

1,9

Formação Bruta Capital Fixo

4,8

4,7

2,9

2,6

Taxa de Desemprego (% pop. activa)

8,3

7,3

7,1

7,1

Taxa de Inflação (IHPC)

2,2

2,0

2,1

2,0

Saldo orçamental (% PIB)
Rácio da Dívida Pública (% PIB)

-1,5

-0,8

-0,9

-0,8

68,6

66,5

65,0

63,4

Balança Corrente (% PIB)
-0,1
0,0
0,0
Notas: Informação em termos de taxas de variação anual real, salvo indicação em
contrário

0,1

A Comissão Europeia reviu em baixa o crescimento previsto para a UE e para a Zona
Euro em relação às suas Previsões de Primavera. Com efeito, a economia europeia
apresentava boas perspectivas durante este ano, devido aos bons resultados nos principais
indicadores internos e a um crescimento mundial favorável. No entanto, segundo a Comissão,
a crise do segmento suprime no crédito imobiliário dos EUA veio condicionar os
mercados

financeiros

europeus

(e

mundiais)

trazendo

incerteza

e

subsequentemente o aumento dos prémios de risco em geral. Segundo a Comissão, a
economia europeia aparentava estar em boas condições para contornar a crise financeira dos
EUA mas a utilização por parte dos bancos europeus de produtos financeiros, complexos e
difusos no sistema financeiro mundial, causou danos colaterais graves.
Estas previsões pressupõem que a turbulência financeira se irá desvanecer
gradualmente. No entanto, a CE considera que a redução na predisposição para o
risco por parte dos agentes económicos europeus e as condições de acesso ao
crédito mais restritas permanecerão ainda por algum tempo.
De acordo com as mais recentes previsões da Comissão Europeia, o PIB da zona do
euro deverá aumentar em termos reais 2,6% em 2007 (o que representa uma
revisão em baixa de 0,3p.p.), 2,2% em 2008 e 2,1% em 2009. O crescimento
económico, segundo a CE, sustentar-se-á na procura interna, com o consumo
privado a assumir-se como o “motor da economia” estimulado pelas boas
perspectivas no mercado do trabalho onde a taxa de desemprego atingiu o mínimo
de 15

anos, contribuindo para a permanência do índice

de confiança dos

consumidores em níveis bem acima da média de longo prazo. As exportações terão
um contributo positivo, ainda que tenham sido prejudicadas pela valorização do
euro e pela desaceleração da economia americana. No entanto, espera-se ainda que
estes factores penalizadores das exportações sejam contrabalançados pelo aumento da
importância de destinos como a Ásia e os países pertencentes à OPEP. Tenha-se em conta
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que, de acordo com

os dados da CE,

a economia mundial continuará a crescer

sustentadamente (5,3% em 2007 e 5,3% e 5,4% em 2008 e 2009 respectivamente)
suportada no crescimento sólido dos países emergentes e resistindo ao rápido crescimento
dos preços das matérias-primas verificado nos últimos anos.
Nestas previsões, foi referido ainda que a formação bruta de capital fixo (um dos
grandes estímulos ao crescimento desde 2006) se irá reduzir nos próximos dois
anos, principalmente no segmento do investimento em construções.
Com o desemprego a diminuir, a Comissão espera que a carência de mão-de-obra
comece a ser mais frequente, principalmente nas indústrias transformadoras e no
sector de serviços, causando uma pressão inflacionista nos salários. Os salários da
Zona Euro deverão crescer 2,6% em 2007 (3,1% em 2008 e 2,8% em 2009) enquanto que o
crescimento da produtividade deste ano é estimado em 1,1%.
A CE afirmou ainda a sua confiança na melhoria do défice orçamental, quer na UE
quer na zona euro, na qual se estima o recuo de 1,5% do PIB (registado em 2006)
para 0,8% em 2007. Esta situação é explicada pelo aumento das receitas decorrente de um
combate mais eficaz à fuga fiscal.
Em relação à taxa de inflação, a Comissão espera que se estabilize em valores
próximos dos 2% durante os próximos anos. De facto, a CE afirmou que o gap entre a
inflação subjacente e a sua componente mais errática da inflação terminou. No entanto, os
riscos em relação ao aumento de inflação aumentaram. O facto das matérias-primas
terem vindo a aumentar consecutivamente de preços, assim como a aparente tendência de
apreciação nos produtos alimentares, reforçaram substancialmente as pressões para a subida
dos preços dos produtos em geral. A Comissão Europeia concluiu a sua análise da inflação
esperada acrescentando que a sua evolução não é linear e que a eventual permanência
sustentada do preço do barril do petróleo acima dos 100 dólares aumentará substancialmente
as pressões inflacionistas no mercado interno europeu.

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

No final de Outubro, a Reserva Federal procedeu a uma redução de 0,25 pontos
percentuais na sua principal taxa de juro de referência, que passou para 4,25%, o valor
mais baixo desde Dezembro de 2005. Esta foi a segunda descida consecutiva da taxa
directora do Banco Central norte-americano depois da redução decidida em
Setembro (0,5 pontos), que foi a primeira desde Junho de 2003. No comunicado da
decisão, a Reserva Federal destacou a atenuação da volatilidade dos mercados financeiros e
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o bom desempenho da actividade económica no terceiro trimestre (o que terá justificado a
descida menos acentuada das taxas de referência) mas continuou a apontar para um
abrandamento da actividade económica em função da intensificação da correcção no
mercado residencial. Em conjunto, as medidas de política monetária decididas em
Setembro e Outubro deverão ajudar a contrariar os efeitos adversos sobre a economia que
poderiam advir da turbulência nos mercados financeiros, de acordo com a Reserva Federal,
que passou a avaliar como equilibrado o balanço dos riscos entre crescimento
económico e estabilidade de preços. Na avaliação dos riscos de inflação foi
salientado o potencial inflacionista da renovada pressão sobre os preços da energia
e matérias-primas num contexto da melhoria ainda modesta dos indicadores de inflação
subjacente.

Segundo o Gabinete Orçamental do Congresso, o custo das operações militares no
Afeganistão e Iraque poderá ascender a 2,4 biliões de dólares na próxima década,
com os juros a totalizarem cerca de um quarto desse valor. Os cálculos foram efectuados
considerando um cenário de redução de tropas para 75 mil em 2013 e a manutenção desse
nível por quatro anos.

Em Outubro, três dos maiores bancos norte-americanos anunciaram a criação de um
fundo para investir em produtos financeiros relacionados com o mercado residencial
norte-americano. O objectivo da iniciativa, que mereceu o apoio do Secretário do Tesouro
Hank Paulson, prende-se com a necessidade de refrear os receios de uma espiral descendente
dos preços dos veículos financeiros em causa (em que se inclui o papel comercial), até agora
fora dos balanços dos bancos, e que poderão provocar perdas elevadas à medida que forem
sendo incorporadas nos resultados das instituições financeiras.
O anterior Presidente da Reserva Federal, Alan Greespan, mostrou-se céptico de que
os benefícios do plano possam superar os riscos de uma distorção dos preços. A
limitação da descida dos preços desses activos poderá impedir o aparecimento de
compradores “genuínos”, segundo Greenspan. Também na Europa foram feitos apelos
para a transparência dos preços dos instrumentos referidos de modo a restaurar a
confiança nesses mercados.
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2.2. Economia Real

Os dados mais recentes das contas nacionais norte-americanas, divulgados pelo
Departamento do Comércio, evidenciaram um reforço da taxa de crescimento do PIB
no terceiro trimestre (de 3,8% para 3,9% em variação trimestral anualizada e de 1,9%
para 2,6% em termos homólogos). A aceleração ligeira do produto em variação
trimestral ficou associada à retoma do ritmo de crescimento do consumo (progressão
de 3%, em termos anualizados, após 1,4% no segundo trimestre), que contrariou o
abrandamento do investimento (de 4,6% para 0,8%) e a redução ligeira do contributo da
procura externa líquida, a reflectir a recuperação das importações. As exportações
continuaram em aceleração, tendo mesmo verificado a maior progressão desde o
final de 2003 (16,2%), a que não será alheio o movimento de depreciação do dólar, mas
tal não foi suficiente para contrariar o aumento do volume importado (5,2%, depois
de um recuo de 2,7% no segundo trimestre). No caso do investimento, a desaceleração
traduziu a menor progressão da componente não residencial mas sobretudo a
evolução mais negativa do investimento em habitação (retirando cerca de um ponto
percentual à variação em cadeia anualizada do PIB), que interrompe o movimento de
atenuação das perdas dos três trimestres anteriores.

De acordo com o último relatório de conjuntura da Reserva Federal (Livro Bege), a
actividade económica continuou a aumentar em Setembro e início de Outubro, mas
o ritmo de expansão reduziu-se face a Agosto. Os relatórios estaduais deram conta de
um abrandamento ligeiro do consumo em alguns distritos. A actividade na indústria e
serviços continuou a aumentar em função do bom comportamento da procura
externa, permitindo contrariar (pelo menos em parte) a evolução menos favorável das
actividades relacionadas com a construção residencial, que prossegue em correcção.
No mercado de trabalho, o crescimento do emprego reduziu-se nalguns distritos mas
continuaram a ser reportadas situações de escassez de trabalhadores especializados na
maioria dos estados, contribuindo para o aumento dos salários. No que se refere à inflação,
as indicações recolhidas sugerem que a pressão acrescida sobre os preços dos inputs
não tem sido transferida aos consumidores finais devido à elevada concorrência no
sector do retalho.

No terceiro trimestre verificou-se uma retoma do ritmo de crescimento da
produtividade horária no sector não agrícola norte-americano (de 2,2% para 4,9% em
variação trimestral e de 0,7% para 2,4% em termos homólogos), reflectindo-se na descida

Associação Empresarial de Portugal

14

Relatório Mensal de Economia

em cadeia dos custos laborais unitários pela primeira vez em mais um ano, o que reduz
as preocupações quanto às pressões inflacionistas. A melhoria do andamento trimestral
da produtividade resultou de um aumento ligeiramente mais acentuado do valor acrescentado
em conjugação com a quebra do número de horas trabalhadas.

Os dados mais recentes do índice de preços no consumidor, referentes a Setembro,
mostraram uma subida de 0,8 pontos percentuais na taxa de inflação homóloga, que
se estabeleceu no máximo desde Março (2,8%). A subida acentuada da inflação resultou
da recuperação dos preços da energia, tendo-se verificado uma estabilização do
indicador de inflação subjacente (que exclui a rubrica da energia, a par da alimentação)
no nível mais baixo desde Março do ano passado (2,1%).

Tendo em conta a informação sectorial mais recente, tanto a indústria como os serviços
continuam a evidenciar um aumento moderado da actividade, permitindo amortecer
a evolução negativa na construção residencial:
- o índice de produção industrial manteve um crescimento homólogo de 1,8% no terceiro
trimestre (incluindo uma subida de 2% em Setembro, a mais elevada desde Abril), travando a
trajectória de abrandamento iniciada na parte final de 2006;
- no sector dos serviços, o índice compósito ISM aumentou para 55,8 pontos em Outubro,
retomando o valor de Julho e Agosto (note-se que um valor acima de 50 pontos sinaliza um
aumento da actividade);
- a despesa em construção reduziu-se de forma menos acentuada em Setembro (quebra
homóloga de 3,2%, após 3,4% em Agosto), reflectindo a evolução menos negativa do
mercado residencial.

De acordo com o Departamento do Trabalho, a taxa de desemprego manteve-se em
4,7% no mês de Outubro, representando o nível mais elevado desde Março do ano
passado, embora constitua ainda um valor historicamente baixo. No inquérito por
estabelecimento, o aumento do emprego não agrícola continuou a ser assegurado pelo sector
dos serviços, contrariando os recuos ligeiros na indústria e na construção.

