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Destaque:
Economia Internacional
(…) o Banco Central Europeu (BCE) deixou as suas taxas de juro de referência
inalteradas pela quinta reunião consecutiva (…) (Pag.5)

Os últimos resultados (…) apontam para uma nova descida do indicador de clima de
confiança dos agentes económicos que actuam na zona do euro. (Pag.9)

O Fundo Monetário Internacional e a Comissão Europeia admitem que as previsões
de Outono estão já ultrapassadas, havendo uma grande probabilidade que o
crescimento da zona euro seja inferior a 2% em 2008. (Pag.10-11)

A Reserva Federal reviu em baixa as suas previsões de crescimento económico e
inflação para 2007 e 2008 (…) (Pag.12)

(…) a informação mais recente (…) apontou para uma perda significativa de
dinamismo da economia norte-americana nos próximos meses. (Pag.14)

O euro registou o terceiro mês consecutivo de apreciação no câmbio com o dólar e a
libra, para o que contribuiu a perspectiva de redução dos diferenciais de taxas de
juro (…) (Pag.17)

Em Novembro assistiu-se a um recuo significativo dos principais índices accionistas
internacionais (…) (Pag.18)

Em Novembro assistiu-se a uma correcção em baixa nas cotações da generalidade
das matérias-primas, traduzindo os receios de abrandamento económico nos
Estados Unidos e Europa (…) (Pag.20)

A cimeira UE/China representou o início de uma nova atitude europeia face à China
mas revelou-se inconclusiva nas questões mais prementes (…) (Pag.22)

A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) prevê a
continuação da escalada de preços dos cereais durante o ano de 2008. (Pag.23)
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Economia Nacional
(…) a OCDE prevê que a economia portuguesa inicie uma fase de aceleração
moderada suportada no reforço da procura interna (…) (Pag.24)
O crescimento homólogo da despesa [pública] atenuou-se face à execução até
Outubro (…), reflectindo a quebra mais acentuada do investimento (…) e o
abrandamento da despesa corrente (…) (Pag.26)
(…) a Provedoria de Justiça denunciou diversas situações de abuso por parte dos
serviços fiscais (…) (Pag.27)
(…) o Partido Socialista apresentará um novo pacote legislativo com vista ao
levantamento do sigilo bancário (…) (Pag.28)

O

governo

encerrou

as

negociações

salariais

na

Função

Pública

fixando

a

actualização salarial para 2008 em 2,1% (…) (Pag.29)

As taxas de juro do mercado monetário europeu aumentaram na generalidade dos
prazos (…) (Pag.33)
O índice accionista nacional PSI-20 valorizou-se pelo segundo mês consecutivo em
Novembro (…) (Pag.34)
(…) o PIB português cresceu, em termos reais, 1,8% no terceiro trimestre de 2007
face ao período homólogo (…) (Pag.35)

(…) o contributo da procura interna [para o crescimento do PIB] aumentou,
essencialmente devido à recuperação do investimento (…) (Pag.36)

A taxa de desemprego manteve o mesmo valor do trimestre passado, ou seja, 7,9%
(…) (Pag.41)

O índice de produção industrial recuperou algum dinamismo no mês de Outubro (…)
devido a uma aceleração vincada na indústria transformadora (…) (Pag.42)

A taxa de variação homóloga [do IPC] situou-se em 2,8% (…) (Pag.47)
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ECONOMIA INTERNACIONAL

1. União Europeia / Zona Euro
1.1. Envolvente

Numa resolução sobre a globalização aprovada em plenário, o Parlamento Europeu
declarou-se favorável à “adopção de um conjunto equilibrado de princípios comuns
em matéria de flexigurança”, combinando flexibilidade e segurança para os trabalhadores
e os empregadores no mercado de trabalho. O Parlamento Europeu defendeu ainda a
independência do BCE na determinação da política monetária e na gestão da volatilidade dos
mercados financeiros mundiais.

A Comissão Europeia formalizou as suas propostas para a revisão intercalar da
Política Agrícola Comum. Uma das principais medidas previstas consiste na alteração do
cálculo das ajudas directas aos agricultores. A Comissão pretende que estas ajudas deixem de
ser calculadas em função de valores históricos individuais por agricultor, para passarem a ser
regionalizadas.

A Comissão Europeia aceitou as propostas de Viviane Reding, Comissária das
Telecomunicações, para a criação de um regulador central a nível europeu para o
sector, devendo os operadores históricos destes mercados dividir funcionalmente a
gestão das suas redes dos restantes serviços de retalho. Apesar da liberalização que
existe no sector, constatou-se que os problemas de concorrência derivam directamente de
constrangimentos contínuos no acesso à rede por parte das novas empresas. Outras medidas
propostas vão no sentido de ajudar a flexibilizar a escolha do operador por parte dos
consumidores e de eliminar as medidas discriminatórias que se têm vindo a verificar nestes
mercados.

No mês de Novembro, a Comissão Europeia definiu um novo modelo para
processamento das acusações de práticas anti-concorrenciais e de cartelização. A
estratégia está em conformidade com o “estatuto de clemência”, que garante um tratamento
menos severo às empresas ou indivíduos envolvidos nestes processos mas que denunciem ou
ajudem a desmantelar estas operações. De acordo com a Comissária da Concorrência, Neelie
Kroes, esta nova possibilidade permitirá “tratar um número maior de casos com os mesmos
recursos” além de “sancionar de forma efectiva e oportuna as infracções, ao mesmo tempo
que reforça a dissuasão geral”.
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Após longas e difíceis negociações, os 27 Estados-membros da União Europeia
aprovaram o financiamento de 2400 milhões de euros para o projecto Galileo. O
Galileo é o sistema europeu de rádio-navegação por satélite, um concorrente e uma
alternativa ao sistema americano GPS. O financiamento será assegurado por transferências
de despesas entre rubricas orçamentais e por verbas não utilizadas do orçamento
comunitário.

Itália, Irlanda e Holanda registaram, entre 2005 e 2007, os maiores acréscimos da
carga fiscal na zona euro. Em quarto lugar surge Portugal, com um aumento de 1,2 pontos
percentuais.

1.2. Política Monetária

INDICADORES MONETÁRIOS E FINANCEIROS – ZONA EURO

Agregado Monetário M3

(1)

06:
III

06:
IV

07:
I

07:
II

07:
III

Jul07

Ago07

Set07

Out07

Nov07

8,2

9,2

10,2

10,6

11,5

11,1

11,4

11,5

11,7

-

2,94

3,37

3,61

3,86

4,05

4,06

4,05

4,03

3,94

4,02

Taxas de Juro Mercado Monetário
- taxa overnight
- Euribor a 3 meses
Yields Obrig. Estado a 10 anos

3,22

3,59

3,82

4,07

4,50

4,22

4,54

4,74

4,69

4,64

3,97

3,86

4,08

4,43

4,48

4,63

4,43

4,37

4,40

4,26

2,79

3,14

3,40

3,66

3,95

3,86

3,93

4,06

-

Taxas de Juro Bancárias
- Depósitos a prazo até 1 ano
(2)

- Emprést. até 1 ano a empresas
4,67
5,00
5,22
5,44
5,76
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.

Em 8 de Novembro, o Banco Central Europeu (BCE) deixou as suas taxas de juro de
referência inalteradas pela quinta reunião consecutiva (4%, no caso da taxa mínima
para as operações principais de refinanciamento, traduzindo o nível mais elevado em seis
anos).

A informação disponibilizada desde a reunião anterior confirmou plenamente a
persistência de riscos ascendentes para a estabilidade de preços, segundo o BCE,
que continuou a avaliar como favorável a perspectiva a médio prazo para a actividade
económica. No entanto, a contínua reavaliação do risco nos mercados financeiros deu
azo à persistência da incerteza, no entender do Banco Central, exigindo a análise de
informação adicional antes de se poder retirar mais conclusões em termos de
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política monetária no contexto da estratégia de estabilidade de preços a médio prazo. Mais
uma

vez,

o

Banco

Central

prometeu

“acompanhar

de

perto

todos

os

desenvolvimentos”, expressão com que tem sinalizado a manutenção das taxas de
juro de referência na reunião seguinte (situação que se veio a confirmar no início de
Dezembro).

Na análise económica, o BCE destacou a subida significativa da taxa de inflação na
zona euro (motivada pela progressão dos preços do petróleo, das matérias-primas não
petrolíferas e, em particular, dos preços alimentares) e a perspectiva de manutenção de
um nível bastante superior a 2% ao longo dos próximos meses, antes de haver uma
moderação em 2008. Os principais riscos ascendentes da inflação são, para além dos
factores que têm suportado o recente aumento, a possibilidade de uma evolução salarial mais
forte do que o actualmente esperado, tendo em conta o dinamismo do PIB e dos mercados de
trabalho.
A prevalência de riscos ascendentes para a estabilidade de preços foi também confirmada na
análise monetária, onde se verificou a manutenção de um vigoroso crescimento dos
indicadores monetários e de crédito.

Na sequência do aumento da procura de liquidez no mercado monetário devido à
aproximação do final do ano, e com vista a realinhar as taxas de juro de curto prazo
com os níveis desejados, o BCE confirmou em 23 de Novembro um reforço da sua
política de colocação acima do montante de referência nas operações principais de
refinanciamento pelo menos até ao início do próximo ano. Além disso, em 8 de
Novembro de 2007, o Conselho do BCE decidiu renovar as duas operações de refinanciamento
de prazo alargado suplementares que cobrem o final do ano. Como medida adicional, o
Conselho do BCE decidiu ainda alargar o prazo da operação principal de refinanciamento a
liquidar em 19 de Dezembro.

1.3. Economia Real

Segundo o Eurostat (versão de Novembro), o PIB da zona do euro apresentou, no
terceiro trimestre de 2007, um crescimento real em cadeia de 0,7%. Considerando a
União Europeia globalmente, a taxa de crescimento real ronda os 0,8%. No período anterior
as taxas de crescimento tinham sido 0,3% na zona euro e 0,5% na UE, o que demonstra uma
aceleração verificada no crescimento do PIB em ambas as áreas económicas face ao segundo
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trimestre de 2007. Em relação ao período homólogo, a taxa de crescimento do PIB da
zona euro cresceu ligeiramente, no terceiro trimestre, atingindo os 2,7%.
Considerando os países de maior dimensão da UEM e a sua performance no mesmo período,
verificamos que a Alemanha manteve a tvh de 2,5% assim como a Itália que praticamente
manteve inalterada sua tvh em 1,9% face ao trimestre anterior. Espanha e França
apresentaram cenários distintos: na primeira assistiu-se a uma desaceleração da tvh do PIB
para 3,8% enquanto que em França se assistiu ao reforço do ritmo de crescimento do PIB em
0,7 p.p. passando para uma tvh de 2,1%. Fora da zona do euro, destaque-se a prestação do
Reino Unido que apresentou uma tvh de 3,3% (acelerando 0,3 p.p. face ao período
precedente).

Os dados do Eurostat referentes ao comércio internacional da zona do euro, no mês
de Setembro, dão conta dum saldo comercial externo positivo no valor de 3,1 mil
milhões de euros. As exportações cresceram 4% face ao mês anterior enquanto as
importações cresceram a um ritmo mais contido (3%). De realçar, que em termos
homólogos, no período de Janeiro a Agosto, foi constatado um forte agravamento do défice
comercial em relação à China passando de um défice comercial de 55 para 70 mil milhões de
euros. O agravamento da Balança Comercial com a China tem sido consecutivo: o défice
comercial aumentou 170% entre 2000 e 2006 atingindo 1,1% do PIB.

Os dados mais recentes divulgados para a zona do euro indicam uma inversão dos
movimentos positivos dos últimos meses na produção industrial. Do lado da procura, a
informação disponível aponta para uma quebra de dinamismo na despesa das famílias em
bens de consumo em relação ao período anterior.
De acordo com os dados do Eurostat (corrigidos de sazonalidade), em Setembro o
índice de produção industrial da zona do euro registou um decréscimo de 0,7% face
ao mês anterior, no qual a evolução deste índice havia sido positiva em cerca de 1,2%.
Como reflexo da evolução em cadeia, a tvh deste índice, em Setembro, fixou-se nos
3,5%, diminuindo 1 p.p. face ao mês anterior. A tvh do terceiro trimestre de 2007 foi 4%, o
que denota uma aceleração face ao período anterior (que tinha registado uma tvh de 2,7%).
Apenas os bens industriais energéticos tiveram uma evolução no sentido ascendente,
atingindo uma tvh de 3,6%. A produção de bens intermédios abrandou pelo segundo mês
consecutivo, passando a sua tvh para 2,8%. As restantes rubricas interromperam o
movimento de consecutiva aceleração que se vinha a verificar desde o mês de Junho de
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2007: para os bens de consumo duradouro foi observada uma tvh de 1,3% enquanto que
para os bens de consumo corrente foi de 1,5% e para os bens de capital 5,5%
No que respeita aos Estados-membros de maior dimensão, saliente-se que a Alemanha foi o
único país em que se verificou uma aceleração da produção industrial, passando de uma tvh
de 5,8% em Agosto para 6,6% no mês seguinte. A França teve uma evolução nula
comparando com o mês homólogo de 2006 enquanto que em Espanha a tvh da produção
industrial foi 0,6% e em Itália de 0,3%. Fora da UEM, a produção industrial no Reino Unido
abrandou para uma tvh de 0,3%.
Em relação 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 recuou
0,7%, em termos reais, em Outubro. Reflectindo esta evolução em cadeia, o
indicador apresentou uma taxa de variação homóloga de 0,2% nesse mês, em
comparação com os 1,5% registados em Setembro.
De acordo com os dados do Eurostat, trata-se da tvh mais reduzida desde Maio e bem menor
que a média do trimestre anterior (1,2%).
Analisando com maior detalhe os Estados-membros de maior dimensão (com dados
disponíveis), verifica-se um regresso da Alemanha às quebras em termos de volume de
negócios a retalho, passando de uma tvh 0,9% no mês precedente para -3,4% em Outubro.
Quanto a Espanha, foi registado um novo abrandamento nesta rubrica, sendo registada uma
tvh de 1,4% (o novo valor mais baixo desde Abril de 2007). Considerando os países fora da
zona do euro, realce-se o abrandamento (após quatro meses de consecutiva aceleração) do
Reino Unido, recuando de uma tvh de 5,6% em Setembro para 4,2% no mês seguinte

A taxa de variação homóloga do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor
(IHPC) da zona do euro estabeleceu-se nos 2,6% em Outubro, acelerando 0,5 p.p.
desde o mês anterior, parecendo confirmar as recentes suspeitas de reforço das tendências
inflacionistas. A variação em cadeia da taxa de inflação foi 0,5% entre Setembro e
Outubro. Realce-se que no mês de Outubro a tvh deste índice ultrapassou claramente as
médias do trimestre anterior (1,9%) e foi o máximo verificado desde Setembro de 2005.
A subida da taxa de inflação homóloga em Outubro deve-se essencialmente à
componente mais errática da inflação, isto é, a um aumento significativo nos preços
dos bens energéticos e dos bens alimentares não transformados. Os preços dos bens
alimentares não transformados interromperam cinco meses de sucessivo abrandamento,
passando para uma tvh de 3,1%. Em relação aos bens energéticos, foi constatada uma forte
aceleração de 2,5 p.p. face ao último mês, atingindo uma tvh de 5,5%.
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No mês de Outubro, a inflação subjacente voltou à tvh de 1,9%, subindo
marginalmente em

relação

a Setembro.

