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Destaque:
Economia Internacional
O comissário europeu para o Emprego e os Assuntos Sociais, Vladimir Spidla,
revelou ser favorável a uma actualização salarial mais generosa para 2008 (…)
(Pag.4)

(…) o Banco Central Europeu (BCE) deixou as suas taxas de juro directoras
inalteradas (…) (Pag.5)
(…) o PIB da zona euro terá abrandado moderadamente (0,4 p.p.), face ao terceiro
trimestre, aumentando 2,3%. (Pag.7)
Os dados mais recentes divulgados para a zona do euro mostram uma evolução
desfavorável da produção industrial. (Pag. 8)
Os últimos resultados (…) apontam para um prolongamento do movimento de
descida do indicador de clima de confiança (…) dos agentes económicos, tanto na
zona do euro como na globalidade da UE. (Pag.10)
Em Janeiro, a Reserva Federal reduziu em 1,25 pontos percentuais a sua principal
taxa de juro directora (…) para contrariar os efeitos de uma possível recessão (…)
(Pag.11)

(…) no quarto trimestre verificou-se um abrandamento vincado da actividade
económica nos Estados Unidos (…) (Pag.12)
Os receios de abrandamento económico acentuado na Europa impediram uma
valorização mais forte do euro face ao dólar (…) (Pag.17)

O mês de Janeiro ficou marcado por uma desvalorização acentuada dos mercados de
acções, (…) perante a perspectiva de uma recessão económica nos Estados Unidos.
(Pag.17)

Em Janeiro assistiu-se a uma recuperação das cotações médias das matérias-primas
(…) (Pag.20)
(…) 2008 foi classificado como “o ano com maiores riscos políticos e económicos da
última década”. (Pag.21)
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Economia Nacional
Em Janeiro foi aprovado em Conselho de Ministros um programa de redução dos
prazos médios de pagamento do Estado (…) (Pag.25)
No âmbito dos primeiros concursos aos Sistemas de Incentivos do QREN (…) foram
apresentadas 1529 candidaturas, envolvendo cerca de 2952,4 milhões de euros de
investimento (…) (Pag.29)
Em Janeiro acentuou-se o movimento de descida das taxas de juro no mercado
monetário (…) (Pag.34)
O índice accionista nacional de referência PSI-20 desvalorizou-se de forma
acentuada no primeiro mês do ano, reflectindo a conjuntura adversa nos mercados
de acções. (Pag.35)
O indicador de clima económico do INE (…) voltou a decrescer em Janeiro, ainda
que de forma muito ligeira (…) (Pag.36)
(…) o PIB nacional terá crescido em volume cerca de 2% no quarto trimestre de
2007 face ao período homólogo de 2006 (…) (Pag.37)

Os indicadores de consumo voltaram a apresentar sinais de abrandamento (…)
(Pag.37)

Em relação ao ano de 2008 e contrariando os indícios de abrandamento atrás
referidos, o inquérito [ao investimento efectuado pelo INE] aponta para um reforço
das intenções de investimento (…) (Pag.40)
(…) a média anual da taxa de desemprego passou de 7,7% em 2006 para 8% em
2007. (Pag.42)
(…) de Setembro a Novembro de 2007, (…) as saídas de mercadorias aumentaram
cerca de 4,9% e as entradas 9,2%. (Pag.43)
(…) espera-se que o início de 2008 continue a ser marcado por um abrandamento
da actividade industrial em face da evolução menos favorável da procura externa
(…) (Pag.48)
A taxa de variação homóloga (tvh) [do IPC] situou-se nos 2,9%, o valor mais
elevado dos últimos 16 meses (…) (Pag.49)
Associação Empresarial de Portugal

3

Relatório Mensal de Economia

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

O comissário europeu para o Emprego e os Assuntos Sociais, Vladimir Spidla,
revelou ser favorável a uma actualização salarial mais generosa para 2008,
distanciando-se desta forma da posição cautelosa que tem sido assumida pelo Banco Central
Europeu no que se refere aos aumentos salariais na Europa.

Na sequência dos compromissos assumidos pelo Conselho Europeu, a Comissão Europeia
adoptou um conjunto de propostas para combater as alterações climáticas e para
favorecer o recurso às fontes de energias renováveis. Entre essas propostas conta-se a
alteração do sistema de comércio de quotas de emissão, incluindo objectivos individuais para
cada um dos Estados-membros. Foi também apresentada uma proposta de repartição dos
esforços no que respeita à redução das emissões de gases com efeito de estufa nos sectores
fora do âmbito do sistema de comércio de quotas de emissão (transportes, construção,
serviços, instalações industriais de pequena dimensão, agricultura e resíduos).

A Comissão Europeia decidiu levar a cabo um estudo sobre os preços na UE para
corrigir as grave falhas de mercado existentes.
Este estudo teve origem no enorme junto de queixas de consumidores oriundos de toda a
União e na constatação de fortes discrepâncias em termos de preços dos mesmos produtos ou
serviços entre estados vizinhos ou com realidades económicas equiparáveis
Esta investigação irá ser levada a cabo para diferenciar as situações que resultam ou de
diferentes perfis tributários ou de consumo entre países e aqueles que têm origem em falhas
de mercado ou abusos das empresas distribuidoras.