No que se refere a indicadores avançados da actividade económica, a informação mais
recente do instituto Conference Board aponta para um crescimento reduzido da
economia norte-americana nos próximos meses. O índice de indicadores avançados do
referido instituto continuou a apresentar uma variação acumuladas de seis meses próxima de
zero no mês de Setembro, o que sinaliza um fraco ritmo de crescimento. Já em Outubro, o
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índice de confiança dos consumidores do Conference Board recuou para um mínimo
de 2 anos em reflexo da revisão em baixa das perspectivas de emprego, o que se poderá
traduzir numa evolução menos favorável do consumo na parte final do ano.

3. Japão

3.1. Envolvente Política, Social e Económica

No final de Outubro foi divulgada a actualização semestral das projecções
macroeconómicas do Banco do Japão, sendo de destacar a revisão em baixa do
crescimento económico (para 1,8%, menos 0,3 pontos que nas previsões de Abril) e da
evolução esperada dos preços (variação nula do índice de preços no consumidor sem a
componente alimentar, face a uma previsão inicial de 0,1%) no corrente ano fiscal. O
Banco do Japão manteve a previsão de crescimento de 2,1% para o ano fiscal de
2008 (um pouco acima do crescimento potencial da economia), tendo alterado em baixa
ligeira a previsão de inflação para esse ano (de 0,5% para 0,4%).
Do ponto de vista da política monetária, o Banco Central considerou o cenário
central de previsão compatível com os objectivos de crescimento sustentado e
estabilidade de preços, tendo destacado como principal risco de desvio a esse
cenário a possibilidade de uma evolução pior do que o esperado da economia
mundial

que

poderá

decorrer,

nomeadamente,

da

turbulência

nos

mercados

financeiros globais. O exercício de previsão assume como premissa que o abrandamento
económico previsto nos Estados Unidos devido à correcção no mercado residencial será
amortecido pelo dinamismo nos restantes países.
No que se refere aos preços dos bens finais, a projecção do Banco do Japão
continuou a apontar para um movimento de aceleração gradual. No curto prazo, no
entanto, o índice de preços no consumidor poderá ainda apresentar uma variação
próxima de zero devido à pressão competitiva no retalho (em parte motivada por nova
regulamentação), que tem impedido a transferência do acréscimo de custos nos inputs para o
cliente final. Neste contexto, o Banco do Japão continuou a salientar a necessidade de um
aumento das taxas de juro de referência a prazo, embora tendo em conta a evolução da
actividade económica e dos preços. O Banco Central confirmou ainda que as reduzidas
pressões inflacionistas na economia têm justificado, em larga medida, a lentidão no
processo de ajustamento das taxas directas (aumentos de 0,25 pontos em Julho do ano
passado e em Fevereiro do corrente ano).
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Em 12 de Outubro, no entanto, a principal explicação fornecida pelo Banco Central
para a manutenção da taxa de juro de referência em 0,5% foi a necessidade de mais
tempo para avaliar o efeito da crise no mercado subprime norte-americano a nível
global e o seu impacto na economia japonesa.
De acordo com um relatório do Governo nipónico sobre alterações climáticas, o Japão
precisa de implementar rapidamente um conjunto de medidas para travar as
emissões de gases com efeitos de estufa, que estão acima das metas traçadas no
protocolo de Quioto. Na situação actual, o relatório estima que será necessário incorrer
numa despesa de 1,2 biliões de ienes com a compra de direitos de emissão no
mercado.
3.2. Economia Real
A economia japonesa retomou uma trajectória de crescimento no terceiro trimestre,
de acordo com os primeiros dados das contas nacionais naquele período. O PIB nipónico
registou uma variação em cadeia de 0,6% (a que correspondeu uma subida de 2,1% em
termos homólogos, mais 0,6 pontos que no segundo trimestre), após -0,4% e 0,7% nos dois
trimestres precedentes. Para a recuperação do produto concorreu sobretudo a
melhoria do investimento privado não residencial (variação de 1,7%, face a -2,1% no
trimestre até Junho) e o contributo mais positivo da procura externa líquida, resultante
da aceleração das exportações e do aumento mais moderado do volume de importações. O
consumo privado verificou uma evolução um pouco mais favorável, com a taxa de
crescimento a passar de 0,2% para 0,3%. No que se refere a comportamentos desfavoráveis,
destacou-se a acentuação da quebra na componente de investimento privado residencial
(para 7,8%), influenciada por uma mudança de regulamentação no sector da construção, e o
recuo de 2,6% da despesa pública de capital. Apesar de tudo, a recuperação da
componente não residencial assegurou uma atenuação significativa da descida da
formação bruta de capital no conjunto da economia.
Em Setembro manteve-se a descida homóloga de 0,2% no índice de preços ao
consumidor, persistindo também o recuo de 0,1% no índice excluído da componente
alimentar, que é utilizado como indicador de inflação subjacente pelo Banco do Japão.
A taxa de desemprego do Japão aumentou pelo segundo mês consecutivo em
Setembro, situando-se em 4% (mais 0,2 pontos que em Agosto e 0,4 pontos acima do
mínimo de nove anos registado em Julho). Este comportamento traduziu o aumento do
número de desempregados e, em menor medida, o recuo da população activa.
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Em termos de perspectivas, os indicadores avançados mais recentes apontam para
uma evolução menos favorável da actividade económica no Japão. O índice de
confiança dos consumidores diminuiu para um mínimo de mais de três anos no mês de
Setembro, para o que contribuiu a avaliação menos favorável das condições de emprego,
enquanto o indicador mensal de condições de negócio situou-se abaixo do valor de referência
de expansão económica pelo segundo mês consecutivo.
4. Mercados e Organizações Internacionais
4.1. Mercado de Câmbios

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

Libras por

Ienes por

Libras por

Ienes por

Euro

Euro

Euro

Dólar

Dólar

Segunda, 1

1,423

0,697

164,760

0,490

115,767

Sexta, 5

1,414

0,693

164,600

0,490

116,440

Segunda, 8

1,409

0,691

165,490

0,491

117,460

Sexta, 12

1,417

0,699

166,510

0,493

117,484

Segunda, 15

1,423

0,697

167,520

0,490

117,756

Sexta, 19

1,429

0,697

164,860

0,488

115,384

Segunda, 22

1,417

0,698

161,400

0,492

113,935

Sexta, 26

1,438

0,701

164,500

0,487

114,363

Segunda, 29

1,439

0,699

165,170

0,486

114,773

Quarta, 31

1,445

0,697

166,490

0,483

115,242

Variação (1)

1,89%

0,07%

1,80%

-1,78%

-0,09%

(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 Outubro, o comportamento do mercado cambial voltou a ser marcado pelo
movimento de depreciação do dólar, traduzindo a expectativa de uma nova descida
da taxa de juro de referência da Reserva Federal, que se veio a concretizar no último dia
do mês. O dólar atingiu sucessivos mínimos históricos no câmbio com o euro, moeda
sobre a qual tem recaído a maior parte do ajustamento em baixa da divisa norte-americana,
e cotou-se no valor mais baixo desde 1981 face à libra.
Refira-se ainda que da reunião do G7 realizada em Outubro não saiu uma referência explícita
ao enfraquecimento do dólar, tendo-se optado por enfatizar a necessidade de uma maior
flexibilidade da moeda chinesa.
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A variação das principais taxas de câmbio no conjunto do mês foi a seguinte: apreciação do
euro em relação ao dólar, ao iene e à libra (em 1,89%, 1,8% e 0,07%, respectivamente) e
descida do dólar face à libra e ao iene (1,78% e 0,09%).
O euro apreciou-se face às principais divisas pelo segundo mês consecutivo,
suportado por dados económicos globalmente favoráveis na União Monetária Europeia
e pela perspectiva de que o BCE não irá reduzir brevemente as suas taxas de juro
directoras. A falta de uma posição comum europeia sobre a apreciação do euro na
reunião do G7 também poderá ter contribuído para o movimento ascendente da
moeda no decurso do mês. Para além dos novos máximos absolutos registados na cotação
com o dólar (já próxima de 1,45 dólares por euro), a moeda europeia manteve-se no nível
mais elevado desde Abril do ano passado face à libra e aproximou-se do máximo histórico
registado em Julho no câmbio com o iene.
O iene recuou no câmbio com o euro em face da evolução menos favorável dos
indicadores económicos no Japão (com destaque para a descida do índice de preços no
consumidor, que continua a impedir o ajustamento em alta da taxa directoras do Banco do
Japão), tendo mantido a cotação face ao dólar praticamente inalterada em comparação de
final de mês. Na segunda quinzena do mês observou-se um período de recuperação
do iene devido à reversão das operações de carry trade (financiamento em moeda
japonesa para aplicação em moedas de remuneração superior) com o ressurgimento pontual
das preocupações em torno do mercado residencial norte-americano.
Por seu turno, a libra apreciou-se na segunda metade de Outubro com o
crescimento acima do esperado da economia britânica no terceiro trimestre,
acabando por registar um ganho de quase 1,8% face ao dólar e uma variação mensal pouco
significativa na cotação com o euro. No início do mês, o Banco de Inglaterra manteve as taxas
de juro num contexto marcado pela corrida aos depósitos no Banco Northern Rock,
especializado em crédito hipotecário, o que condicionou a evolução da libra.

4.2. Mercados Bolsistas Internacionais

Nos mercados accionistas internacionais, a maioria dos índices de referência
prosseguiu um movimento ascendente em Outubro, suportado pela perspectiva de
um novo corte das taxas de referência da Reserva Federal, embora na parte final do
mês tenham ressurgido pontualmente os receios em torno da crise no mercado subprime
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norte-americano, repercutindo-se negativamente nos títulos da banca. O índice nipónico de
referência voltou a evidenciar um desempenho inferior aos seus congéneres, tendo mesmo
recuado em variação de final de mês.

Os títulos do sector tecnológico estiveram em evidência nos Estados Unidos (para o
que contribuiu a divulgação de resultados acima do esperado na Microsoft), reflectindo-se na
subida mensal de 5,8% do índice de referência Nasdaq (para o nível máximo desde 2001),
que passou a registar um ganho de 18,4% desde o início do ano. O índice Dow Jones
Industrials (DJI), representativo dos títulos mais tradicionais, foi penalizado pela
evolução desfavorável dos títulos da banca, tendo registado uma valorização mensal de
apenas 0,3%. O DJI corrigiu em baixa depois de atingir um novo máximo histórico no
dia 9, já próximo dos 14200 pontos.
No mercado secundário de dívida pública dos Estados Unidos verificou-se um
reforço da pressão de compra devido à perspectiva de abrandamento económico. A
taxa de rentabilidade implícita nas Obrigações do Tesouro a 10 anos diminuiu de 4,56% no
dia 1 para 4,48% no último dia do mês.

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

A divulgação de resultados positivos contribuiu para a valorização dos dois
principais mercados accionistas europeus em Outubro. O índice inglês de referência
Ftse-100 subiu 3,9% no cômputo de Outubro, superando pela primeira vez em vários meses
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o desempenho do congénere alemão Dax Xetra, que progrediu 2%. Em variação acumulada
no ano, o ganho do Dax continuou a ser bastante superior ao evidenciado pelo Ftse (21,6% e
8,1%, respectivamente).
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Na bolsa de Tóquio, o índice Nikkei-225 recuou 0,3% em Outubro com a divulgação
de indicadores económicos pouco favoráveis. No final do mês, o índice nipónico
registava uma descida de 2,8% em variação acumulada no ano, reflectindo também a recente
instabilidade política no país.

4.3. Mercados de Matérias-Primas

Brent (Mar do Norte)
Algodão

2005

2006

2T 07

3T 07

Set-07

Out-07

54,4

65,4

68,7

75,0

77,1

83,0

55

58

58

68

68

69

Alumínio (99,7% pureza)

1901

2573

2768

2549

2395

2445

Cobre

3676

6731

7648

7717

7671

8021

974

1288

2176

3138

3228

3723

Chumbo
Níquel

14778

24126

47764

30199

29548

31156

Estanho

7385

8755

14065

14923

14989

16068

Zinco

1381

3266

3681

3226

2888

2980

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).
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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.

