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Destaque:
Economia Internacional
(…) foram definidos os princípios comuns de flexigurança (…) (pag.4)

(…) o BCE anunciou a tomada de medidas adicionais para fazer face às pressões nos
mercados de financiamento a curto prazo (…) (pag.6)

(…) o PIB da zona euro acelerou ligeiramente, no terceiro trimestre, atingindo os
2,7%. (pag.7)

(…) continua a constatar-se um forte agravamento do défice comercial bilateral [da
zona euro] com a China (…) (pag.7)

Os dados mais recentes divulgados para a zona do euro mostram uma evolução
favorável da produção industrial. (pag.7)

Os últimos resultados (…) apontam para uma nova descida do indicador de clima de
confiança dos agentes económicos que actuam tanto na zona do euro como na
globalidade da UE. (pag.10)

(…) a Reserva Federal reduziu pela terceira reunião consecutiva as suas taxas de
juro directoras para contrariar o abrandamento da actividade económica (…) (pag.10)

(…) os indicadores avançados mais recentes (…) apontaram para um abrandamento
acentuado da actividade económica nos Estados Unidos. (pag.13)

No mercado de câmbios, o mês de Dezembro destacou-se pela depreciação
significativa da libra (…) (pag.15)

No mês de Dezembro observaram-se descidas menos acentuadas na generalidade
dos principais índices accionistas (…) (pag.16)

Em Dezembro manteve-se a tendência de descida dos preços das matérias-primas
devido aos receios de abrandamento económico (…). (pag.19)
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Economia Nacional
(…) o Banco de Portugal apresentou as suas mais recentes perspectivas para a
economia portuguesa, que apontam para a continuação do processo de recuperação
iniciado em finais de 2005 (…) (pag.24)

No início de Janeiro, o ministro das Finanças anunciou que em 2007 o défice público
se situou abaixo do limite de referência de 3% do PIB (…) (pag.26)

A cobrança de IRS subiu 10,2% em 2007, cerca do dobro do previsto, o mesmo
acontecendo no IRC, que aumentou 31,2% face a 2006 (…) (pag.27)
O Governo aprovou o regime jurídico das áreas regionais de turismo (…) (pag.29)
A Comissão do Livro Branco das Relações Laborais apresentou o seu relatório final
(…) (pag.29)

Em Dezembro, tanto o Banco de Portugal como a Comissão de Mercado de Valores
Imobiliários (CMVM) abriram investigações ao BCP por alegadas irregularidades (…)
(pag.32)

As taxas de juro do mercado monetário europeu recuaram na generalidade dos
prazos (…) (pag.33)

Em Dezembro registou-se uma quebra de 0,8% no índice accionista nacional PSI20, (…) tendo a forte valorização da Galp Energia evitado uma descida mais
acentuada. (pag.34)

Os indicadores de consumo apresentaram, em Novembro, sinais de abrandamento,
assim como os de investimento. (pag.36)
Em Novembro registou-se uma quebra homóloga de 1,6% no índice de produção
industrial, após quatro meses consecutivos de crescimento (…) (pag.40)
Os dados mais recentes da actividade industrial (…) apontam para uma retoma do
dinamismo naquele ramo. (pag.42)

A taxa de variação média [do IPC] em 2007 foi de 2,5%. (pag.45)
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ECONOMIA INTERNACIONAL
1. União Europeia / Zona Euro
1.1. Envolvente

Foi assinado em Lisboa a 13 de Dezembro, como previsto, o Tratado Reformador da
União Europeia, devendo agora ser ratificado por todos os Estados-membros, esperando-se
que possa entrar em vigor antes das próximas eleições do Parlamento Europeu, em Junho de
2009.

O Conselho Europeu, criou um Grupo de Reflexão independente, presidido por Felipe
González, que tem por missão identificar as grandes questões e evoluções que a
União deverá enfrentar a longo prazo (2020 – 2030) e analisar o modo de lhes dar
resposta. O Grupo conduzirá a sua reflexão no quadro definido no Tratado de Lisboa, não
discutindo por isso questões institucionais. Deverá apresentar o seu relatório ao Conselho
Europeu em Junho de 2010.

No Conselho de Ministros do Emprego e Políticas Sociais da União Europeia foram
definidos os princípios comuns de flexigurança, que passam por considerar a
flexigurança como:
(i) meio para intensificar a aplicação da estratégia de Lisboa, criando empregos e
modernizando mercados de trabalho através de uma maior flexibilidade;
(ii)

conjugação

de

mecanismos

contratuais

flexíveis

e

sistema

de

protecção

social

sustentáveis;
(iii) nova abordagem adaptada aos condicionalismos próprios de cada Estado-membro;
(iv) forma de promover mercados de trabalho mais abertos, mais reactivos e inclusivos;
(v) meio de garantir um grau suficiente de flexibilidade contratual e de segurança nas
transições entre empregos, promovendo a flexigurança interna (no interior da mesma
empresa) e externa (entre empresas);
(vi) meio de promover a igualdade entre os sexos no acesso a empregos de qualidade;
(vii) forma de todos assumirem responsabilidades na mudança para políticas socialmente
equilibradas;
(viii) meio de repartição equitativa de custos e benefícios em especial entre empresas,
indivíduos e os poderes públicos.
O Conselho da União Europeia convidou a Comissão a tomar as medidas necessárias
para assegurar as condições favoráveis à implementação desta abordagem pelos
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Estados-membros, e a lançar uma iniciativa pública, em colaboração com os
parceiros sociais europeus, com o objectivo de facilitar a aceitação destes princípios
pelos intervenientes no mercado de trabalho.

A Comissão Europeia adoptou uma proposta de Directiva relativa às emissões
industriais, que reúne numa só a actual Directiva IPPC e seis outras directivas sectoriais. A
proposta tem como objectivo reforçar as disposições já existentes e reduzir este tipo de
emissões em toda a União Europeia.

No último Conselho de Ministros das Finanças sob presidência portuguesa foi alcançado
o acordo relativamente à alteração do regime do IVA sobre os serviços electrónicos
e telecomunicações, no qual se estabelece que este imposto passa a ser cobrado no
local de consumo e não naquele onde a empresa fornecedora tem a sua sede. Após
cinco anos de negociações, a unanimidade necessária foi alcançada através do adiamento da
alteração da cobrança de 2010 para 2015 e da criação de um mecanismo de partilha das
receitas fiscais entre os países envolvidos (o país que acolhe a empresa poderá reter 30 por
cento das receitas fiscais até ao fim de 2016 e 15 por cento até ao fim de 2018). Esta
possibilidade de retenção de uma parte das receitas termina definitivamente a 1 de Janeiro de
2019.

No mês de Dezembro, entrou em vigor a chamada Directiva das Práticas Comerciais
Desleais, que visa erradicar os comportamentos abusivos e de publicidade enganosa
em toda a União Europeia. Estas normas têm como objectivo impor limites às práticas
comerciais agressivas que têm vindo a ser desenvolvidas nos últimos tempos por empresas
no espaço europeu e que penalizam de forma grave os consumidores.

A CE proibiu, no mês de Dezembro, a Mastercard de cobrar as comissões
interbancárias multilaterais aplicadas aos pagamentos com cartões de débito ou
crédito no Espaço Económico Europeu (EEE). A Mastercard dispõe de seis meses
para cumprir a decisão da Comissão, sujeitando-se, caso contrário, a fortes multas.
Também a Visa, concorrente da Mastercard, terá de rever a sua política de
comissões já que o regime de excepção a que estava sujeito terminou com o ano de
2007.
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1.2. Política Monetária

INDICADORES MONETÁRIOS E FINANCEIROS – ZONA EURO

Agregado Monetário M3
Taxas de Juro Mercado
Monetário

(1)

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

06:
IV

07:
I

07:
II

07:
III

07:
IV

Ago07

Set07

Out07

Nov07

Dez07

9,2

10,2

10,6

11,5

-

11,4

11,5

11,7

11,9

-

3,37

3,61

3,86

4,05

3,95

4,05

4,03

3,94

4,02

3,88

3,59

3,82

4,07

4,50

4,73

4,54

4,74

4,69

4,64

4,85

3,86

4,08

4,43

4,48

4,34

4,43

4,37

4,40

4,25

4,38

Taxas de Juro Bancárias
- Depósitos a prazo até 1 ano
3,14
3,40
3,66
3,95
3,93
4,07
4,11
- Emprést. até 1 ano a
empresas(2)
5,00
5,22
5,44
5,76
5,77
5,93
5,95
Fonte: Banco Central Europeu; valores médios do período, em percentagem;
(1) Taxa de variação homóloga em média móvel de três meses, em percentagem. Valores corrigidos de todas as
detenções de instrumentos negociáveis por agentes residentes fora da área do euro.
(2) Taxas de juro para empréstimos até 1 milhão de euros.

O Banco Central Europeu manteve as suas taxas de referência no início de
Dezembro, à semelhança das cinco reuniões anteriores. A taxa mínima para as
operações principais de refinanciamento permaneceu, assim, em 4%, que constitui o
nível máximo dos últimos seis anos.
No dia 12 de Dezembro, o BCE anunciou a tomada de medidas adicionais para fazer
face às pressões nos mercados de financiamento a curto prazo, em articulação com
bancos centrais de vários países (Estados Unidos, Inglaterra, Suiça e Canadá). O défice de
oferta de fundos no mercado já havia levado o BCE a providenciar liquidez acrescida em
Novembro, de modo a realinhar as taxas de juro de curto prazo com os níveis desejados.

A manutenção das taxas de referência em Dezembro voltou a ser justificada, no
âmbito da habitual análise económica do Banco central, pela incerteza do impacto na
economia real da reavaliação em curso dos riscos nos mercados financeiros, ainda
que os fundamentos económicos da zona euro permaneçam sólidos. Ao mesmo tempo, o
BCE confirmou a existência de forte pressões ascendentes de curto prazo sobre a
inflação (devido à subida dos preços da alimentação e petróleo) e a continuação do vigoroso
crescimento da moeda e do crédito, afirmando estar preparado para contrariar os riscos
ascendentes para a estabilidade de preços no médio prazo e efeitos de segunda
ordem. Não se espera, no entanto, uma retoma do movimento de subida das taxas de juro
directoras em Janeiro, já que o BCE voltou a empregar a expressão (“acompanhar muito
atentamente todos os desenvolvimentos”) com que tem sinalizado a manutenção dos
referenciais na reunião subsequente.
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1.3 Economia Real