A Comissão Europeia (CE) tornou público o desejo de criar um mercado único para
jogos de computador, filmes e música online. A CE estima que este mercado cresça
400% até 2010, perfazendo 8,3 mil milhões de euros.
No seu relatório, a Comissão encorajou a indústria de conteúdos multimédia de lazer
a unir esforços de forma a disponibilizar cada vez mais produtos deste segmento
através de serviços na internet, comprometendo-se a canalizar esforços no combate
à “pirataria” informática e no reforço da protecção e registo dos direitos de
propriedade intelectual.
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A UE iniciou uma investigação sobre algumas das maiores farmacêuticas que
operam no mercado europeu. Na base desta acção esteve a preocupação quanto aos
elevados preços praticados neste sector e a redução verificada, nos últimos anos, no
número de medicamentos inovadores introduzidos no mercado, que são indício de
alegadas práticas anticoncorrenciais que em muito penalizam os consumidores.
A Comissão Europeia poderá, caso se comprovem práticas ilegais, forçar as empresas a
alterarem o seu comportamento.

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

Set07

Out07

Nov07

Dez07

Jan08

9,2

10,2

10,6

11,5

12,1

11,5

11,7

12

12,1

-

3,37

3,61

3,86

4,05

3,95

4,03

3,94

4,02

3,88

4,02

3,59

3,82

4,07

4,50

4,73

4,74

4,69

4,64

4,85

4,49

3,86

4,08

4,43

4,48

4,34

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
4,16
4,07
4,11
4,08
4,28
- Emprést. até 1 ano a
empresas(2)
5,00
5,22
5,44
5,76
6,00
5,93
5,95
5,96
6,08
Fonte: Banco Central Europeu; valores médios do período, em percentagem;
(1) Taxa de variação homóloga em média móvel de três meses, em percentagem. Valores corrigidos de todas as
detenções de instrumentos negociáveis por agentes residentes fora da área do euro.
(2) Taxas de juro para empréstimos até 1 milhão de euros.

No início de Janeiro, o Banco Central Europeu (BCE) deixou as suas taxas de juro
directoras inalteradas, o que acontece pela sétima reunião consecutiva. Deste modo,
a taxa mínima para as operações principais de refinanciamento permaneceu no nível
máximo de seis anos (4%).

Mais uma vez, a manutenção dos referenciais foi justificada com a incerteza sobre o
impacto na economia real da reavaliação em curso dos riscos nos mercados
financeiros, no âmbito da habitual análise económica do BCE. De qualquer modo, o
Conselho do BCE continuou a revelar-se preparado para agir preventivamente de
forma a contrariar os riscos para estabilidade de preços (nomeadamente de segunda
ordem), que permanecem elevados. Em termos prospectivos, o BCE espera que a taxa
de inflação permaneça significativamente acima de 2% nos próximos meses, em
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reflexo dos fortes aumentos dos preços do petróleo e dos produtos alimentares, podendo vir a
verificar-se uma moderação apenas gradual ao longo de 2008. Em reflexo do seu mandato, “o
Conselho do BCE atribui prioridade máxima ao ancorar das expectativas de inflação em níveis
compatíveis com a estabilidade de preços”. Entre os riscos de médio prazo para a
evolução dos preços, inclui-se ainda a possibilidade de um crescimento dos salários
mais forte do que o actualmente esperado, exigindo-se uma posição responsável das
entidades envolvidas nas negociações salariais para que tal não suceda, de acordo com o
BCE. Note-se ainda que, pela segunda reunião consecutiva, o BCE não qualificou a política
monetária como acomodatícia na declaração introdutória da conferência de imprensa
correspondente.

No que se refere aos desenvolvimentos da política orçamental, com possível impacto
sobre a condução da política monetária, o BCE destacou a apresentação dos programas
de estabilidade actualizados pela maioria dos países da zona euro, apontando para um
aumento do rácio do défice agregado da área em 2008. Depois de uma descida deste
indicador em 2007, existe agora o risco evidente de vários países não cumprirem as
disposições da componente preventiva do Pacto de Estabilidade e Crescimento,
comprometendo a sua credibilidade. Em alguns países com desequilíbrios orçamentais, a
consolidação em 2008 será inferior ao mínimo exigido de 0,5% do PIB em termos estruturais.

No final do mês, depois de uma descida surpresa das taxas de juro de referência da
Reserva Federal para contrariar a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos, o
Presidente do BCE afirmou que a prioridade do Banco Central em períodos de
turbulência deve ser a contenção da inflação, sinalizando a manutenção da política
monetária.
Já em Fevereiro, o BCE voltou a manter a taxa mínima para as operações principais
de refinanciamento em 4%.

No primeiro dia de Janeiro, o euro foi introduzido em Chipre e Malta, aumentando
para quinze o número de Estados-Membros da UE que utilizam a moeda única. Deste
modo, os bancos centrais dos dois países são agora membros de pleno direito do
Eurosistema, com os mesmos direitos e obrigações que os 13 bancos centrais nacionais dos
restantes Estados-membros da UE que adoptaram o euro.
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1.3. Economia Real

Segundo a previsão rápida dos resultados do quarto e último trimestre de 2007 do
Eurostat, a zona do euro terá apresentado um crescimento real em cadeia do PIB de
0,4%. Considerando a União Europeia globalmente, a taxa de crescimento real rondou
também os 0,5%. No período anterior, as taxas de crescimento foram de 0,8% tanto na zona
euro como na UE, o que representa uma desaceleração do PIB em ambas as áreas
económicas face ao terceiro trimestre de 2007. Em termos homólogos, o PIB da zona
euro terá abrandado moderadamente (0,4 p.p.), face ao terceiro trimestre,
aumentando 2,3%.
Considerando os países de maior dimensão da UEM e o seu desempenho no mesmo período,
a Alemanha terá abrandado 0,7 p.p. para uma tvh de 1,8%. A Espanha e a França também
viram o seu crescimento abrandar, para 3,5% e 2,1% respectivamente.
Fora da zona euro, o Reino Unido viu a sua a sua tvh do PIB reduzida para 2,9%, diminuindo
0,4 p.p. face ao trimestre precedente.