Os produtos alimentares transformados

continuaram a evoluir a ritmos crescentes, concretizando esse movimento numa tvh de 3,8%.
Os preços dos bens industriais não energéticos mantiveram-se praticamente inalterados,
acelerando muito ligeiramente em relação ao mês precedente para uma tvh de 1,1%
enquanto que os preços dos serviços mantiveram os 2,5% já verificados em Setembro.
No mês de Outubro, os países da zona do euro com maior tvh no IHPC foram a Eslovénia com
5,1% e o Luxemburgo e Espanha com 3,6%. Por outro lado, os países com menor inflação em
Outubro foram novamente a Holanda (1,6%) seguida da Finlândia (1,8%) e França (2,1%)

De acordo com os mais recentes dados do Eurostat, no mês de Outubro, a taxa de
desemprego (ajustada de sazonalidade) na zona do euro recuou para os 7,2% (era
7,3% em Setembro) e na globalidade da UE manteve-se estável nos 7%, que são os
mínimos dos últimos sete anos. Em 2006, no mês de Outubro, tinha-se registado uma
taxa de desemprego de 8%. O Eurostat estima o número de desempregados na zona do euro
em 11,1 milhões de pessoas e aproximadamente 16,5 milhões de pessoas no cômputo geral
da UE.
Os países da zona euro (com dados disponíveis) com taxas de desemprego mais baixas em
Setembro foram a Holanda (3,1%); a Áustria (4,3%) e a Eslovénia e Irlanda (4,4%). Por
outro lado, os países em que foram registadas as maiores taxas de desemprego foram: a
França (8,1%), Portugal (8,2%) e finalmente a Grécia (8,4%).

Os últimos resultados dos inquéritos realizados aos consumidores e às empresas
(compilados pela Comissão Europeia) apontam para uma nova descida do indicador de
clima de confiança dos agentes económicos que actuam na zona do euro. Em
Novembro, este indicador decresceu cerca de 1,2 pontos para o valor de 104,8, atingindo o
novo valor mínimo de 2007. Ainda assim, verifica-se que o valor deste indicador compósito se
mantém acima da sua média de longo prazo (valor de referência 100).
A retracção neste indicador deve-se a uma diminuição significativa no índice
referente ao sector dos serviços e a um ligeiro recuo no sector da construção, tendo
sido

acompanhados

por

um

agravamento

do

nível

de

confiança

entre

os

consumidores. Pelo contrário, o sector da indústria transformadora e o comércio a
retalho apresentaram melhorias neste último mês.
O sector da construção reforçou a tendência de queda de confiança que tem vindo a
ser sentida desde o início do ano. Não obstante, a confiança neste sector continua a
registar valores muito positivos, bem acima da sua média de longo prazo. Estas variações são
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justificadas pelo agravamento das perspectivas em relação ao mercado de trabalho. Já as
perspectivas de encomendas a curto prazo permaneceram inalteradas.
O sector industrial, após quatro meses de sucessivas perdas de confiança,
apresentou sinais de ligeira recuperação. As expectativas dos agentes quanto às
encomendas de curto prazo e expectativas de produção melhoraram, ajudando a explicar o
crescimento no indicador de clima deste sector de aproximadamente um ponto. As
expectativas de stocks de produtos mantiveram-se iguais às do mês antecedente.
No sector do comércio a retalho assistiu-se à continuação do movimento de
recuperação iniciado no mês anterior. O indicador recuperou, na zona euro, quatro
pontos. Foi registada uma continuação da melhoria no sentimento dos empresários perante as
suas perspectivas quanto ao seu negócio a médio prazo assim como em relação às suas
expectativas de volume de stocks.
O sector dos serviços financeiros, que apresentara fortes quebras de confiança nos
últimos dois meses, recuperou de uma forma modesta no mês de Novembro. O
indicador de confiança para este sector cresceu dois pontos na zona do euro. Esta evolução
positiva é explicada pelas expectativas sobre a procura de serviços financeiros e pela melhoria
da situação de negócio.
Finalmente, refira-se que o sector dos serviços apresentou uma substancial quebra de
confiança, quer na UEM, quer na globalidade da UE. Como consequência, a confiança neste
sector encontra-se abaixo da média de longo prazo, o que não acontecia desde 2005. Esta
evolução decorre do agravamento do sentimento em relação ao estado actual das
possibilidades do negócio e a um agravamento quanto às expectativas de procura de serviços
a curto prazo.
O indicador de confiança dos consumidores, em Outubro, evoluiu negativamente, tal
como nos últimos meses (exceptuando Setembro). Não obstante, este indicador
continua num nível relativamente elevado, acima da média de longo prazo. Os
consumidores estão mais pessimistas em relação à situação económica geral, em relação à
situação vivida nos mercados financeiros e em relação às perspectivas de desemprego.
Ao nível dos países de maior dimensão, assistiu-se a uma situação mista. Registaram-se
ligeiros recuos nos indicadores de clima na Itália e em Espanha. Na Alemanha o indicador de
confiança compósito melhorou muito ligeiramente.
Fora da zona euro, refira-se a continuação do agravamento do indicador de clima no Reino
Unido.

O Fundo Monetário Internacional e a Comissão Europeia admitem que as previsões
de Outono estão já ultrapassadas, havendo uma grande probabilidade que o
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crescimento da zona euro seja inferior a 2% em 2008. A confirmar-se esta situação,
será a primeira vez em três anos que a economia europeia se expande abaixo da sua taxa de
crescimento potencial (2,5%).

De acordo com as mais recentes previsões da OCDE, a economia europeia deve
sofrer particularmente os efeitos da crise dos mercados financeiros, esperando-se
uma desaceleração acentuada do crescimento da economia em 2008 (dos 2,6%
previstos anteriormente para 1,9%). Segundo a OCDE, esta revisão em baixa deve-se
essencialmente à perda de dinamismo por parte das grandes economias europeias, em
especial a Alemanha cujo crescimento do PIB passa de 2,6% para 1,9% em 2008.
Segundo o mesmo relatório, apesar dos riscos se manterem, o impacto mais severo seria
circunscrito apenas a algumas economias com maior exposição à crise.
Tendo em conta a evolução das economias e a forte incerteza presente nos
mercados financeiros, a OCDE declarou-se incapaz de prever e determinar a
dimensão do impacto mas acrescentou a recomendação de não redução das taxas
de juro tanto pelo BCE como pelo FED.

Projecções dos especialistas do BCE para a Zona Euro
2006

2007

2008

2009

IHCP

2,2

2,0-2,2

2,0-3

1,2-2,4

PIB real

2,9

2,4-2,8

1,5-2,5

1,6-2,6

Consumo Privado

1,9

1,4-1,8

1,4-2,4

1,2-2,8

Consumo Público

1,9

1,4-2,6

1,1-2,1

1,0-2,0

FBCF

5,2

4,0-5,0

0,9-3,9

0,7-3,9

Exportações

8,0

4,6-7,4

3,5-6,7

3,9-7,1

Importações

7,6

4,0-6,6

3,3-6,7

3,6-7,0

Taxas de variação anual, salvo indicação em contrário

De acordo com as mais recentes projecções macroeconómicas elaboradas por
especialistas do BCE (versão de Dezembro), entre as componentes domésticas do PIB,
espera-se que o consumo privado cresça em linha com a evolução do rendimento
disponível, reflectindo as melhorias verificadas no mercado de trabalho e nas
remunerações reais. Para o consumo público, prevêem-se aumentos moderados ao
longo do horizonte previsional. O quadro de especialistas espera ainda que o
investimento abrande devido à evolução esperada das margens de lucro, que foram
penalizadas pelo crescimento económico mais refreado e pelas condições de acesso
ao crédito mais restritas.
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O mesmo relatório acrescenta que o crescimento económico global deverá manter-se
moderado, essencialmente devido ao robusto crescimento das economias emergentes, que
vão progressivamente conquistando o histórico lugar dos EUA como motores do crescimento
económico mundial. As exportações continuarão a ser um suporte substancial ao
crescimento da zona do euro, apesar de estar prevista uma diminuição da quota
europeia das exportações mundiais devido a uma maior concorrência internacional e
a perdas na competitividade preço decorrentes da apreciação do euro. Espera-se
ainda que a evolução das importações ocorra a um ritmo ligeiramente inferior ao das
exportações. Desta forma, as exportações líquidas continuarão a contribuir para o
crescimento económico da UEM.
Os especialistas do BCE acreditam que as tendências favoráveis no mercado de
trabalho continuarão nos próximos anos. No entanto, o crescimento do número de
postos de trabalho reduzir-se-á de acordo com o que é projectado para o desempenho
económico.
Finalmente, o relatório afirma que o aumento substancial da inflação a partir de
Agosto de 2007 se deveu essencialmente ao reforço das pressões de subida de
preço dos produtos alimentares e bens energéticos, prevendo-se que essa tendência
permaneça intensa até meados de 2008.

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

A Reserva Federal reviu em baixa as suas previsões de crescimento económico e
inflação para 2007 e 2008, inaugurando um novo figurino de divulgação das suas
projecções macroeconómicas. Num esforço para aumentar a transparência da política
monetária, a Reserva Federal passou a actualizar as suas previsões trimestralmente,
duplicando o número de projecções. Para além das actualizações referentes a Janeiro e Junho
que são apresentadas no relatório de Política Monetária ao Congresso, passam a ser
divulgadas, em conjunto com as minutas das reuniões de política monetária de Abril e
Outubro, as previsões que serviram de base às decisões tomadas nessas reuniões.
As projecções utilizadas na reunião de Outubro apontaram para uma subida entre 1,8% e
2,5% do PIB no quarto trimestre de 2008, em termos homólogos (face a um intervalo de
2,5% a 2,8% na divulgação de Julho ao Congresso) e de 1,7% a 1,9% no caso do deflator do
consumo privado, excluído das componentes de alimentações e energia (em Julho, o intervalo
ia de 1,8% a 2%). Os intervalos para 2007 também foram revistos em baixa, mas de
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uma forma mais ligeira (para 2,4% a 2,5% no caso do PIB e 1,8% a 1,9% no caso da
inflação subjacente, valores também referentes a variações homólogas no quarto trimestre).

No final de Novembro, o Presidente da Reserva Federal reconheceu que o regresso
da turbulência aos mercados financeiros poderá ter alterado o balanço equilibrado
dos riscos entre crescimento económico e inflação que foi apresentado na reunião de
política monetária de Outubro, sinalizando uma nova descida das taxas de referência. Apesar
de tudo, Ben Bernanke salientou o bom comportamento do emprego e a sua importância para
a manutenção da expansão económica.
No decurso do mês, a Reserva Federal de Nova Iorque anunciou a disponibilização
acrescida de fundos no mercado monetário para fazer face aos problemas de liquidez
observados com a aproximação do final do ano, procurando, assim, reduzir as taxas de juro
de curto prazo para próximo das taxas de referência.

Segundo um estudo da Reserva Federal divulgado em Novembro, as previsões
económicas

realizadas

pela

autoridade

de

política

monetária

apenas

são

relativamente fiáveis num espaço de alguns trimestres, não produzindo melhores
resultados do que as projecções realizadas pelo sector privado.

2.2. Economia Real

A actividade económica dos Estados Unidos aumentou a um ritmo mais reduzido em
Outubro e início de Novembro, segundo o mais recente relatório de conjuntura da Reserva
Federal (Livro Bege). As indicações fornecidas pelos relatórios estaduais apontaram
para um reduzido dinamismo das vendas a retalho, não sendo esperada uma grande
melhoria no período festivo em comparação homóloga. Por sectores, destacou-se
sobretudo a evolução favorável da actividade dos serviços não financeiros (em
particular do turismo), com os dados a apresentarem-se mistos na indústria e a manterem-se
negativos no sector da construção residencial (redução da actividade e também dos preços
das casas), que prossegue em correcção. A evolução dos salários continuou moderada na
generalidade dos distritos, segundo o Livro Bege, o mesmo acontecendo no caso dos preços
dos bens finais, com excepção dos relacionados com a alimentação e energia, que verificaram
subidas acentuadas.