Segundo a revisão dos resultados apresentados no terceiro trimestre de 2007 do
Eurostat, a zona do euro terá apresentado um crescimento real em cadeia do PIB de
0,8%. Considerando a União Europeia globalmente, a taxa de crescimento real rondou
também os 0,8%. No período anterior, as taxas de crescimento foram de 0,3% na zona euro
e 0,5% na UE, o que demonstra uma boa aceleração do PIB em ambas as áreas económicas
face ao segundo trimestre de 2007. A melhoria da procura interna, em particular da FBCF,
que aumentou 0,8% em cadeia após uma evolução nula do segundo trimestre foi a principal
responsável pelo crescimento do produto na zona euro. O consumo privado manteve a taxa
de crescimento verificada no trimestre anterior (cerca de 0,5%). Em termos homólogos, o
PIB da zona euro acelerou ligeiramente, no terceiro trimestre, atingindo os 2,7%.
Considerando os países de maior dimensão da UEM e a sua performance no mesmo período, a
Alemanha e a Itália mantiveram o respectivo crescimento em 2,5% e 1,9%. Espanha e
França apresentaram cenários diferentes: 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 0,8 p.p. passando para uma tvh de 2,2%. Fora da zona euro, o Reino Unido acelerou
ligeiramente a tvh do PIB para 3,3%.
Os dados do Eurostat referentes ao comércio internacional (não ajustados de
sazonalidade) da zona do euro, no mês de Outubro, dão conta de um saldo
comercial externo positivo no valor de 6,1 mil milhões de euros. No entanto,
considerando a UE no seu todo, verifica-se a existência de um défice comercial externo de
cerca de 12,2 mil milhões de euros.
Se compararmos o período de Janeiro a Outubro de 2007 com o homólogo do ano
passado, verificamos que as exportações da zona euro aumentaram 9% e as
importações apenas 4%. Nesse mesmo período continua a constatar-se um forte
agravamento do défice comercial bilateral com a China, o qual aumentou cerca de 25% em
relação ao período homólogo no ano passado.
Finalmente, uma nota de destaque para o desempenho dos bens energéticos no cômputo
geral da zona euro que demonstrou uma clara melhoria no período em análise. Entre Janeiro
e Setembro de 2007 e comparando com o período homólogo do ano precedente, as
exportações cresceram 5% enquanto que as importações regrediram 10%.
Os dados mais recentes divulgados para a zona do euro mostram uma evolução
favorável da produção industrial. Do lado da procura, foi registada, neste último
Associação Empresarial de Portugal
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mês, uma forte deterioração no índice do volume de negócios no comércio a retalho.
A confiança dos consumidores continuou o movimento descendente que vem
persistindo já há vários meses.
De acordo com os dados do Eurostat (corrigidos de sazonalidade), em Outubro o
índice de produção industrial da zona do euro registou um crescimento de 0,4%
face ao mês anterior, no qual a evolução deste índice tinha sido negativa em cerca de
0,8%.
Como reflexo da evolução em cadeia, a tvh deste índice, em Outubro, fixou-se nos
3,8%. A tvh do terceiro trimestre de 2007 foi 4%, em aceleração face ao período anterior
(que tinha registado uma tvh de 2,7%).
Comparando os diferentes tipos de bens, verificamos que a evolução em Outubro foi
heterogénea. Os bens intermédios cresceram a uma tvh de 2,7% abaixo da média do terceiro
trimestre de 3,2%. Os bens energéticos aceleraram o seu crescimento pelo segundo mês
consecutivo, passando para uma tvh de 4,7% (bem acima da variação média do terceiro
trimestre que foi de 1%). A produção de bens de capital voltou a crescer a um ritmo positivo
após um mês de interregno, concretizando esse movimento numa tvh de 6,6%. Finalmente
tanto as produções de bens de consumo duradouro (tvh de 0,4%) como as de consumo não
duradouro (tvh de 1,8%) abrandaram na zona euro no mês de Outubro, ambas bem abaixo
das médias do trimestre anterior.
No que respeita aos Estados-membros de maior dimensão, saliente-se que a Itália foi o único
país deste grupo em que se verificou um decréscimo real da produção industrial, passando de
uma tvh de 0,3% em Setembro para -1,5% em Outubro. A produção industrial da França
após uma evolução nula recuperou para a uma vigorosa tvh de 4,2%. Enquanto que em
Espanha a tvh da produção industrial foi 2,6%, na Alemanha assistiu-se à manutenção da
mesma tvh da produção industrial em Outubro face ao mês anterior (6,4%). Fora da UEM, a
produção industrial no Reino Unido acelerou para uma tvh de 1,4%.

Em relação aos indicadores de procura interna final, os dados do Eurostat referem
que o índice do volume de negócios do comércio a retalho da zona euro recuou
novamente, desta vez 0,5%, em termos reais, em Novembro. Reflectindo esta
evolução em cadeia, o indicador apresentou uma taxa de variação homóloga de 1,4% nesse mês, o que compara com os 0,2% verificados em Outubro. É importante
sublinhar que esta foi a maior quebra ocorrida desde 1997, muito provavelmente reflectindo
os recentes aumentos nos preços da gasolina e da alimentação.
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Analisando com maior detalhe os Estados-membros de maior dimensão (com dados
disponíveis), verifica-se um regresso da França às quebras em termos de volume de negócios
a retalho, passando de uma tvh 2,8% no mês precedente para -0,6% em Novembro. Quanto
a Espanha, foi registado um novo abrandamento nesta rubrica, sendo registada uma tvh de
0,2% (o novo valor mais baixo desde Abril de 2007), existindo fortes indícios que o
crescimento do quarto trimestre seja bem inferior ao do que o antecedeu (3,1%). A Itália
continua a registar quebras sucessivas no volume de negócios de comércio a retalho, sendo
que apesar de não haver informação referente a Novembro, no mês de Outubro registou uma
tvh de -0,7%.
Considerando os países fora da zona do euro, realce-se o retorno aos movimentos de
aceleração no Reino Unido, crescendo a uma tvh 4,3% em Novembro enquanto que em
Outubro tinha sido registada uma tvh de 4%.

A taxa de variação homóloga do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor
(IHPC) da zona do euro estabeleceu-se nos 3,1% em Novembro, novamente
acelerando 0,5 p.p. desde o mês anterior, o que confirma as recentes suspeitas de pressões
inflacionistas. A variação em cadeia da taxa de inflação foi de 0,9% entre Novembro e
Outubro.
A

vigorosa

subida

da

taxa

de

inflação

homóloga

em

Novembro

deve-se

essencialmente à componente mais errática da inflação, nomeadamente a rubrica
dos bens energéticos. Os preços dos bens alimentares não transformados abrandaram
muito ligeiramente, passando para uma tvh de 3%. Em relação aos bens energéticos, foi
constatada uma forte aceleração de 4,2 p.p. face ao último mês, atingindo uma tvh de 9,7%.
No mês de Novembro, a inflação subjacente manteve-se com uma tvh de 1,9%.
Analisando com maior detalhe os outros segmentos de bens, verificamos que os produtos
alimentares transformados continuaram a evoluir a ritmos crescentes, concretizando esse
movimento numa tvh de 4,7%. Os preços dos bens industriais não energéticos mantiveram o
seu padrão de crescimento praticamente inalterado com uma tvh de 1,1% enquanto que os
preços dos serviços também continuam com a mesma tvh (2,5%) desde Setembro de 2007.
No mês de Novembro, os países da zona do euro com maior tvh no IHPC foram a Eslovénia
com 5,7%, Espanha com 4,1% e o Luxemburgo com 4%. Por outro lado, os países com
menor inflação em Novembro foram novamente a Holanda (1,8%) seguida da Finlândia
(2,1%) e da França (2,6%)
De acordo com os mais recentes dados do Eurostat, no mês de Novembro, a taxa de
desemprego (ajustada de sazonalidade) na zona do euro manteve-se no segundo
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mês consecutivo nos 7,2% (era 7,3% em Setembro). No cômputo geral da UE, a
taxa de desemprego manteve-se também estável nos 6,9%, que é o mínimo dos
últimos sete anos.
Os países da zona euro (com dados disponíveis) com taxas de desemprego mais reduzidas
em Novembro foram a Holanda (2,9%); a Áustria, a Eslovénia e Irlanda (4,3%). Por outro
lado, os países em que foram registadas as maiores taxas de desemprego foram: a Espanha,
Portugal e Grécia com 8,2%.
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 tanto na zona do euro como
na globalidade da UE. No mês de Dezembro, este indicador decresceu cerca de 0,1 pontos
para o valor de 104,7 na zona euro, 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).
O recuo no indicador de sentimento deve-se principalmente a uma diminuição
significativa no índice referente do sector do comércio a retalho. Os resultados
referentes à indústria e à construção também foram penalizados, tendo sido ainda
acompanhados por um agravamento do nível de confiança entre os consumidores. A
única excepção foi o sector dos serviços que apresentou melhorias neste último
mês.
Ao nível dos países de maior dimensão, assistiu-se a uma situação algo heterogénea.
Registaram-se ligeiros recuos nos indicadores de clima na Alemanha e em Espanha e uma
manutenção do valor em Itália. Em França, o indicador de confiança compósito melhorou
ainda que muito ligeiramente.

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

Em Dezembro, a Reserva Federal reduziu pela terceira reunião consecutiva as suas
taxas de juro directoras para contrariar o abrandamento da actividade económica,
que reflecte a intensificação da correcção no mercado residencial e o abrandamento das
despesas de consumo e investimento. Foi ainda salientada a deterioração das condições
nos mercados financeiros desde a anterior reunião de política monetária. Depois da
descida de 0,5 pontos em Setembro (a primeira desde 2003), a principal taxa de referência
(fed funds) foi reduzida em 0,25 pontos nas reuniões de Outubro e de Dezembro, passando a
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situar-se em 4,25%. Apesar da desaceleração da actividade económica, o Comité de
Política Monetária referiu a persistência de alguns riscos de inflação (associados,
nomeadamente, à subida acentuada dos preços da energia e matérias-primas). De acordo
com o Comité, os recentes desenvolvimentos (em que se inclui a turbulência nos
mercados financeiros) aumentaram a incerteza sobre as perspectivas de crescimento
económico e inflação.

No mesmo mês, o Banco Central norte-americano anunciou uma revisão alargada do
sistema de regulação do sector de crédito hipotecário com vista a reduzir os abusos
e reavivar o segmento de alto risco (definido como tendo uma taxa de juro três ou mais
pontos percentuais acima de uma taxa de juro comparável sem risco). As medidas incluem,
para além de requisitos acrescidos de disponibilização da informação dos bancos, a proibição
expressa de determinadas práticas consideradas abusivas. No caso específico do segmento de
alto risco (subprime), destaca-se a proibição das extensões de crédito hipotecário sem a
consideração da capacidade de pagamento dos clientes e a interdição dos créditos com
reduzidas exigências de documentação.

De acordo com o FMI, no terceiro trimestre verificou-se uma redução do peso do
dólar nas reservas dos bancos centrais a nível mundial para o mínimo da série,
iniciada em 1999 (63,8%), no ano de introdução do euro, que viu o seu peso agora
reforçado para 26,4%. Os dados sugerem claramente uma diversificação das reservas
para outras divisas depois do colapso do mercado de crédito hipotecário e da
subsequente redução das taxas directoras da Reserva Federal.

2.2. Economia Real

De acordo com o último relatório de conjuntura da Reserva Federal (Livro Bege), a
actividade económica aumentou de forma modesta na generalidade dos Estados em
Novembro e Dezembro, tendo abrandado face ao período de referência do anterior
relatório. As indicações dos distritos federais evidenciaram um andamento fraco das vendas
a retalho no período festivo e a manutenção de dados negativos no sector da construção e
mistos na indústria (com a melhoria da procura externa a contrariar a menor procura nas
actividades industriais relacionadas com a construção). Nos serviços, a evolução desfavorável
do sector financeiro tem sido atenuada pela melhoria no turismo, favorecida pela depreciação
do dólar. A progressão dos salários e dos preços continuou a ser descrita como moderada,
com excepção, no segundo caso, da elevada subida das componentes alimentar e energética.
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Em Novembro voltou a assistir-se a um aumento da taxa de inflação homóloga nos
Estados Unidos (para 4,3%, mais 0,8 pontos que em Outubro), reflectindo a aceleração
dos preços da energia e alimentação e, em menor medida, o acréscimo da medida
de inflação subjacente, que se situou no nível mais elevado desde Abril (2,3%, após
2,2% no mês anterior).

Os dados mais recentes das despesas de consumo das famílias apontaram para um
abrandamento ligeiro no quarto trimestre. A despesa de consumo média nos meses de
Outubro e Novembro aumentou 0,6% em relação ao terceiro trimestre, em que se observara
uma subida em cadeia de 0,7% (variações a preços constantes).

No que se refere aos dados sectoriais, a informação disponível revelou uma recuperação
do dinamismo na indústria mas confirmou o abrandamento nos serviços e a
evolução negativa no sector da construção, com origem no mercado residencial:
- a taxa de variação homóloga da produção industrial aumentou para 2,2% em Novembro
(mais 0,8 pontos que no mês precedente), que constitui o ritmo de crescimento mais elevado
desde Março;
- nos serviços, o índice compósito de actividade ISM recuou pelo segundo mês consecutivo
em Dezembro de 2007, situando-se no nível mais baixo desde Março
- a despesa de construção manteve uma quebra homóloga ligeira em Novembro (variação
nominal de -0,1%), mas a descida no segmento residencial agravou-se (de 17% para
17,9%).

Em Dezembro observou-se uma subida da taxa de desemprego norte-americana
para o nível mais elevado desde o final de 2005 (5,5%, mais 0,3 pontos que no mês
precedente), de acordo com o Departamento do Trabalho. Na média de 2007, contudo, a
taxa desemprego permaneceu em 4,6%, que constitui o nível mais baixo desde
2000.
Os dados relativos a Dezembro mostraram ainda um aumento abaixo do esperado do
emprego no sector não agrícola devido ao agravamento das perdas nos sectores da indústria
e construção e ao menor dinamismo nos serviços. De acordo com o Departamento do
Trabalho, o ano de 2007 foi o pior em termos de criação de emprego desde 2003.
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Em termos de perspectivas, os indicadores avançados mais recentes do instituto
Conference Board apontaram para um abrandamento acentuado da actividade
económica nos Estados Unidos. O índice dos indicadores avançados do instituto voltou a
recuar de forma acentuada em Novembro, situando-se no nível mais baixo desde meados de
2005. Já em Dezembro verificou-se uma recuperação apenas ligeira do indicador de confiança
dos consumidores face ao mínimo de mais de dois anos registado no mês anterior.