No mês de Outubro prosseguiu a tendência de valorização das cotações das
matérias-primas,
abrandamento

da

reflectindo,
procura

de

nos

um

modo

Estados

geral,

Unidos

a

perspectiva

poderá

ser

de

que

amortecido

o

pelo

crescimento no resto do mundo, em particular nas economias emergentes.

A cotação do brent atingiu novos máximos históricos em Outubro (já acima dos 90
dólares por barril) com a descida inesperada dos stocks dos Estados Unidos antes
do pico de procura do Inverno, movimento que foi agravado pela depreciação do
dólar (esperando-se que o prejuízo associado para os países da OPEP continue a ser
compensado pela restrição da oferta) e pela possibilidade de uma intervenção militar da
Turquia no norte do Iraque. A cotação média mensal do brent situou-se em 83 dólares por
barril, traduzindo um acréscimo de 5,9 dólares face a Setembro (mais 7,7%).

O preço do algodão manteve uma trajectória de subida em Outubro (subida de 1
cêntimo de dólar por libra de peso, para 69 cêntimos, que constitui o valor máximo desde
Abril do ano passado), sustentada pelo desvio de terra cultivada para a produção de
cereais nos Estados Unidos e pelo aumento de procura de algodão norte-americano
em consequência da depreciação do dólar.

Os preços dos metais aumentaram de uma forma generalizada em Outubro,
destacando-se a progressão de 15,3% na cotação média do chumbo, que renovou
máximos históricos devido ao nível insuficiente de stocks para fazer face à elevada pressão
de procura. O preço médio do alumínio aumentou pela primeira vez em vários meses
(2,1%) com a suspensão do desconto no preço da electricidade para a produção do
metal na China. De acordo com as autoridades chinesas, a medida visa poupar energia e
outros recursos como a bauxite, devendo levar ao aumento das importações de alumínio e à
redução das exportações. Mesmo com o aumento em Outubro, o preço do alumínio continuou
a evidenciar uma quebra de 13,4% desde o início do ano, que traduz o excesso de produção a
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nível mundial. A notícia também teve um efeito positivo nas cotações do níquel e do zinco
(subidas de 5,4% e 3,2%), utilizados na produção do alumínio, e que também apresentam
variações negativas desde o início do ano. No caso do cobre, a progressão de 4,6% da
cotação média do metal em Outubro foi influenciada por uma greve nas minas do Peru. Por
último, refira-se a subida de 7,2% na cotação média do estanho em Outubro.

4.4. Comércio Internacional / Organização Mundial do Comércio (OMC)
Susan Schwab (Representante para o Comércio do EUA), antecipando e preparando
o encontro da OMC em Genebra, afirmou que o sucesso da ronda de Doha depende
da flexibilização da posição de todos os intervenientes e implica necessariamente a
tomada de decisões determinadas por todas as partes. Nesse sentido, defendeu que os
países deveriam colocar de lado algumas das suas querelas particulares e diminuir
significativamente as tarifas referentes à agricultura e indústrias assumindo, paralelamente,
uma legislação que facilite e até promova as trocas internacionais.
Na óptica da administração dos EUA, é este o único caminho para a erradicação da
pobreza pois, na sua perspectiva, não existe ajuda individual ou nacional que
substitua a oportunidade única que o grande mercado global apresenta.

Ainda acerca da Ronda de Doha, a Comissão Europeia lançou uma nota de imprensa
em que afirmava que urge resolver todo este imbróglio e hesitação, sob o risco das
negociações para a liberalização ficarem congelados por muitos anos. Foi declarada
ainda a necessidade de erradicar a ideia da existência de uma “guerra virtual” entre os países
pobres e ricos, acusando ainda a China (por estar consecutivamente a violar as regras
comerciais internacionais) e os EUA (pela nova proposta de política agrícola “Farm Bill”
considerada como um passo atrás em termos de apoios estatais a este sector sempre
polémico) de bloquearem todo o processo iniciado em Doha

As relações económicas entre a UE e os países do Mediterrâneo (Egipto, Marrocos,
Israel, Líbano, Jordânia, Síria, Tunísia e Turquia) saíram bastante reforçados da sexta
Conferência EuroMed, realizada no mês de Outubro na cidade de Lisboa. Com efeito,
estão construídas as bases para o estabelecimento de novos acordos comerciais
entre estas regiões. Foram feitos progressos no sistema de resolução de litígios e no
reforço

da

convergência

importantíssimos

para

a

regulamentar
formação

de

dos
uma

produtos
zona

de

industriais,
comércio

livre

passos
Euro-

Mediterrânica (idealizada inicialmente na Cimeira de Barcelona em 1995).
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Através do Comissário Europeu para o Comércio, Peter Mandelson, a UE declarou a
intenção de proceder a uma renovação e actualização das medidas anti-dumping e
dos mecanismos de defesa comercial em geral. Estas medidas não são alteradas já há
mais de dez anos e a Comissão considera ser uma boa altura para as adequar às mudanças,
tanto das condições de mercado como do mercado propriamente dito. O Comissário
sublinhou que os procedimentos da UE devem ser: “uniformes e compactos” de
maneira a criar consensos sólidos e uma “solidariedade inabalável entre os Estadosmembros.”.

Desde que a OMC foi criada (em 1994), os números de bloqueios às importações
descriminando a origem e as medidas comerciais defensivas em geral têm
apresentado uma diminuição histórica. No entanto, novos dados disponibilizados
pela OMC mostram uma recente tendência para uma recuperação de vigor destas
medidas comerciais defensivas (principalmente as medidas anti-dumping). A China
tem sido o principal alvo de queixas no âmbito da OMC e deste reavivar de contra-medidas
devido essencialmente aos seus comportamentos comerciais de cariz duvidoso.

Tendo por base os dados da OMC de Agosto, verificou-se que a China exportou, pela
primeira vez, mais do que a Alemanha. É certo que existe no mês de Agosto um
abrandamento muito significativo das exportações alemãs, no entanto trata-se de
um claro indício do que poderá ocorrer de forma mais definitiva num futuro
próximo. Há trinta anos atrás, a China exportava um décimo da Alemanha, enquanto que em
1997 esse hiato foi reduzido para um terço. Este extraordinário desempenho causa
actualmente grande apreensão nos EUA e também na Europa pelo impacto negativo que esta
mudança estrutural poderá causar a nível dos tecidos empresariais e emprego nestas regiões
mas também pela forma como a China está a penetrar nestes mercados (com práticas
comerciais muito contestadas).

A Comissão Europeia e o Governo chinês formularam um acordo para regular as
trocas comerciais de têxteis e vestuário, vigente durante todo o ano de 2008. Neste
período, os produtos têxteis chineses cujo destino seja o mercado europeu ficarão sujeitos a
um controlo constituído por duas fases. Estes produtos necessitarão de uma licença
emitida pelas autoridades chinesas para permitir a exportação e, posteriormente, de
uma licença de importação por parte das autoridades europeias. Esta verificação dupla
permitirá à UE ter um conhecimento actual e apurado dos produtos chineses que se
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encontram efectivamente em circulação e das suas condições de comercialização. Esta nova
metodologia vai permitir uma vigilância e um accionamento (se for caso disso) mais
célere e rigoroso dos mecanismos previstos na OMC (nomeadamente as cláusulas de
salvaguarda e as medidas anti-dumping).

Após nove anos de disputas e batalhas judiciais, a Microsoft finalmente admitiu a
derrota face às acusações da Comissão Europeia de práticas monopolísticas no
mercado europeu. Nesse sentido, a multinacional norte-americana comprometeu-se a
cumprir as orientações antitrust da Comissão Europeia de forma a atenuar o abuso da sua
posição dominante. Esta decisão implicará que a Microsoft disponibilizará aos seus
concorrentes o know-how tecnológico que segundo a UE: “possibilitará uma maior
inovação, concorrência e preços mais baixos no mercado de software europeu.”

De acordo com um relatório publicado pela “International Maritime Organization”
(IMO), a via marítima representa 80% do comércio internacional, contribuindo com
200 mil milhões de euros para o comércio mundial.

Foi assinado um acordo, em Mafra, entre a UE e a Rússia (aquando da cimeira em
Portugal entre os dois blocos regionais) sobre o comércio de aço no mercado
europeu. As quotas permitidas foram revistas (tendo em conta o alargamento a Leste da UE)
e a Rússia acordou cumprir as regras e condições propostas pela UE, de forma a uniformizar
relações com todos os Estados-membros.

4.5. Organizações Económicas Internacionais

De acordo com o relatório de avaliação das Nações Unidas de 2007, a Índia, a China
e Moçambique superaram largamente os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio
(ODM) traçados para as suas realidades específicas. No entanto, a situação mais
preocupante permanece na maioria dos países da África subsaariana, onde nenhum
dos oitos objectivos está sequer perto de ser atingido. Os ODM incluem rubricas como o
acesso a educação, a igualdade do género, a saúde e o combate às doenças infectocontagiosas, a sustentabilidade ambiental e a criação de sistemas comerciais e financeiros
que permitam uma redução das desigualdades sociais. A ONU realçou ainda os efeitos de
círculo virtuoso verificados nos países que superaram os ODM para si definidos,
tornando-se

referências

regionais

e

destinos

privilegiados

de

investimento

internacional (para além dos óbvios efeitos positivos no bem-estar da população).
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O FMI, em Outubro, reviu em baixa as previsões de crescimento para a maior parte
das economias mundiais, não colocando de parte um cenário ainda mais negativo no
caso da manutenção da tendência de queda dos preços dos mercados imobiliários. O
FMI espera que os EUA cresçam 1,9% em 2007 (em vez dos 2,8% esperados no
início do ano), enquanto que na Zona Euro a taxa de crescimento esperada é 2,1%
em oposição à projecção anterior de 2,5% (com um crescimento mundial esperado
na ordem dos 4,8% o que representa uma revisão em baixa de 0,4 p.p.). Estas
correcções já eram esperadas pela grande maioria dos especialistas, mas estes consideraram,
em geral, as expectativas do FMI demasiado pessimistas. O Fundo aponta como principal
razão a “deterioração das condições nos mercados de crédito que provocaram um
abrandamento no consumo e investimento”.
O FMI realçou ainda que a recente evolução do euro tem penalizado de forma
substancial

as

exportações

europeias

(em

particular

da

França,

Espanha

e

Portugal).

No último encontro do FMI e do Banco Mundial, os principais líderes políticos
ocidentais centraram as suas atenções no valor da divisa chinesa face ao dólar e
euro, que consideram estar (artificial e propositadamente) subavaliada.

O FMI, na voz do seu director-geral Rodrigo Rato alertou, em Outubro, para a
possibilidade da queda do dólar se acentuar num futuro próximo, prejudicando a
confiança dos agentes económicos nos activos americanos. A posição do FMI reforçou a
ideia que o recente processo de depreciação do dólar implica necessariamente a possibilidade
de prejudicar significativamente o crescimento de muitos países.