A taxa inflação homóloga medida pelo índice de preços no consumidor aumentou
para um máximo de mais de um ano em Outubro (3,5%, mais 0,7 pontos que no mês
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anterior), reflectindo sobretudo a aceleração das componentes de energia e alimentação. O
indicador de inflação subjacente, que exclui aquelas duas componentes, aumentou
apenas ligeiramente face a Setembro (0,1 ponto, para 2,2%, que constitui o segundo valor
mais baixo desde Março do ano passado).

De acordo com dados recentes do Departamento do Comércio, a despesa de consumo das
famílias abrandou no início do quarto trimestre. A variação mensal real do consumo
reduziu-se de 0,1% em Setembro para 0% em Outubro, reflectindo a quebra, ainda que
ligeira (0,1%), do rendimento disponível, que já vinha a abrandar desde Agosto. No
terceiro trimestre, o consumo tinha registado um aumento real em cadeia de 0,7%.

Os dados sectoriais mais recentes evidenciaram alguma perda de dinamismo da
actividade nos serviços e na indústria, mas também indicaram uma atenuação do
comportamento negativo no sector da construção.
- em Outubro verificou-se um abrandamento do índice de produção industrial (variação
homóloga de 1,8%, após 2,1% e 1,7% nos dois meses precedentes), que vinha a evidenciar
um maior dinamismo nos últimos meses;
- o índice compósito ISM para os serviços recuou para 54,1 pontos em Novembro, sinalizando
um menor ritmo de crescimento da actividade (sendo 50 a referência de crescimento);
- a despesa em construção verificou um menor ritmo de quebra homóloga no mês de Outubro
(variação homóloga de -0,6%, após -1,1% em Setembro), em reflexo da evolução menos
negativa no sector residencial

(-15,8% e -16,4%) e do maior dinamismo do sector não

residencial (16,2% e 15,9%).

De acordo com o Departamento do Trabalho, a taxa de desemprego norte-americana
manteve-se em 4,7% em Novembro, pelo terceiro mês consecutivo. Os dados por
estabelecimento evidenciaram um abrandamento menor do que o esperado do
emprego não agrícola (criação de 97 mil postos de trabalho, após 170 mil em Outubro).
Uma vez mais, o aumento mensal do emprego concentrou-se no sector dos serviços,
verificando-se quebras ligeiras na indústria e na construção.

No que se refere a indicadores avançados, a informação mais recente do instituto
Conference Board apontou para uma perda significativa de dinamismo da economia
norte-americana nos próximos meses. O índice dos indicadores avançados recuou 0,5%
em Outubro, depois de uma subida ligeira no mês anterior, tendo evidenciado uma variação
acumulada de seis meses ligeiramente positiva, compatível com um aumento reduzido da
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actividade económica num futuro próximo. Já em Novembro, o índice de confiança dos
consumidores prolongou o movimento de descida e atingiu um mínimo de mais de dois
anos, reflectindo a descida do preço das habitações e o aumento dos custos com a energia,
nomeadamente.

3. Japão

3.1. Envolvente Política, Social e Económica

Em Novembro, o Governo japonês anunciou o alargamento das garantias de crédito a
pequenas e médias empresas do sector da construção e indústrias relacionadas para
contrariar a descida acentuada do número de novas construções que se seguiu ao
aperto das condições de licenciamento, decidido após a detecção de casos de falsificação
das avaliações de impacto sísmico.
O Governo comunicou ainda um aumento da dotação orçamental para a importação
de trigo e cevada devido à subida acentuada do preço destes cereais nos mercados
internacionais, que levou à redução das quantidades adquiridas.

O ministro das Finanças revelou que a receita fiscal poderá ficar abaixo da meta do
Governo (53,5 biliões de ienes) devido ao abrandamento da actividade económica. A
confirmar-se, esta será a primeira revisão em baixa da projecção de receita nos últimos cinco
anos, que ficaram marcados pela retoma da economia.
No início de Novembro, os ministros das Finanças e da Economia referiram que o
Governo está a avaliar o impacto da subida da cotação do petróleo na economia,
tendo, no entanto, desvalorizado o efeito da descida da bolsa nipónica.

O Banco do Japão manteve a sua taxa de juro directora em 0,5% na primeira
quinzena, depois de ter reduzido as previsões de crescimento económico no mês
precedente devido à evolução menos favorável no sector da construção do Japão e à
possibilidade de um abrandamento mais forte da procura externa dos Estados Unidos.

3.2. Economia Real

De acordo com dados revistos, o PIB nipónico registou um crescimento real em
cadeia de 0,4% no terceiro trimestre (que se segue a uma quebra de 0,5% no trimestre
de Abril a Junho) em lugar da subida de 0,6% inicialmente estimada. A alteração
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desfavorável da estimativa resultou da recuperação menos forte do que inicialmente estimado
no investimento privado não residencial, em conjunto com a revisão em baixa do consumo
público. Em variação homóloga, o crescimento do PIB passou de 2,1% para 1,9%.

Os dados mais recentes da despesa de consumo das famílias japonesas mostraram
um abrandamento em Outubro, com a taxa de variação homóloga a passar para 0,7%, em
termos reais, após 3,2% em Setembro e 1,5% no conjunto do terceiro trimestre.

No índice de preços ao consumidor, os dados de Outubro evidenciaram um
crescimento

homólogo

de

0,3%,

interrompendo

uma

série

de

nove

meses

consecutivos de variação nula ou negativa (-0,2% em Setembro). A recuperação do
índice ficou associada à aceleração da componente energética, mantendo-se a descida
de 0,3% do indicador excluído da referida rubrica, a par da alimentação.

Em Outubro verificou-se uma estabilização da taxa de desemprego em 4%,
interrompendo dois meses consecutivos de subida (face ao mínimo de nove anos
registado em Julho, de 3,6%). O número de desempregados recuou ligeiramente face a
Setembro, tendo-se também assistido a um aumento do emprego.

A

informação

disponível

em

termos

de

indicadores

avançados

sugere

uma

desaceleração da actividade económica nos próximos meses. O índice mensal de
condições de negócio aumentou pela primeira vez em quatro meses em Outubro, mas
manteve-se abaixo da referência de expansão. Por seu turno, o índice de confiança do
consumidor prolongou a tendência de descida em Novembro e atingiu o nível mínimo
desde o final de 2003, apontando para uma evolução menos favorável do consumo
privado.

4. Mercados e Organizações Internacionais
4.1. Mercado de Câmbios

No mercado cambial, o mês de Novembro ficou assinalado pela forte recuperação do
iene

face

às

principais

divisas,

reflectindo

a

reversão

das

operações

de

financiamento naquela moeda com o recuo dos mercados accionistas. Destacou-se
ainda a subida significativa do euro na cotação com o dólar (para um novo máximo
histórico de 1,487 dólares por euro) e a libra (atingindo o valor mais elevado desde Maio de
2003).
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CROSS RATES DAS PRINCIPAIS DIVISAS INTERNACIONAIS
(fecho das sessões de início e fim das semanas de Novembro
Dólares por

Libras por

Ienes por

Libras por

Ienes por

Euro

Euro

Euro

Dólar

Dólar

Quinta, 1

1,442

0,692

166,290

0,480

115,295

Sexta, 2

1,448

0,695

166,880

0,480

115,257

Segunda, 5

1,449

0,696

165,390

0,481

114,157

Sexta, 9

1,468

0,700

163,220

0,477

111,163

Segunda, 12

1,458

0,704

159,550

0,483

109,438

Sexta, 16

1,465

0,716

161,980

0,489

110,559

Segunda, 19

1,465

0,714

161,580

0,488

110,263

Sexta, 23

1,481

0,720

159,870

0,486

107,955

Segunda, 26

1,485

0,718

160,960

0,484

108,427

Sexta, 30

1,476

0,715

163,430

0,484

110,717

Variação (1)

2,17%

2,47%

-1,84%

0,29%

-3,93%

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

A variação das principais taxas de câmbio no conjunto do mês foi a seguinte: apreciação do
euro em relação ao dólar e à libra (2,17% e 2,47%, respectivamente) e do iene face ao dólar
(3,93%) e ao euro (1,84%); depreciação da libra em 0,29% na cotação com o dólar.

O euro registou o terceiro mês consecutivo de apreciação no câmbio com o dólar e a
libra, para o que contribuiu a perspectiva de redução dos diferenciais de taxas de
juro. O aumento da inflação na zona euro não permite antever uma descida das taxas de
referência do BCE para tão cedo, ao mesmo tempo que se espera a continuação da descida
dos referenciais da Reserva Federal e já se antecipa igual comportamento do Banco de
Inglaterra no próximo ano. A cotação do euro face ao dólar foi ainda pressionada em
alta pelo anúncio de diversificação das reservas cambiais da China.

No caso do iene, a rápida apreciação verificada em Novembro provocou comentários
de desconforto das autoridades nipónicas. O primeiro-ministro japonês Yasuo Fukuda
considerou indesejável a subida acentuada da moeda face ao dólar e condenou os
movimentos especulativos dos investidores, mas os comentários não pareceram alterar a
evolução ascendente do iene. A apreciação de 3,3% face ao dólar em Novembro conduziu o
iene para a cotação mais elevada desde Junho de 2005, alargando para mais de 7% o ganho
acumulado no ano. Face ao euro, a progressão mensal do iene foi menos significativa (1,8%)
e apenas permitiu reduzir parte da depreciação acumulada em 2007 (para 4,1%) Recorde-se
que a moeda nipónica tem vindo a atingir mínimos históricos face ao euro em 2007.

Associação Empresarial de Portugal

17

Relatório Mensal de Economia

A libra inglesa depreciou-se perto de 2,5% face ao euro em Novembro (para um
mínimo de mais de 4 anos) depois do Banco de Inglaterra ter sinalizado claramente
uma descida das taxas de juro directoras em 2008. No câmbio com o dólar, no entanto,
a moeda inglesa acabou por verificar uma apreciação mensal ligeira (0,3%) devido ao
enfraquecimento da divisa norte-americana.

4.2. Mercados Bolsistas Internacionais

Em Novembro assistiu-se a um recuo significativo dos principais índices accionistas
internacionais, reflectindo o aumento das preocupações em torno da crise no
mercado hipotecário de alto risco dos Estados Unidos. A divulgação do impacto
negativo desse mercado nos resultados de vários bancos penalizou os títulos do sector
financeiro no decurso do mês, contribuindo ainda para o retorno dos problemas de liquidez ao
mercado monetário, de que resultou um aumento das taxas de juro de curto prazo. Isto
acentuou os receios de abrandamento económico nos Estados Unidos e na Europa, a par com
a evolução menos favorável dos dados económicos e os níveis historicamente elevados da
cotação do petróleo, contribuindo para a descida das acções. No entanto, os índices
recuperaram parte das perdas na parte final do mês com a sinalização clara de uma
nova descida das taxas de juro directoras da Reserva Federal.

O índice de referência norte-americano Dow Jones Industrials (DJI), representativo
dos títulos mais tradicionais, evidenciou a perda mensal mais acentuada em quase
cinco anos (4%). No caso do índice tecnológico Nasdaq, a desvalorização foi de 6,9%,
traduzindo o comportamento mais negativo desde Julho de 2004. As quebras mensais teriam
sido ainda mais elevadas se os índices não tivessem recuperado perto de 3% na última
semana do mês. Apesar do comportamento desfavorável em Novembro, os dois índices
continuaram a apresentar ganhos consideráveis desde o início de 2007 (subidas de 7,3% no
DJI e de 10,2% no Nasdaq).
O

recuo

dos

índices

accionistas

e

os receios

de

abrandamento

económico

intensificaram a pressão de compra no mercado de dívida pública dos Estados Unidos,
conduzindo a uma descida da yield dos títulos do Tesouro a 10 anos abaixo de 4%,
pela primeira vez desde Junho de 2005 (3,97% no dia 31 de Novembro, valor que
compara com 4,48% no final do mês precedente).
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Estados Unidos - índice Dow Jones Industrials
Máximo histórico
14164,53

14300

Índice (em pontos)

13800
13300
12786,64

12800
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12300
12050,41
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11300
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01/06/06

10300

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

Na Europa, o comportamento favorável dos títulos de telecomunicações e, em
menor medida, dos ligados à energia ajudou a compensar parcialmente as perdas do
sector financeiro em Novembro. O índice alemão de referência Dax Xetra evidenciou uma
desvalorização mensal de 1,9%, enquanto o congénere inglês Ftse-100 perdeu 4,3% no
conjunto do mês. Em variação acumulada no ano, o Dax continuou a apresentar um ganho
próximo de 20% no final de Novembro, que contrasta com a subida de apenas 3,4% do Ftse.
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Nota: gráfico elaborado a partir das cotações do índice no fecho de cada sessão, e não de forma contínua
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O índice japonês Nikkei-225 acentuou o comportamento negativo em Novembro,
tendo recuado 6,9% no conjunto do mês, para um mínimo desde Julho de 2006. A
perda acentuada do índice traduziu os receios de abrandamento económico no Japão, a
subida do preço do petróleo e a apreciação do iene, que penalizou os títulos do sector
exportador.
4.3. Mercados de Matérias-Primas

Brent (Mar do Norte)
Algodão
Alumínio (99,7% pureza)
Cobre
Chumbo
Níquel
Estanho
Zinco
Minério de Ferro (Fe)

2005
54,4
55
1901
3676
974
14778
7385
1381
65

2006
65,4
58
2573
6731
1288
24126
8755
3266
77

2T 07
68,7
58
2768
7648
2176
47764
14065
3681
85

3T 07
75,0
68
2549
7717
3138
30199
14923
3226
85

Out-07
83,0
69
2445
8021
3723
31156
16068
2980
85

Nov-07
92,5
70
2507
6957
3320
30506
16661
2555
85

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

Em Novembro assistiu-se a uma correcção em baixa nas cotações da generalidade
das matérias-primas, traduzindo os receios de abrandamento económico nos
Estados Unidos e Europa em face da crise no mercado de crédito hipotecário de alto risco
norte-americano, embora os últimos dias do mês já tenham sido de alguma
recuperação em sintonia com a evolução dos mercados de acções.