De acordo com os dados do Eurostat, a Balança Corrente da Zona Euro no terceiro
trimestre de 2007 apresentou um superavit de 9,8 mil milhões de euros que
representa cerca de 0,4% do PIB gerado na UEM. No período homólogo do ano anterior
tinha sido registado um défice de 6,1 mil milhões de euros, o que demonstra uma evolução
bastante positiva. Em relação à balança de serviços, foi também verificada uma melhoria em
relação ao período homólogo de 2006, aumentando o saldo positivo em 4,2 mil milhões de
euros, para 14,4 mil milhões de euros

Segundo um relatório da Eurostat, a taxa de poupança na zona do euro no terceiro
trimestre de 2007 ascendeu a 13,8%. Os outros indicadores disponibilizados,
referentes às empresas não financeiras demonstravam que, no terceiro trimestre do
ano transacto, a taxa de investimento foi de 22,7% e que a proporção dos lucros
das empresas não financeiras no VAB foi de 39,4%
Os dados do Eurostat referentes ao comércio internacional (não ajustados de
sazonalidade) da zona do euro, no mês de Novembro, dão conta de um saldo
comercial externo positivo no valor de 2,6 mil milhões de euros enquanto que no
período homólogo do ano anterior esse saldo era de 5,2 mil milhões de euros. No
entanto, considerando a UE no seu todo, verifica-se a existência de um défice comercial
externo de cerca de 16,8 mil milhões de euros.
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Se compararmos o período de Janeiro a Novembro de 2007 com o homólogo do ano
passado, verificamos que as exportações da zona euro aumentaram 9% e as
importações 5%.
Considerando os dados mais detalhados disponíveis, de Janeiro a Outubro de 2007, verificase uma diminuição do saldo comercial com os EUA já que as exportações para este destino
regrediram 1% enquanto que as importações cresceram 1% face ao período homólogo do ano
precedente. Nesse mesmo período continua a constatar-se um reforço da importância da
China enquanto parceiro comercial europeu com clara vantagem para as importações.
Destaque-se ainda o desempenho dos bens energéticos que, no cômputo geral da
Zona Euro, demonstraram uma clara tendência de melhoria no período em análise.
Entre Janeiro e Outubro de 2007 e comparando com o período homólogo do ano precedente,
as exportações de bens energéticos aumentaram 8% assim como as importações.
Os dados mais recentes divulgados para a zona do euro mostram uma evolução
desfavorável da produção industrial. Do lado da procura, foi registada, em
Dezembro, uma deterioração no índice do volume de negócios no comércio a
retalho, mas mais ténue que a sentida no mês anterior. A confiança dos
consumidores continuou o movimento descendente que vem persistindo desde
meados de 2007, mas desta vez atingindo valores inferiores à média de longo prazo.
De acordo com os dados do Eurostat (corrigidos de sazonalidade), em Novembro o
índice de produção industrial da zona do euro registou um decréscimo de 0,5% face
ao mês anterior, contrariando o crescimento de 0,5%, verificado em Outubro. Como
reflexo da evolução em cadeia, a tvh deste índice, em Outubro, fixou-se nos 2,7%
desacelerando face aos 4,1% verificados em Outubro e face à média do terceiro
trimestre de 2007 (3,9%).

Analisando os diferentes tipos de bens, verificamos que a evolução em Novembro foi
essencialmente negativa. Os bens intermédios cresceram a uma tvh de 1,8% que é bem
inferior à média do terceiro trimestre que rondou os 3,4%.
Os bens energéticos abrandaram o seu crescimento em 0,4p.p., passando para uma tvh de
6,2% (bem acima da variação média do terceiro trimestre que foi de 1,6%). A produção de
bens de capital voltou a cair, após um mês de interregno, concretizando esse movimento
numa tvh de 3,7%. A produção de bens de consumo duradouro recuou face ao período
homólogo do ano anterior (tvh de -3,4%). Finalmente, o ritmo de crescimento da produção
dos bens de consumo não duradouro manteve-se praticamente estável pelo terceiro mês
consecutivo (tvh de 1,9%).
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No que respeita aos Estados-membros de maior dimensão, a evolução no mês de Novembro
foi negativa. A Itália e a Espanha viram as suas produções industriais sofrerem um
decréscimo real, passando respectivamente para uma tvh de -2,4% e de -0,6%. A produção
industrial de França abrandou para 2,9% após uma recuperação vigorosa em Outubro (tvh de
4,4%). A Alemanha não foi excepção e também viu a sua produção industrial crescer a um
ritmo mais lento que no mês anterior (4,1% face aos 6,9% de Outubro).
Fora da UEM, a produção industrial no Reino Unido regrediu 0,3%.