Também na última reunião do G7, a pressão política intensificou-se sobre as
autoridades chinesas quanto à sua divisa. Esta tomada de posição do G7 ocorre pela
constatação da ameaça ao comércio mundial que decorre da fricção entre o câmbio
fixo da divisa chinesa (ancorada ao dólar que tem apresentado sucessivas quedas
face ao euro) e dos restantes câmbios flexíveis das outras grandes divisas mundiais.
O G7 aconselhou a China a permitir a variação do yuan, de forma a impedir desequilíbrios no
comércio global e a permitir os ajustamentos necessários para uma normalização da
competitividade cambial mundial.
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O Relatório de Desenvolvimento Mundial 2007, do Banco Mundial, constatou que
75% dos mais pobres vivem em zonas rurais e apenas 4% das ajudas ao
desenvolvimento abarcam o sector agrícola. O Banco Mundial afirmou que a
agricultura voltará com estatuto de elevada prioridade aos seus estudos de
pesquisa, facilitando apoios financeiros e condições de crédito facilitado de forma a
diluir esta enorme discrepância. O Banco Mundial rematou dizendo que a alteração da
política de apoio à agricultura, ocorrida nos anos 90, foi um erro estratégico já que “(...) este
relatório demonstra claramente que o fomento da agricultura parece reduzir a pobreza em
cerca de quatro vezes mais que os apoios a outros sectores.”
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ECONOMIA NACIONAL
1. Envolvente Política, Social e Económica

Projecções macroeconómicas

Previsões Económicas de Outono 2007 – Comissão Europeia
Taxas de variação anual, salvo indicação em contrário
2006

2007

2008

2009

Produto Interno Bruto

1,3

1,8

2,0

2,1

Consumo Privado

1,1

1,2

1,3

1,7

Consumo Público

-0,5

-0,3

0,4

0,5

Formação Bruta Capital Fixo

-1,6

0,9

2,3

3,4

Exportações Bens e Serviços

8,9

6,7

5,6

4,9

Procura interna

2,2

2,2

2,3

2,6

Importações Bens e Serviços

4,3

3,4

3,3

3,8

Emprego

0,7

0,3

0,6

0,9

Taxa de Desemprego (% pop. activa)

7,7

8,0

8,0

7,7

Custos Salariais Unitários

-1,0

-1,7

-0,9

-0,6

Deflator do PIB

2,9

2,9

2,4

2,3

Inflação (Índice Harmonizado)

3,0

2,4

2,4

2,3

Bal. Corrente + Bal. Capital (% PIB)

-8,8

-7,9

-7,7

-7,7

Saldo do SPA (% PIB)

-3,9

-3,0

-2,6

-2,4

Dívida Pública (% PIB)

64,8

64,4

64,7

64,5

Fonte: Comissão Europeia

De acordo com as previsões do Outono da Comissão Europeia, a actividade
económica em Portugal irá prosseguir o processo de recuperação iniciado em finais
de 2005. O PIB deverá acelerar para taxas de crescimento de 1,8% em 2007, 2%
em 2008 e 2,1% 2009. Estas projecções estão em linha com as anteriores efectuadas na
Primavera mas contrastam com o maior optimismo do Governo português em relação a 2008
(nas projecções económicas associadas ao Orçamento de Estado, a previsão da taxa de
crescimento do PIB em 2008 é de 2,2%).
No horizonte previsional, espera-se que a procura interna dê um forte contributo ao
crescimento nacional, graças à recuperação evidenciada pelo investimento (estando
previsto que esta rubrica acelere de 2007 até 2009). A Comissão espera que a evolução do
investimento seja suportada pelo crescimento real do investimento público, ao contrário dos
anos mais recentes em que se tem assistido a cortes sucessivos nesta rubrica.
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A Comissão Europeia prevê que o consumo privado português cresça 1,8% em 2007
e 2% em 2008, em linha com o previsto nas suas anteriores previsões. Segundo a
Comissão, esta rubrica será limitada pelo nível atingido pelo desemprego (que impede que as
famílias afectem mais recursos ao consumo) e pelo recente aumento dos prémios de risco
decorrente da incerteza vivida nos mercados financeiros internacionais. Após alguns anos de
contenção e de diminuição (-0,5% em 2006 e -0,3% em 2007) espera-se que o consumo
público aumente 0,4% em 2008 e 0,5% no ano seguinte.
As exportações também darão o seu contributo para o crescimento do PIB, crescendo a um
bom ritmo, ainda que em clara desaceleração.
Apesar do abrandamento nas exportações, o rácio do défice da balança comercial no
PIB registará uma melhoria no horizonte de previsão, facto que contribuirá para
uma redução gradual do rácio das necessidades de financiamento da economia
(passará de 8,8% em 2006 para 7,9% em 2007 e depois 7,7% em 2008 e 2009).
Em relação ao emprego, a Comissão considera que a criação de emprego tem sido fraca,
apesar de se verificar uma utilização mais eficiente da mão-de-obra. Espera-se que a taxa
de desemprego se mantenha elevada, apresentando valores superiores à média
europeia, só diminuindo em 2009 de 8% para 7,7%.
Em 2007, a taxa de inflação (medida pelo IHPC) deverá reduzir-se em 0,6 p.p. para
2,4%, sendo esta também a taxa de inflação esperada para 2008.
O défice orçamental esperado para 2007 coincide com o valor estimado pelo
Governo português (3% do PIB). Segundo a Comissão Europeia, a consolidação
orçamental baseou-se no esforço dos contribuintes individuais e empresariais (paralelamente
a uma maior e melhor fiscalização) e na moderação na despesa primária, que cresce a ritmo
inferior que o PIB. Para 2008, a Comissão espera um défice de 2,6% do PIB, valor superior ao
inscrito no Orçamento do Estado (2,4%).
Como resultado da evolução do défice público, o rácio da dívida pública apresentará alguma
estabilidade ao longo do período em análise.

As mais recentes previsões do FMI apontam para um crescimento real do PIB de
1,8% em 2007 e 2008. Com efeito, estas projecções apresentam uma visão mais
pessimista que a da Comissão Europeia (que prevê um crescimento do PIB português de 2%
em 2008) e que a assumida pelo Governo português nas suas perspectivas para 2008
(2,2%).
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Contas Públicas

Em Outubro foi apresentada pelo Governo a proposta de Orçamento de Estado para 2008. A
proposta de Orçamento caracteriza-se, na óptica da Contabilidade Nacional, por
uma redução do défice público em percentagem do PIB assente no aumento do peso
da receita total no produto (mais do que compensando a descida ligeira em 2007) e num
recuo de igual magnitude do peso da despesa.

A despesa pública total em percentagem do PIB diminui 0,3 pontos percentuais (p.p.)
em 2008, para 45,1%, depois de reduções de 1 p.p. em 2007 e de 1,3 p.p. em 2006 face a
um máximo histórico de 47,7% em 2005.
A despesa corrente primária, que exclui os encargos com juros, evidencia um aumento
da taxa de crescimento de 1,8% em 2007 para 4,2% em 2008, reduzindo em 0,3
p.p. a proporção no PIB (para 38,8%) dada a estabilização do peso da despesa com juros
(em 2,9%). Dentro da despesa corrente primária, a despesa com pessoal aumenta pela
primeira vez em dois anos (0,6%), verificando uma redução de 0,5 p.p. em proporção do
PIB, para 12,2%. A subida da despesa com pessoal reflectirá o cumprimento da promessa de
actualização dos vencimentos da função pública pelo menos em linha com a inflação. Em
sentido contrário, observa-se uma subida de 0,1 p.p. tanto no peso do consumo intermédio
como das prestações sociais.
No que se refere à despesa de capital, está previsto um crescimento de 6,1% (mais
2,4 p.p. que em 2007), suportado pela progressão na Administração Central e na
Administração Local e Regional (4,3% e 4,1%, respectivamente), e a manutenção de um
peso de 3,4% no PIB.

Em relação à receita pública total, a proposta de Orçamento de Estado projecta um
crescimento de 5,8% e um aumento de 0,3 p.p. do peso no PIB, que passa para
42,7% (o valor mais elevado de sempre, excluindo o impacto de medidas
temporárias, e o segundo maior sem a referida correcção, apenas abaixo do peso de
43,1% registado em 2004), mais do que compensando o recuo de 0,1 p.p. estimado para
2007. O aumento do peso da receita total em 2008 é explicado sobretudo pelo
comportamento da receita corrente, onde se destaca o crescimento de 6,7% dos impostos
indirectos. Os impostos directos aumentam 4%, o mesmo acontecendo com as contribuições
sociais.
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Face à evolução referida dos principais agregados, o saldo de capital mantém-se
inalterado em -2% do PIB em 2008, enquanto o saldo corrente verifica uma
melhoria de -1% para -0,4%. Deste modo, o saldo global em proporção do PIB passa
de -3% em 2007 para -2,4% em 2008, valores superiores aos apresentados na
última actualização do Programa de Estabilidade e Crescimento (PEC), de Dezembro
de 2006 (-3,7% e -2,6%, respectivamente), embora em linha, no caso de 2008, com a
projecção apresentada pelo Governo no Relatório de Orientação de Política Orçamental, de
Abril de 2007.
O saldo primário verifica uma melhoria equivalente ao do saldo global em 2008 (0,6
p.p.) dada a estabilização do peso da despesa com juros (para o que contribui a redução do
rácio da dívida pública no produto de 64,4% para 64,1%), passando a apresentar um
valor positivo (0,5%, após -0,1% em 2007) pela primeira vez em vários anos. Isto
significa que, em 2008, o desequilíbrio das contas públicas reflectirá apenas os encargos
associados ao endividamento passado das Administrações Públicas.

Estimativa de Execução Orçamental do Estado
Jan-Out
2006

Jan-Out
2007

variação
homóloga

Receita corrente

28519

30860,3

8,2%

Despesa corrente

32183,4

33632,9

4,5%

Saldo corrente

-3664,4

-2772,6

-24,3%

Receita de capital

239,2

258,6

8,1%

Despesa de capital

2425,9

2397,8

-1,2%

Saldo de capital

-2186,7

-2139,2

-2,2%

Saldo de execução orçamental

-5851,1

-4911,8

-16,1%

Saldo primário
-1649,0
-435,3
-73,6%
valores em milhões de euros (m.e.); óptica da Contabilidade Pública s.s. – sem significado
Nota: os valores de despesa excluem gastos de anos anteriores, activos financeiros, passivos
financeiros e a transferência para o Fundo de Regularização da Dívida Pública.
Fonte: Direcção-geral do Orçamento – Boletim de Execução Orçamental

De acordo com a última síntese de execução divulgada pela Direcção-geral do Orçamento, o
défice do subsector estado estabeleceu-se em 4911,8 m.e. no período de Janeiro a
Outubro, o que representa uma descida de 16,1% em termos homólogos, atribuível
quase na totalidade à evolução do saldo corrente. A melhoria da posição orçamental
traduziu o crescimento mais elevado da receita do que da despesa total (8,2% e
4,1%, respectivamente).

O aumento da despesa resultou da subida de 4,5% dos gastos correntes do Estado,
que contrariou o recuo ligeiro na componente de investimento.
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As rubricas de subsídios, aquisições de bens e serviços e encargos com juros
registaram progressões bastante acima do total da despesa corrente (73%, 12,7% e
6,5%), salientando-se também, por oposição, as progressões abaixo da média nas
despesas com pessoal (2,9%) e nas transferências correntes (3,5%), que representam
mais

de

75%

da

despesa

corrente.

A

síntese

orçamental

justificou

a

progressão

particularmente elevada dos subsídios com a antecipação do pagamento das indemnizações
compensatórias relativamente a 2006, enquanto no caso das aquisições de bens e serviços foi
referido o impacto de uma alteração contabilística.
No que se refere à despesa de capital, a redução de 1,2% face aos primeiros dez
meses de 2006 resultou sobretudo da evolução negativa das transferências para a
Administração Local (21,6%), que traduz a alteração da estrutura corrente e de
capital das verbas no âmbito da nova Lei de Finanças Locais (reciprocamente, este
factor influenciou em alta as transferências correntes).

Do lado da receita, merece destaque o comportamento da receita fiscal, que
aumentou 8,2% nos dez primeiros meses do ano em resultado das progressões de
14,3% nos impostos directos e de 4,5% nos impostos indirectos. As receitas de impostos
directos abrandaram face à síntese de execução de Setembro reflectindo a descida da taxa de
crescimento do IRC para 26,1%. No caso do IRS, manteve-se o aumento de 8,1% em termos
homólogos. Ao nível dos impostos indirectos salienta-se a aceleração do IVA (aumento de
5,8%, face a 4,9% na execução até Setembro), que permitiu compensar a evolução menos
favorável das restantes componentes (no caso do ISP e do ISV, as variações situaram-se em
3,6% e 3%, respectivamente, após 4,1% e 3,9% na síntese de Setembro).