No caso do brent, a descida fez-se sentir apenas na parte final do mês (para menos
de 90 dólares por barril, após um máximo histórico em torno de 96 dólares), tendose observado uma progressão elevada em média mensal. A cotação média do brent
aumentou 11,4% em Novembro para um máximo histórico de 92,5 dólares por barril,
reflectindo o movimento de depreciação do dólar (esperando-se que o prejuízo associado para
os países da PEP continue a ser compensado pela restrição da oferta) e, em menor medida, a
explosão de um oleoduto entre o Canadá e os Estados Unidos. O recuo na parte final do mês
traduziu os receios de abrandamento económico, o aumento dos stocks de petróleo nos
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Estados Unidos e a aproximação de uma reunião da OPEP em que poderá ser anunciado um
aumento de produção.

A cotação média do algodão voltou a aumentar em Novembro, ainda que de forma
ligeira (subida de 1,4%, para 70 cêntimos de dólar por libra de peso). O movimento
ascendente tem estado associado, nomeadamente, ao desvio de terra cultivada para a
produção de cereais, cujo preço tem vindo a aumentar.

A maioria dos metais cotados evidenciou uma desvalorização em Novembro, para o
que contribuiu, como já foi referido, o receio de abrandamento económico. A quebra mais
acentuada ocorreu no preço do zinco (14,3%) devido, também, a rumores de que as
autoridades chinesas vão acabar com um benefício fiscal às exportações desse
metal. Seguiram-se as descidas de 13,3% na cotação do cobre (a reflectir a descida das
importações do metal pela China), de 10,8% no chumbo (influenciada pelo aumento de
stocks) e de 2,1% no níquel. Em sentido contrário, verificaram-se aumentos de 2,4% no
preço do alumínio e de 3,7% no estanho, prosseguindo o movimento do mês anterior. Apesar
da correcção em baixa, as cotações do cobre e do chumbo continuaram a evidenciar
aumentos significativos desde o início do ano (em particular no segundo caso, que apenas
tem paralelo com o estanho). No caso do alumínio, a recuperação foi ainda insuficiente para
contrariar a perda acumulada desde o início do ano (11,2%), que se tem reflectido na
evolução negativa do preço do níquel e do zinco, ambos utilizados na produção daquele
metal.

4.4. Comércio Internacional / Organização Mundial do Comércio (OMC)
No seu discurso perante o 20º Congresso Mundial da Energia, Pascal Lamy (Director
Geral

da

OMC)

considerou

a

problemática

energética

fundamental

para

a

prossecução de um desenvolvimento sustentado. Acrescentou ainda que muitos dos
actores principais do comércio de bens energéticos (Rússia, Irão, Iraque, Algéria, Líbia) não
fazem parte da OMC. No entanto, regras de comércio mais previsíveis e transparentes
poderiam beneficiar tanto os países exportadores de bens energéticos como os importadores.
Nesse sentido, a entrada destes países na OMC (e correspondente sujeição às
regras da organização) permitiria regular o comércio destes bens com vantagens
para todos os intervenientes. Pascal Lamy afirmou ainda que um avanço mais
substancial nas negociações da Ronda de Doha poderia ser o catalisador ideal para
um comércio energético mais benéfico e justo para todos.
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A cimeira UE/China representou o início de uma nova atitude europeia face à China
mas revelou-se inconclusiva nas questões mais prementes para a delegação
europeia. Com efeito, considerando o desequilíbrio crescente nas relações comerciais entre
as duas regiões, a UE exigiu mudanças políticas ameaçando reagir de forma vigorosa
e determinada no âmbito da OMC. Pela voz de Peter Mandelson, Comissário Europeu
para o Comércio, a União denunciou a permissividade das autoridades chinesas em
relação aos desrespeitos sucessivos pela propriedade intelectual de empresas
europeias

por

discriminação

parte
do

das

homólogas

investimento

chinesas,

europeu

em

reclamando

território

ainda

chinês

e

contra
o

a

laxismo

demonstrado no controlo de qualidade dos bens dali exportados para a UE. A
inflexibilidade da política cambial chinesa também foi discutida já que o euro se
apreciou 24% face à moeda chinesa, entre 2000 e 2006, (tendo entretanto subido mais 6,3%
até Novembro deste ano), em claro contraste com o dinamismo relativo das duas áreas
económicas.
Apesar do recente endurecimento da posição europeia, a verdade é que não
produziu ainda qualquer resultado palpável, tendo sido apenas decidido estabelecer
um “diálogo económico e comercial de alto nível” a partir de Março de 2008. No
rescaldo da cimeira, a Comissão Europeia reiterou a urgência de criação de
“mecanismos modernos e não administrativos” que permitam a transferência da
fonte de crescimento da economia chinesa das exportações para o consumo interno.

Os líderes da ASEAN e da UE acordaram, no mês de Novembro, em Singapura,
acelerar as negociações para a criação de uma zona de comércio livre que englobe
os 37 países dos dois blocos regionais, ainda sem calendário definido. O Comércio
entre a ASEAN e a UE representava em 2005, 92mil milhões de euros.

A disputa histórica entre a UE e os EUA que deriva da utilização das denominações
vitivinícolas europeias por parte de empresas americanas está longe de ser
ultrapassada. A UE tem pressionado os EUA para acabar com a usurpação e abuso das
denominações de origem europeia mas o máximo que conseguiu foi uma limitação a
produtores que chegaram ao mercado americano antes de 2006, o que na opinião da CE é
claramente insuficiente. As autoridades europeias receiam que se evoluírem para
medidas mais contundentes, os EUA retaliem, fechando este importante mercado
aos produtores comunitários.
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4.5. Organizações Económicas Internacionais

A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) prevê a
continuação da escalada de preços dos cereais durante o ano de 2008. Os recentes
aumentos de preços destes produtos são explicados fundamentalmente pelo maior consumo
dos países emergentes e pelo claro reforço de procura destes bens para efeitos de produção
de biocombustíveis. Esta tendência está a causar um forte impacto noutros segmentos de
bens alimentares: veja-se o caso das rações de animais, que provocam aumentos de preço
por toda a cadeia de valor.
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ECONOMIA NACIONAL
1. Envolvente Política, Social e Económica

Projecções macroeconómicas

Previsões de Outono 2007 para Portugal – OCDE
2006

2007

2008

2009

Consumo Privado

1,1

1,3

1,4

1,8

Consumo Público

-0,5

-0,5

-0,9

-1,2

Formação Bruta Capital Fixo

-1,6

2,5

3,8

4,3

Procura Interna Total

0,2

1,0

1,4

1,8

Exportações de Bens e Serviços

8,9

6,2

5,6

6,1

Importações de Bens e Serviços

4,3

3,3

3,5

4,6

1,0

0,7

0,5

0,2

Produto Interno Bruto

- Exportações líquidas *

1,3

1,8

2,0

2,2

Taxa de inflação (IHPC)

3,0

2,4

2,6

2,2

Taxa de Desemprego (% pop. activa)

7,7

7,9

7,6

7,3

Balança Corrente (% PIB)

-9,4

-8,1

-8,2

-7,9

Fonte: OCDE - Economic Outlook Outono 2007
* Contribuição para a variação real do PIB

Apesar do contexto europeu e mundial de perda de vigor, a OCDE prevê que a
economia portuguesa inicie uma fase de aceleração moderada suportada no reforço
da procura interna, ainda que antecipe uma taxa de crescimento do PIB inferior à sinalizada
pelo Governo. Este relatório coloca Portugal, já em 2008, em rota de convergência
com a zona do euro, algo que não acontecia há sete anos. O relatório prevê que o
desemprego continue bastante elevado em relação à média europeia, o que deverá moderar
os aumentos salariais nos próximos anos.
A OCDE constatou ainda que o défice orçamental se tem vindo a reduzir, considerando que o
momento é ideal para se efectuarem as reformas necessárias para garantir uma maior
consolidação das contas públicas.
De acordo com a OCDE, a produtividade portuguesa só se poderá desenvolver se forem feitas
apostas claras no reforço da qualificação da população. O relatório reconheceu os recentes
esforços neste domínio mas considerou que existe ainda um longo caminho a percorrer.

Contas Públicas

Em Novembro foi aprovada em votação final global a proposta de Orçamento de
Estado para 2008, já com as alterações introduzidas na especialidade. No discurso de
encerramento, o ministro das Finanças salientou a importância do combate à fraude e
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evasão fiscal e revelou que se não houvesse incumprimento os contribuintes
cumpridores poderiam pagar quase menos 38% de IRS ou menos 25% de IVA.

O comissário europeu da Economia e Assuntos monetários, Joaquín Almunia
anunciou em Novembro que o procedimento de défice excessivo contra Portugal
terminará, previsivelmente, em Maio de 2008, um ano antes do que era previsto
aquando da sua instauração (em 2005). Almunia revelou que irá fazer a proposta de
arquivamento do processo no final de Abril de 2008 se o Eurostat confirmar o respeito do
Pacto de Estabilidade e Crescimento em 2007 e a Comissão continuar a prever um défice
claramente inferior a 3% do PIB em 2008 (a projecção actual é de 2,6%, que compara com
2,4% na proposta de Orçamento de Estado de 2008).

O Governo anunciou que as contas do Serviço Nacional de Saúde (SNS) relativas a
2007 vão seguir novas normas de consolidação, seguindo recomendações do Tribunal de
Contas, que vinha a criticar a “falta de uma imagem verdadeira e apropriada da situação
financeira do SNS”.

Estimativa de Execução Orçamental do Estado
Jan-Nov
2006

Jan-Nov
2007

variação
homóloga

Receita corrente

31731

34509,1

8,8%

Despesa corrente

36367,5

37827

4,0%

Saldo corrente

-4636,5

-3317,9

-28,4%

248,8

298,6

20,0%

Receita de capital
Despesa de capital

2690,7

2541

-5,6%

Saldo de capital

-2441,9

-2242,4

-8,2%

Saldo de execução orçamental

-7078,4

-5560,3

-21,4%

Saldo primário
-2733,2
-885,2
-67,6%
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

Os dados mais recentes da execução orçamental (numa óptica de Contabilidade Pública),
referentes ao período de Janeiro a Novembro, mostraram um défice acumulado de
5560,3 m.e. no subsector Estado, o que traduz uma descida de 21,4% face ao mesmo
período de 2006. A melhoria do saldo orçamental foi explicada pelo aumento mais
forte da receita do que da despesa (8,8% e 3,4%, respectivamente), tendo incidido em
particular no saldo corrente (redução do défice em 28,4%, face a uma diminuição de 8,2% no
saldo negativo de capital), que melhorou de forma ainda mais vincada excluindo a despesa
com juros.
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O crescimento homólogo da despesa atenuou-se face à execução até Outubro (3,4%
e 4,1%, respectivamente), reflectindo a quebra mais acentuada do investimento (de
1,2% para 5,6%) e o abrandamento da despesa corrente (de 4,5% para 4%, valor já
próximo do orçamentado), determinado pelo desvanecimento de um efeito temporário
nos subsídios (redução da taxa de crescimento de 73% para 7,5% passado o efeito de
antecipação do pagamento de indemnizações compensatórias face a 2006).
O referido efeito permitiu contrariar a aceleração significativa dos encargos
correntes com juros (de 6,5% para 7,6%) e a progressão mais elevada das despesas
com o pessoal (de 2,9% para 3,1%). A subida das transferências manteve-se praticamente
inalterada face à execução de Outubro (3,4%), tendo-se ainda observado um abrandamento
nas aquisições de bens e serviços (de 12,7% para 10,1%), mas que assume um peso reduzido
na evolução da despesa total.

No que se refere à despesa de investimento, não foi avançada qualquer explicação
para o significativo agravamento do ritmo de descida face à execução de Novembro
(de 1,2% para 5,6%), que passou a situar-se acima do recuo orçamentado para o
conjunto do ano (5%). A síntese de execução da DGO apenas manteve a associação entre a
evolução negativa da rubrica e a alteração da estrutura corrente e de capital das verbas no
âmbito da nova Lei de Finanças Locais (reciprocamente, este factor influencia em alta as
transferências correntes, cuja taxa de crescimento se manteve praticamente inalterada face à
anterior execução, como foi referido).

No caso da receita, destaca-se o crescimento de 7,8% da receita fiscal face ao período
de Janeiro a Novembro de 2006, traduzindo um abrandamento de 0,4 pontos face à
síntese de execução de Outubro. Este comportamento traduziu a menor dinâmica de
crescimento dos impostos directos, mais concretamente do IRC (progressão homóloga de
24,2%, após 26,1% nos dados até Outubro, que compara com a aceleração de 8,1% para
8,4% no IRS), mantendo-se a subida de 4,5% nos impostos indirectos. Dentro dos
impostos indirectos verificou-se uma aceleração ligeira do IVA e do ISP (para variações de
5,9% e 4%, respectivamente), que permitiu compensar o andamento menos favorável do
imposto sobre o tabaco e do imposto de selo (variações de -6,1% e 5,7%, respectivamente,
após -4% e 6,2% nos dados até Outubro).
Em termos de taxas de execução, a receita fiscal apresentou um valor (91,3%) quase
em linha com o padrão de execução uniforme ao longo do ano (91,7%), o mesmo
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acontecendo com a despesa corrente (90,9%). No caso do investimento, o grau de
execução situou-se bastante abaixo do referido padrão de referência (77,6%).

Sistema Fiscal

De acordo com um relatório intercalar das actividades da Inspecção Tributária, durante os
primeiros nove meses do ano, a Direcção-Geral dos Impostos detectou mais de 700
milhões de euros de impostos em falta e efectuou correcções à matéria e ao rendimento
colectável superiores a três mil milhões de euros.