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 aligeirou o
movimento de retracção para 0,1%, em termos reais, no mês de Dezembro.
Reflectindo esta evolução em cadeia, o indicador apresentou uma taxa de variação
homóloga de -2% neste mês que sucede aos -1,2% verificados em Novembro e
perfaz assim dois meses consecutivos de quebra.
Analisando com maior detalhe os Estados-membros de maior dimensão (com dados
disponíveis), verifica-se uma aceleração da França em termos de volume de negócios a
retalho, passando de uma tvh 0,5% no mês precedente para 1,9% em Dezembro. O quarto
trimestre representou um abrandamento em cerca de 1,2 p.p. no crescimento do volume de
negócios no comércio a retalho face ao período anterior. Quanto a Espanha, foi registada uma
quebra em termos homólogos nesta rubrica após três meses consecutivos de abrandamento,
sendo registada uma tvh de -1,8% (o novo valor mais baixo desde Abril de 2007). Neste país,
a média do quarto trimestre foi nula, o que representa um forte abrandamento em relação ao
terceiro trimestre em que a tvh foi 3,2%. A Itália continua a registar quebras sucessivas no
volume de negócios de comércio a retalho, tendo sido registada uma tvh de -3,3% no mês de
Novembro (não há ainda informação referente a Dezembro). Em relação a Alemanha,
assistiu-se em Dezembro a mais uma forte quebra no volume de negócios no comércio a
retalho (tvh de -6,7%). O quarto trimestre representou para a Alemanha um considerável
agravamento face ao período anterior, passando de uma quebra média de 1% para 4,4%.
Considerando os países fora da zona do euro, realce-se abrandamento constatado no Reino
Unido, crescendo a uma tvh 2,5% em Dezembro enquanto que em Outubro tinha sido
registada uma tvh de 4,2%. Comparando os dois últimos trimestres do ano, este indicador
sofreu um abrandamento no Reino Unido mas ainda manteve valores positivos, reduzindo de
4,5% no terceiro para 3,6% no quarto trimestre de 2007.

A taxa de variação homóloga do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor
(IHPC) da zona do euro manteve-se estável nos 3,1% em Dezembro, confirmando as
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suspeitas de pressões inflacionistas. A variação em cadeia da taxa de inflação foi de
0,4% entre Novembro e Dezembro.
A manutenção da taxa de inflação homóloga em valores elevados, para a realidade
europeia, em Dezembro deve-se essencialmente à componente mais errática da
inflação, principalmente a rubrica dos bens energéticos. Os preços dos bens
alimentares não transformados aceleraram ligeiramente, passando para uma tvh de 3,1%.
Em relação aos bens energéticos, abrandaram cerca de 0,5 p.p. face ao último mês mas
mantiveram um ritmo de crescimento elevado, atingindo uma tvh de 9,2%.
No mês de Dezembro, a inflação subjacente manteve-se com uma tvh de 1,9% tal
como sucedeu nos dois meses anteriores. Analisando com maior detalhe os outros
segmentos de bens, verificamos que os produtos alimentares transformados evoluíram a
ritmos crescentes pelo quinto mês consecutivo, concretizando esse movimento numa tvh de
5,1%. Os preços dos bens industriais não energéticos mantiveram o seu padrão de
crescimento praticamente inalterado, com uma tvh de 1%, enquanto que os preços dos
serviços também permaneceram com a mesma tvh (2,5%) desde Setembro de 2007.
No mês de Dezembro, os países da zona do euro com maior tvh no IHPC foram novamente a
Eslovénia com 5,7%, Espanha com 4,3% e o Luxemburgo com 4,3%. Por outro lado, os
países com menor inflação em Dezembro foram a Holanda (1,6%) seguida da Finlândia
(1,9%) e de Portugal (2,7%)
De acordo com os mais recentes dados do Eurostat, no mês de Dezembro, a taxa de
desemprego (ajustada de sazonalidade) na zona do euro manteve-se pelo terceiro
mês consecutivo nos 7,2% (era 7,3% em Setembro). No cômputo geral da UE, a
taxa de desemprego manteve-se novamente 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%); o Chipre (3,9%) e a Áustria (4,3%). Por outro lado,
os países em que foram registadas as maiores taxas de desemprego foram: a Espanha
(8,6%) e também Portugal e Grécia, ambos com 8,2%.
Os últimos resultados dos inquéritos realizados aos consumidores e às empresas
(compilados pela Comissão Europeia) apontam para um prolongamento do movimento
de descida do indicador de clima de confiança (que iniciou em meados de 2007) dos
agentes económicos, tanto na zona do euro como na globalidade da UE.
No mês de Janeiro, este indicador decresceu cerca de 1,7 pontos para o valor de 101,7 na
zona euro, atingindo o novo valor mínimo desde 2006. Não obstante, verifica-se que o valor
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deste indicador compósito permanece acima da sua média de longo prazo (valor de referência
100).
O recuo neste indicador deve-se a uma quebra moderada praticamente generalizada
a todos os índices sectoriais. Os resultados foram especialmente penalizados pela
evolução dos índices dos serviços, comércio a retalho e construção, tendo sido ainda
acompanhados por um agravamento do nível de confiança entre os consumidores. É
ainda importante sublinhar que os valores dos indicadores de clima para o sector
financeiro, dos serviços e dos consumidores se encontram abaixo da sua média de
longo prazo.
Ao nível dos países de maior dimensão, assistiu-se a uma situação generalizada de queda
nestes indicadores.

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

Em Janeiro, a Reserva Federal reduziu em 1,25 pontos percentuais a sua principal
taxa de juro directora (0,75 pontos no dia 22 e 0,5 pontos no dia 30) para contrariar os
efeitos de uma possível recessão, colocando o referencial no nível mais baixo desde
Maio de 2005 (3%). O Banco Central não esperou pela reunião agendada para 30 de Janeiro
para intensificar a descida da taxa fed funds, tendo efectuado um corte surpresa no dia 22 (o
mais acentuado desde 1984), numa altura em que se acentuou a desvalorização nas bolsas.
No comunicado dessa reunião, a Reserva Federal mostrou particular preocupação com
a intensificação da correcção no mercado residencial e os primeiros sinais negativos
no emprego. No dia 30 foi efectuada uma descida adicional para mitigar os riscos para a
actividade económica, onde foi também salientado o aperto nas condições de crédito e
a correcção dos mercados financeiros. Em ambos os comunicados foi referido que a
inflação deverá atenuar-se nos próximos trimestres, embora continue a ser necessária
uma monitorização atenta.