Sistema Fiscal

Na proposta de Orçamento do Estado para 2008 o Governo apresenta como
principais prioridades: a melhoria da equidade do sistema fiscal e a continuação do
combate à fraude, evasão fiscais e planeamento abusivo.
O apoio à actividade empresarial e ao desenvolvimento às pequenas e médias
empresas, os incentivos à reabilitação urbana e a não tributação em sede de
imposto do selo dos aumentos de capital efectuados em numerário, destacam-se
como principais medidas de fiscalidade para o próximo ano.
Em sede de IRC:
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(i) reduzem-se os requisitos necessários à isenção do imposto aplicável aos lucros
distribuídos a uma sociedade residente noutro Estado-Membro da União Europeia e termina a
discriminação que se verificava na distribuição de lucros para sociedades europeias;
(ii) a DGCI pode, em virtude de processos de reestruturação empresarial, autorizar a
dispensa do requisito a que está sujeita a dedução de montantes entregues para realizações
de utilidade social;
(iii) no âmbito do regime simplificado, o lucro tributável mínimo, correspondente ao valor
anual do salário mínimo mais elevado, deixa de se aplicar em determinadas situações
específicas;
(iv) limita-se a possibilidade de dedução das menos-valias apuradas na liquidação de
sociedades ao montante que exceder os prejuízos fiscais transmitidos no âmbito da aplicação
do regime especial de tributação dos grupos de sociedades;
(v) flexibilizam-se os requisitos para dispensa de retenção na fonte sobre rendimentos
auferidos por entidades não residentes;
(vi) prevê-se o aditamento ao Código do IRC de um novo regime de acordos prévios sobre
preços de transferência.
No que se refere aos benefícios fiscais em sede de IRC destaca-se:
(i) o alargamento aos investidores de capital de risco do benefício fiscal que era atribuído às
Sociedades Gestoras de Participações Sociais e às Sociedades de Capital de Risco, ou seja
eliminação da dupla tributação económica dos lucros distribuídos, mais-valias, menos-valias e
encargos financeiros não concorrem para o lucro tributável, bem como a possibilidade de
deduzir ao lucro tributável e, até à sua concorrência, uma importância correspondente ao
limite da soma das colectas de IRC dos cinco exercícios anteriores àquele a que respeita o
benefício, desde que a mesma seja utilizada na realização de investimentos em sociedades
com potencial de crescimento e valorização;
(ii) a criação de um novo benefício fiscal para PME’s, pelo qual, no âmbito da constituição de
sociedades ou do aumento do capital social, poderão deduzir ao lucro tributável, durante três
exercícios (2008 a 2010), a importância correspondente a 3% do montante das entradas
realizadas em dinheiro, pelos sócios;
(iii) o estabelecimento de um Regime Extraordinário de apoio à Reabilitação Urbana
prevendo um conjunto de benefícios fiscais (Isenção de IMI e taxas especiais de IRC e IRS)
para as acções de reabilitação de imóveis;
(iv) um acréscimo dos benefícios fiscais à interioridade;
(v) a prorrogação da isenção de IMT para as aquisições de imóveis situados nas ALE;
(vi) o alargamento do âmbito da isenção de IRC à generalidade das empresas gestoras de
sistemas integrados de gestão de fluxos específicos de resíduos.
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No âmbito do IVA:
(i) elimina-se a possibilidade de optar pela inclusão das subvenções recebidas não tributadas,
na base tributável do imposto;
(ii) permite-se que novos documentos confiram o direito à dedução;
(iii) abrem-se novas possibilidades para o reembolso;
(iv) estabelece-se um novo regime para a regularização das deduções relativas a bens do
imobilizado, aplicável aos sujeitos passivos que optem pela afectação real;
(v) cria-se a possibilidade de renúncia à isenção de IVA na locação de bens imóveis.
Ao nível do combate à fraude e evasão fiscais, estabelecem-se alterações significativas
no processo de penhora de créditos e de imóveis. A Administração Fiscal passa a ter a
possibilidade de proceder à penhora por via electrónica de direitos e de bens do executado
que sejam do seu conhecimento e prevê-se uma nova possibilidade de arrecadar receita fiscal
no caso de inexistência de créditos, ou seja, a administração vai poder fazer penhoras de
créditos futuros.
Quanto ao IRS, aumentam-se os escalões em 2,1% e mantêm-se inalteradas as taxas de
cada escalão, excluem-se da incidência de IRS as bolsas atribuídas aos desportistas
deficientes e de alto rendimento, prossegue-se o processo de redução gradual da dedução
específica aplicável às pensões, e, no que se refere a rendimentos de capitais, os juros de
mora atribuídos no âmbito de uma indemnização apenas serão tributados na medida em que
esta seja sujeita a tributação.

A Direcção-Geral dos Impostos notificou 6.337 contribuintes individuais que correm
o risco de perda dos benefícios fiscais. Trata-se de contribuintes que usufruíram de
benefícios fiscais em 2006 e que, em 31 de Dezembro, mantinham registo de devedores ao
Fisco. A DGCI irá anular os benefícios fiscais de que usufruíram e o IRS respectivo será
recalculado.

Em nota à comunicação social, o Ministério das Finanças anunciou que a Direcção-Geral dos
Impostos detectou mais de 113 milhões de euros de prejuízos fiscais apresentados
por empresas que se encontravam em situação irregular. Do controlo realizado pela
DGCI resultou a detecção de 2.139 situações em que o montante de prejuízos fiscais
deduzido pelos sujeitos passivos de IRC foi superior ao devido. A DGCI vai proceder à
correcção dos valores declarados e à liquidação do imposto em falta e dos juros
compensatórios.
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De acordo com comunicado emitido pelo Ministério das Finanças, devido à publicitação da
lista dos devedores ao fisco, foi possível, desde Julho de 2006, recuperar um total
de 207 milhões de euros de dívidas ao Fisco. O valor agregado da dívida dos devedores
publicitados, que já ultrapassam os cinco mil, atinge os 1.180 milhões de euros

O Núcleo para a Modernização da Justiça Tributária comunicou a entrada em
funcionamento de novas aplicações informáticas como a emissão electrónica da
Comunicação de Penhora, e a assinatura electrónica e consulta da mesma,
respectivamente, pelos chefes de finanças e pelos conservadores do registo predial.
Estas novas funcionalidades, que tem por objectivo facilitar o processo de execução de bens
imóveis, estão a ser comunicadas para implementação pelos serviços antes da respectiva
aprovação pois constam da proposta de Orçamento do Estado para 2008.

Política Industrial e Comercial e Investimentos Públicos

A proposta de Orçamento de Estado para 2008 prevê uma despesa total de 3616,1
milhões de euros com o Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da
Administração Central (PIDDAC), repartida, de acordo com as fontes de financiamento, entre
49,2% de financiamento nacional (36,3% via Capítulo 50 do Orçamento) e 50,8%
por financiamento comunitário.
Não sendo possível estabelecer uma comparação com os valores do PIDDAC inicial de anos
precedentes (devido à alteração de contabilização da empresa Estradas de Portugal)
destaque-se, no que se refere à repartição por programas, que o valor mais elevado
corresponde ao Programa Operacional Temático Factores de Competitividade
(14,5% do total do PIDDAC), inscrito no âmbito do Quadro de Referência Estratégico
Nacional (QREN), seguido pelos programas Transportes (12%) e Agricultura e
Desenvolvimento Rural (10,5%), enquadrados na programação já em curso. Esta
repartição tem reflexo ao nível da afectação por Ministério, com o Ministério da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior a apresentar um peso de 22,6%, seguido pela
Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas (19,8%) e pelas Obras Públicas,
Transportes e Telecomunicações (16,9%).
Relativamente à distribuição regional das verbas do PIDDAC (por NUTS II), verificase que a Região de Lisboa e Vale do Tejo arrecada a maior fatia (17,8% do total),
seguida pelas regiões Norte (17,2%), Centro (13,1%), Alentejo (7,6%) e Algarve
(2,6%), não sendo comparável o valor atribuído às regiões autónomas (0,8% do
total) por apresentarem um modelo de financiamento diferenciado. De notar que
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40,8% da despesa não está regionalizada, prendendo-se, sobretudo, de acordo com o
relatório da Proposta de Orçamento, com os investimentos na área dos programas
operacionais de Sociedades de Informação e Governo Electrónico, de Investigação Científica,
e de Transportes (87%, 86% e 34% dos valores dos respectivos programas não se encontram
regionalizados).

Foram assinados no passado dia 17 de Outubro, pelos comissários europeus para a
Política Regional e para o Emprego, Assuntos Sociais e Igualdade de Oportunidades e pelos
ministros portugueses do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento
Regional e do Trabalho e da Solidariedade Social, os Programas Operacionais do QREN
2007-2013.
Os primeiros avisos de abertura de concurso a sistemas de incentivos no âmbito do
QREN foram divulgados no dia 15 de Novembro.

Através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 169/2007, de 19 de Outubro
foram criadas as estruturas de missão responsáveis pelo exercício das funções de
Autoridade de Gestão dos Programas Operacionais regionais do continente no
âmbito do QREN, designados os seus responsáveis e definido o respectivo estatuto.

Na reunião de Conselho de Ministros de 31 de Outubro foi aprovada uma Resolução
que nomeia o presidente e os vogais do conselho de administração da Agência para
o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP).

Política Social e Laboral

O Conselho de Ministros aprovou a criação do regime de protecção no desemprego
dos trabalhadores com contrato administrativo de provimento e contrato individual,
desde que sejam abrangidos pelo regime de protecção social da função pública.
Também em Conselho de Ministros foram alterados os regimes de mobilidade da
Administração Pública e o da aposentação. No primeiro caso a alteração tem em vista a
criação de um regime mais favorável de licença extraordinária para quem solicite a colocação
em mobilidade especial. No que se refere ao regime da aposentação, a alteração vai no
sentido de diminuir progressivamente o tempo de serviço para a solicitar, dos actuais 36 anos
para 15 anos.
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Iniciadas as negociações com as três estruturas sindicais da administração pública
relativamente aos aumentos salariais para o próximo ano, o sindicato dos Quadros
Técnicos do Estado e a Frente Comum, com vista à reposição do poder de compra e a
uma maior aproximação dos níveis remuneratórios europeus, apresentou propostas de
aumentos salariais de 3,5 e 5,8 por cento para 2008. Por seu lado, o Governo fez
uma proposta de 2,1 por cento de aumento salarial.

Foi criada, para funcionar até ao final de 2009, a comissão de acompanhamento da
evolução da retribuição mínima mensal garantida (RMMG), que fará a análise e
monitorização dos impactes da evolução da RMMG e emitirá um parecer anual sobre
a actualização desta remuneração para o ano seguinte. Esta comissão tripartida é
composta por representantes dos parceiros sociais com assento na Comissão Permanente de
Concertação Social e do Governo.
Com a existência de um novo indexante de apoios sociais como referencial de actualização e
cálculo das prestações sociais, a RMMG passa a ser essencialmente um instrumento de
política salarial e de rendimentos.

De acordo com dados do Instituto de Informática da Segurança Social (IISS), de Janeiro a
Setembro de 2007, a Segurança Social indeferiu 22.764 pedidos de subsídio de
desemprego, tendo, em igual período do ano passado, recusado apenas 4.218
pedidos. O IISS associa a quadruplicação das recusas à nova lei relativa a esta prestação
social, com regras mais apertadas e inflexíveis com os beneficiários, bem como, à nova
aplicação informática que permite cruzar dados e detectar fraudes (como é o caso da
sobreposição do subsídio com salário).

Do balanço do Programa Viável relativo ao 3.º trimestre de 2007, resulta que, após
nove meses de actividade, foram celebrados acordos com 18.379 contribuintes,
englobando um valor em dívida de 383.834.640 €. Com estes resultados foram já
superados os objectivos inicialmente traçados para 2007 no que se refere ao montante de
dívida em regularização.