3. Japão

3.1. Envolvente Política, Social e Económica

O Governo japonês reviu em baixa as sua projecções de crescimento económico no
ano fiscal de 2007 (que termina em Março de 2008) de 2,1% para 1,3%, reflectindo o
impacto mais desfavorável do que antecipado no investimento residencial em
resultado do aperto das condições de licenciamento no início do ano civil. Para os anos
fiscais de 2008 e 2009 está prevista uma taxa de crescimento anual do PIB de 2%,
embora o ministro da Economia Hiroko Ota tenha alertado para os riscos
descendentes colocados pelo abrandamento da economia norte-americana. Em paralelo, o
Governo previu uma variação positiva do deflator do PIB em 2008 que, a
concretizar-se, acontecerá pela primeira vez em onze anos, sinalizando de forma mais
consistente o fim do processo de deflação.

Em Dezembro, o Governo japonês anunciou a maior reforma do sistema financeiro
desde 1996 com vista a aumentar a competitividade da bolsa de Tóquio, que tem
vindo a perder importância para outras praças financeiras como as de Hong-Kong e
Singapura. O conjunto de medidas de desregulamentação pretende promover a participação
de instituições financeiras estrangeiras nos mercados nipónicos e encorajar o investimento
das poupanças dos japoneses, compreendendo, nomeadamente, uma menor rigidez na
separação das actividades dos bancos e das restantes instituições financeiras.

3.2. Economia Real

De acordo com o mais recente relatório de conjuntura do Banco do Japão, referente a
Dezembro, a economia nipónica continua a exibir uma tendência de crescimento,

Associação Empresarial de Portugal

13

Relatório Mensal de Economia

embora o ritmo de expansão se tenha vindo a reduzir devido à evolução
desfavorável do investimento residencial. De acordo com o Banco Central, todas as
outras rubricas de procura interna têm apresentado um comportamento positivo, à excepção
do consumo público, ainda condicionado pelo processo de consolidação orçamental em curso.
Nos próximos meses, o Banco Central espera que as exportações continuem suportadas pela
expansão da actividade económica no exterior e o consumo e investimento privados pela
evolução positiva dos salários e dos lucros, respectivamente. Foi ainda salientada a
recuperação do índice de preços no consumidor devido à aceleração das rubricas de
alimentação e energia.

Em Novembro, a taxa de inflação medida pelo índice de preços no consumidor
aumentou para 0,6% (mais 0,3 pontos que no mês anterior), reflectindo não só a
aceleração das componentes energética e alimentar mas também o menor recuo do índice
de inflação subjacente (0,1%, após 0,3% em Outubro), que exclui as referidas rubricas.

Os dados mais recentes do consumo privado apontaram para um abrandamento no
quarto trimestre. A despesa de consumo dos trabalhadores aumentou a um ritmo homólogo
de 0,4% no conjunto dos meses de Outubro e Novembro (incluindo uma quebra homóloga de
1,5% neste último mês), depois de uma subida de 3,2% no terceiro trimestre.

A taxa de desemprego nipónica reduziu-se para 3,8% em Novembro (menos 0,2
pontos que no mês precedente, situando-se apenas 0,2 pontos acima do mínimo de mais de
nove anos registado em Julho), contrariando o recente movimento de subida. Este
comportamento traduziu a descida do número de desempregados em conjugação com o
aumento da população activa no mês de Novembro.

No que se refere a indicadores avançados, a informação mais recente apontou para
uma evolução menos favorável da actividade económica no Japão. O índice mensal de
condições de negócio manteve-se abaixo da referência de expansão (50 pontos) pelo quarto
mês consecutivo em Novembro. Já em Dezembro, o índice de confiança dos consumidores
recuou para o nível mais baixo desde Junho de 2003.
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4. Mercados e Organizações Internacionais
4.1. Mercado de Câmbios

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

Libras por

Ienes por

Libras por

Ienes por

Euro

Euro

Euro

Dólar

Dólar

Segunda, 3

1,467

0,711

161,820

0,485

110,337

Sexta, 7

1,465

0,720

163,380

0,492

111,530

Segunda, 10

1,472

0,720

164,530

0,489

111,788

Sexta, 14

1,451

0,716

163,990

0,493

113,026

Segunda, 17

1,439

0,714

163,120

0,496

113,333

Sexta, 21

1,438

0,724

163,270

0,503

113,540

Segunda, 24

1,440

0,727

164,250

0,505

114,078

Sexta, 28

1,469

0,735

166,130

0,500

113,075

Segunda, 31

1,472

0,733

164,930

0,498

112,037

Variação (1)

-0,27%

2,63%

0,92%

2,91%

1,19%

(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

No mercado de câmbios, o mês de Dezembro destacou-se pela depreciação
significativa da libra nos principais câmbios dada a perspectiva de descida das taxas
de referência do Banco da Inglaterra, conduzindo a um mínimo histórico na cotação
com o euro. Depois de três meses consecutivos de perda em relação ao euro, o dólar
registou uma recuperação ligeira em Dezembro, reflectindo não só a subida da inflação nos
Estados Unidos (que reduz a margem de manobra para uma descida mais substancial das
taxas directoras da Reserva Federal) mas também a divulgação de dados económicos menos
favoráveis na Europa. Por sua vez, o iene depreciou-se relativamente ao euro e ao dólar
devido à retoma das operações de financiamento na moeda nipónica com a redução gradual
dos problemas de liquidez nos mercados monetários.

A variação das principais taxas de câmbio no conjunto do mês foi a seguinte: apreciação do
dólar relativamente à libra, ao iene e ao euro (2,91%, 1,19% e 0,27%, respectivamente) e
do euro face à libra e ao iene (2,63% e 0,92%).

Em 2007 voltou a registar-se uma apreciação significativa do euro nos principais
câmbios (11,8% em relação ao dólar, 9,2% face à libra e 5,1% na cotação com o iene),
atingindo máximos históricos (em Novembro, Dezembro e Julho, respectivamente). A
subida do euro face ao dólar acentuou-se na segunda metade do ano com a crise no
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mercado hipotecário norte-americano e a consequente descida das taxas de
referência da Reserva Federal (não acompanhada pelo BCE), que foi determinante para
o comportamento negativo do dólar em 2007 (descidas de 6% face ao iene e de 2,3%
em relação à libra, para mínimos de 2 e 16 anos, respectivamente, para além do recuo já
referido em relação ao euro). No caso do iene, depois da subida das taxas de referência
do Banco do Japão em Fevereiro não se vislumbrou a possibilidade de novos
aumentos devido ao recuo do índice de preços no consumidor, o que penalizou a cotação
da moeda na primeira metade do ano. O iene viria a registar uma recuperação no
segundo semestre devido à reversão das operações de financiamento na moeda
(operações de carry-trade) em virtude do aumento da aversão ao risco. A reversão das
operações de carry-trade significou também uma menor aplicação em libras,
explicando a evolução negativa face ao euro no conjunto de 2007, a par com a
perspectiva de redução das taxas directoras do Banco de Inglaterra no final do ano. No
câmbio com o dólar, no entanto, a libra encerrou 2007 com um ganho de 2,3%.

4.2. Mercados Bolsistas Internacionais

No mês de Dezembro observaram-se descidas menos acentuadas na generalidade
dos principais índices accionistas (tendo-se mesmo verificado uma recuperação no caso
dos índices europeus), para o que contribuiu a redução das taxas de juro nos
mercados monetários com a oferta acrescida de fundos dos bancos centrais. A
continuação do movimento de correcção foi suportada pelos sinais de abrandamento
económico nos Estados Unidos (e, em menor medida, na Europa), a subida do preço do
petróleo para perto de máximos históricos e os temores de instabilidade política no Paquistão
após o assassinato de um dos principais líderes da oposição.
Os índices de referência dos principais mercados accionistas registaram o quinto
ano consecutivo de valorização em 2007 (com excepção do japonês Nikkei-225, que
verificou uma perda), não obstante a correcção observada no segundo semestre
devido à crise no mercado hipotecário de alto risco norte-americano. Deste modo, a
subida dos mercados accionistas em 2007 foi suportada pelo bom andamento no
primeiro semestre que, à semelhança de 2006, foi ainda marcado pela divulgação de
bons resultados e pelos movimentos de concentração.

Nos Estados Unidos, o índice de referência Dow Jones Industrials (DJI) verificou um
recuo mensal de 0,8%, apenas ligeiramente acima do índice tecnológico Nasdaq (0,3%).
Ambos os índices apresentaram máximos em Outubro (máximo absoluto no caso do DJI
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e desde 2001 no caso do Nasdaq) mas recuaram até ao final de Dezembro, encerrando
o ano de 2007 com ganhos de 6,4% e 9,8%, respectivamente.
Apesar da ligeira subida verificada em Dezembro, motivada pelo aumento da inflação, a
yield das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos verificou um recuo no
conjunto de 2007, pela primeira vez em dois anos (4,04% em 31 de Dezembro, face a
3,97% no final de Novembro e 4,71% na última sessão de 2006), reflectindo os receios de
abrandamento económico.

Estados Unidos - índice Dow Jones Industrials
Máximo histórico
14164,53
14300

Índice (em pontos)

13800
13300
12786,64
12800
12743,44

12300
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06/11/07
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12/09/07

24/08/07

07/08/07
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13/06/07
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19/04/07
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08/08/06

20/07/06

03/07/06

10300

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

Na Europa, o índice de referência alemão Dax Xetra voltou a evidenciar um
desempenho superior ao congénere inglês Ftse-100 em Dezembro, tendo ambos
recuperado da evolução negativa no mês anterior (subidas de 2,5% e 0,4%,
respectivamente), para o que contribuiu a atenuação dos problemas de liquidez no mercado
monetário europeu e a valorização dos títulos ligados às matérias-primas.
O Dax verificou uma valorização de 22,3% em 2007, beneficiando do bom desempenho
do sector exportador alemão, enquanto o Ftse apresentou um ganho de apenas 3,8%
num ano marcado pela subida das taxas de referência do Banco de Inglaterra para máximos
de seis anos.
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Nota: gráfico elaborado a partir das cotações do índice no fecho de cada sessão, e não de forma contínua

O índice nipónico Nikkei-225 evidenciou desvalorizações de 2,4% em Dezembro e
11,3% em 2007, interrompendo o movimento de subida dos quatro anos anteriores.
Para além dos receios de abrandamento económico nos Estados Unidos e no Japão, que
afectaram o andamento do índice em Dezembro, a evolução negativa em 2007 reflectiu o
movimento de apreciação do iene na segunda metade do ano (com impacto nos títulos do
sector exportador) e a instabilidade política no Japão.

4.3. Mercados de Matérias-Primas
2006

2007

3T 07

4T 07

Nov-07

Dez-07

65,4

72,7

75,0

89,0

92,5

91,5

58

63

68

70

70

70

Alumínio (99,7% pureza)

2573

2640

2549

2445

2507

2383

Cobre

6731

7132

7717

7203

6957

6631

Chumbo

1288

2579

3138

3220

3320

2616

Brent (Mar do Norte)
Algodão

Níquel

24126

37136

30199

29239

30506

26054

Estanho

8755

14495

14923

16325

16661

16245

Zinco

3266

3250

3226

2638

2555

2379

Minério de Ferro (Fe)
77
85
85
85
85
85
Fonte: Fundo Monetário Internacional
Cotações Spot; média das cotações diárias, excepto no caso do algodão (média das cotações semanais).
Unidades: brent: dólares por barril; algodão: cêntimos de dólar (cts USD) por libra de peso (1 libra de
peso equivale a 453,6 gramas); alumínio (grau de pureza mínimo de 99,5%), cobre, chumbo, níquel,
estanho, zinco: dólares por tonelada; minério de ferro: cts USD por 1% Fe DMTU (Dry Metric Ton Unit),
tendo o minério Carajas Fines (Brasil) um conteúdo de 67,55% Fe DMTU – por exemplo, uma cotação
de 77 cts USD / DMTU (Carajas) equivale a 52,01 USD / tonelada.
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(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 Dezembro manteve-se a tendência de descida dos preços das matérias-primas
devido aos receios de abrandamento económico, embora na parte final do mês se
tenha assistido a uma recuperação significativa com a atenuação dos problemas de
liquidez nos mercados monetários. No cômputo de 2007, a generalidade das cotações
aumentou de forma substancial mas menos do que em 2006.