No final do mês, foi acordado na Câmara de Representantes um pacote de estímulo
económico no montante de 150 mil milhões de dólares (cerca de 1,1% do PIB) para
tentar prevenir uma recessão, incluindo reduções de impostos sobre as famílias e as
empresas. As famílias receberão deduções fiscais entre 300 e 1200 dólares cada,
dependendo do número de filhos, enquanto as empresas beneficiarão de incentivos ao
investimento. Foi ainda decidido um alargamento do apoio prestado pelas duas principais
agências estatais de crédito hipotecário (Freddie Mae e Freddie Mac). Refira-se ainda que o
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pacote de estímulo económico recebeu o apoio conjunto do Presidente George W.
Bush e do Presidente da Reserva Federal, Ben Bernanke.

Na sequência da crise no mercado hipotecário de alto risco dos Estados Unidos, o
Citigroup apresentou os piores resultados de sempre do sector bancário norteamericano, com um prejuízo recorde de 9,8 mil milhões de dólares no quarto trimestre.

2.2. Economia Real

De acordo com dados preliminares do Departamento do Comércio, no quarto trimestre
verificou-se um abrandamento vincado da actividade económica nos Estados
Unidos, com o PIB a aumentar apenas 0,6% em variação trimestral real anualizada (o
mesmo valor que no primeiro trimestre) depois de uma subida de 4,9% no trimestre anterior,
a mais elevada em quatro anos. Em termos homólogos, o crescimento do PIB reduziu-se de
2,8% para 2,5%.
A deterioração do andamento trimestral do produto resultou da evolução menos
favorável

das

principais

componentes

de

despesa,

de

acordo

com

os

dados

preliminares. Destacou-se sobretudo a quebra acentuada do investimento privado
(variação trimestral anualizada de -10,2%, após 5% no terceiro trimestre), que resultou da
intensificação da contracção no sector residencial (de 20,5% para 23,9%) mas
sobretudo do contributo bastante negativo da variação de existências para o
andamento do PIB (1,25 pontos percentuais, em termos anualizados). O investimento fixo
não residencial continuou a evidenciar um crescimento assinalável, embora inferior ao do
terceiro trimestre (7,5%). No que se refere à procura externa líquida, o seu contributo
positivo reduziu-se de forma significativa (de 1,4 para 0,4 pontos) devido ao
abrandamento mais forte das exportações do que do volume de importações. O consumo
privado também verificou uma desaceleração no quarto trimestre, embora não muito
acentuada (de 2,8% para 2%).
Em 2007, o PIB norte-americano aumentou 2,2% em termos reais (menos 0,7 pontos
face ao ano anterior), que constitui o mais baixo ritmo de crescimento desde 2003. A
desaceleração

reflectiu

sobretudo

a evolução

negativa

do

investimento,

em

particular na componente residencial, tendo-se verificado um abrandamento apenas
ligeiro do consumo privado. A evolução menos favorável dessas rubricas foi atenuada pela
recuperação da procura externa líquida (fruto de um abrandamento vincado das importações
e apenas ligeiro das exportações), para o que contribuiu a depreciação do dólar, e, em menor
medida, pela aceleração da despesa pública.
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Dados mais recentes da Reserva Federal (relatório de conjuntura designado de Livro
Bege), já com informação até meados de Janeiro, evidenciaram um aumento modesto da
actividade económica na generalidade dos estados norte-americanos. À semelhança do
anterior Livro Bege, foi reportado um fraco comportamento das vendas a retalho no
período festivo e a manutenção de dados negativos no sector da construção
residencial e mistos na indústria (com a melhoria da procura externa a superar a menor
procura das actividades de construção). Nos serviços, a evolução desfavorável do sector
financeiro continuou a ser atenuada pela melhoria no turismo, favorecido pela depreciação do
dólar. Esta evolução reflectiu-se na menor procura de trabalhadores pelas empresas de
construção, mantendo-se ainda um elevado dinamismo no sector dos serviços não
financeiros. A progressão dos salários e dos preços continuou a ser descrita como moderada,
com excepção, no segundo caso, da elevada progressão das componentes alimentar e
energética.

Os últimos dados do índice de preços no consumidor revelaram uma descida ligeira
da taxa de inflação homóloga em Dezembro (4,1%, menos 0,2 pontos que no mês
anterior), que traduziu o menor crescimento dos preços da energia. Excluindo as rubricas
de energia e alimentação, o crescimento do índice de preços aumentou para 2,4%
(mais 0,1 ponto que em Novembro), que constitui o valor mais elevado desde Março de
2007.
Em 2007, a taxa de inflação reduziu-se para 2,8% (menos 0,4 pontos face a 2006),
tendo-se também registado uma diminuição, ainda que inferior, no indicador de
inflação subjacente (de 2,5% para 2,3%).

No que se refere aos dados mais recentes dos indicadores sectoriais, destaca-se
sobretudo a indicação de uma contracção da actividade nos serviços, passando a
acompanhar a evolução negativa do sector da construção, com origem na componente
residencial; os dados mostraram ainda um abrandamento da actividade na indústria:
- o crescimento homólogo do índice de produção industrial reduziu-se 0,6 pontos em
Dezembro, para 1,6%, contribuindo para a desaceleração verificada no conjunto de 2007
(subida de 2,1%, após 3,9% em 2006);
- o índice compósito de actividade ISM referente aos serviços recuou de forma acentuada em
Dezembro, situando-se pela primeira vez desde 2003 abaixo dos 50 pontos (41,9 pontos,
menos 12,5 pontos que em Novembro), o que indica uma contracção de actividade;

Associação Empresarial de Portugal

13

Relatório Mensal de Economia

- a despesa de construção manteve uma quebra homóloga nominal próxima 1,4% em
Dezembro, apesar da acentuação ligeira da quebra na componente residencial (para 20,2%).
No conjunto de 2007, a despesa total apresentou uma variação de -2,6%, repartida entre 17,9% na componente residencial e 15,6% na não residencial.