No final de Outubro as dívidas em fase de execução fiscal ascendiam a 21,5 mil
milhões de euros. Neste âmbito, desde o início do ano, o Fisco penhorou contas bancárias
de 160 mil contribuintes e cerca de 147 mil salários. Em 2006, haviam-se penhorado 68 mil
contas bancárias e 126 mil salários.

Até ao final de Novembro o Fisco arrecadou 197,5 milhões de euros em coimas,
sendo de 200 milhões o objectivo estabelecido nesta matéria para 2007. Para estes
resultados contribuiu a entrada em funcionamento do sistema de Gestão de ContraOrdenações que permite uma maior agilização de procedimentos.

A cobrança coerciva de dívidas fiscais começa a dar os primeiros sinais de
abrandamento. Segundo um documento apresentado por Azevedo Pereira, o novo DirectorGeral dos Impostos, de Janeiro a Outubro de 2007, a DCGI arrecadou de forma coerciva
1.247,5 milhões de euros, valor que fica 5,4 por cento abaixo do objectivo fixado. Para se
atingir os 1600 milhões de euros propostos como objectivo para 2007, nos meses de
Novembro e Dezembro o valor a arrecadar terá que superar os 350 milhões de
euros. Nesse sentido, o Director-Geral dos Impostos recomendou que todos os recursos
disponíveis sejam afectos à cobrança coerciva, que se acelerem as operações de penhoras,
avaliações e marcações de vendas de bens, que se efectue um controlo rigoroso dos
pagamentos especiais por conta e que se dê prioridade à conclusão das reclamações
graciosas de valor superior a 100 mil euros e à análise dos pedidos de reembolsos de IVA de
sujeitos passivos com dívidas.

Num relatório de inspecção, a Provedoria de Justiça denunciou diversas situações
de abuso por parte dos serviços fiscais e a falta de garantias dos contribuintes no
incumprimento dos prazos de penhora. Os principais problemas identificados neste
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relatório referem-se aos meios desadequados da máquina fiscal, à deficiente execução das
penhoras, designadamente no que se refere à desactualização do Sistema das Execuções
Fiscais e a respectiva desarticulação com os restantes sistemas informáticos utilizados pelas
Finanças, e à dificuldade de correcção dos erros do sistema.

Para 2008, o Governo prevê uma subida da despesa fiscal em sede de benefícios
fiscais relativos ao IRS. Devido à reintrodução dos Planos Poupança Reforma e aquisições
de material informático os custos do Estado deverão subir dos 341,6 milhões esperados para
2007 para os 346,1 milhões no próximo ano.

Vítor Baptista, deputado e dirigente parlamentar do PS, admitiu no Parlamento que, em
Janeiro, após a entrada em vigor do Orçamento do Estado para 2008, o Partido Socialista
apresentará um novo pacote legislativo com vista ao levantamento do sigilo
bancário, por considerar o acesso às contas bancárias fundamental para o combate
à fuga e evasão fiscal.

A Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (APETRO) entregou ao Governo,
um estudo, de acordo com o qual o Estado português deverá, em 2007, perder 93
milhões de euros em impostos sobre os combustíveis devido à deslocalização dos
consumidores portugueses para Espanha. Defende-se no estudo que esta situação se
deve ao facto de Portugal registar uma carga fiscal acima da média europeia, enquanto
Espanha apresenta uma média inferior.

Foi concedida uma autorização legislativa ao Governo para alterar o Estatuto dos
Benefícios Fiscais e o Código do IVA e do Regime do IVA nas Transmissões
Intracomunitárias.
Em sede do Estatuto dos Benefícios Fiscais, pretende-se consagrar um novo regime fiscal
especial aplicável às entidades licenciadas para operar na Zona Franca da Madeira (ZFM) no
período entre 1 de Janeiro de 2007 e 31 de Dezembro de 2013.
No que se refere ao IVA e ao Regime do IVA nas Transacções Intracomunitárias pretende-se
introduzir um conjunto de medidas com o objectivo de prosseguir uma maior harmonização
comunitária.

Política Industrial e Comercial e Investimentos Públicos
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O Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) adiou para meados de Janeiro de
2008 o prazo de entrega do estudo comparativo sobre o Novo Aeroporto de Lisboa,
que estava previsto para 12 de Dezembro.
O

LNEC

explica

o

alargamento

do

prazo

com

a

necessidade

de

compatibilização,

harmonização e consolidação dos vários estudos parcelares que, sob a coordenação do LNEC,
têm estado a ser realizados pelas equipas de especialistas nacionais e estrangeiros.

O presidente da Agência para o Investimento, Comércio e Exportações de Portugal
(AICEP) revelou que a captação de investimento estrangeiro para Portugal
aumentou 9,5% entre Janeiro e final de Outubro deste ano.

Foi publicado o Decreto Regulamentar nº 84-A/2007 de 10 de Dezembro que
estabelece o regime jurídico de gestão, acesso e financiamento no âmbito dos
programas operacionais financiados pelo Fundo Social Europeu, faltando ainda
publicar os regulamentos específicos.
No que se refere ao período de elegibilidade da despesa, estabelece-se que podem ser
consideradas elegíveis as despesas efectivamente realizadas e pagas pelas entidades
beneficiárias antes da aprovação das candidaturas que as integram, desde que tenham
ocorrido desde 1 de Janeiro de 2007 e desde que as candidaturas sejam apresentadas à
autoridade de gestão até 31 de Janeiro de 2008.

Política Social e Laboral

O

governo

encerrou

as

negociações

salariais

na

Função

Pública

fixando

a

actualização salarial para 2008 em 2,1%, de acordo com a proposta apresentada em
meados de Outubro. Os sindicatos contestam a decisão do Governo, e reafirmam que os
funcionários públicos voltarão a perder poder de compra no próximo ano.

Luís Filipe Menezes apresentou ao Governo o desafio de negociar com os parceiros
sociais uma politica salarial de médio prazo, que vigore durante uma legislatura e meia,
até 2013.

No debate do Orçamento do Estado na especialidade, João Figueiredo, secretário de Estado da
Administração Pública referiu que são 1270 os trabalhadores colocados em regime de
mobilidade especial. Dos 1018 trabalhadores do Ministério da Agricultura que
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passaram à situação de mobilidade especial, apenas 74 tomaram a decisão
voluntariamente.

Ainda no âmbito da reforma da Administração Pública entrou em vigor o diploma
que

determina

a

obrigatoriedade

das

comunicações

à

entidade

gestora

da

mobilidade, bem como os restantes deveres de colaboração dos serviços públicos no sentido
de facilitar a execução, gestão e reinício de funções do pessoal em situação de mobilidade
especial.

Após discussão na Comissão Parlamentar do Trabalho, o Parlamento aprovou o
diploma que estabelece o novo sistema de avaliação dos funcionários públicos. Em
Fevereiro do próximo ano os funcionários do Estado terão a primeira avaliação de acordo com
estas novas regras. Relativamente ao que já estava estabelecido destaca-se o facto de o
currículo servir de ponderação para avaliação dos trabalhadores que não tenham sido objecto
de avaliação e o estabelecimento de um período mínimo de seis meses de serviço, como
condição para realização da avaliação.

O Presidente da República, Cavaco e Silva, enviou para o Tribunal Constitucional a
nova lei dos vínculos, carreiras e remunerações da função pública. Os aspectos
relativamente aos quais o Presidente da República tem dúvidas referem-se à aplicação do
diploma aos magistrados judiciais, à possibilidade de os contratos de avença privilegiarem
empresas, aos regimes jurídicos fixados através de portaria, à possibilidade de negociação de
salários e aos critérios de acesso ao Estado fixados por portaria.
O Tribunal constitucional tem até 24 de Dezembro para proceder à fiscalização da Lei e se
pronunciar sobre a respectiva constitucionalidade.

O Governo fixou em 75 mil o número de funcionários públicos a reduzir até 2009. Passados
quase 3 anos, desde Março de 2005, o executivo ainda se encontra distante desta
meta de redução de trabalhadores do Estado, não conseguindo ainda chegar aos 17
mil trabalhadores.

Nos primeiros nove meses de 2007, a Segurança Social autorizou 132 mil pedidos
de subsídio de desemprego, mais 6,8% que em igual período de 2006. Este aumento,
que contraria os números verificados nos dois últimos anos resulta do maior número de
subsídios sociais de desemprego atribuídos no referido período de 2007.
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A regulamentação do novo regime jurídico de entrada, permanência, saída e
afastamento de estrangeiros do território nacional cria novos mecanismos de
apreciação e decisão dos pedidos e introduz alterações de relevo no que se refere ao mercado
de oportunidades de emprego. Com o objectivo de atrair mão-de-obra altamente qualificada,
simplifica o regime de concessão de autorização de residência a investigadores,
docentes do ensino superior e outros cidadãos estrangeiros altamente qualificados
que pretendam desenvolver a sua actividade em centros de investigação, estabelecimentos
de ensino superior ou outras entidades que acolham actividades altamente qualificadas,
públicas ou privadas, nomeadamente empresas.

No âmbito da reforma do ensino superior, foi criada a Agência de Avaliação e
Acreditação do Ensino Superior, a qual tem como objectivo a promoção da qualidade do
ensino superior, designadamente através dos procedimentos de avaliação e de acreditação
destes estabelecimentos de ensino e dos seus ciclos de estudos.

O e-escolas, programa do Plano Tecnológico, através do qual foram entregues 40 000
computadores e acessos à Internet em banda larga a alunos do ensino secundário, foi
distinguido pela Toshiba com o prémio de melhor projecto europeu na sociedade de
informação. O primeiro-ministro referiu que até ao final do ano deverão ser entregues 70
000 mil computadores e 200 000, até 2009.

O Conselho de Ministros fez publicar uma Resolução na qual aprova um conjunto de
medidas de reforma da formação profissional, acordada com a generalidade dos
parceiros sociais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social, as quais têm
por objectivo aumentar o acesso dos jovens e adultos a oportunidades de
qualificação ao longo da vida e assegurar a qualidade do investimento em formação.

Privatizações e Empresas Públicas

O Conselho de Ministros aprovou na reunião de 14 de Novembro, uma Resolução que
aprova a minuta do contrato de concessão da rede rodoviária nacional a celebrar
entre o Estado Português e a EP, Estradas de Portugal, S. A.
O prazo de concessão foi fixado em 75 anos. De acordo com as orientações estabelecidas, o
modelo de concessão mantém-se integralmente na esfera pública, a aplicação das portagens
reais é circunscrita a auto-estradas e grandes obras de arte (nomeadamente túneis e pontes)
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e a definição das prioridades de investimento para a concretização do Plano Rodoviário
Nacional incumbe integralmente ao Governo.
Neste âmbito, o Conselho de Ministros de 22 de Novembro aprovou uma Resolução que
procede à identificação do primeiro conjunto de empreendimentos prioritários a desenvolver
em regime de parceria público-privada, designadamente a Concessão da Auto-estrada
Transmontana e a Concessão do Douro Interior.

Foi aprovada a Resolução do Conselho de Ministros que determina um conjunto de
condições complementares da 7ª fase de reprivatização do capital social da EDP,
Energias de Portugal, S. A. (entre outras, a quantidade mínima e máxima de acções a alienar,
o modo de cálculo do montante mínimo da emissão e do preço de referência a utilizar para
essa emissão, bem como as instituições financeiras convidadas a apresentar proposta para a
subscrição das obrigações e sua colocação junto de investidores institucionais).

Portugal e Moçambique concluíram a operação de reversão e transferência de
controlo

da

Hidroeléctrica

de

Cahora

Bassa

(HCB)

para

as

autoridades

moçambicanas, na sequência do Memorando de Entendimento assinado em Lisboa, a 2 de
Novembro de 2005, e do Protocolo firmado em Maputo, a 31 de Outubro do ano passado.
Portugal permanece como accionista da HCB, com uma participação de 15% do capital social,
através da qual manterá presença no Conselho de Administração da empresa com a
designação de dois administradores, um dos quais com funções executivas.

Sistema Monetário e Financeiro

Em Novembro foram colocadas à consulta pública pelo Ministério das Finanças dois
anteprojectos de Decreto-Lei com vista a transpor a directiva comunitária de
“Auditoria”, propondo a criação do Conselho Nacional de Supervisão de Auditoria e a
alteração do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. A referida Directiva coloca o
assento tónico na criação de um sistema de supervisão pública, conduzido por uma maioria de
independentes, ao qual é atribuída a responsabilidade final pela supervisão dos revisores
oficiais de contas e sociedades de revisores oficiais de contas. Neste âmbito é criado o
Conselho Nacional de Supervisão de Auditoria e nele são outorgados os poderes e
responsabilidades necessárias à prossecução daquela finalidade.

Em Novembro, o

Banco de Portugal anunciou que

vai começar a efectuar

fiscalizações aleatórias de contratos hipotecários para travar as más práticas que
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ainda persistem nesses créditos, como a existência de comissões e despesas não
especificadas, práticas abusivas de cross-selling e cobrança de comissões em caso de
incumprimento. A iniciativa dá seguimento a uma sugestão da Sefin (Associação de
Consumidores

e

Utilizadores

de

Produtos

Financeiros),

e

enquadra-se

na

nova

responsabilidade de supervisão comportamental do Banco de Portugal sobre a relação entre
clientes e bancos, de que foi exemplo a questão dos arredondamentos das taxas de juro à
milésima.

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

Setembro 07

4,759

4,726

4,27

4,56

Outubro 07

4,606

4,599

4,16

4,24

Novembro 07

4,751

4,692

4,09

4,38

2 Novembro 2007

4,606

4,608

4,16

4,43

9 Novembro 2007

4,580

4,570

4,03

4,35

16 Novembro 2007

4,592

4,576

4,02

4,34

23 Novembro 2007

4,669

4,618

3,97

4,31

30 Novembro 2007
4,751
4,692
4,09
4,38
Fonte: Banco de Portugal e Reuters; valores em percentagem; taxas anualizadas a 360 dias.
Nota: Valores de final de semana/mês/trimestre; os valores para as Obrigações do Tesouro referem-se às
yields do mercado secundário.