O preço médio do barril de brent diminuiu 1,1% em Dezembro, pese embora a
recuperação nos últimos dias do mês para perto do máximo histórico em face do
recuo dos stocks de petróleo nos Estados Unidos e dos receios de instabilidade no Médio
Oriente devido ao incidente no Paquistão.
Entre Dezembro de 2006 e Dezembro de 2007 verificou-se um acréscimo de 46,9%
na cotação média do brent, para o que contribuiu de forma decisiva o movimento de
depreciação do dólar, compensado pelos países da OPEP através da restrição da
oferta de petróleo, e a elevada pressão da procura (sobretudo por parte dos países
emergentes), para além de perturbações pontuais motivadas por problemas geopolíticos. Em
média anual, a progressão do preço do brent em 2007 foi de 11,2%, inferior à
subida de 20,2% registada em 2006.

No caso do algodão, o preço médio manteve-se inalterado no máximo desde 2004
(70 cêntimos de dólar por libra de peso) em Dezembro, traduzindo uma subida de 18,3%
em termos homólogos. Em 2007, a cotação média do algodão aumentou 9% (mais 3,9
pontos que em 2006) devido ao desvio de terra cultivada para a produção de cereais,
ao

aumento

de

procura

de

algodão

norte-americano

em

consequência

da

depreciação do dólar e à menor colheita nos Estados Unidos, permitindo contrariar o
excesso de produção observado no início do ano e que pressionou o preço em baixa até Maio.

As cotações médias dos metais recuaram de forma generalizada em Dezembro,
tendo-se destacado as quedas particularmente acentuadas do chumbo (21,2%), a
traduzir a possibilidade de reabertura de minas na Austrália, e do níquel (14,6%), que foi
penalizado pela perspectiva de uma recuperação demorada da procura na China e no Japão.
Em comparação com Dezembro de 2006, salientaram-se sobretudo as subidas de
53,1% no chumbo e de 46% no estanho, a reflectir a pressão da procura e
problemas de oferta (fecho de minas na Austrália e Indonésia, respectivamente, no
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decorrer de 2007). Em média anual, a subida das duas cotações em 2007 foi ainda mais
acentuada (100,2% e 65,6%, respectivamente), significando uma aceleração face a 2006.
Em Dezembro, o preço médio do alumínio verificou uma quebra homóloga de
15,6%, que traduz o excesso de produção a nível mundial, explicando a evolução
negativa

das

cotações

do

níquel

e

do

zinco

(quebras

de

24,3%

e

45,7%,

respectivamente), ambos utilizados na produção daquele metal. Em média anual, dos três
metais apenas o zinco verificou um recuo da cotação em 2007 (variação de -0,5%,
face a 2,6% no alumínio e 53,9% no níquel), tendo-se verificado em qualquer dos casos
uma variação inferior à verificada em 2006. O contraste entre o comportamento
homólogo e em média anual do níquel deveu-se à subida rápida da cotação no final de 2006,
tendo depois recuado de forma gradual ao longo de 2007, o que se traduziu num aumento do
valor médio.
Os dados disponibilizados pelo FMI mostraram ainda um crescimento de 10,4% no
preço do minério de ferro em 2007 (de 77 para 85 cêntimos de dólar por 1% de Ferro em
DMTU), seguindo-se a uma subida de 18,5% em 2006. Recorde-se que o preço deste
minério é acordado anualmente entre as três principais empresas do sector.

4.4 Comércio Internacional / Organização Mundial do Comércio (OMC)
O

êxito

político

da

II

Cimeira

UE/África

acabou

por

ficar

manchado

pela

impossibilidade de acordo na reformulação das relações comerciais entre os dois
blocos regionais. Muitos países africanos não gostaram da forma como as autoridades
europeias tentaram acelerar a liberalização dos mercados africanos através da assinatura dos
Acordos de Parceria Económica (APE). A UE tinha proposto a abertura dos seus
mercados aos produtos africanos com

excepção do

açúcar e

arroz com

a

contrapartida de que os estados africanos abrissem também os seus mercados a
cerca de 80% dos produtos europeus. Esta proposta levantou muita polémica já que em
alguns países africanos de médio rendimento estes direitos alfandegários chegam a
representar 75% dos seus orçamentos governamentais.
A UE acabou por ver-se obrigada a aceitar uma “solução” provisória devido ao prazo
que a OMC terá estabelecido a ambos os blocos para definição de um novo regime
de trocas comerciais.

Em 31 de Dezembro de 2007, terminou o acordo de quotas de exportação de têxteis
que fora estabelecido entre a UE e a China e que vigorou durante os dois últimos
anos. O novo sistema, anunciado pela UE em Outubro, já não prevê qualquer tipo de quotas
mas consiste essencialmente num duplo controlo realizado pela China e pela UE. A CE
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declarou que o objectivo deste novo processo é garantia de standards de qualidade e não a
limitação das exportações. As autoridades chinesas já colocaram em funcionamento um
sistema licenças de exportação que opera online. Esta fiscalização tem como objectivo
delimitar a exportação de têxteis aos produtores com qualidade reconhecida pelo governo
chinês, respeitando uma série de condições, nomeadamente: um mínimo de capital registado
de 47 000€; dois anos de experiência no sector e nenhum registo de infracções contra a
propriedade intelectual ou meio ambiente. No entanto, os responsáveis chineses
afirmaram a impossibilidade de garantir uma nova vaga de roupa asiática barata
(tal como sucedeu em 2005) já que é internacionalmente reconhecida a enorme
capacidade de produção têxtil a preços comparativamente mais baixos daquele país.

Em Dezembro foi assinado um acordo formal entre a Comissão Europeia e os países
pertencentes à ACP (África, Caraíbas e Pacífico) no âmbito dos Acordos de Parceria
Económica (APE). O Comissário Europeu para o Comércio, Peter Mandelson, classificou este
acordo como um “marco nas relações entre a UE e os ACP que construí as bases de uma
cooperação económica e ajuda ao desenvolvimento mais sustentada e ambiciosa”. Este
acordo estabelece um novo regime de mercado com ausência de taxas de importação e com
melhoradas regras de origem para os vários países. Desta forma, são garantidas boas
condições de acesso a esses mercados aos produtos europeus, ao mesmo tempo que
permite um acesso privilegiado das exportações dos ACP ao mercado da UE
integrado num programa de ajuda ao desenvolvimento.

Susan Schwab (Representante para o Comércio do EUA) e o seu homólogo europeu,
Peter Mandelson afirmaram em Bali que as consequências do aquecimento global e
das mudanças climáticas também se irão fazer sentir fortemente nas economias e
que a solução desse problema também reside nessa esfera de acção. As autoridades
europeias e americanas estão de acordo em acrescentar às negociações da ronda de
Doha uma nova proposta que reconheça um estatuto especial a todos bens
tecnológicos que permitam uma redução das emissões poluentes ou a criação de
energia alternativa ao petróleo e derivados.
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4.5 Organizações Económicas Internacionais
Vai ser criado um novo banco de desenvolvimento que terá como base operacional a
América Latina: o Banco do Sul. Os seus objectivos e o seu capital ainda não estão
definidos, porém os países signatários (Venezuela, Bolívia, Equador, Paraguai, Brasil e
Argentina) desejam que esta instituição seja catalisadora da diminuição das assimetrias
regionais e um marco da independência da região perante o FMI.
No entanto, os analistas levantam fortes dúvidas sobre este projecto dado o receio de que
esta iniciativa se torne efémera e apenas num instrumento ideológico e de estratégia
geopolítica.

O Banco Mundial estabeleceu um acordo com a China tendo em vista programas
conjuntos de financiamento e ajuda a países africanos.
Este acordo dá melhores garantias de transparência e de maior sustentabilidade dos novos
financiamentos,

acabando

por

responder

aos

apelos

que

o

Banco

Africano

de

Desenvolvimento e os próprios países africanos envolvidos no processo vinham fazendo às
autoridades chinesas.

O Banco Mundial e a OCDE acordaram, no mês de Dezembro na cidade de
Washington, um reforço dos esforços conjuntos num certo número de áreas chave
tais como a promoção de desenvolvimento sustentável e a ajuda à investigação/inovação e à
captação de investimento internacional. A cooperação entre estes dois organismos tem já
uma longa história mas tem-se intensificado nos últimos anos de forma a aproveitar as
sinergias destas acções conjuntas.

O Japão irá receber uma reunião do G7 em Fevereiro com o objectivo de discutir a
recente turbulência nos mercados financeiros e os elevados preços de petróleo. Esta
cimeira receberá os ministros das finanças dos países pertencentes ao G7 que discutirão as
possíveis formas de combate a situações de turbulência financeira internacional, comparando
os métodos de gestão da crise e o papel das agências de rating.

O FMI elaborou um relatório em que é suportada a ideia de que a resolução das
questões globais (doenças infecciosas, disputas comerciais, mudança climática,
integração financeira internacional, terrorismo e o subdesenvolvimento crónico de
algumas regiões) exige uma reforma estrutural dos organismos internacionais. Este
estudo refere ainda que o modelo organizativo das instituições internacionais foi moldado por
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um pequeno grupo de economias ocidentais avançadas após a II Guerra Mundial pelo que
está desadequada à evolução económica recente. Foi ainda acrescentada a ideia de que
enquanto algumas instituições são eficientes mas lhes falta legitimidade (tal como o FMI)
outras possuem legitimidade mas tem grande carência de eficiência (como a ONU). O
relatório defende que é necessária uma visão mais integrada e articulada das
questões globais ao invés da existência de uma multiplicidade de agências e órgãos
internacionais

inoperantes

e

descoordenados

entre

si,

tal

como

acontece

actualmente.
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ECONOMIA NACIONAL
1. Envolvente Política, Social e Económica

Projecções macroeconómicas

Projecções de Inverno 2008 – Banco de Portugal
2006

2007

2008 (P)

Consumo Privado

1,2

1,2

1,1

2009 (P)
1,6

Consumo Público

-0,7

0,0

0,0

0,4

FBCF

-1,8

2,6

3,3

3,1

Procura Interna

0,2

1,2

1,4

1,6

Exportações

9,1

7,0

4,9

6,0

Importações

4,3

4,1

2,9

3,7

PIB

1,2

1,9

2,0

2,3

0,2

1,3

1,5

1,8

Contributo para a variação do PIB (p.p.)
Procura Interna
Exportações Liquidas

1,0

0,6

0,5

0,5

Balança Corrente e de Capital (%PIB)

-8,6

-8,2

-7,3

-6,4

IHPC
3,0
2,4
2,4
2,0
Taxas de variação homóloga, em percentagem, salvo indicação em contrário; p.p. – pontos percentuais.

No seu Boletim Económico de Inverno, o Banco de Portugal apresentou as suas mais
recentes

perspectivas

para

a

economia

portuguesa,

que

apontam

para

a

continuação do processo de recuperação iniciado em finais de 2005 no período de
2008-2009. Estas projecções representam uma revisão em alta de 0,1 p.p. para o
crescimento do PIB de 2007 mas também uma revisão em baixa de 0,2 p.p. da tvh do PIB
prevista para 2008, face às anteriores projecções.
Na base destas projecções está o perfil de recuperação demonstrado pela economia
portuguesa no ano de 2007, que foi suportado numa evolução positiva do investimento e na
continuação de crescimento (ainda que mais moderado) das exportações.
No horizonte previsional, espera-se que a procura interna continue a reforçar o seu
contributo para o crescimento económico, graças à recuperação do investimento. O
consumo privado manterá sensivelmente a mesma taxa de crescimento entre 2006
e 2008. A actual projecção do BP prevê uma desaceleração das exportações de bens
e serviços em 2008, apesar de se manterem como a componente mais dinâmica da
procura global. A desaceleração das importações reflecte essencialmente a evolução das
exportações e do consumo esperado de bens duradouros em Portugal para o período em
análise.
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A recuperação da actividade económica tem subjacente um aumento moderado do
stock de capital mas sobretudo um aumento da produtividade total dos factores
resultante

do

esforço

de

reestruturação

do

tecido

empresarial

português

especialmente do sector exportador.
Quanto ao emprego, é esperado um crescimento de 0,5% em 2008 cerca de 0,3p.p. superior
ao verificado em 2007, acompanhando a recuperação moderada da actividade económica.
As necessidades de financiamento externo da economia portuguesa deverão reduzir-se de
8,2% em 2007 para 7,3% em 2008, passando para 6,4% em 2009. A redução verificada
no desequilíbrio externo português que se observava desde 2004 é justificada por
uma significativa melhoria na balança de bens e serviços que compensou o aumento
do défice da balança de rendimentos.
O Banco de Portugal alertou, no entanto, que as suas mais recentes projecções
estão sujeitas a um nível de incerteza particularmente grande devido à recente
instabilidade nos mercados financeiros com consequências ainda incertas nas
economias internacionais, destacando em particular a possibilidade de recessão nos EUA.