Segundo o Departamento do Trabalho, a taxa de desemprego dos Estados Unidos
reduziu-se para 4,9% em Dezembro (menos 0,1 pontos face ao mês precedente). No
conjunto de 2007, a taxa de desemprego manteve-se em 4,6%, interrompendo o
movimento de descida dos três anos anteriores.
No inquérito por estabelecimento, os dados de Dezembro evidenciaram a primeira
descida do emprego do sector não agrícola em quatro anos (em cerca de 17 mil
pessoas), reflectindo a menor criação de emprego no sector dos serviços, que deixou
de compensar as quebras ligeiras nos sectores da indústria e construção.

No que se refere a indicadores avançados, a informação mais recente do instituto
Conference Board confirmou a perspectiva de deterioração da actividade económica
nos Estados Unidos. O índice dos indicadores avançados recuou pelo terceiro mês
consecutivo em Dezembro, traduzindo um aumento dos riscos de enfraquecimento da
actividade económica. Por sua vez, o índice de confiança dos consumidores retomou o
movimento de descida em Janeiro, situando-se num mínimo de dois anos, o que aponta para
uma evolução menos favorável do consumo privado nos próximos meses.

3. Japão

3.1. Envolvente Política, Social e Económica

Em Janeiro, o Governador do Banco do Japão revelou no parlamento nipónico que a
instituição irá reduzir a sua previsão de crescimento do PIB nipónico no ano fiscal
de 2008 para próximo de 1% (menos 0,8 pontos que na anteriores projecção, datada de
Outubro). Toshihiko Fukui resistiu aos apelos de redução da taxa de juro de
referência por parte dos deputados, argumentando que a actual política monetária
acomodatícia deverá permitir a manutenção de um crescimento económico sustentado. De
qualquer modo, a revisão desfavorável das perspectivas de crescimento parece afastar para
já a possibilidade de uma nova subida da taxa de referência.
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No final do mês, a Câmara Baixa do Parlamento aprovou um pacote de despesa com
vista a atenuar o impacto da subida dos combustíveis no orçamento das famílias
mais pobres ou que vivem em regiões particularmente frias. Foi ainda decidida a atribuição de
uma verba para compensar a suspensão de um benefício de saúde para os mais idosos. O
ministro das Finanças revelou que as medidas serão financiadas com recurso a fundos não
utilizados no ano fiscal anterior, pelo que não será necessária uma emissão adicional de
obrigações do Tesouro.

3.2. Economia Real

De acordo com dados preliminares, no quarto trimestre acentuou-se a recuperação do
PIB nipónico (variação trimestral de 0,9%, após 0,3% e -0,4%, conduzindo a um reforço do
crescimento homólogo para 2%), o que não evitou um abrandamento no conjunto de
2007 (0,3 pontos, para 2,1%).
A evolução mais favorável no quarto trimestre resultou sobretudo da aceleração do
investimento não residencial (para uma variação trimestral de 2,9%) e da recuperação
da despesa pública (variação de 0,6%, face a 0,4% no terceiro trimestre), tendo-se
mantido o contributo bastante positivo da procura externa líquida, com as exportações a
crescerem 2,9%. O crescimento do consumo privado reforçou-se de forma marginal (para
0,2%), continuando verificar-se um reduzido dinamismo. Salienta-se ainda a persistência
de uma quebra acentuada no investimento residencial, a reflectir o aperto das
condições de licenciamento no início de 2007.
O abrandamento da actividade económica no conjunto de 2007 traduziu o menor
crescimento do consumo privado e do investimento empresarial (para o que contribuiu
a quebra acentuada na componente residencial). Este comportamento foi atenuado pela
evolução mais favorável da procura externa líquida, em resultado do abrandamento
mais forte das importações do que do volume exportado, que aumentou 8,8% no conjunto do
ano (menos 0,8 pontos que em 2006).

De acordo com os dados mais recentes do índice de preços no consumidor, a taxa de
inflação homóloga aumentou pelo segundo mês consecutivo em Dezembro (0,1
pontos, para 0,7%), reflectindo a maior progressão da componente energética.
Excluindo as componentes alimentar e energética, o índice manteve uma variação homóloga
de -0,1%.
Na média de 2007 verificou-se uma variação nula do índice geral de preços no
consumidor, não se consolidando a subida de 0,3% observada em 2006 (a primeira
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em oito anos). O indicador subjacente, que exclui as componentes alimentar e energética,
recuou pelo nono ano consecutivo, ainda que a menor ritmo (0,3%).

Em Dezembro, a taxa de desemprego japonesa manteve-se em 3,8%, tendo-se
registado um valor apenas marginalmente superior na média de 2007 (3,9%, menos
0,2 pontos que em 2006), que foi a mais baixa da última década. O emprego aumentou
0,5% em 2007, enquanto o número de desempregados verificou um decréscimo de 6,5%.

Em termos de indicadores avançados, a informação disponível continuou a apontar
para uma evolução menos favorável da actividade económica nos próximos meses.
O indicador mensal de condições de negócios, apesar de uma subida em Dezembro,
permaneceu abaixo da referência de expansão (50 pontos) pelo quinto mês consecutivo. Já
em Janeiro, o índice de confiança dos consumidores recuou para o nível mais baixo desde
Junho de 2003, reflectindo, nomeadamente, a subida dos custos de alimentação e dos preços
dos combustíveis.