As taxas de juro do mercado monetário europeu aumentaram na generalidade dos
prazos em Novembro, após dois meses de correcção em baixa. O ressurgimento das
taxas de juro ficou associado ao retorno dos problemas de liquidez no mercado
monetário devido à procura acrescida de fundos no final do ano, numa altura em que a
oferta de fundos permanece condicionada pela incerteza quanto ao real valor do colateral dos
bancos, dado que ainda se está a aferir o impacto da crise no mercado de crédito hipotecário
de alto risco norte-americano. A divulgação dos efeitos negativos sobre os resultados
de mais alguns bancos em Novembro levou ao aumento dos prémios de risco no
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mercado monetário, contribuindo para a elevação das taxas de juro no decurso do mês. A
taxa Euribor a 6 meses aumentou para 4,751% em 30 de Novembro, após 4,606% e 4,759%
no final dos dois meses precedentes, embora em média mensal tenha permanecido
praticamente inalterada face a Outubro (4,629%). O aumento das taxas de juro incidiu com
maior intensidade sobre as maturidades mais curtas, conduzindo a uma inclinação negativa
da curva de rendimentos entre os prazos de 1 e 12 meses pela primeira vez desde Junho de
2005, numa avaliação em final de mês.

No mercado secundário de dívida pública nacional, as taxas de rentabilidade
implícitas acompanharam a descida das taxas de juro de longo prazo na Europa e
nos Estados Unidos em face dos receios acrescidos de abrandamento económico. A yield
das obrigações do Tesouro a 5 anos recuou 0,15 pontos percentuais em comparação de final
de mês, estabelecendo-se em 4,09%, enquanto na maturidade de 10 anos a descida foi de
apenas 0,09 pontos (para 4,38%), o que se traduziu num aumento ligeiro da inclinação da
curva de rendimentos.

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 Novembro)
Quinta, 1

Sexta, 2

Seg, 5

Sexta, 9

Seg, 12

Sexta, 16

Seg, 19

Sexta, 23

Seg, 26

Sexta, 30

12.910,98 12.816,86 12.740,70 13.323,86 13.270,10 13.085,49 12.901,11 13.013,89 12.922,18 13.120,68
Índice composto pelo cabaz das 20 acções mais importantes do mercado, sujeito a uma revisão semestral;
Jan 1993 = 1000

O índice accionista nacional PSI-20 valorizou-se pelo segundo mês consecutivo em
Novembro (ainda que de forma menos acentuada), contrariando o comportamento
negativo nos mercados internacionais. O desempenho acima da média do PSI-20 em
Novembro (subida de 0,9%, após 8,2% em Outubro, aumentando para 17,2% o ganho em
2007) reflectiu, em larga medida, a forte valorização da Galp Energia, que representa
já perto de 10% do índice.
O valor transaccionado na bolsa nacional voltou a aumentar de forma acentuada em
Novembro, tanto em variação mensal (17,9%) como homóloga (156,1%). De Janeiro a
Novembro, o total negociado ascendeu a mais de 90 mil milhões de euros, correspondendo a
um crescimento homólogo de 91,4%.

O índice PSI-20 evidenciou um andamento bastante irregular ao longo de Novembro,
tendo alternado períodos de descida e subida de intensidade significativa. Destaca-se,
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em particular, a subida de mais de 4% na segunda semana do mês devido à
valorização acentuada da Galp Energia, que beneficiou da revisão em alta do
potencial petrolífero de blocos de exploração no Brasil com participação da empresa. A
cotação da Galp aumentou 33,1% no conjunto de Novembro, reflectindo ainda a
aquisição de mais blocos de exploração no Brasil e a assinatura de um acordo com a empresa
Petróleo da Venezuela para o abastecimento de gás natural liquefeito.
Apenas mais sete títulos registaram variações positivas em Novembro, salientando-se
as subidas de 5,6% da Brisa (beneficiando do anúncio de reforço da posição da Abertis no
capital da empresa e da aposta no mercado australiano), de 3,8% da EDP (a reflectir
recomendações de compra), de 1,5% da Sonae SGPS e de 0,6% da PT, dada a elevada
ponderação desses títulos no índice.
A valorização deste restrito grupo de títulos contrariou as perdas elevadas no resto
da carteira do PSI-20, em que se salientam os recuos em torno de 10% no BCP e no
BPI, ambos penalizados pelo anúncio do fim das negociações de fusão entre os dois
bancos, para além da quebra de resultados, que também afectou o BES (perda mensal de
5%). Entre os títulos com comportamento negativo, aponta-se ainda a descida mensal de
17,5% da Impresa, para o que contribuiu a ausência de novidades no “dia do investidor” da
empresa.

3. Economia Real
3.1 Actividade Económica Global
CONTAS NACIONAIS TRIMESTRAIS (ÓPTICA DA DESPESA)
06:I

06:II

06:III

06:IV

07:I

07:II

07:III

1,1

0,4

1,8

1,3

1,3

1,5

1,3

Consumo Público

0,1

-1,2

-1,9

-1,7

-1,0

-0,1

0,7

FBC Total

-0,5

-2,5

-0,4

-1,7

-2,0

0,4

4,2

Exportações

8,6

7,8

9,2

10,0

9,3

7,4

5,2

Importações

5,0

2,6

5,5

4,3

2,8

4,0

4,5

Consumo Privado

PIB pm
1,2
0,8
1,3
1,5
2,1
1,9
1,8
Fonte: INE; Taxas de variação percentual face ao período homólogo do ano anterior; preços constantes
de 2000; valores corrigidos de sazonalidade
Nota: FBC = Formação Bruta de Capital (inclui Variação de Existências)

Os dados mais recentes para as Contas Nacionais Trimestrais, disponibilizados pelo
INE, indicam que o PIB português cresceu, em termos reais, 1,8% no terceiro
trimestre de 2007 face ao período homólogo, desacelerando de forma ténue em relação
ao trimestre anterior (1,9%). No entanto, em termos de evolução em cadeia e
comparando com o trimestre anterior, o PIB não sofreu qualquer variação em
termos de volume.
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Em relação à composição do crescimento em volume do PIB, foi constatado que o
crescimento português, neste trimestre, se deve única e exclusivamente à procura
interna. Em termos homólogos, no terceiro trimestre, a procura interna cresceu 1,8%, o que
compara com 0,9% do trimestre anterior, confirmando a tendência ascendente verificada
desde o início do ano.
Os dados do INE apontam para um ligeiro abrandamento do crescimento em termos reais do
consumo privado, neste último trimestre. No entanto, o contributo da procura interna
aumentou, essencialmente devido à recuperação do investimento, que aumentou
4,2% em volume em relação ao período homólogo, tratando-se de uma melhoria
evidente comparativamente com a variação de 0,4% do trimestre anterior. O grande
contributo para a melhoria constatada foi dado pela FBCF em Material de Transporte, que
aumentou 22,2% em volume neste último trimestre. É também digna de realce a evolução da
FBCF em Construção, que regressou às variações positivas, após cinco anos de diminuições
consecutivas. A FBCF em Máquinas e Equipamentos (excepto material de transporte) manteve
a taxa de crescimento elevada (7,4%).
A procura externa líquida teve um impacto negativo de 0,1% no crescimento,
reforçando o movimento decrescente que tem pautado este ano (no segundo
trimestre já se encontrava em abrandamento e tinha sido na ordem dos 0,8%). Este
movimento

é

essencialmente

explicado

pela

contínua

desaceleração

das

exportações de bens e serviços desde finais de 2006 (a tvh passou de 7,4% no
segundo trimestre para 5,2% no seguinte). Assistiu-se também a um reforço no
crescimento das importações, passando de 4% no trimestre anterior para 4,5%,
sendo os serviços a componente responsável por esta evolução (aumentando 11,4%
em volume face aos 3,5% no trimestre antecedente).
Em termos nominais, o saldo da Balança de Bens e Serviços (medido em percentagem do
PIB) agravou-se, atingindo os -7,5%. A necessidade de financiamento da economia
portuguesa deteriorou-se também, fixando-se nos -9,5% no terceiro trimestre (era -7,2% no
segundo trimestre deste ano). Esta penalização é explicada pelo agravamento dos saldos da
balança de bens e serviços, da balança de rendimentos primários e da balança das
transferências correntes.

Na óptica da produção, registou-se um andamento misto dos ramos produtivos no
terceiro trimestre de 2007. O VAB da Indústria abrandou novamente, recuando de uma
variação homóloga em volume de 3,3% no segundo trimestre para 2,1% no período seguinte.
Esta evolução concretizou-se numa diminuição de 0,2 p.p. no contributo para o crescimento
do VAB, essencialmente graças ao menor crescimento das vendas para o mercado externo. O
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VAB do agregado das Actividades Financeiras e Imobiliárias também desacelerou, passando
para 1,6% quando era 2,7% no trimestre precedente. Em relação à Agricultura e Pescas,
registou-se uma quebra de 4,9%. Por outro lado, o VAB do ramo do Comércio, Restaurantes e
Hotéis acelerou, crescendo 2,7% em volume no terceiro trimestre do ano corrente. O VAB da
Construção, regressou a uma tvh positiva de 0,9% (era negativa desde 2004). Finalmente, o
VAB do agregado Transportes e Comunicações demonstrou também um reforço do
crescimento, acelerando para 2,8% (era 2,2% no trimestre anterior), beneficiando de uma
evolução positiva no ramo das Comunicações.

De acordo com o indicador coincidente de actividade económica do Banco de
Portugal, em Outubro, a evolução da actividade económica manteve-se estável,
mantendo o ritmo de crescimento do terceiro trimestre de 2007. O indicador apresentou pelo
quarto mês consecutivo uma tvh de 2,3%, sendo este o mais elevado desde 2004.
O Indicador de clima económico do INE – indicador compósito que sintetiza a informação
qualitativa referente aos principais ramos de actividade – recuou de forma muito ténue
em Novembro, reflectindo a evolução negativa na Construção e Obras Públicas.
Em termos de indicadores sectoriais, a evolução foi maioritariamente positiva.
No que respeita ao indicador de confiança da indústria transformadora, registou-se
uma recuperação (comum aos últimos três meses). A melhoria registada deve-se
principalmente ao contributo positivo das expectativas sobre as evoluções de stocks de
produtos acabados e da produção a médio prazo. 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. Em
Novembro, o indicador de confiança para a Construção e Obras Públicas interrompeu
o movimento ascendente que teve início no princípio do ano, apresentando o
agravamento mais expressivo desde Março de 2003. O comportamento deste indicador
é explicado pela degradação das opiniões sobre as carteiras de encomendas e pela
deterioração das perspectivas dos empresários quanto ao emprego. Em relação ao
indicador de confiança do Comércio, foi constatado um novo vigor no processo de
recuperação que se iniciou em Setembro, mas ainda insuficiente para anular o
agravamento observado de Maio a Agosto. Neste mês, destaca-se principalmente a
melhoria nas perspectivas de actividade de curto prazo. Tanto o indicador de confiança da
Construção como o do Comércio encontram-se ainda abaixo da sua média de longo prazo.
Quanto ao indicador de Confiança referente aos Serviços, assistiu-se a uma notória
recuperação, retomando a tendência ascendente iniciada em Agosto de 2005 e
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atingindo máximo desde Agosto de 2001. Esta evolução deve-se essencialmente às
perspectivas sobre a actividade corrente e carteira de encomendas de curto prazo e graças à
melhoria das apreciações referentes à evolução da empresa.

3.2 Procura Interna
Os dados mais recentes para os principais indicadores de conjuntura, indiciam
alguns sinais de ligeira melhoria no consumo privado e um reforço da importância
do investimento na despesa interna que, no terceiro trimestre, passou a ser o motor
da economia portuguesa.
3.2.1. Consumo
Fonte
Indic. Confiança dos Consumidores

(1)

INE
BdP

Venda de automóveis não comerciais
Importações de bens de consumo

(2)

Procura interna de bens de consumo

(1)

Volume de negócios do comércio retalho

(3)

07: I

07: II 07: III Jul-07 Ago-07 Set-07 Out-07 Nov-07

-31,98 -33,09 -34,43 -33,19
-5,43

0,40

9,53

23,90

INE

11,89

7,20

8,43

7,59

INE

-25,11 -22,67 -21,11 -22,67

INE

1,60

0,13

0,57

0,40

-34,58
-0,10
10,09
-20,00
1,60

-35,52 -36,78 -37,90
4,80

10,10

-

7,63

-

-

-20,67 -20,33 -26,00
-0,30

1,70

-

(4)

Crédito ao consumo
BdP
11,67 11,53 12,35 12,10
12,60
12.3
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 Setembro
e Outubro, resultados positivos na maioria das suas rubricas. Contudo, as
perspectivas futuras revelam-se mais pessimistas.
Na despesa real das famílias em consumo de bens de consumo duradouro, verificou-se uma
progressiva melhoria, em termos homólogos. A despesa em automóveis acelerou
novamente, mas cresceu a um ritmo bem menos intenso que o verificado no em
Julho.

No que toca à despesa das famílias em bens de consumo corrente, os dados para o
Volume de Negócios no Comércio a Retalho (deflacionados e corrigidos dos dias
úteis) demonstram um crescimento, em termos homólogos, de 1,7% recuperando
da quebra sofrida no mês anterior (-0,3%). Esta variação veio atenuar de forma ligeira o
movimento de desaceleração que se tem vindo a observar nesta componente, ao longo de
todo o ano de 2007. A despesa em produtos alimentares, bebidas e tabaco sofreu uma
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aceleração, em termos homólogos, de 0,1% para 3,2% enquanto que a despesa em produtos
não alimentares passou de -1,3% para 0,9%.