Contas Públicas

O Governo divulgou em Dezembro a actualização do Programa de Estabilidade e
Crescimento (PEC), tendo deixado inalteradas as metas para o défice orçamental em
2009 e 2010 (em 1,5% e 0,4% do PIB, respectivamente, que compara com um valor de
2,4% em 2008, em linha com o Orçamento de Estado), embora com rácios de receita e de
despesa superiores à actualização de Dezembro de 2006. Em 2011, o Governo espera
que o défice se reduza para 0,2%, a que corresponde um défice estrutural de 0,4%.
Destaca-se ainda a divulgação dos principais efeitos orçamentais das medidas de
reforma da Administração Pública na despesa com pessoal e de funcionamento, com
impacto acumulado de 2,1% do PIB em 2007 e de 2,5%, 3,1%, 3,6% e 3,8% nos anos
subsequentes, em que o valor de 3,8% em 2011 é quase integralmente explicado pela
despesa com pessoal (3,5% do PIB). Dentro dos gastos com funcionários, a maior
parte das poupanças corresponde ao controlo de admissões e contratações (1,9% do
PIB) e a “outras poupanças” (1,4% do PIB), rubrica onde foi agregado o impacto de
várias medidas: passagem de funcionários para a mobilidade especial, redução de horas
extraordinárias, revisão de suplementos remuneratórios, convergência de subsistemas de
saúde e empresarialização de hospitais públicos em 2005 e 2007.
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A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) da Assembleia da República divulgou
pouco depois a sua avaliação do PEC, tendo considerado que há em 2008 e 2009
uma notória redução do esforço adicional de consolidação orçamental, já que o saldo
primário ajustado do ciclo melhora apenas 0,4 pontos percentuais (p.p.) do PIB em cada um
desses dois anos, face a 0,9 p.p. em 2007 e 0,6 p.p. em 2010. Por outro lado, entre 2008 e
2010 o ciclo económico será responsável por cerca de um terço da redução do
défice, com as políticas discricionárias do Governo a explicarem o resto. Em 2011, a
totalidade da melhoria prevista terá origem o crescimento económico. Foi ainda salientado
que o principal risco de incumprimento das metas orçamentais se prende com a
receita fiscal. De acordo com a UTAO, como os ganhos no combate à fraude e evasão fiscal
já não vão produzir grandes efeitos a partir de 2008, o comportamento das receitas
fiscais vai estar quase exclusivamente dependente da evolução macroeconómica,
que foi considerada claramente optimista em comparação com as várias organizações
internacionais.

No início de Janeiro, o ministro das Finanças anunciou que em 2007 o défice público
se situou abaixo do limite de referência de 3% do PIB assumido no Pacto de
Estabilidade e Crescimento (óptica da Contabilidade Nacional), o que acontece pela
primeira vez desde 2003.

Estimativa de Execução Orçamental do Estado
Jan-Dez
2006
Receita corrente
35429,9
Despesa corrente
39869,3
Saldo corrente
-4439,4
Receita de capital
495,4
Despesa de capital
3195,8
Saldo de capital
-2700,4
Saldo de execução orçamental
-7139,8
Saldo primário
-2742,4

Jan-Dez
2007
38656
41298,6
-2642,6
563,9
3157,1
-2593,2
-5235,7
-515,8

variação
homóloga
9,1%
3,6%
-40,5%
13,8%
-1,2%
-4,0%
-26,7%
-81,2%

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

De acordo com a Direcção-geral do Orçamento (DGO), o défice orçamental do subsector
Estado atingiu 5235,7 milhões de euros (m.e.) em 2007 (cerca de 3,2% do PIB), na
óptica da Contabilidade Pública, o que traduziu uma redução de 26,7% (1904,1 m.e.)
face a 2006, repartida entre 40,5% no défice corrente e 4% no défice de capital. A melhoria
do saldo orçamental resultou de um crescimento mais elevado da receita (9,2%, 1,7
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pontos acima do previsto no orçamento) do que da despesa total, que se situou um
pouco acima do orçamentado (3,2% e 3%, respectivamente).

Dentro da receita corrente, a receita fiscal verificou um aumento de 9,2% em 2007
(2,6 pontos acima do previsto), impulsionada pela progressão de 17,2% nos impostos
directos. A cobrança de IRS subiu 10,2% em 2007, cerca do dobro do previsto, o
mesmo acontecendo no IRC, que aumentou 31,2% face a 2006 reflectindo o maior
número de declarações com imposto a pagar, o elevado crescimento do imposto pago por
algumas grandes empresas, o resultado de algumas medidas anti-abuso, (designadamente as
relativas à utilização de prejuízos fiscais) e uma maior percepção da eficácia inspectiva da
DGCI, segundo a síntese de execução orçamental. Foi ainda salientada, ao nível dos impostos
directos, a significativa melhoria no cumprimento voluntário por parte dos contribuintes.
Pelo contrário, os impostos indirectos aumentaram abaixo do previsto (4,1%, face a
5,6% nas projecções iniciais) devido ao comportamento do imposto sobre o tabaco e do
ISP. De acordo com a DGO, a receita de imposto sobre o tabaco evidenciou uma quebra de
14,1% (face a uma subida orçamentada de 7,3%) por causa da antecipação no consumo pelos
operadores económicos em 2006, enquanto a subida abaixo do previsto do ISP (4,1% e
10,6%,

respectivamente)

resultou

da

evolução desfavorável

do consumo

e da

não

actualização da taxa de imposto pela inflação. Nos restantes impostos indirectos,
destaca-se a progressão de 6,4% do IVA, 1,4 pontos acima do projectado, e o
crescimento de 6% no imposto de selo, em linha com o previsto.

No lado da despesa, a síntese da DGO começou por salientar o impacto de uma
alteração contabilística ao nível do Ministério da Justiça (integração de despesa
efectuada pelo Instituto de Registos e do Notariado). Excluído este efeito, segundo a DGO,
o crescimento da despesa do subsector Estado em 2007 foi de 2,4%.
Entre as rubricas de despesa corrente, apenas as despesas com o pessoal
evidenciaram uma variação acima do orçamentado (aumento de 2,6%, em lugar de uma
quebra de 0,8%) o que, segundo a DGO, resultou da referida alteração contabilística.
Pelo seu peso na despesa total, destaca-se também a subida de 3% nas transferências
correntes, menos 1,7 pontos que o previsto.
No caso da despesa de investimento, os dados de Janeiro a Dezembro mostraram um
recuo inferior ao orçamentado (1,2% e 5%, respectivamente). A evolução negativa
desta componente em 2007 é justificada, segundo a DGO, pela recomposição da estrutura
corrente e de capital das verbas no âmbito da nova Lei de Finanças Locais (reciprocamente,
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este factor influenciou alta as transferências correntes para a Administração Local, que
aumentaram 13,2%).

Sistema Fiscal

O Ministério das Finanças divulgou uma nota em que confirma a recuperação de 272
milhões de euros de dívidas fiscais em atraso desde a publicação das listas de
devedores de impostos. Esta lista apresenta agora 8200 pessoas singulares e colectivas.

Entraram em vigor dois novos instrumentos de arrecadação de receita fiscal que
permitirão acelerar o processo de cobrança coerciva. Um desses instrumentos refere-se
à certificação de dívidas, o outro relaciona-se com o Sistema Informático de Penhoras
Automáticas (SIPA) que passa a integrar informações sobre acções ou participações em
empresas que os contribuintes faltosos possuem.

O Conselho de Ministros aprovou um diploma que, com vista ao reforço da eficácia
no combate à fraude e à evasão fiscais e à prevenção de práticas de planeamento
fiscal abusivo, impõe aos promotores que aconselham actuações de planeamento
fiscal novas obrigações específicas de comunicação, informação e esclarecimento à
administração tributária sobre as operações que tenham como finalidade a obtenção de
vantagens fiscais.

Política Industrial e Comercial e Investimentos Públicos

O Governo aprovou a Resolução que homologa o relatório do Laboratório Nacional de
Engenharia Civil, I.P., sobre a análise técnica comparada das alternativas de localização do
Novo Aeroporto de Lisboa, na zona da Ota e na zona do Campo de Tiro de Alcochete,
acolhendo, em termos gerais, as respectivas conclusões e recomendações.
Assim, foi aprovada preliminarmente a localização do Novo Aeroporto de Lisboa na
zona do Campo de Tiro de Alcochete, associada à solução rodo-ferroviária para a Terceira
Travessia do Tejo Chelas-Barreiro, sem prejuízo das conclusões da avaliação ambiental
estratégica e das consultas pública e institucionais necessárias à tomada de decisão final
sobre a localização e a realização de grandes empreendimentos públicos com incidência
territorial.
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No passado dia 31 de Dezembro terminou a primeira fase de apresentação de
candidaturas ao Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME,
na modalidade de Projectos Conjuntos, no âmbito do Quadro de Referência Estratégico
Nacional (QREN).
Sabe-se já, de acordo com uma nota do Gabinete do Ministro da Economia e da Inovação,
que

o

total

de

candidaturas

ascendeu

a

33

projectos

conjuntos

de

internacionalização protagonizados por associações empresariais, que totalizam um
investimento de 57,7 milhões de euros.

O Governo aprovou o regime jurídico das áreas regionais de turismo em que se
organiza o território continental de Portugal. Deste modo, foram criadas cinco áreas
regionais de turismo, correspondentes às NUTS II, e definido o quadro regulador das
respectivas entidades gestoras, bem como das entidades gestoras dos cinco pólos de
desenvolvimento turísticos identificados no Plano Estratégico Nacional do Turismo.
De acordo com o Governo, estabelece-se um modelo inovador de gestão para estes novos
organismos, conferindo-lhes capacidade de auto-financiamento e estimulando o envolvimento
dos agentes privados na sua actividade. Este modelo assenta, ainda, no estabelecimento de
parcerias, designadamente com o Turismo de Portugal, I. P., para o desempenho de
actividades e projectos contidos na esfera da administração central.

O Conselho de Ministros de 27 de Dezembro aprovou o regime de instalação,
exploração e funcionamento de empreendimentos turísticos, que pretende agilizar o
seu licenciamento através da simplificação de procedimentos e diminuição de interlocutores
e, também, de uma maior responsabilização dos promotores. Entre outros aspectos, o novo
regime reduz o número de categorias de empreendimentos, que passam de 21 para 11,
introduzindo, simultaneamente, a obrigatoriedade de revisão periódica da classificação, que
poderá ser feita quer por organismos e serviços do turismo, quer por entidades acreditadas
para o efeito.

Política Social e Laboral

O valor da retribuição mínima mensal garantida para 2008 foi fixado em 426 €.

A Comissão do Livro Branco das Relações Laborais apresentou o seu relatório final,
o qual vai ser debatido com os parceiros sociais, propondo-se o Governo apresentar
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uma proposta de alteração do Código do Trabalho à Assembleia da República
durante o primeiro trimestre de 2008.
O Livro Branco apresenta propostas de alteração em áreas como a organização do
tempo de trabalho (o regime especial de adaptabilidade de horários só pode ser adoptado
se a proposta do empregador for aceite por ¾ dos trabalhadores) e a alteração da duração
dos contratos a termo (de 6 para 3 anos). A proposta de simplificação das regras de
despedimento individual, especialmente nos casos de inadaptação ao posto de trabalho, e
a alteração das regras sobre o despedimento ilícito constituem as principais novidades.
Propõe-se que apenas o despedimento sem justa causa seja inválido e conduza à
reintegração do trabalhador. Sempre que a ilegalidade do despedimento resulte de vício de
forma não deve haver fundamento para tal. No que se refere ao número de dias de férias, a
Comissão Técnica propõe, por um lado o fim da majoração das férias até aos 25
dias, em função da assiduidade do trabalhador, por outro lado defende o aumento dos
actuais 22 dias legais.
No âmbito do princípio do tratamento mais favorável, a Comissão define 14
domínios em que a contratação colectiva fica impedida de prever um tratamento
menos favorável aos trabalhadores, designadamente no que se refere ao direito de
igualdade e não discriminação, protecção da maternidade, trabalho de menores, trabalhador
com capacidade reduzida, trabalho nocturno e formas de retribuição.