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 Janeiro
Dólares por

Libras por

Ienes por

Libras por

Ienes por

Euro

Euro

Euro

Dólar

Dólar

Quarta, 2

1,469

0,741

163,830

0,505

111,540

Sexta, 4

1,473

0,745

160,860

0,506

109,228

Segunda, 7

1,472

0,746

160,650

0,507

109,115

Sexta, 11

1,479

0,756

161,180

0,511

108,964

Segunda, 14

1,490

0,760

160,550

0,510

107,788

Sexta, 18

1,467

0,748

157,700

0,510

107,469

Segunda, 21

1,448

0,743

153,850

0,513

106,235

Sexta, 25

1,471

0,743

158,350

0,505

107,684

Segunda, 28

1,476

0,743

157,670

0,504

106,859

Quinta, 31

1,487

0,748

157,930

0,503

106,207

Variação (1)

1,01%

1,96%

-4,24%

0,94%

-5,20%

(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
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Em Janeiro destacou-se a apreciação acentuada do iene nos principais câmbios
devido à reversão das operações de financiamento nessa moeda com o crash nos
mercados de acções, cotando-se em máximos de cinco meses face ao euro e de quase três
anos em relação ao dólar. O efeito foi precisamente o contrário na libra inglesa
(utilizada como moeda de aplicação no mesmo tipo de operações, designadas de carry trade),
que renovou o mínimo histórico face ao euro. O dólar acabou por não se depreciar tanto
quanto seria de esperar face ao euro tendo em conta a descida de 1,25 pontos da
taxa fed funds.

A variação das principais taxas de câmbio no conjunto do mês foi a seguinte: apreciação do
iene face ao dólar e o euro (5,2% e 4,24%, respectivamente) e do euro relativamente à libra
(1,96%) e ao dólar (1,01%); recuo de 0,94% da libra na cotação com o dólar.

Os receios de abrandamento económico acentuado na Europa impediram uma
valorização mais forte do euro face ao dólar em Janeiro. Depois de atingir um novo
máximo absoluto a meio do mês, reflectindo a perspectiva de descida das taxas de
referência da Reserva Federal, o euro corrigiu em baixa face ao dólar com o
reconhecimento dos riscos acrescidos para o crescimento económico na área do euro
por parte de um membro do BCE. Este comportamento foi depois reforçado pela
divulgação de dados económicos menos favoráveis na zona euro, acabando por não se
verificar uma grande reacção em alta do euro aquando das decisões da Reserva Federal (dias
22 e 30).

A libra inglesa verificou alguma recuperação na parte final do mês com a divulgação
de um valor de inflação acima do esperado no Reino Unido (refreando a expectativa de
descida das taxas de referência do Banco de Inglaterra), depois de atingir um novo mínimo
histórico face ao euro e a cotação mais baixa em oito meses relativamente ao dólar.

4.2. Mercados Bolsistas Internacionais
O mês de Janeiro ficou marcado por uma desvalorização acentuada dos mercados de
acções, com os investidores a refugiarem-se em activos de menor risco perante a
perspectiva de uma recessão económica nos Estados Unidos. Os índices europeus
foram particularmente penalizados no dia 21 (numa altura em que a bolsa norteamericana estava encerrada), tendo registado as maiores quebras diárias desde os
atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001. Os mercados de acções
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verificaram uma recuperação na parte final do mês (embora exibindo uma elevada
volatilidade) com a descida das taxas de referência da Reserva Federal, a aprovação do
pacote de estímulo económico no Congresso e ainda a expectativa de um plano para socorrer
as seguradoras com exposição ao mercado subprime.

Nos Estados Unidos, os índices acabaram por não ser tão penalizados como na
Europa, dado que a bolsa esteve encerrada na “segunda-feira negra” de 21 de Janeiro
e a Reserva Federal anunciou a descida surpresa da taxa de referência no dia 22 antes da
reabertura do mercado, o que amenizou as perdas. O índice de referência Dow Jones
Industrials acabou por recuar apenas 4,6% no conjunto do mês, embora no caso do índice
tecnológico Nasdaq se tenha assistido a uma descida bastante superior (9,9%). Os dois
índices atingiram os níveis mais baixos desde Outubro de 2006 no dia 22.
O refúgio dos investidores no mercado de dívida pública dos Estados Unidos
conduziu a uma descida acentuada das yields em Janeiro, recuando para um mínimo de
quatro anos e meio no caso das obrigações do Tesouro a 10 anos (3,51% no dia 23,
recuperando depois até 3,67% no final do mês).

Estados Unidos - índice Dow Jones Industrials
Máximo histórico
14164,53
14300,00

Índice (em pontos)

13800,00
13300,00
12782,87

12800,00
12300,00

12050,41

11800,00

11971,19

11300,00
10800,00

11124,37

31/01/08

11/01/08

24/12/07

04/12/07

14/11/07

25/10/07

05/10/07

17/09/07

28/08/07

08/08/07

19/07/07

29/06/07

11/06/07

22/05/07

02/05/07

12/04/07

23/03/07

05/03/07

13/02/07

24/01/07

04/01/07

15/12/06

27/11/06

07/11/06

18/10/06

28/09/06

08/09/06

21/08/06

01/08/06

10300,00

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

Europa,

destacou-se

sobretudo

o

recuo

do

sector

financeiro

devido

à

deterioração da conjuntura económica, à divulgação de prejuízos e à descoberta de
uma fraude financeira de grandes proporções no segundo maior banco francês
(Société Generale). Os índices de referência das duas principais praças europeias registaram
perdas acentuadas no conjunto de Janeiro. Na praça de Frankfurt, o índice Dax Xetra
recuou cerca de 15% no conjunto do mês (atingindo o mínimo desde Dezembro de
2006), enquanto em Londres foi registada uma quebra de 8,9% no índice Ftse-100 (para o
valor mais baixo desde Junho de 2006).