Em Outubro, quando comparado com o período homólogo do ano anterior, o volume
de negócios nos serviços registou uma taxa de variação de 7,6%, o que se traduz
numa aceleração de 4,9 p.p. face ao observado no mês precedente. Todas as suas
componentes apresentaram comportamentos bastante positivos.

Finalmente, quanto aos indicadores prospectivos de consumo privado, o indicador
de confiança agravou-se novamente em Novembro, em resultado do contributo
negativo de todas as suas componentes. Com efeito, trata-se da quinta deterioração
consecutiva, tendo atingido em Outubro o valor mínimo desde Fevereiro de 2006. O maior
contributo para esta evolução negativa foi dado pelas expectativas desfavoráveis
quanto à situação económica do país e quanto ao desemprego.
3.2.2. Investimento
Fonte 07: I
Indicador de FBCF
Vendas de veículos comerciais
(1)

07: II 07: III Jun-07 Jul-07 Ago-07 Set-07 Out-07

INE

-2,90

-0,90

6,93

-0,1

8,1

8,5

4,2

-

BdP

1,37

47,00

-17,77

104,6

-19,1

-15,4

-18,8

-12,8

INE

13,73

13,88

16,56

13,21

13,65

16,18

19,85

-

Índice produção bens de investimento

INE

5,95

2,54

0,61

-0,56

5,92

-4,00

-0,10

3,9

Vendas de cimento

BdP

-4,13

-3,77

1,70

-5,3

5,8

-1,1

0,4

14,9

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

BdP
INE

-6,82
13,09

-4,70
9,24

-2,64
8,63

-5,61
9,03

-0,53
7,97

-2,55
8,15

-4,85
9,78

0,85
-

BdP

5,96

7,13

7,71

7,31

7,87

7,30

7,96

-

Importações bens de investimento

Crédito às sociedades não financeiras

(2)

(3)

Valor de obras públicas adjudicadas
BdP
51,76 42,39 38,94 45,68 44,73 41,58 30,51
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 partir da informação mais recente, constatam-se desenvolvimentos positivos nas
várias componentes do investimento. No entanto, há indícios que apontam para a
diminuição do dinamismo que se tem vindo a verificar nos dois últimos meses nesta
rubrica da despesa agregada.
É de realçar que, no terceiro trimestre de 2007, o indicador sintético da FBCF do INE
mostrou finalmente uma recuperação face aos desanimadores resultados que
vinham a ser sentidos desde 2004.
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Quanto

ao

investimento

em

construção

e

obras

públicas,

os

indicadores

quantitativos (vendas de cimento e produção pelas horas de trabalho empregadas)
apresentaram uma evolução positiva. A tvh do índice de produção na construção
transitou para valores positivos. Ainda que precário, é um sinal positivo para o futuro
próximo, tendo em conta a evolução dos últimos anos no sector da construção.
Em sentido contrário apontam os indicadores de produção qualitativos (inquéritos ao
empresários que operam no sector), que interromperam em Novembro o movimento
ascendente iniciado em Janeiro.
No

material

de

transporte,

registou-se

um

abrandamento

nas

quebras

comparativamente com o mês anterior. Após um segundo trimestre de 2007 de elevado
ritmo de expansão nesta rubrica, assiste-se a um progressivo movimento de correcção
explicado pela anterior antecipação de comportamento de compra devido à recente
modificação tributária.
No que respeita a perspectivas para o investimento empresarial, destaque-se a
continuação da trajectória ascendente do indicador de confiança da indústria
transformadora (pelo terceiro mês consecutivo). A informação adicional recolhida
permitiu apurar que, em Novembro, a recuperação do investimento empresarial parece
continuar a beneficiar mais as importações que a respectiva produção doméstica de bens de
investimento.
3.3. Emprego
Inquérito Trimestral ao Emprego
Valor Trimestral

Variação (%)

3T 2006

2T 2007

3T 2007

Tvh

Tvpa

População Total

10594,9

10597,0

10610,3

0,1

0,1

População activa

5604,7

5595,2

5644,7

0,7

0,9

Taxa de Actividade

52,9%

52,8%

53,2%

População Empregada

5187,3

5154,6

5200,3

0,3

0,9

- Sector Primário

615,1

605,8

608,9

-1,0

0,5

- Sector Secundário

1588,4

1568,3

1595,0

0,4

1,7

- Sector terciário

2983,7

2980,5

2996,4

0,4

0,5

417,4

440,5

444,4

6,5

0,9

População Desempregada
- À procura do 1º emprego
- À procura de novo emprego
Taxa de Desemprego

66,1

54,4

62,0

-6,2

14,0

351,3

386,1

382,4

8,9

-1,0

7,4

7,9

7,9

Fonte: INE
Valores em milhares de unidades, excepto taxas de actividade e de desemprego;
Tvh (taxa de variação face ao período homólogo do ano anterior) e tvpa (taxa de variação face ao período anterior)
expressas em percentagem, excepto no caso das taxas de actividade e desemprego, cujas variações estão expressas
em pontos percentuais
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De acordo com o inquérito do INE referente ao terceiro trimestre de 2007, a
população empregada registou um aumento de 0,9% face ao trimestre anterior
(45,7 mil) e de 0,3% (13 mil indivíduos) em termos homólogos. O número de
empregados aumentou em todos os níveis de escolaridade, mas o maior crescimento
pertenceu aos indivíduos com formação superior, que contribuíram com 81,5% do aumento
total no emprego (10,6 mil indivíduos). Em termos sectoriais, foram os serviços que pesaram
de forma mais relevante para esta evolução (especialmente as actividades de saúde e de
acção social).
No terceiro trimestre de 2007, a população desempregada em Portugal passou a ser
estimada em 444,4 mil indivíduos. Neste período, assistiu-se a um acréscimo em termos
homólogos de 6,5% da população desempregada (27 mil indivíduos) e de 0,9% (praticamente
mil indivíduos) em comparação com o trimestre anterior. Para este aumento do número de
desempregados contribuiu sobretudo a diminuição dos fluxos brutos de saída do estado de
desemprego para o estado de emprego por comparação com o segundo trimestre de 2007.
Verificou-se também uma diminuição dos fluxos brutos da inactividade para o estado de
desemprego.
A taxa de desemprego manteve o mesmo valor do trimestre passado, ou seja, 7,9%,
uma vez que a população activa aumentou ao mesmo ritmo que a população
desempregada.
3.4 Comércio Internacional
Resultados Globais
Jan-Set 06

Jan-Set 07

∆ 07/06

Saída (Fob)

25.553,1

27.815,1

8,9%

Entrada (Cif)

39.479,8

41.274,2

4,5%

Saldo

-13.926,7

-13.459,1

-3,4%

64,7%

67,4%

7,7%

Total

Taxa de Cobertura
União Europeia a 27
Expedição

19.864,7

21.393,7

Chegada

29.603,0

30.980,5

4,7%

Saldo

-9.738,3

-9.586,8

-1,6%

67,1%

69,1%

12,9%

Taxa de Cobertura
Países Terceiros
Exportação

5.688,4

6.421,3

Importação

9.876,7

10.293,7

4,2%

Saldo

-4.188,3

-3.872,4

-7,5%

57,6%

62,4%

-

Taxa de Cobertura
(em milhões de euros)
Fonte: INE
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No cômputo dos primeiros nove meses de 2007, o défice comercial de Portugal
estabeleceu-se em -13.459,1 milhões de euros, montante que traduz uma melhoria
de 3,4% face a igual período do ano anterior. Desde o início do ano até Setembro, as
saídas registaram um aumento de 8,9% e as entradas de 4,5%. Apesar do abrandamento
das exportações e aceleração das importações no terceiro trimestre em relação ao
segundo, esta evolução permitiu uma evolução positiva no saldo comercial assim
como melhorar a taxa de cobertura em 2,7 p.p.
Progredindo para uma análise do comércio internacional por grandes categorias
económicas deve-se destacar, no período em questão, a quebra verificada nos
Combustíveis e lubrificantes quer nas entradas quer nas saídas (12,1%
respectivamente).

Nas

saídas

podemos

destacar

ainda

o

crescimento

dos

e 18,1%
produtos

alimentares e bebidas, máquinas e outros bens de capital assim como os fornecimentos
industriais. Em relação às saídas, foram os produtos alimentares (14,3%), fornecimentos
industriais (12%) e máquinas (13,7%) que mais aumentaram.
Tendo em conta a repartição por mercados geográficos, verifica-se que os países
terceiros à UE continuam a conquistar um maior relevo no contexto dos mercados
de destino. De Janeiro a Setembro, as exportações registaram um crescimento de 12,9%. As
importações aumentaram 4,2%, ligeiramente menos do que as saídas globais.
Esta evolução favorável permitiu reduzir o défice da balança comercial com os
países não pertencentes à UE (que já representam uns significativos 23% das
trocas internacionais totais) e aumentar a taxa de cobertura em cerca de 4,8p.p. Em
relação ao comércio intracomunitário, saliente-se que em todos os meses de 2007
foram

registadas

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 69,1% quando era 67,1% em igual período do ano
transacto).

3.5. Conjuntura na Indústria

O índice de produção industrial recuperou algum dinamismo no mês de Outubro, de
acordo com os dados mais recentes do INE. O ritmo de crescimento homólogo do índice
aumentou para o valor mais elevado desde Fevereiro (3,6%, face a 1,3% e 1,4% nos
dois meses precedentes) devido a uma aceleração vincada na indústria transformadora
(de 1,6% para 5,5%), que teve de contrariar a perda agravada no ramo de electricidade, gás
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e água (de 2% para 13,2%). Apesar da melhoria do comportamento homólogo do índice geral
de produção, a taxa de variação média anual permaneceu em 2,9% no mês de Outubro.

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

INDÚSTRIA GERAL

6
4
2
0

INDÚSTRIA
TRANSFORMADORA

-2
-4
-6
-8

Out-07

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

-10

Centrando a análise da produção nos agrupamentos industriais, merece destaque o
acentuado crescimento homólogo nas indústrias de bens intermédios (8%, após 2,7%
e 8,5% nos dois meses anteriores), em linha com a tendência recente, e o maior
dinamismo das indústrias de bens de consumo em Outubro (taxa de variação homóloga
- tvh - de 6,3%, a mais elevada desde Novembro de 2006, após 1,1% em Setembro). O
andamento homólogo da produção também melhorou nas indústrias de bens de investimento,
embora de forma menos marcada (tvh de 3%, face a 1% em Setembro). Em sentido
contrário, verificou-se uma intensificação da quebra de produção no agrupamento
energético (de uma tvh de -2,8% para -15,5%). Este foi também o único agrupamento a
exibir uma variação negativa em variação média anual (tvm 12m de -2,2%, face a 1,7% nos
bens de consumo, 2,6% nos bens de investimento e 5,7% nos bens intermédios).
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ÍNDICE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
06: III

06: IV

07: I

07: II

07: III

Ago-07

Set-07

Out-07
TVH

Índice Geral

TVM 12m

3,7

4,3

4,2

1,7

1,6

1,4

1,3

3,6

2,9

Industria Extractiva

-12,2

-9,8

8,0

5,5

9,1

16,9

4,6

23,2

6,1

Ind. Transformadora

3,6

2,5

4,6

3,6

2,4

2,7

1,6

5,5

3,5

Electric., Gás, Água

6,2

18,2

1,5

-11,3

-5,0

-8,0

-2,0

-13,2

-1,1

2,4

1,9

3,0

1,1

0,1

0,9

1,1

6,3

1,7

Por grandes agrupamentos:
Bens de Consumo
Bens Intermédios

4,4

3,0

6,2

5,9

5,8

8,5

2,7

8,0

5,7

Bens de Capital

2,8

1,0

5,9

2,5

0,5

-3,9

1,0

3,0

2,6

Energia

5,1

14,6

-0,1

-10,0

-5,3

-8,3

-2,8

-15,5

-2,2

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

Atendendo à divisão da indústria transformadora em subsectores, os dados actuais
permitem destacar, quanto a comportamentos negativos:
(i) a manutenção da contracção nas indústrias de curtimenta e calçado (tvm 12m de -6,1%
em Outubro), de têxteis (-4,2%), de máquinas e equipamento (-1,8%), de produtos químicos
(-0,5%) e de produtos petrolíferos (-7,7%);
(ii) o abrandamento da produção nas indústrias do tabaco (de uma tvm 12m de 5,2% em
Setembro para 3,5% em Outubro), metalúrgicas de base (de 4,1% para 4%), alimentares (de
5,6% para 5,1%) e de material de transporte (de 13,1% para 11,8%).

Quanto a comportamentos positivos, salienta-se:
(i) a aceleração da produção nas indústrias de borracha e plásticos (de uma tvm 12m de
9,4% em Setembro para 10,5% em Outubro), de minerais não metálicos (de 0,6% para 1%),
de reciclagem (de 0,6% para 1,2%), de equipamento eléctrico e óptico (de 15,8% para
16,3%), de mobiliário (de 0,9% para 1,2%), de madeira e cortiça (de 3,6% para 3,9%); a
retoma do crescimento das indústrias de vestuário (0,1%), após vários anos em
quebra, e também nas indústrias de pasta e papel (0,5%).
(ii) a manutenção do andamento positivo nas indústrias de produtos metálicos (tvm 12m de
2,1% em Outubro).
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PRODUÇÃO E PROCURA NA INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
Média Móvel de 3 meses - s.r.e.
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-50

A informação já disponível para o mês de Novembro, do Inquérito à Indústria
Transformadora, sugere uma atenuação do ritmo de crescimento da produção
naquele ramo. As apreciações sobre o andamento recente da produção voltaram a recuar de
forma ligeira no mês de Novembro, passando a traduzir um equilíbrio entre as valorações
positivas e negativas (saldo nulo). Apesar de tudo, o comportamento da carteira de
encomendas continuou a revelar-se favorável, a julgar pelas indicações fornecidas: as
avaliações sobre a procura externa mantiveram-se a um nível elevado, não obstante um
recuo face a Outubro, enquanto as apreciações sobre a procura doméstica retomaram a
trajectória de recuperação. O saldo de respostas sobre o nível de stocks de produtos
acabados recuou (ainda que ligeiramente) no inquérito de Novembro, não confirmando
o movimento de acumulação sinalizado no mês anterior.