No decurso das negociações que conduziram à definição dos princípios comuns da
flexigurança na União Europeia, Vieira da Silva, Ministro do Trabalho e da Solidariedade
Social, considerou como essencial para o nosso País a flexibilidade nas empresas,
no sentido de permitir horários mais adaptáveis a fluxos de trabalho de menor e
maior produção.

A Comissão Europeia divulgou o relatório anual da concretização da Estratégia de
Lisboa, no qual é feito um balanço positivo do cumprimento do Programa Nacional
para o Crescimento e o Emprego que transpõe para Portugal a agenda europeia.
Neste relatório, a CE apresenta como prioridade para Portugal a modernização da legislação
de protecção no desemprego e recomenda a definição de uma abordagem integrada de
flexigurança, que reduza a segmentação do mercado de trabalho e promova a mobilidade. O
relatório considera também indispensável a introdução de novas medidas que melhorem o
sistema de ensino e de formação profissional.
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De acordo com o Boletim Estatístico de Outubro, no terceiro trimestre de 2007 foram
iniciados 61 processos de despedimento colectivo, abrangendo um total de 968
trabalhadores. Desses processos, 45% ocorreram na região de Lisboa e vale do Tejo. Neste
período, 62% dos trabalhadores que saíram das empresas encontravam-se na região Norte.

O Tribunal Constitucional, a requerimento do Presidente da República, apreciou a lei dos
vínculos,

carreiras

e

remunerações

da

função

pública,

tendo

considerado

inconstitucionais os artigos correspondentes à inclusão dos juízes dos tribunais
judiciais na função pública, e os referentes à cativação automática de metade do
ordenado aos funcionários responsáveis por contratações ilegais.

Dados do INE revelam que a população estrangeira com autorização de residência
cresceu 20 por cento entre 2005 e 2006. De acordo com o boletim do INE, em 2006
residiam de forma legal em Portugal 434.887 cidadãos de nacionalidade estrangeira. O
acréscimo verificado resulta essencialmente da concessão de autorizações de residência a
detentores de autorizações de permanência.

No debate mensal na Assembleia da República o Primeiro-Ministro apresentou o novo
regime de autonomia e gestão administrativa das escolas, o qual será implementado
tendo em vista três objectivos: reforçar a participação da comunidade na direcção estratégica
da escola, favorecer a constituição de lideranças fortes e reforçar a autonomia das escolas.

No âmbito do Programa Novas Oportunidades foram entregues os primeiros
certificados de qualificação de nível secundário. O Primeiro-Ministro referiu que apenas
30 por cento da população activa, calculada em 5,2 milhões de pessoas, tem o 12.º ano de
escolaridade, e enfatizou que este tem que ser o referencial mínimo de qualificação dos
portugueses.

No relatório da edição de 2006 do PISA – Programme for International Student
Assessment, que avalia as capacidades em literacia dos jovens de 15 anos, constata-se que,
no caso do nosso País, de 2003 para 2006 não se verificaram alterações
significativas, mantendo-se o desempenho dos alunos nos 466 pontos, face a uma
média da OCDE de 500 pontos. Nas capacidades de leitura um quarto dos jovens
portugueses está no nível 1 numa escala de 0 a 5, no que se refere à matemática 30,7 por
cento dos jovens tiveram resultados que os colocam no nível mínimo. A OCDE deixa o
alerta de que com sistemas educativos com grandes percentagens de alunos com
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desempenhos abaixo do nível 1, se corre o risco de não conseguir que esses alunos
participem activamente na sociedade e na economia.

Privatizações e Empresas Públicas

O primeiro-ministro revelou que o Estado vai manter a participação que detém no
capital da REN – Redes Energéticas Nacionais (51%), alterando assim a possibilidade
anunciada anteriormente de realização de uma segunda fase de privatização desta empresa
(prevista no relatório do Orçamento de Estado para 2008).

Faria de Oliveira, foi escolhido pelo ministro das Finanças para presidente da Caixa
Geral de Depósitos, substituindo Carlos Santos Ferreira que se demitiu do cargo para se
candidatar à presidência do BCP.
Sistema Monetário e Financeiro
Em Dezembro, tanto o Banco de Portugal como a Comissão de Mercado de Valores
Imobiliários (CMVM) abriram investigações ao BCP por alegadas irregularidades
cometidas por administradores do banco. O Governador do Banco de Portugal alterou
que todos os titulares de cargos de administração desde 1999, incluindo os actuais,
“poderiam vir a ter problemas” no que toca às conclusões dos inquéritos em curso, tendo
por isso aconselhado os accionistas do banco com participações qualificadas a
encontrarem listas de consenso para os órgãos sociais sem nenhum daqueles
responsáveis.
Por sua vez, a CMVM detectou sérios indícios de prestação de informação falsa ao
mercado (alguns dos quais culminaram em processos de contra-ordenação já próximo do
final do mês) e de aquisição ilícita de acções próprias por intermédios de várias
sociedades offshore, estando ainda sob investigação a possibilidade de manipulação de
mercado.

No mesmo mês, o Governador do Banco de Portugal confirmou a vigilância acrescida
da instituição sobre os riscos de crédito e liquidez do sistema bancário nacional na
sequência da crise no mercado hipotecário de alto risco do Estados Unidos. Embora não tenha
sido confirmado pelo Governador, sabe-se também que no decurso do mês foram
realizadas reuniões com os principais grupos financeiros nacionais para aconselhar
um rigor acrescido na concessão de crédito tendo em conta as actuais dificuldades de
financiamento nos mercados internacionais.
Associação Empresarial de Portugal

32

Relatório Mensal de Economia

2. Economia Monetária e Financeira
2.1. Taxas de Juro
TAXAS

Euribor

Obrigações do Tesouro

6 meses

12 meses

5 anos

06: IV

3,853

4,028

4,01

10 anos
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

07: IV

4,707

4,745

4,23

4,53

Outubro 07

4,606

4,599

4,24

4,47

Novembro 07

4,751

4,692

4,09

4,38

Dezembro 07

4,707

4,745

4,23

4,53

7 Dezembro 2007

4,839

4,769

4,11

4,41

14 Dezembro 2007

4,910

4,880

4,24

4,53

21 Dezembro 2007

4,781

4,777

4,22

4,51

28 Dezembro 2007

4,709

4,754

4,24

4,56

31 Dezembro 2007
4,707
4,745
4,23
4,53
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 recuaram na generalidade dos
prazos em Dezembro, em resultado da atenuação dos problemas de liquidez na
parte final do mês com a oferta acrescida de fundos do BCE (em articulação com
bancos centrais de outros países). A redução das taxas de juro incidiu com maior
intensidade nos prazos mais curtos, tendo-se mesmo observado um aumento no caso da
Euribor a 12 meses (5 pontos base, em comparação de final de mês), o que levou a curva
de rendimentos do mercado monetário a recuperar uma inclinação positiva. A taxa
Euribor a 6 meses passou de 4,751% no final de Novembro para 4,707% em 31 de
Dezembro, embora tenha aumentado em média mensal (de 4,629% para 4,819%).
No cômputo de 2007 verificou-se um aumento generalizado das taxas de juro no
mercado monetário (85,4 pontos base, no caso da Euribor a 6 meses), traduzindo a
subida das taxas directoras do BCE no primeiro semestre e o aumento dos prémios
de risco e dos problemas de liquidez no mercado monetário a partir de Agosto, na
sequência da crise do mercado hipotecário de alto risco dos Estados Unidos.

No mercado secundário de dívida pública nacional, a taxa de rentabilidade implícita
dos títulos do Tesouro a 10 anos aumentou em Dezembro tanto em comparação de
final de mês (de 4,38% para 4,53%) como em média mensal (de 4,36% para 4,47%),
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acompanhando a recuperação das taxas de longo prazo na Europa devido à
preocupação manifestada pelo BCE com a subida da inflação. A yield a cinco anos
exibiu uma evolução semelhante em comparação de final de mês (subida de 14 pontos base,
para

4,23%),

pelo

que

a

inclinação

da

curva

de

rendimentos

não

se

alterou

significativamente.
No segundo semestre acabou por se verificar um recuo das taxas de juro de longo
prazo em face dos receios de abrandamento económico nos Estados Unidos e Europa
(recuo de 22 pontos base, no caso da yield nacional a 10 anos, e de 36 p.b. na yield a 5
anos), mas que não impediu o aumento no conjunto de 2007 (de 40 p.b. na yield a 10
anos e de 22 p.b. no prazo de 5 anos).
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 Dezembro)
Seg, 3

Sexta, 7

Seg, 10

Sexta, 14

Seg, 17

Sexta, 21

Seg, 24

Sexta, 28

Seg, 31

13.203,91 13.116,35 13.045,76 13.065,17 13.119,20 13.069,87 13.166,29 13.038,34 13.019,36
Índice composto pelo cabaz das 20 acções mais importantes do mercado, sujeito a uma revisão semestral;
Jan 1993 = 1000

Em Dezembro registou-se uma quebra de 0,8% no índice accionista nacional PSI-20,
a reflectir a conjuntura ainda desfavorável dos mercados de acções no exterior, tendo a forte
valorização da Galp Energia evitado uma descida mais acentuada.
Ainda assim, o PSI-20 evidenciou um ganho de 16,3% no conjunto de 2007, um dos
mais elevados a nível europeu, que reflecte o bom comportamento do índice na
primeira metade do ano (altura em que atingiu máximos de 7 anos), período ainda
marcado pelos rumores de concentração em vários sectores não obstante o insucesso
das duas grandes operações de fusão lançadas em 2006. Seguiu-se um período de correcção
acentuada em Agosto e Setembro, marcado pelos receios em torno da crise no mercado
hipotecário norte-americano e pela forte descida do BCP na sequência da disputa interna de
poder após o insucesso da operação de compra do BPI. Até final do ano verificou-se uma
tendência de recuperação (apenas interrompida em Dezembro), para o que contribuiu a forte
valorização da Galp Energia devido a resultados de prospecção favoráveis, tendo-se ainda
destacado o anúncio de outra operação de fusão entre o BCP e o BPI (desta feita de iniciativa
do BPI), novamente não concretizada.
Apesar de um recuo em Dezembro, o valor negociado na bolsa nacional aumentou
88,6% em 2007 para um valor recorde de 98,7 mil milhões de euros (m.m.e),
bastante acima do anterior máximo registado em 2000 (62 m.m.d.), traduzindo, em
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boa medida, a movimentação de grandes blocos de acções associada aos cenários de
concentração entre empresas cotadas.
Dentro da carteira do PSI-20 destaca-se, no mês de Dezembro e entre os títulos de
maior peso, os recuos de 4,1% da PT e de 3% da EDP, ambas afectadas por
recomendações de venda, e a queda de 2,3% no BCP na sequência da investigação a
alegados factos ilícitos cometidos por administradores do banco, atenuada no final do
mês devido à perspectiva de uma nova liderança do banco. Apenas dois títulos se
valorizaram no mês de Dezembro: a Galp Energia voltou a registar uma forte valorização
(24,2%) devido a novos resultados favoráveis de prospecção de petróleo, enquanto a PTM
subiu 0,7% com a divulgação do programa estratégico até 2010, em que se inclui um
programa de recompra de acções.
No conjunto de 2007, destacaram-se os ganhos de 165% na Galp Energia, 58,8% na
Jerónimo Martins (reflectindo resultados favoráveis), 31,3% da Altri (associado ao
envolvimento em novos projectos), 31,1% na Sonae SGPS (num ano marcado pelo anúncio
de sucessão da empresa e pela cisão da Sonae Capital), 16,4% na EDP (que beneficiou da
atribuição da exploração da barragem do Alqueva e da indemnização pelo fim dos contratos
para aquisição de energia) e de 4,3% no BCP (corrigindo da valorização de quase 48% no
primeiro semestre). Entre os títulos com comportamento negativo, salientam-se as
descidas de 34,3% na Sonae.com, reflectindo o insucesso da operação de compra sobre a
PT (que recuou 9,2%, também penalizada pelo processo de cisão da PTM), de 12% na
Impresa e de 9,3% no BPI, que acabou por não se fundir com o BCP.
3. Economia Real
3.1 Actividade Económica Global
O Indicador de clima económico do INE – indicador compósito que sintetiza a informação
qualitativa referente aos principais ramos de actividade – diminuiu de forma muito ligeira
em Dezembro tal como verificado no mês anterior. Este indicador permanece abaixo da
sua média de longo prazo.
Em termos de indicadores sectoriais, a evolução foi negativa em todas as rubricas
sujeitas a análise.
O indicador de confiança da indústria transformadora registou um agravamento que
interrompeu três meses de recuperação consecutivos. Esta inversão é explicada pela
evolução negativa das perspectivas dos empresários do sector em relação às apreciações dos
stocks de produtos acabados já que se verificaram melhorias quanto às expectativas de
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médio prazo da procura global (ainda que com agravamento em relação às exportações), da
produção e mercado de trabalho. Em relação ao indicador de confiança para a
Construção e Obras Públicas, este voltou a deteriorar-se contrariando pelo segundo
mês consecutivo o movimento ascendente que iniciara em Janeiro. O comportamento
deste indicador é explicado pela degradação das opiniões sobre as carteiras de encomendas e
por uma nova deterioração das perspectivas dos empresários em relação ao emprego
(quando tinham estabilizado em Outubro no valor máximo desde Julho de 2002). Em
Dezembro,