O Conselho de Ministros aprovou uma Resolução que enquadra as medidas de
reforma da formação profissional, anteriormente acordadas com os parceiros sociais,
pelas quais se pretende aumentar o acesso de jovens e adultos a oportunidades de
qualificação ao longo da vida e assegurar a relevância e qualidade do investimento
em formação. No âmbito deste novo enquadramento da formação profissional foi também
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aprovado o Sistema Nacional de Qualificações, do qual faz parte o Quadro Nacional de
Qualificações,

o

Catálogo

Nacional

de

Qualificações

e

a

Caderneta

Individual

de

Competências.

A Ministra da Educação, Maria de Lurdes Rodrigues, apresentou os resultados
escolares do Ensino Secundário 2006/2007, indicando uma quebra de sete pontos
percentuais na taxa de insucesso escolar ao longo do último ano lectivo. Registaramse igualmente resultados positivos ao nível das saídas precoces do sistema educativo. A
percentagem de jovens entre os 18 e os 24 anos que não concluíram o ensino secundário e
não frequentavam qualquer acção escolar ou de formação baixou de 39,2% para 36,3%.
O reforço do investimento nos cursos de educação formação (CEF) e nos cursos
profissionalizantes (que registaram um acréscimo de cerca de 23 mil alunos) tem
sido factores determinantes na quebra do abandono escolar.

Apesar desta evolução, conclui-se do relatório anual da Comissão Europeia sobre o
cumprimento dos objectivos comuns definidos na Estratégia de Lisboa na área da
Educação e Formação 2010, que Portugal continua a registar as taxas de frequência
escolar e de formação ao longo da vida mais baixas do espaço europeu. Conclui-se
ainda neste relatório que os Estados-membros deverão redobrar os seus esforços para atingir
as metas definidas naquele Programa.

Privatizações e Empresas Públicas

No âmbito da implementação do Programa de Reprivatizações para o biénio 2006-2007, foi
aprovada a sétima fase de reprivatização do capital social da EDP – Energias de
Portugal, S. A., sociedade aberta, que será efectuada por intermédio de emissão de
obrigações susceptíveis de permuta ou reembolso com acções representativas do capital
social da EDP, a emitir pela Parpública, Participações do Estado, SGPS, S. A., até a um
montante que não exceda 5% do capital social da empresa.
As condições da operação serão definidas posteriormente por Resolução do Conselho de
Ministros.

Sistema Monetário e Financeiro

Na sua última avaliação da economia portuguesa ao abrigo do artigo 4º, divulgada em
Outubro, o FMI considerou que o sistema financeiro nacional parece ter aguentado
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relativamente bem as recentes tensões nos mercados financeiros internacionais,
permanecendo sólido e bem supervisionado, embora persistam alguns riscos
associados ao elevado endividamento das famílias e empresas. De qualquer modo, o
Fundo salientou que o crédito malparado continua em níveis reduzidos e as últimas simulações
realizadas apontam para uma elevada resistência do sistema financeiro a perturbações
macroeconómicas severas, além de que o Banco de Portugal tem vindo a fortalecer a sua
capacidade de supervisão em linha com as recomendações apontadas, com destaque para a
adopção de um novo sistema de classificação de risco.

2. Economia Monetária e Financeira
2.1. Taxas de Juro

TAXAS

Euribor

Obrigações do Tesouro

6 meses

12 meses

5 anos

10 anos

06: III

3,567

3,716

3,71

3,89

06: IV

3,853

4,028

4,01

4,13

07: I

4,043

4,177

4,07

4,20

07: II

4,315

4,528

4,59

4,75

07: III

4,759

4,726

4,27

4,56

Agosto 07

4,764

4,781

4,25

4,50

Setembro 07

4,759

4,726

4,27

4,56

Outubro 07

4,606

4,599

4,16

4,24

5 Outubro 2007

4,725

4,683

4,11

4,25

12 Outubro 2007

4,653

4,647

4,24

4,40

19 Outubro 2007

4,634

4,628

4,08

4,21

26 Outubro 2007

4,590

4,562

4,01

4,14

31 Outubro 2007
4,606
4,599
4,16
4,24
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 Outubro acentuou-se o movimento de descida das taxas de juro no mercado
monetário europeu (recuando para os níveis de Julho), que reflecte não só a gradual
normalização das condições de liquidez depois da crise observada nos meses de Verão
mas também a perspectiva de que a margem do BCE para voltar a subir as taxas de
referência é cada vez menor em face da apreciação significativa do euro. A redução
das taxas Euribor fez-se sentir com maior intensidade nas maturidades mais curtas (25
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pontos base, no caso da Euribor a 1 mês, face a 12,7 p.b. na Euribor a 12 meses),
conduzindo a um aumento da inclinação da curva de rendimentos, que passou a estar
praticamente horizontal entre os 3 e os 12 meses. Com efeito, no dia 31 de Outubro as taxas
Euribor a 3, 6 e 12 meses estavam muito próximas de 4,6% (mais 44,5 p.b. que no prazo de
1 mês). Os valores das taxas Euribor a 3 e 6 meses parecem estar ainda empolados
pela falta de liquidez nesses segmentos, dado que incorporam a expectativa de uma
subida de 50 p.b. das taxas de referência do BCE nesse horizonte temporal, algo que
se afigura pouco plausível no actual enquadramento.

As yields do mercado secundário de dívida pública nacional recuaram de forma
ligeira no mês de Outubro, em sintonia com a evolução nos mercados europeu e
norte-americano, influenciados pela perspectiva de abrandamento económico nos Estados
Unidos. As yields dos títulos do Tesouro nacional a 5 e 10 anos diminuíram 3 e 9 p.b. em
comparação de final de mês, respectivamente, para 4,24% e 4,47%, tendo chegado a atingir
os níveis mínimos desde Março no decurso do mês (3,98% e 4,12%). Este comportamento
provocou uma atenuação ligeira da inclinação da curva de rendimentos entre as maturidades
de 5 e 10 anos face ao final de Setembro.

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 Outubro)
Seg, 1

Sexta, 5

Seg, 8

Sexta, 12

Seg, 15

Sexta, 19

Seg, 22

Sexta, 26

Seg, 29

12.140,64 12.658,43 12.647,83 12.815,18 12.731,42 12.748,04 12.623,92 12.894,48 12.983,55

Quarta, 31
13.005,46

Em Outubro assistiu-se a uma subida acentuada do principal índice accionista
português, recuperando a maior parte do valor perdido nos dois meses precedentes.
A nova proposta de fusão no sector bancário nacional, desta vez de iniciativa do BPI, foi
um dos principais factores a impulsionar o índice PSI-20, que registou uma das maiores
valorizações na Europa (8,2%, após recuos de 5,4% em Agosto e também Setembro).
O valor negociado aumentou 20% face a Setembro e cerca de 85% em termos
homólogos, para o que contribuiu a movimentação associada ao anúncio de fusão, elevando
para quase 45 mil milhões de euros o total acumulado no ano, valor que ultrapassa o
máximo histórico registado em 2000 quando ainda faltam dois meses para o final de
2007.
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O início do mês ficou marcado pelo reforço significativo da posição do BPI no BCP,
suscitando imediatamente rumores de uma fusão, que viria a ser proposta pelo BPI na
segunda quinzena de Outubro. O PSI-20 subiu perto de 4% logo na primeira semana de
Outubro, valorizando depois mais 4% até ao final do mês, para próximo de 13 mil
pontos (valor ainda abaixo do máximo de mais de 7 anos registado em 17 de Julho).
O BCP foi o título do PSI-20 com a segunda maior valorização mensal (14,8%), logo a
seguir à Jerónimo Martins (18,8%), que continuou a beneficiar de recomendações de
compra. Também se destacou o ganho de 14,7% na Soares da Costa, na sequência da
apresentação de plano estratégico da empresa para os próximos anos, e as subidas acima de
10% na Altri, na Sonae SGPS e na Sonae.com, esta última impulsionada pelo interesse
manifestado na PTM e a possibilidade de vir a adquirir abaixo do valor que teria pago se a
oferta de aquisição lançada sobre o Grupo PT se tivesse concretizado.
Com efeito, a PTM continuou a desvalorizar-se devido ao processo de autonomização da PT
(previsto para Novembro), que tem sido avaliado como particularmente negativo para aquela
empresa. Depois de uma perda de 13% em Setembro, a PTM recuou mais 10,1% em
Outubro, que constituiu o pior desempenho ente os títulos do PSI-20. Apenas mais
dois títulos evidenciaram um comportamento negativo em Outubro: a PT desvalorizou-se 5%
e a Semapa 2%.

3. Economia Real
3.1. Actividade Económica Global

De acordo com a estimativa rápida do INE, o PIB nacional cresceu 1,8% no terceiro
trimestre de 2007 face ao período homólogo, abrandando ligeiramente em relação
ao valor registado no trimestre anterior (1,9%). No entanto, a variação em cadeia
terá sido nula.

Segundo o indicador coincidente de actividade económica do BdP, ter-se-á registado
uma estabilização do ritmo de crescimento, em termos reais, face ao mês anterior.
No conjunto do terceiro trimestre de 2007, o tvh do indicador situou-se em 2,2% acelerando
0,2 p.p. face período anterior. O indicador continua, deste modo, no valor máximo registado
desde meados de 2004.

O Indicador de clima económico do INE – Indicador compósito que sintetiza a
informação qualitativa referente aos principais ramos de actividade – recuperou de
forma muito ligeira em Outubro, situando-se ligeiramente abaixo do valor registado
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em Junho que foi o máximo dos últimos cinco anos. Este indicador permanece abaixo da
sua média de longo prazo.
Em termos de indicadores sectoriais, a evolução foi essencialmente positiva.
No que respeita ao indicador de confiança da indústria transformadora, verificou-se,
pelo segundo mês consecutivo, uma recuperação. A melhoria registada fica-se a dever à
continuação das apreciações relativas dos stocks dos produtos acabados (indiciando uma
redução dos mesmo) e à interrupção do movimento de deterioração que vinha a ser
registado, no último trimestre, na procura global. As perspectivas de evolução das
exportações diminuíram em relação ao trimestre antecedente, mantendo-se no entanto numa
patamar relativamente elevado, se considerarmos a evolução dos últimos cinco anos. O
indicador de confiança para a Construção e Obras Públicas prolongou o movimento
ascendente que teve início no princípio do ano. No mês de Outubro, o comportamento
deste indicador é explicado pela melhoria das opiniões sobre as carteiras de encomendas,
uma vez que as perspectivas de emprego estabilizaram no valor máximo desde Julho de
2002. Em relação ao indicador de confiança do Comércio, foi constatada uma
aceleração do processo de recuperação, mas ainda insuficiente para anular a
degradação observada de Maio a Agosto. Neste mês, o andamento deste índice foi
condicionado pela diminuição esperada nos stocks, já que as perspectivas de encomendas a
fornecedores se apresentaram ascendentes, nos últimos dois meses. Realce-se o facto que
tanto o indicador de confiança da Construção como o do Comércio se encontram abaixo da
sua média de longo prazo. Contrastando com os restantes sectores, o indicador de
Confiança referente aos Serviços deteriorou-se ligeiramente. Por contraponto ao mês
anterior, esta regressão deve-se essencialmente ao agravamento das perspectivas sobre a
actividade corrente e a carteira de encomendas de curto prazo.
Em termos de variação homóloga, apenas o indicador relativo ao comércio
apresenta uma evolução negativa.