O detalhe dos dados por tipo de bens produzidos revelou uma deterioração das
avaliações

da

produção

corrente

nas

várias

indústrias,

com

excepção

das

produtoras de bens de consumo. Na apreciação da procura interna destaca-se a
recuperação significativa das avaliações nas indústrias de equipamento automóvel
(tornando-se positivo pela primeira vez desde Fevereiro) e a normalização do saldo de
respostas referente aos bens intermédios após um valor anormalmente baixo em
Outubro, que influenciou a evolução no conjunto da indústria transformadora. No caso da
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procura externa, a deterioração das opiniões apenas se revelou significativa nas
indústrias de equipamento não automóvel. Estas indústrias indicaram ainda um reforço
do nível de existências, que contrariou o movimento no resto da indústria transformadora.

O índice de volume de negócios na indústria evidenciou uma forte subida homóloga
no mês de Outubro, recuperando da quebra ocorrida no mês precedente (tvh de
9,4% e -1%, respectivamente). A melhoria do andamento homólogo das vendas, para
a qual contribuiu a maior progressão dos preços à saída de fábrica, correspondeu à
retoma do crescimento no mercado externo e à aceleração no mercado nacional (tvh
de 5,6% e 11,7%, respectivamente, após -5,9% e 2% em Outubro), reflectindo-se no reforço
ligeiro do crescimento em média anual (de uma tvm 12m de 5,7% em Setembro para 5,8%
em Outubro, repartida entre 4,7% no mercado nacional e 7,5% no mercado externo), que se
vinha a reduzir nos últimos meses.

Por agrupamentos, o comportamento homólogo das vendas apenas não melhorou
nas indústrias da energia, que verificaram uma desaceleração (tvh de 0,8%, após
9,5% em Setembro) devido à evolução negativa no mercado externo. Os agrupamentos
de bens de consumo e de bens intermédios retomaram uma trajectória de crescimento em
Outubro (tvh de 8,5% e 10,1%, respectivamente, após -2,2% e -4,5% em Setembro),
enquanto nos bens de investimento verificou-se uma subida mais acentuada (16%, mais 11,4
pontos que em Setembro). Em variação média anual registou-se uma quebra de 5,3% nas
vendas do agrupamento da energia e aumentos de 3,5% nos bens de consumo, 8,3% nos
bens intermédios e 13,4% nos bens de investimento.

Em termos de perspectivas, salienta-se a melhoria das avaliações da produção
prevista no inquérito à Indústria Transformadora de Novembro, que é consistente com
o bom comportamento da carteira de encomendas acima referenciado. As apreciações quanto
à evolução próxima dos preços de vendas foram revistas em baixa ligeira, mantendo-se,
contudo, num nível elevado. Em conjunto, estas indicações são compatíveis com o
crescimento sustentado das vendas nos próximos meses.
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ÍNDICE DE EMPREGO INDUSTRIAL
(Variação homóloga, %)
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Em Novembro manteve-se a variação homóloga de - 1% no emprego industrial, que
traduz a quebra mais baixa dos últimos seis anos. A perda em média anual continuou a
atenuar-se, situando-se em 1,8% (menos 0,1 pontos que em Outubro), valor semelhante ao
observado no índice de horas trabalhadas, o que traduz uma estabilização da ocupação
laboral na indústria.
Nos próximos meses, a evolução do emprego industrial poderá revelar-se menos
favorável, tendo em conta a descida das avaliações sobre essa variável no Inquérito
à Indústria Transformadora de Novembro (embora ainda se situem num dos níveis mais
elevadas desde o início da série, em 2003).

3.6. Preços
06: III

06: IV

07: I

07: II

07: III

Ago-07

Set-07

Out-07

Nov-07 tvm 12m

IPC Total

3,0

2,5

2,4

2,5

2,2

2,1

2,1

2,6

2,8

IPC Bens

3,1

2,5

2,3

2,3

1,7

1,5

1,7

2,4

-

-

IPC Serviços
2,8
2,6
2,6
3,1
3,0
3,0
2,9
3,0
Fontes: INE; Banco de Portugal
Taxas de variação percentual face ao período homólogo do ano anterior, salvo outra indicação

-

-

2,4

Em Novembro, o IPC registou uma variação em cadeia de 0,3%, abrandando 0,2 p.p.
em relação ao mês anterior. A taxa de variação homóloga situou-se em 2,8%, duas
décimas de ponto percentual superior ao que havia sido registado no mês
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precedente. A taxa de variação média dos últimos doze meses manteve-se estável,
pelo terceiro mês consecutivo, nos 2,4%.

No que respeita ao quadro de evolução dos preços em Outubro (último mês com
informação mais completa), a tvh do IPC de 2,6% foi superior em 0,4 p.p. ao
indicador da inflação subjacente (medido pelo índice total excepto produtos
alimentares não transformados e energéticos). Esta evolução da inflação é assim
explicada sobretudo por uma aceleração da sua componente mais errática embora
também pelo aumento da inflação subjacente.
Com efeito, verificou-se, em Outubro, uma aceleração de 1,2 p.p. na tvh dos bens
alimentares transformados (atingindo os 4,7% neste mês). Nas restantes componentes da
inflação subjacente, assistiu-se uma ligeira aceleração da tvh comparativamente a Setembro,
tendo os preços dos bens industriais não energéticos crescido a uma tvh de 0,8% e os
serviços a uma tvh de 3% (praticamente idêntica aos 2,9% que tinha sido registada no mês
anterior). As rubricas da componente mais errática da inflação tiveram aumentos de
intensidades diferentes. A tvh dos preços dos bens alimentares não transformados recuperou
0,1 p.p. passando para 1,4%, após os abrandamentos verificados nos últimos três meses. Por
seu lado, em Outubro, observou-se uma forte aceleração da tvh do preço dos bens
energéticos atingindo o novo patamar mais elevado desde Dezembro de 2006 (6,2%).

O diferencial da taxa de inflação subjacente entre Portugal e a zona euro passou
para 0,1 p.p. Este resultado fica a dever-se novamente ao andamento mais favorável dos
preços dos bens industriais não energéticos a Portugal que, crescendo a um ritmo inferior em
cerca de 0,3 p.p. ao do verificado na zona do euro, permitiram melhorar este diferencial,
reforçando a tendência de descida a que se assistido durante o corrente ano.
Para os próximos meses, é de esperar uma continuação do efeito desfavorável dos
preços dos produtos energéticos nas taxas homólogas da inflação. Existem ainda
fortes indícios de que os produtos alimentares continuarão em 2008, o percurso de
escalada de preços a nível mundial demonstrado em 2007.
O indicador de competitividade-custo para a economia portuguesa, calculado com
base nos custos laborais por unidade produzida, cresceu 0,25% durante o terceiro
trimestre de 2007, abrandando relativamente aos aumentos de 0,29% e 0,53%
verificados nos trimestres anteriores. Esta evolução em cadeia ficou a dever-se ao
reforço da apreciação do euro face às restantes principais divisas e à continuação, pelo
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terceiro trimestre consecutivo, do crescimento dos custos unitários relativos, contrária ao
movimento de quebra registado no período entre 2005 e 2006.
Em

termos

homólogos,

o

indicador

competitividade-custo

acelerou

pela

quinta

vez

consecutiva, passando de uma taxa de crescimento de 0,91%, no trimestre anterior, para
1,13%, no terceiro trimestre do ano corrente. Esta evolução resulta da evolução a ritmo
crescente dos custos unitários relativos, que passaram de uma variação de 0,03% para 0,3%
(o crescimento mais acentuado desde o terceiro trimestre de 2005), tendo a componente
cambial evidenciado um ligeiro abrandamento do ritmo de crescimento (0,83% face aos
0,89% do trimestre precedente) mas continuando, de certa forma, a prejudicar a
competitividade-custo portuguesa. Reflectindo a evolução em termos homólogos, este
indicador registou, em termos médios anuais, um crescimento de 0,87% no terceiro trimestre
de 2007 (tendo acelerado ao longo de todo o ano de 2007), o que indicia um maior ritmo de
perda de competitividade da economia nacional, no período em análise, face aos seus
parceiros comerciais mais relevantes.
Relativamente à evolução esperada para o próximo ano, as previsões mais recentes
da Comissão Europeia apontam para uma aceleração nos salários nominais em
Portugal (variação anual de 2,8%, face a 2,7% em 2007) mas que conjugada com um
crescimento na produtividade do trabalho mais favorável (1,4%) que a média da UE-15
(1,2%)

deverá

conduzir

a

um

abrandamento

nos

custos

laborais

unitários,

permitindo uma melhoria da competitividade portuguesa em relação a alguns dos seus
concorrentes comerciais.
Indicador de Competitividade-Custo e Custos Laborais Unitários Relativos
(taxas de variação homólogas)
0,06
0,05
0,04

Indicador de
Competitividade-Custo

0,03
0,02

CLU
relativos

0,01
0
-0,01
-0,02
-0,03

Associação Empresarial de Portugal

3 Trim 07

2 Trim 07

1 Trim 07

4 Trim 06

3 Trim 06

2 Trim 06

1 Trim 06

4 Trim 05

3 Trim 05

2 Trim 05

1 Trim 05

4 Trim 04

3 Trim 04

2 Trim 04

1 Trim 04

4 Trim 03

3 Trim 03

2 Trim 03

1 Trim 03

4 Trim 02

3 Trim 02

2 Trim 02

1 Trim 02

4 Trim 01

3 Trim 01

2 Trim 01

1 Trim 01

4 Trim 00

3 Trim 00

-0,04

49

Relatório Mensal de Economia

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

3.7. Conjuntura de Pagamentos com o Exterior

Balança Corrente
Mercadorias

2004

2005

2006

Jan-Set 06

Jan-Set 07

∆

-11.112

-14.483

-14.599

-11.016

-10.256

-6,9%

-15.043

-16.761

-16.629

-12.454

-11.971

-3,9%

Serviços

4.015

3.838

4.893

3.637

4.733

30,1%

Rendimentos

-2.926

-3.834

-5.366

-4.016

-5.037

25,4%

Transferências Correntes

2.841

2.274

2.503

1.817

2.019

11,1%

2.231

1.740

1.260

940

1.315

39,9%
-5,1%

Balança de Capital
Balança Financeira

9.555

13.582

12.013

10.737

10.194

-4.444

1.517

3.079

2.882

-305

s.s.

De Portugal no exterior

-6.318

-1.671

-2.796

-2.255

-3.823

69,5%

Do exterior em Portugal

1.874

3.188

5.875

5.136

3.518

-31,5%

29

-1.191

2.645

-2.052

6.086

s.s.

Activos

-10.937

-15.975

-6.662

-4.874

-6.075

24,6%

Passivos

10.966

14.784

9.306

2.822

12.161

330,9%

Outro Investimento

12.509

11.990

4.626

8.222

3.019

-63,3%

Activos

837

-324

-14.573

-6.819

-11.599

70,1%

11.672

12.314

19.199

15.041

14.618

-2,8%

-72

-164

-257

-269

659

s.s.

1.533

1.431

1.919

1.954

735

-62,4%

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

1.326

-661

-1.253

89,6%

Investimento Directo

Investimento de Carteira

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.

Nos três primeiros trimestres de 2007 registou-se um défice de 10256 m.e. na
balança corrente nacional, o que corresponde a uma redução de 6,9% (760 m.e.)
face ao desequilíbrio verificado no período homólogo do ano passado. A melhoria do
saldo corrente traduziu o aumento do excedente da balança de serviços (em 1096 m.e.) e,
em menor medida, a atenuação do défice da balança comercial (em 483 m.e.) e a subida das
transferências correntes líquidas (mais 202 m.e.). A evolução favorável das três componentes
permitiu contrariar o reforço do saldo negativo da balança de rendimentos (em 1021 m.e.).

No que se refere à Balança de Capital, os dados de Janeiro a Setembro deram conta
de um aumento do saldo excedentário para 1315 m.e. (quase 40% acima do valor
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registado em igual período de 2006) que traduz, de forma aproximada, a entrada líquida
de fundos comunitários no país.
A melhoria das balanças corrente e de capital traduziu-se numa redução homóloga de 11,3%
(ou 1135 m.e.) do défice conjunto, que se cifrou em 8941 m.e..

Reflectindo a redução das necessidades de financiamento da economia, o excedente
da Balança Financeira verificou um recuo para 10194 m.e. nos nove meses até
Setembro (menos 5,1% que no mesmo período de 2006), com origem nas rubricas de “outro
investimento” e investimento directo líquido. O contributo maior veio da descida de 5203
m.e. do saldo positivo de “outro investimento”, que corresponde à redução do
endividamento do sector bancário no exterior. No caso do investimento directo líquido, a
quebra verificada (de um saldo de 2882 para -305 m.e.) foi explicada, em partes quase
iguais, pela redução do fluxo de entrada e pelo aumento do investimento no exterior.
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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)
http://www.cmvm.pt (Comissão de Mercados de Valores Mobiliários)
www.dgep.pt (Direcção-Geral de Estudos e Previsão – Ministério das Finanças)
www.dgo.pt (Direcção-Geral do Orçamento – Ministério das Finanças)
www.imf.org (Fundo Monetário Internacional)
www.ine.pt (Instituto Nacional de Estatística)
www.oecd.org (Organização para o Crescimento e Desenvolvimento Económico)
www.portugal.gov.pt/ (Portal do Governo)
www.qren.pt

(QREN)
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