o

indicador

de

confiança

do

Comércio

manteve-se

estável,

interrompendo o vigoroso processo de recuperação que se iniciou em Setembro,
mas que foi insuficiente para anular o agravamento que fora observado no período
de Maio a Agosto. Neste mês, verificou-se um efeito em sentido contrário neste indicador
das perspectivas mais positivas em relação às existências em stock e o agravamento
verificado nas opiniões sobre a actividade corrente. 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, por contraponto ao mês
anterior em que foi alcançado um máximo histórico da série iniciada em Abril de
2001, a evolução negativa de Dezembro deveu-se principalmente às perspectivas de
procura de serviços que se deterioraram de forma substancial.
3.2 Procura Interna
Os indicadores de consumo apresentaram, em Novembro, sinais de abrandamento,
assim como os de investimento.
3.2.1. Consumo
Fonte
Indic. Confiança dos Consumidores

(1)

INE

Venda de automóveis não comerciais
Importações de bens de consumo

(2)

Procura interna de bens de consumo

(1)

Volume de negócios do comércio retalho

(3)

07: I

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

-31,98 -33,09 -34,43 -34,58 -35,52 -36,78

-37,90

-39,23

BdP

-5,43

0,40

9,53

-0,10

4,80

10,10

8,40

-

INE

10,45

7,32

9,18

9,49

2,03

6,40

-

-

INE

-25,11 -22,67 -21,11 -20,00 -20,67 -20,33

-26,00

-23,00

0,50

-

INE

1,60

0,13

0,40

1,60

-0,90

1,40

(4)

Crédito ao consumo
BdP
11,67 11,53 12,35 12,60 12.30 13,30
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
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De acordo com os mais recentes dados estatísticos, o consumo privado registou,
entre Outubro e Novembro, sinais de abrandamento na maioria das suas rubricas.
As perspectivas futuras mantêm-se pessimistas.
Na despesa real das famílias em bens de consumo duradouro, verificou-se uma ligeira
desaceleração, em termos homólogos mas mantendo um crescimento positivo em cerca de
0,7%. A despesa em automóveis também abrandou, ainda que crescendo a bom ritmo.
No que toca à despesa das famílias em bens de consumo corrente, a despesa em produtos
alimentares, bebidas e tabaco sofreu uma quebra, em termos homólogos, passando de 1,6%
no mês passado para -1,4% enquanto que a despesa em produtos não alimentares
concretizou uma aceleração de 1,2% para 2,2%.

Os dados para o Volume de Negócios no Comércio a Retalho (deflacionados e
corrigidos dos dias úteis) demonstram um crescimento, em termos homólogos, de
0,5% abrandando 0,9 p.p. face à taxa constatada no mês precedente. Acrescente-se
que a variação do mês de Novembro ajudou a atenuar de forma ligeira o movimento de
desaceleração que se tem vindo a observar nesta componente, ao longo de todo o ano de
2007.
Em Novembro, quando comparado com o período homólogo do ano anterior, o
volume de negócios nos serviços registou uma taxa de variação de 5,5%, o que
representa um abrandamento de 2,2 p.p. face ao observado no mês anterior. Todas
as suas componentes apresentaram comportamentos francamente positivos ainda que
globalmente menos vigorosos que no mês anterior.

Finalmente, quanto aos indicadores prospectivos de consumo privado, o indicador
de confiança dos consumidores agravou-se em Dezembro à semelhança do sucedido
nos dois meses anteriores, em resultado do contributo negativo de todas as suas
componentes. Com efeito, este indicador mantém um movimento descendente desde
Novembro de 2006, tendo atingido um novo valor mínimo desde Fevereiro de 2006. O maior
contributo para esta evolução negativa foi novamente fornecido pelas expectativas quanto à
situação económica e financeira do país. As perspectivas dos agentes económicos quanto ao
nível de desemprego nacional atingiram os seus valores mais baixos desde Junho do ano
anterior, também contribuindo de forma relevante para a continuação do agravamento neste
indicador.
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3.2.2. Investimento
Fonte 07: I
Indicador de FBCF
Vendas de veículos comerciais
(1)

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

INE

-2,90

-0,90

6,70

8,00

8,40

3,70

0,90

-

BdP

1,37

47,00

-17,77

-19,10

-15,40

-18,80

-12,80

-8,80

INE

13,10

13,88

20,24

19,45

27,11

14,16

19,94

-

INE

5,95

2,54

0,58

5,92

-4,00

-0,18

4,31

-0,35

Vendas de cimento

BdP

-4,13

-3,77

1,70

5,80

-1,10

0,40

15,30

8,80

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

BdP
INE

-6,83
9,43

-4,66
9,17

-2,62
8,87

-0,61
8,90

-2,05
8,90

-5,20
8,80

0,24
8,80

-2,87
-

BdP

10,57

8,43

8,93

9,10

8,50

9,20

8,80

-

Importações bens de investimento

Índice produção bens de investimento

Crédito às sociedades não financeiras

(2)

Valor de obras públicas adjudicadas (3)
BdP
51,75
42,70
39,42
45,60
41,97
30,69
29,33
26,24
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 procura interna acelerou no terceiro trimestre, essencialmente graças aos desenvolvimentos
positivos nas várias componentes do investimento. O indicador sintético da FBCF do INE,
no terceiro trimestre de 2007, demonstrou finalmente uma recuperação face aos
desanimadores resultados que vinham a ser sentidos desde 2004. No entanto, este
indicador dá sinais nos últimos dois meses que a retoma do investimento tem
contornos mais moderados do que se auspiciava.

Em relação ao investimento em construção e obras públicas, os indicadores
quantitativos apresentaram uma evolução negativa. A tvh do índice de produção na
construção transitou novamente para valores negativos e as vendas de cimento abrandaram.
A evolução destes indicadores confirma a precariedade que foi reconhecida aos sinais
positivos que foram apresentados no mês passado.
Os indicadores de produção qualitativos (inquéritos ao empresários que operam no sector)
interromperam o movimento ascendente iniciado em Janeiro, em que registaram o máximo
dos últimos cinco anos.
No material de transporte, registou-se novamente um abrandamento nas quebras
comparativamente com o mês anterior.

No que respeita a perspectivas para o investimento empresarial, destaque-se a
interrupção da trajectória ascendente do indicador de confiança da indústria
transformadora.
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3.3 Comércio Internacional

Resultados Globais
Jan-Out 06

Jan-Out 07

∆ 07/06

Total
Saída (Fob)

28.663,7

31.324,5

9,3%

Entrada (Cif)

44.296,0

46.695,0

5,4%

Saldo

-15.632,3

-15.370,5

-1,7%

64,7%

67,1%

-

Taxa de Cobertura
União Europeia a 27
Expedição

22.271,2

24.074,8

8,1%

Chegada

33.304,8

35.087,6

5,4%

Saldo

-11.033,6

-11.012,8

-0,2%

66,9%

68,6%

-

Exportação

6.393,5

7.249,7

13,4%

Importação

10.991,2

11.607,3

5,6%

Saldo

-4.597,7

-4.357,6

-5,2%

58,2%

62,5%

-

Taxa de Cobertura
Países Terceiros

Taxa de Cobertura
(em milhões de euros)
Fonte: INE

No cômputo dos primeiros dez meses de 2007, o défice comercial de Portugal fixouse em 15634,3 milhões de euros, um montante que representa uma melhoria de
1,7% face a igual período do ano anterior. Desde o início do ano até Outubro, as saídas
registaram um aumento de 9,3% e as entradas apenas de 5,4%. Estes valores
representam uma recuperação das exportações após o abrandamento verificado no
terceiro trimestre e uma aceleração das importações. Este andamento permitiu uma
evolução positiva no saldo comercial assim como uma melhoraria na taxa de
cobertura em 2,4 p.p., progredindo para 67,1%.
Progredindo para uma análise do comércio internacional por grandes categorias económicas
deve ser realçada, no período em questão, a quebra verificada na componente dos
Combustíveis

e

lubrificantes

tanto

nas

entradas

como

nas

saídas

(9,4%

e

19%

respectivamente). Quanto às saídas podemos destacar as Máquinas e outros bens de capital,
produtos alimentares e bebidas, assim como dos Fornecimentos Industriais com taxas de
crescimento de 13,4%; 15,1% e 12,1% respectivamente. Em todas as rubricas de
produtos exceptuando os bens de consumo, as saídas cresceram mais que as
entradas.
Tendo em conta a repartição por mercados geográficos, verifica-se que os países terceiros
à UE continuam progressivamente a ganhar uma maior importância no âmbito dos
mercados de destino das exportações portuguesas.
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3.4. Conjuntura na Indústria

Em Novembro registou-se uma quebra homóloga de 1,6% no índice de produção
industrial, após quatro meses consecutivos de crescimento (tvh de 3,7% em Outubro),
o que se traduziu num abrandamento de 2,9% para 2,3% em variação média de doze meses.
A deterioração do comportamento homólogo reflectiu a desaceleração da produção
na indústria transformadora (de uma tvh de 5,6% para 0,9%) e o agravamento das
perdas no ramo de electricidade, gás e água (de 15,5% para 21,1%).

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

INDÚSTRIA GERAL

6
4
2
0

INDÚSTRIA
TRANSFORMADORA

-2
-4
-6
-8

Nov-07

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

-10

Numa análise por grandes agrupamentos, os dados de Novembro evidenciaram uma
descida generalizada das taxas de variação homólogas, com destaque para as
quebras de produção nas indústrias de bens de consumo e de investimento (tvh de 0,6% em ambos os casos, após 6,2% e 3,2% em Outubro, respectivamente). As indústrias
de bens intermédios continuaram a registar uma evolução homóloga bastante
positiva, não obstante a desaceleração significativa face a Outubro (de 8,1% para
4,7%). Resta ainda referir o agravamento das perdas de produção no agrupamento da
energia (tvh de -21,1%, face a -15,5% em Outubro), que permaneceu o único com variação
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média anual negativa (-5,3%, face a 5,9% nos bens intermédios, 2,2% nos bens de
investimento e 1,1% nos bens de consumo).