3.2. Procura Interna

Os

dados

recentemente

disponibilizados

para

os

principais

indicadores

de

conjuntura apontam para um abrandamento do consumo privado, após a ligeira
melhoria verificada no mês anterior. Em relação ao investimento, os dados
disponibilizados demonstram uma quebra de dinamismo, apesar de alguns sinais
positivos verificados em alguns indicadores.
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3.2.1. Consumo

Fonte
Indic. Confiança dos Consumidores

(1)

INE

Venda de automóveis não comerciais
Importações de bens de consumo

(2)

Procura interna de bens de consumo

(1)

Volume de negócios do comércio retalho

07:
II

07:
III

JunJul07
07
-32,01 -32,70 -33,23 32,87 -33,20

BdP

-5,43

-4,40

-1,90

INE

0,04

0,08

0,06

1,60

1,07

0,50

INE
(3)

07:
I

INE

6,60

Ago07
-34,57

Set07

Out07
-35,50 36,76

23,90

-0,10

4,80

6,83
9,82
-25,11 -23,78 -23,44 21,33 -22,67

15,53

16,57

2,60

0,40

-20,00
1,30

-

-20,67 20,33
-0,90

-

(4)

Crédito ao consumo
BdP
11,67 11,50 11,37 12,40 12,10
12,60
Taxas de variação face ao período homólogo do ano anterior, em percentagem (salvo indicação em contrário);
(1) Inquéritos de Conjuntura aos Consumidores e à Indústria Transformadora; saldo de respostas extremas (média
móvel de 3 meses);
(2 Taxa de variação em temos nominais (Média Móvel de 3 meses).
(3) Taxa de variação em termos reais; índices corrigidos dos dias úteis;
(4) Valores corrigidos de reclassificações e de operações de titularização de crédito.

De acordo com os mais recentes dados, o consumo privado registou, entre Agosto
meados de Setembro, resultados díspares nas suas diversas rubricas. Em relação ao
cômputo geral deste agregado da procura interna observou-se, no terceiro trimestre
de 2007, uma ligeira melhoria na categoria dos bens duradouros, mas foi verificada
uma deterioração nos bens de consumo corrente.
Na despesa real das famílias em consumo de bens de consumo duradouro, verificou-se uma
estabilização nos dois últimos trimestres, em termos homólogos. A despesa em automóveis
recuperou da perda relativa assistida no mês passado, mas cresceu a um ritmo bem menor
do verificado no segundo trimestre de 2007 (este consumo acima do normal poderá ser
explicado pelas alterações esperadas na tributação sobre veículos que entraram em vigor em
Julho).
No que toca à despesa das famílias em bens de consumo corrente, os dados para o comércio
a retalho (deflacionadas e corrigidas dos dias úteis) demonstram uma diminuição, em termos
homólogos, de 0,9% rectificando a expectativa de possível aceleração no terceiro trimestre.
Acrescente-se que a variação do mês de Setembro veio reforçar o movimento de
desaceleração nesta componente que se tem vindo a observar ao longo de todo o ano.
Relativamente à despesa em serviços correntes finais, os indicadores do comércio a retalho
evidenciam um abrandamento homólogo nominal em relação ao trimestre anterior muito por
culpa da performance do mês de Setembro, que veio contrariar os indícios dos dois meses
anteriores.
Finalmente quanto aos indicadores prospectivos de consumo privado, o indicador de
confiança voltou a agravar-se em Outubro, em resultado do contributo negativo de
todas as suas componentes.
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Esta deterioração deveu-se essencialmente ao agravamento das expectativas quanto à
situação económica do país e quanto ao nível de desemprego nacional. É relevante ainda
registar que, em Outubro, se verificou o valor mínimo de poupança desde há cinco anos.

3.2.2. Investimento

Fonte

07:
I

07:
II

Indicador de FBCF

INE

-2,90

-1,60

-

4,9

8,7

6,5

-

Vendas de veículos comerciais

BdP

0,87

6,20

15,63

107

-19,5

-18,1

-18,6

(1)

07:
III

Jun07

Jul07

Ago07

Set07

INE

8,81

10,64

-

12,93 13,55

15,12

-

Índice produção bens de investimento

INE

5,95

5,88

3,68

-0,56

5,92

-4,00

-0,19

Vendas de cimento

BdP

-4,13

-2,50

-2,20

-5,3

5,8

-1,1

0,4

Índice de Produção na Construção
Crédito para compra de habitação (2)

INE

-6,82

-5,72

-5,34

-5,61

-0,53

-2,26

-4,68

INE

9,43

9,37

-

9,00

8,9

8,9

-

BdP

10,57

10,67

-

11.2

12

11.4

-

Importações bens de investimento

Crédito às sociedades não financeiras

(2)

(3)

Valor de obras públicas adjudicadas
BdP
50,57
49,34
76,13 46,22
Taxas de variação face ao período homólogo do ano anterior, em percentagem (salvo indicação em contrário);
(1) Média móvel a 3 meses da taxa de variação em termos nominais; exclui material de transporte.
(2) Valores corrigidos de reclassificações e de operações de titularização de crédito.
(3) Taxa de variação acumulada no ano face ao período homólogo do ano anterior.

A informação mais recente referente à formação bruta de capital fixo (FBCF) indica
a continuação do movimento de alguma perda de dinamismo verificado no mês
anterior nesta rubrica da despesa agregada.
Não obstante, é de realçar que o indicador sintético da FBCF do INE, no terceiro
trimestre de 2007, indicia finalmente uma recuperação face aos desanimadores
resultados desde 2004.
Quanto ao investimento em construção e obras públicas, os indicadores quantitativos
apontam para uma redução menos acentuada que em períodos anteriores.
Os indicadores de produção qualitativos (inquéritos ao empresários que operam no sector)
prolongaram o movimento ascendente iniciado em Janeiro, registando o máximo dos últimos
cinco anos. Em Outubro, a melhoria observada na confiança dos empresários deveu-se
principalmente às perspectivas mais optimistas quanto ao emprego no sector e à carteira de
encomendas a médio prazo.

No material de transporte, observou-se um ligeiro agravamento comparativamente com o
mês anterior. Após um segundo trimestre de 2007 de elevado ritmo de expansão nesta
rubrica, assiste-se a um movimento de correcção explicado pela anterior antecipação de
comportamento de compra devido à recente modificação tributária.
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No que toca a perspectivas para o investimento empresarial, saliente-se a
manutenção da trajectória ascendente do indicador de confiança da indústria
transformadora. A informação adicional recolhida permitiu apurar, em Outubro, a mais alta
utilização da capacidade produtiva (destacando-se o agrupamento dos bens intermédios)
desde Julho de 2001 (82,3%) culminando a evolução positiva de há já cinco trimestres
consecutivos. A recuperação do investimento empresarial parece, no entanto, continuar a
beneficiar mais as importações que a produção doméstica de bens de investimento.
No período em destaque, assistiu-se também um abrandamento na concessão de
crédito às empresas, que poderá ser explicado pelas recentes restrições nas condições de
acesso ao crédito. Destaque-se o aumento dos spreads, a redução da maturidade dos
financiamentos e a exigência do reforço das garantias.

3.3 Comércio Internacional

Jan-Ago 06

Jan-Ago 07

∆ 07/06

Saída (Fob)

22.543,1

24.699,8

9,6%

Entrada (Cif)

34.949,0

36.515,4

4,5%

Saldo

-12.405,9

-11.815,6

-4,8%

64,5%

67,6%

-

Total

Taxa de Cobertura
União Europeia a 27
Expedição

17.524,7

18.991,7

8,4%

Chegada

26.150,2

27.401,0

4,8%

Saldo

-8.625,5

-8.409,3

-2,5%

67,0%

69,3%

13,7%

Taxa de Cobertura
Países Terceiros
Exportação

5.018,5

5.708,2

Importação

8.798,8

9.114,4

3,6%

Saldo

-3.780,3

-3.406,2

-9,9%

57,0%

62,6%

-

Taxa de Cobertura
(em milhões de euros)

No cômputo dos primeiros oito meses de 2007, o défice comercial de Portugal
estabeleceu-se em 11.815,6 milhões de euros, montante que traduz uma melhoria
de 4,8% face a igual período do ano anterior. Desde o início do ano até Agosto, as
saídas registaram um aumento de 9,6% e as entradas apenas de 4,5%. Esta evolução
permitiu uma evolução positiva no saldo comercial, durante todo o ano assim como melhorar
a taxa de cobertura em 2,3 p.p., progredindo para 69,3%.
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Procedendo a uma análise do comércio internacional por grandes categorias
económicas deve-se realçar, no período em questão, o decréscimo de 13,4%
registado nas importações da categoria dos combustíveis e lubrificantes e também
os fortes crescimentos nas entradas de bens alimentares em 14,3% e de 9,4% dos
Fornecimentos Industriais. Por outro lado, nas saídas, deve-se sublinhar o elevado
crescimento face a 2006 das categorias de máquinas (18,9%), dos produtos
alimentares (14,7%) e finalmente dos fornecimentos industriais (12,8%). É
importante notar que o segmento de combustíveis e lubrificantes apresentou menor peso
tanto no contexto das entradas (13% face a 17% em igual período em 2006) como das saídas
(2% comparativamente com os 5 % em período homólogo).
Tendo em conta a repartição por mercados geográficos, verifica-se que os países
terceiros continuam a ganhar importância no contexto das transacções comerciais
internacionais portuguesas. De Janeiro a Agosto, as exportações registaram um
crescimento de 13,7% e as importações de 3,6%. Esta evolução favorável permitiu reduzir o
défice da balança comercial com os países não pertencentes à UE (que já representam
aproximadamente 24% das trocas internacionais totais) em cerca de 5,6 p.p. perfazendo uma
taxa de cobertura de 62,6%. Em relação ao comércio intracomunitário, saliente-se que em
todos os meses de 2007 se registaram taxas de variação homóloga positivas nas expedições,
contribuindo para uma melhoria da balança comercial com os países da União (passando a
taxa de cobertura para 69,3% quando era 67% em igual período do ano transacto).

3.4. Conjuntura na Indústria

De acordo com o INE, o índice de produção industrial manteve uma variação
homóloga de 1,4% em Setembro, o que não impediu um novo abrandamento em média
anual (0,3 pontos, para 3,2%). O crescimento homólogo da produção permaneceu
praticamente

inalterado

no

terceiro

trimestre

(tvh

de

1,6%),

travando

a

desaceleração verificada no trimestre precedente (2,5 pontos, para 1,7%). Numa
análise por ramos, a indústria transformadora registou uma diminuição da taxa de
crescimento de 3,6% para 2,5% no terceiro trimestre, movimento que foi compensado
pela atenuação das perdas nas indústrias de electricidade, gás e água (de uma tvh de -11,3%
para -5%) e, em menor medida, pelo reforço do crescimento nas indústrias extractivas (para
10%).
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ÍNDICES DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
(Variação homóloga, %)
10
8

INDÚSTRIA GERAL

6
4
2
0

INDÚSTRIA
TRANSFORMADORA

-2
-4
-6
-8

Set-07

Ago-07

Jul-07

Jun-07

Mai-07

Abr-07

Mar-07

Fev-07

Jan-07

Dez-06

Nov-06

Out-06

Set-06

Ago-06

Jul-06

Jun-06

Mai-06

Abr-06

Mar-06

Fev-06

Jan-06

Dez-05

Nov-05

Out-05

Set-05

-10

No detalhe dos dados por agrupamentos, destaca-se sobretudo o bom andamento
da produção nas indústrias de bens intermédios, que voltaram a apresentar uma
subida homóloga próxima de 6% no terceiro trimestre (apesar do abrandamento para
3% em Setembro). Nos restantes agrupamentos, as indústrias da energia evidenciaram uma
atenuação significativa do ritmo de perda (5,3%, após 10% no trimestre de Abril e Junho), o
que permitiu contrariar o comportamento menos favorável da produção nas indústrias de
bens de consumo (tvh de -0,5%, após 1,1% no segundo trimestre) e de bens de capital (de
2,5% para 0,5%). Em termos de variação média anual, a evolução da produção em Setembro
caracterizou-se por uma quebra nas indústrias da energia (0,2%, após uma subida de igual
intensidade em Agosto) e um abrandamento nos restantes agrupamentos (para 5,2% nos
bens intermédios, 2,7% nos bens de capital e 1,4% nos bens de consumo).
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ÍNDICE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Índice Geral
Industria Extractiva

06: III

06: IV

07: I

07: II

07: III

Jul-07

Ago-07

TVH

TVM 12m

3,7

4,3

4,2

1,7

1,6

2,0

1,4

1,4

2,9

-12,2

-9,8

8,0

5,5

10,0

5,7

16,6

7,8

2,9

Set-07

Ind. Transformadora

3,6

2,5

4,6

3,6

2,5

2,9

2,8

1,7

3,2

Electric., Gás, Água

6,2

18,2

1,5

-11,3

-5,0

-5,1

-8,0

-2,0

0,9

Por grandes agrupamentos:
Bens de Consumo

2,4

1,9

3,0

1,1

-0,5

-1,6

-1,1

1,2

1,4

Bens Intermédios

4,4

3,0

6,2

5,9

6,0

6,2

8,8

3,0

5,2

Bens de Capital

2,8

1,0

5,9

2,5

0,5

4,5

-3,9

1,0

2,7

Energia

5,1

14,6

-0,1

-10,0

-5,3

-4,8

-8,3

-2,8

-0,2

Fonte: INE ; Corrigido dos dias úteis; Base: 2000=100
Taxas de variação 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 -6,1%
em Setembro), de têxteis (-3,9%), de máquinas e equipamento (-2,6%), de produtos
químicos (-0,6%), de produtos petrolíferos (-5,4%), de pasta e papel (-1,1%) e do vestuário
(-0,4%);

1

a quebra de produção nas indústrias de reciclagem (tvm 12m de -0,1% em

Setembro, face a uma variação nula em Agosto);
(ii) o abrandamento da produção nas indústrias de equipamento eléctrico e óptico (de uma
tvm 12m de 17,3% em Agosto para 16% em Setembro), do tabaco (de 7,4% para 5,2%),
metalúrgicas de base (de 4,7% para 4%), de mobiliário (de 1,1% para 1%), de madeira e
cortiça (de 4% para 3,8%) e alimentares (de 6,6% para 5,5%).