ÍNDICE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Índice Geral
Industria Extractiva

06: III

06: IV

07: I

07: II

07: III

Set-07

Out-07

Nov-07
TVH

TVM 12m

3,7

4,3

4,2

1,7

1,6

1,4

3,7

-1,6

2,3

-12,2

-9,8

8,0

5,5

8,9

4,2

23,6

19,4

8,4

Ind. Transformadora

3,6

2,5

4,6

3,6

2,5

1,8

5,6

0,9

3,2

Electric., Gás, Água

6,2

18,2

1,5

-11,3

-5,0

-2,0

-13,2

-19,5

-4,4

Por grandes agrupamentos:
Bens de Consumo

2,4

1,9

3,0

1,1

-0,3

1,6

6,2

-0,6

1,1

Bens Intermédios

4,4

3,0

6,2

5,9

5,8

2,7

8,1

4,7

5,9

Bens de Capital

2,8

1,0

5,9

2,5

0,5

1,0

3,4

-0,6

2,2

Energia

5,1

14,6

-0,1

-10,0

-5,3

-2,8

-15,5

-21,1

-5,3

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 -4,8%
em Novembro), de têxteis (-4,8%), de máquinas e equipamento (-1%) e de produtos
petrolíferos (-9,6%); a quebra de produção nas indústrias de pasta e papel (tvm 12m de 1,1%, após 05% em Outubro);
(ii) o abrandamento da produção nas indústrias do tabaco (de uma tvm 12m de 3,5% em
Outubro para 0,9% em Novembro), metalúrgicas de base (de 4% para 3,7%), de material de
transporte (de 11,8% para 9,4%), de madeira e cortiça (de 3,9% para 2,7%), de borracha e
plásticos (de 10,5% para 9,9%) e de produtos metálicos (de 2,2% para 1,7%).

Quanto a comportamentos positivos, salienta-se:
(i) a aceleração da produção nas indústrias de minerais não metálicos (de uma tvm 12m de
1% em Outubro para 1,6% em Novembro), de reciclagem (de 1,4% para 2,3%), de
equipamento eléctrico e óptico (de 16,4% para 16,6%), de mobiliário (de 2,2% para 3,3%) e
do vestuário (de 0,1% para 0,8%); a retoma do crescimento nas indústrias de produtos
químicos (tvm 12m de 1,2%, depois de -0,2% em Outubro)
(ii) a manutenção do andamento positivo nas indústrias alimentares (tvm 12m de 4,5% em
Novembro).
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PRODUÇÃO E PROCURA NA INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
Média Móvel de 3 meses - s.r.e.
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Out-06

Ago-06

Jun-06

Abr-06

Fev-06

Dez-05

Out-05

Ago-05

Jun-05

Abr-05

Fev-05

Dez-04

Out-04

Ago-04

Jun-04

Abr-04

Fev-04

Dez-03

-50

Os dados mais recentes da actividade industrial, referentes ao inquérito à indústria
transformadora de Dezembro, apontam para uma retoma do dinamismo naquele
ramo. As avaliações da produção corrente aumentaram pela primeira vez desde Setembro,
situando-se no nível mais elevado desde então. Também a procura global melhorou em
relação a Novembro, de acordo com as opiniões dos industriais, o que reflectiu a
continuação da retoma da carteira de encomendas doméstica. As apreciações sobre
a procura externa recuaram pelo segundo mês consecutivo, ainda que de forma ligeira,
situando-se ainda bastante acima das referentes à procura interna. No que se refere às
indicações sobre o nível de existências, os dados de Dezembro apontaram claramente
para o início do processo de reconstituição de stocks, que deverá favorecer o
andamento da produção nos próximos meses.

A desagregação dos dados por tipo de bem produzido revelou uma subida
generalizada das avaliações da produção corrente, o mesmo acontecendo em relação
aos stocks de produtos acabados. As indústrias de bens de consumo e de bens de
equipamento registaram uma melhoria das avaliações tanto na procura interna
como na procura externa, que foi particularmente acentuada no caso dos bens de
investimento. Pelo contrário, as indústrias de fabricação de automóveis forneceram indicações
menos favoráveis em ambas as categorias. No caso das indústrias de bens intermédios,
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a apreciação da procura interna melhorou ligeiramente face a Novembro mas a referente à
carteira de encomendas externa deteriorou-se de forma significativa.

No índice de volume de negócios da indústria, os dados de Novembro deram conta
de uma redução da taxa de crescimento homóloga para 4,8% face a 9,2% no mês
precedente. A deterioração do andamento homólogo foi, ainda assim, inferior à verificada no
índice de produção, reflectindo a aceleração dos preços à saída de fábrica, que se sobrepôs ao
efeito de aumento dos stocks.
A desagregação por mercados evidenciou uma quebra homóloga das vendas para o
estrangeiro (tvh de -0,2%, após 5,8% em Outubro) e uma atenuação do crescimento no
mercado nacional (de 11,2% para 7,8%). Em variação média anual, todavia, o aumento
das vendas continuou a ser superior no mercado externo (6,2%, mais 1,1 ponto que no
mercado nacional).

Por agrupamentos, apenas as indústrias da energia verificaram uma melhoria do
comportamento homólogo das vendas em Novembro, tendo verificado um reforço
acentuado do ritmo de crescimento (de uma tvh de 0,8% para 20,2%). A variação
homóloga das vendas situou-se em 4,4% nos bens de investimento, 3,4% nos bens de
consumo

e

3%

nos

bens

intermédios,

após

15,8%,

8,8%

e

9,5%

em

Outubro,

respectivamente. Apesar da forte subida em termos homólogos, o agrupamento da energia
continuou a ser o único com variação média anual negativa (tvm 12m de -3%, face a 11,5%
nos bens de investimento, 7,5% nos bens intermédios e 3,5% nos bens de consumo).

No que se refere a indicadores prospectivos, destaca-se a manutenção da avaliação
positiva da produção prevista no inquérito à indústria transformadora de Dezembro, que
aponta para um crescimento moderado da produção. Por seu turno, as apreciações
sobre os preços de venda previstos aumentaram para o nível mais elevado desde
Julho, sugerindo a expectativa de uma aceleração ao longo dos próximos meses.
Ambos os indicadores são compatíveis com a manutenção de um comportamento positivo das
vendas.
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ÍNDICE DE EMPREGO INDUSTRIAL
(Variação homóloga, %)
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Em Novembro voltou a atenuar-se o ritmo de perda homóloga do índice de emprego
industrial, situando-se no valor mais baixo desde 2001 (0,4%, menos 0,4 pontos que
em Outubro). Em variação média anual, a quebra reduziu-se para 1,5% (face a 1,7%
em Outubro), o que se traduziu numa evolução um pouco mais negativa da ocupação
laboral na indústria tendo em conta a evolução não tão favorável do índice de horas
trabalhadas (de uma tvm 12m de -1,9% para -1,8%).
A melhoria do emprego industrial terá prosseguido em Dezembro, atendendo à
melhoria das perspectivas de contratação no inquérito à indústria transformadora de
Dezembro, com o saldo de respostas a situar-se no valor mais elevado da série, iniciada em
Janeiro de 2003.
3.5 Preços
06: III 06: IV 07: I 07: II 07: III Set-07 Out-07 Nov-07 Dez-07 tvm 12m
IPC Total

3,0

2,5

2,4

2,5

2,2

2,1

2,6

2,8

2,7

IPC Bens

3,1

2,5

2,3

2,3

1,7

1,7

2,4

2,7

-

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

2,5
-

Em Dezembro, o IPC registou uma variação em cadeia de 0,1%, diminuindo
novamente 0,2 p.p. em relação ao mês anterior. A taxa de variação homóloga (tvh)
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situou-se nos 2,7%, uma décima de ponto percentual inferior ao que havia sido
registado no mês anterior. A taxa de variação média em 2007 foi de 2,5%.

No respeitante ao quadro de evolução dos preços em Novembro (último mês com
informação mais completa), a tvh do IPC de 2,8% foi superior em 0,5 p.p. ao
indicador da inflação subjacente (medido pelo índice total excepto produtos
alimentares não transformados e energéticos). O desenvolvimento da inflação de
Novembro é explicada por um aumento da tvh quer da inflação subjacente quer da
sua componente mais errática. Constatou-se, em Novembro, um crescimento de 0,6 p.p.
na tvh dos bens alimentares transformados (atingindo os 5,3% neste mês). Nas restantes
componentes da inflação subjacente, assistiu-se a um ligeiro recuo do ritmo de crescimento,
comparativamente ao mês anterior, dos preços dos bens industriais não energéticos,
crescendo a uma tvh de 0,6%, e à manutenção da tvh dos preços dos serviços nos 3% As
rubricas da componente mais errática da inflação tiveram um comportamento díspar. A tvh
dos preços dos bens alimentares não transformados diminuiu 0,9 p.p. passando para 0,5%.
Por outro lado, em Novembro, observou-se novamente uma vigorosa aceleração da tvh do
preço dos bens energéticos atingindo o novo patamar mais elevado desde Dezembro de 2006
(9,3%).
O diferencial da taxa de inflação subjacente entre Portugal e a zona euro passou
para 0,4 p.p. Este resultado fica a dever-se ao andamento mais favorável dos preços dos
bens industriais não energéticos a Portugal, que cresceu a um ritmo inferior em cerca de 0,5
p.p. Além disso, assistiu-se a um movimento de atenuação no diferencial verificado entre a
evolução dos preços dos bens alimentares transformados em Portugal e na zona Euro,
reduzindo-se 0,2 p.p. para 0,7 p.p.

Para os próximos meses, a continuação do efeito desfavorável dos preços dos
produtos energéticos na inflação dependerá essencialmente das tensões regionais
nos países produtores de petróleo e do efeito da redução do consumo dos EUA
devido a um possível abrandamento económico. Continuam ainda a existir indícios
consistentes de que os produtos alimentares continuarão em 2008 a pressionar de
forma ascendente o nível de preços.
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3.6. Conjuntura de Pagamentos com o Exterior
2004

2005

2006

Jan-Out 06

Jan-Out 07

∆

-11.112

-14.483

-14.599

-12.260

-11.473

-6,4%

-15.043

-16.761

-16.629

-13.990

-13.682

-2,2%

Serviços

4.015

3.838

4.893

4.182

5.373

28,5%

Rendimentos

-2.926

-3.834

-5.366

-4.408

-5.530

25,5%

Transferências Correntes

2.841

2.274

2.503

1.956

2.366

21,0%

2.231

1.740

1.260

1.084

1.586

46,3%

Balança Corrente
Mercadorias

Balança de Capital
Balança Financeira

9.555

13.582

12.013

10.827

11.289

4,3%

-4.444

1.517

3.079

3.309

-798

s.s.

De Portugal no exterior

-6.318

-1.671

-2.796

-2.369

-4.615

94,8%

Do exterior em Portugal

1.874

3.188

5.875

5.678

3.817

-32,8%

Investimento Directo

Investimento de Carteira

29

-1.191

2.645

-2.822

8.679

s.s.

Activos

-10.937

-15.975

-6.662

-5.544

-8.030

44,8%

Passivos

10.966

14.784

9.306

2.722

16.709

513,9%

Outro Investimento

12.509

11.990

4.626

8.656

1.622

-81,3%

Activos

837

-324

-14.573

-7.435

-14.809

99,2%

11.672

12.314

19.199

16.091

16.431

2,1%

-72

-164

-257

-234

806

s.s.

1.533

1.431

1.919

1.918

979

-49,0%

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

1.326

349

-1.402

s.s.

Passivos
Derivados Financeiros
Activos de Reserva

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

De Janeiro a Outubro de 2007 verificou-se um défice de 11473 m.e. na Balança
Corrente nacional, traduzindo uma diminuição de 6,4% em comparação homóloga.
Por componentes, a melhoria mais notória incidiu na balança de serviços (alargamento do
excedente em 1191 m.e.), seguida pelas balanças de transferências correntes (acréscimo de
410 m.e. no saldo positivo) e de mercadorias (redução do défice em 308 m.e.). A evolução
favorável das referidas componentes sobrepôs-se ao agravamento de 1122 m.e. no défice da
balança de rendimentos.

A Balança de Capital, por seu turno, evidenciou um excedente de 1586 m.e. no
referido período, mais 46,3% do que nos dez primeiros meses de 2006. De notar que
o saldo desta rubrica traduz, de forma aproximada, as entradas líquidas de fundos
comunitários.
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A melhoria das balanças corrente e de capital conduziu a uma descida significativa do défice
conjunto (11,5%), que se situou em 9887 m.e.

No entanto, a referida redução das necessidades de financiamento da economia não
ficou reflectida na Balança Financeira (que observou um aumento de 4,3% no seu
excedente) mas na rubrica de erros e omissões, esperando-se uma dissipação deste
efeito em posteriores revisões dos dados. Com os dados actuais, refira-se apenas que a
subida do excedente da Balança Financeira ficou associada à recuperação vincada do
investimento de carteira, contrariando o recuo do saldo positivo da componente “outro
investimento” e a quebra do investimento directo líquido.
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Principais sítios da Internet consultados
na elaboração do Relatório Mensal de Economia:

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

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