Quanto a comportamentos positivos, salienta-se:
(i) a aceleração da produção nas indústrias de borracha e plásticos (de uma tvm 12m de
8,6% em Agosto para 9,3% em Setembro) e de minerais não metálicos (de 0,5% para
0,8%);
(ii) a manutenção do andamento positivo nas indústrias de material de transporte (tvm 12m
de 13,1% em Setembro)

1

Note-se que as indústrias de vestuário não chegaram a verificar uma variação média anual

positiva em Agosto, como indicavam os anteriores dados.
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PRODUÇÃO E PROCURA NA INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
Média Móvel de 3 meses - s.r.e.
20
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Dez-03
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-50

Já em Outubro, o inquérito à Indústria Transformadora deu conta de uma descida
ligeira das avaliações da produção corrente (para o nível mais baixo desde Março),
ainda compatível com o crescimento da produção no ramo. A apreciação da carteira de
encomendas global também se situou a um nível inferior ao de Setembro, reflectindo o recuo
significativo na componente doméstica (para o mínimo desde Março), que vinha a recuperar
de forma gradual. O saldo de respostas da procura externa manteve-se num nível
historicamente elevado, sugerindo algum optimismo quanto ao andamento próximo
das vendas para o exterior, que têm evoluído de forma menos favorável (ver a análise do
volume de negócios mais abaixo). Na apreciação do nível de existências, a informação
prestada apontou para o recomeço do processo de acumulação de stocks (após dois
meses de descida rápida), o que favorece o aumento da produção.

Tendo em conta a desagregação dos dados por tipo de bens produzidos, a revisão em baixa
das avaliações de produção corrente em Outubro apenas não abrangeu as indústrias
de equipamento automóvel. De acordo com os dados, o recuo acentuado das
apreciações da procura interna teve origem nas indústrias de bens intermédios, que
também contribuíram de forma decisiva para evolução das respostas sobre os stocks no
conjunto da indústria transformadora. No que toca à procura externa, destacou-se a
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melhoria das apreciações nas indústrias de bens de consumo, compensando a revisão
em baixa das avaliações nas indústrias de bens intermédios.

No caso do volume de negócios, a trajectória de abrandamento que marcou o
período de Abril a Junho prolongou-se no terceiro trimestre (tvh de 3,7%, incluindo
uma quebra de 0,5% em Setembro, após 5,5% e 7,2% nos dois trimestres anteriores) em
reflexo da menor progressão dos preços à saída de fábrica, que contrariou o efeito de
redução de stocks.
A evolução menos favorável das vendas no terceiro trimestre traduziu o menor
dinamismo do mercado externo (tvh de 0,3%, menos 6,9 pontos que no segundo
trimestre), que passou a registar um desempenho inferior ao mercado doméstico,
onde se manteve a trajectória de aceleração gradual. Em termos de variação média
anual, contudo, o comportamento do mercado externo permaneceu o mais favorável no mês
de Setembro (subida de 8,5% face a 4,1% no mercado nacional).

Por agrupamentos, o efeito de redução dos stocks apenas foi dominante nas
indústrias de bens de consumo, as únicas que evidenciaram uma aceleração
homóloga das vendas no terceiro trimestre (de 2,8% para 4,4%), não obstante a quebra
de 0,6% registada em Setembro. O crescimento das vendas reduziu-se para 3,7% no
agrupamento de bens intermédios (após 9,3% no segundo trimestre) e 8,4% nos bens de
investimento (menos 4,1 pontos). As indústrias da energia permaneceram em quebra, mas
bastante menos acentuada (descida de 1,7%, após 7,6% no segundo trimestre).

No que se refere a perspectivas, o último inquérito à indústria transformadora
sugere a manutenção de um crescimento moderado da produção e alguma
recuperação na dinâmica dos preços, que poderá ajudar à retoma das vendas. Como
principais factores de suporte ao andamento da produção destacam-se o dinamismo das
indústrias de bens intermédios (com efeito indutor sobre o resto da indústria), o início do
processo de reconstituição de stocks e a avaliação ainda bastante favorável da carteira de
encomendas. Em particular, a apreciação historicamente elevada da procura externa sugere a
expectativa de uma recuperação das vendas no exterior.
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ÍNDICE DE EMPREGO INDUSTRIAL
(Variação homóloga, %)
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No terceiro trimestre continuou a atenuar-se o ritmo de quebra homóloga do
emprego na indústria, situando-se no valor mais baixo dos últimos seis anos (1,1%,
menos 0,6 pontos que no trimestre anterior). Em Setembro, a perda do emprego reduziu-se
para 0,8% em variação homóloga e 1,9% em média anual, valores um pouco inferiores aos
evidenciados no índice de horas trabalhadas, denotando uma quebra ligeira da ocupação
laboral na indústria.

3.5. Preços
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3,0
3,0
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2,9
Fontes: INE; Banco de Portugal
Taxas de variação percentual face ao período homólogo do ano anterior, salvo outra indicação

Em Outubro, o IPC registou uma variação em cadeia de 0,5%, acelerando 0,1 p.p.
em relação ao mês anterior. Como reflexo da evolução em cadeia, a taxa de variação
homóloga (tvh) situou-se em 2,6%, mais 0,5 p.p. relativamente a Setembro. Não
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obstante, a taxa de variação média dos últimos doze meses manteve-se estável,
pelo segundo mês consecutivo, nos 2,4%.

No respeitante ao quadro de evolução dos preços em Setembro (último mês com
informação mais completa), a manutenção da tvh do IPC em 2,1% coincidiu
exactamente com tvh do indicador da inflação subjacente (medido pelo índice total
excepto produtos alimentares não transformados e energéticos). Verificou-se, em
Setembro, uma aceleração de 0,6 p.p. na tvh dos bens alimentares transformados (atingindo
os 3,5% neste mês). Nas restantes componentes da inflação subjacente, assistiu-se pelo
contrário a uma redução da tvh comparativamente com Agosto, tendo os bens industriais não
energéticos crescido a uma tvh de 0,7% (0,3 p.p. abaixo do crescimento médio na zona euro)
e a tvh do preço dos serviços a uma tvh de 2,9% (praticamente idêntica ao registado no mês
anterior). As rubricas da componente mais volátil da inflação tiveram um comportamento
distinto entre si. A tvh dos preços dos bens alimentares não transformados reduziu-se em 0,4
p.p., passando para 1,3%. Por seu lado, observou-se uma aceleração da tvh do preço dos
bens energéticos, atingindo o patamar mais elevado desde Dezembro de 2006 (3,1%).
A ligeira descida de 0,1 p.p. na medida de tendência de fundo da inflação nacional
conduziu à redução do diferencial da taxa de inflação subjacente entre Portugal e a
zona euro para 0,3 p.p. Este resultado ficou a dever-se ao andamento muito favorável dos
preços dos bens industriais não energéticos em Portugal, que crescendo a um ritmo inferior
em cerca de 0,3 p.p., permitiram melhorar este diferencial em relação à zona do euro. Este
comportamento vem reforçar a tendência de descida a que se assistido durante o corrente
ano.
Para os próximos meses, é de esperar um efeito desfavorável dos preços dos
produtos energéticos nas taxas homólogas da inflação. O facto das matérias-primas
terem vindo a aumentar consecutivamente de preços, assim como a aparente
tendência

de

apreciação

nos

produtos

alimentares,

reforçaram

também

substancialmente as pressões para a subida dos preços dos produtos em geral nos
meses que se avizinham.
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3.6. Conjuntura de Pagamentos com o Exterior

2004

2005

2006
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1.964
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-4.444

1.517

3.079
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-370

s.s.

De Portugal no exterior

-6.318

-1.671

-2.796

-1.841

-3.435

86,6%

Do exterior em Portugal

1.874

3.188

5.875

4.157

3.065

-26,3%

Investimento Directo

Investimento de Carteira

29

-1.191

2.645

-8.183

6.139

s.s.

Activos

-10.937

-15.975

-6.662

-9.001

-6.757

-24,9%

Passivos

10.966

14.784

9.306

818

12.896

1476,5%

Outro Investimento

12.509

11.990

4.626

14.071

1.462

-89,6%

Activos

837

-324

-14.573

-3.458

-11.200

223,9%

11.672

12.314

19.199

17.529

12.662

-27,8%

-72

-164

-257

-245

331

s.s.

1.533

1.431

1.919

1.839

796

-56,7%

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

1.326

-787

-694

-11,8%

Passivos
Derivados Financeiros
Activos de Reserva

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

Segundo informação provisória do Banco de Portugal, o défice da Balança Corrente
reduziu-se 8,8% em termos homólogos no período de Janeiro a Agosto, situando-se
em 8981 m.e.. A balança de serviços foi a que mais contribuiu para a melhoria do
saldo corrente (alargamento do excedente em 1057 m.e.), seguida pelas balanças de
mercadorias (redução do défice em 518 m.e.) e de transferências correntes (reforço de 258
m.e. no saldo positivo). O comportamento favorável daquelas componentes contrariou a
acentuação do saldo negativo da balança de rendimentos (em 962 m.e.).

No caso da balança de Capital, que reflecte de forma aproximada as entradas líquidas de
fundos comunitários, os dados até Agosto evidenciaram um aumento homólogo de
56,8% no saldo excedentário, que se cifrou em 1319 m.e..
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Em conjunto, as balanças corrente e de capital apresentaram um défice de 7662 m.e.,
significando uma redução de 1349 m.e. (15%) face aos oito primeiros meses de 2006.

A diminuição das necessidades de financiamento da economia nacional implicou o
recuo do saldo positivo da Balança Financeira (também perto de 15%), com origem nas
componentes de investimento directo líquido e de “outro investimento”. No caso do
investimento directo, os dados mostraram uma quebra do saldo (para -370 m.e., após
2316 nos oito primeiros meses de 2006) como resultado do aumento dos fluxos de saída e,
em menor medida, da redução das entradas de investimento estrangeiro. A componente
“outro investimento” verificou uma descida muito acentuada do saldo excedentário
(12609 m.e.), que traduz o menor endividamento do sector financeiro no exterior. A
evolução das duas rubricas mais do que compensou a recuperação do saldo de investimento
de carteira (de -8183 m.e. nos oito primeiros meses de 2006 para 6139 em igual período de
2007).
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Principais sítios da Internet consultados
na elaboração do Relatório Mensal de Economia:

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

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