Alemanha e Reino Unido
Alemanha
índice Dax Xetra
8200,00

Índice (em pontos)

7800,00
7400,00
7000,00
6600,00
6200,00
Reino Unido
índice Footsie 100

5800,00
5400,00

29/01/08

10/01/08

24/12/07

05/12/07

16/11/07

30/10/07

11/10/07

24/09/07

05/09/07

17/08/07

31/07/07

12/07/07

25/06/07

06/06/07

18/05/07

01/05/07

12/04/07

26/03/07

07/03/07

16/02/07

30/01/07

11/01/07

25/12/06

06/12/06

17/11/06

31/10/06

12/10/06

25/09/06

06/09/06

18/08/06

01/08/06

5000,00

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

No caso do índice japonês Nikkei-225, a perda mensal foi de 11,2% (para um mínimo
desde Setembro de 2005), semelhante ao recuo verificado no conjunto de 2007. A
perspectiva de uma recessão nos Estados Unidos penalizou fortemente os títulos do sector
exportador.
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4.3. Mercados de Matérias-Primas

Brent (Mar do Norte)
Algodão
Alumínio (99,7% pureza)
Cobre
Chumbo
Níquel
Estanho
Zinco
Minério de Ferro (Fe)(1)

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

2007
72,7
63
2640
7132
2579
37136
14495
3250
85

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

4T 07
89,0
70
2445
7203
3220
29239
16325
2638
85

Dez-07
91,5
70
2383
6631
2616
26054
16245
2379
85

Jan-08
91,9
73
2456
7079
2622
27775
16311
2364
85

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

Em Janeiro assistiu-se a uma recuperação das cotações médias das matériasprimas, reagindo favoravelmente às medidas de estímulo económico para contrariar
a possibilidade de uma recessão da economia norte-americana. Os receios quanto à
evolução da procura foram também atenuados pela divulgação de um forte crescimento da
economia chinesa no quarto trimestre.

No caso do brent, a cotação média aumentou 0,4% para 91,9 dólares por barril,
reflectindo também a perspectiva de manutenção de produção na próxima reunião
da OPEP. No decorrer do mês, a Agência Internacional de Energia defendeu um aumento de
produção de forma a repor as reservas e fazer descer os preços, ao mesmo tempo que reviu
em baixa as previsões de procura de petróleo no primeiro trimestre de 2008. A cotação do
brent chegou a ultrapassar os 100 dólares por barril nos primeiros dias de Janeiro,
na sequência de um surto de violência na Nigéria, mas rapidamente recuou para
próximo dos 90 dólares devido aos receios de recessão, recuperando depois até final do mês
com as medidas das autoridades norte-americanas.

O preço médio do algodão aumentou 4,3% em Janeiro (para 73 cêntimos de dólar por
libra de peso), traduzindo ainda o défice de produção a nível mundial, para o que
contribuiu a fraca colheita dos Estados Unidos em 2007.
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Nos metais, apenas o zinco registou uma quebra da cotação média em Janeiro
(0,6%), o que se deveu a uma subida dos stocks para o máximo de 15 meses em Londres. O
mau tempo na China causou perturbações na produção de vários metais, o que
ajudou à recuperação das cotações, em conjunto com a atenuação dos receios
relativamente à procura. Destacaram-se sobretudo as progressões de 6,8% do cobre, de
6,6% do níquel e de 3,1% do alumínio.

4.4. Comércio Internacional / Organização Mundial do Comércio (OMC)
De acordo com o relatório anual da OMC, o comércio mundial cresceu 27 vezes nos
últimos sessenta anos, o que representa que as trocas aumentaram a um ritmo três
vezes superior ao PIB Mundial. Este relatório sublinhou a evolução das tarifas aduaneiras,
que têm vindo a reduzir-se ao longo das últimas décadas, assim como a evolução
extremamente positiva a nível da regulação das trocas internacionais que permitiu uma
integração mais abrangente das economias nacionais.
O Director Geral da OMC, Pascal Lamy, congratulou-se com o papel que a
organização a que preside tem vindo a desempenhar mas sublinhou que ainda há
um longo caminho a percorrer, destacando a extrema importância que a negociação
da Ronda de Doha tem para o fortalecimento e equilíbrio do comércio mundial.

No mês de Março, será feita a derradeira tentativa de consenso quanto à
liberalização do comércio mundial iniciada em Doha, há seis anos.

De acordo com os dados disponíveis mais recentes, o superavit da balança comercial
chinesa atingiu os 177 mil milhões de euros em 2007. No entanto, atendendo à
evolução das trocas comerciais chinesas do final do ano, as importações terão
crescido a um nível superior que o das exportações.
É ainda de destacar que a UE substituiu os EUA na posição de principal mercado importador
dos produtos chineses.

4.5. Organizações Económicas Internacionais
Em Janeiro, realizou-se em Davos o Fórum Económico Mundial, em que 2008 foi
classificado como “o ano com maiores riscos políticos e económicos da última
década”. Foi unanimemente reconhecido pelos especialistas que participaram na cimeira que
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a fragilidade do sistema financeiro e a incerteza daí proveniente é a maior ameaça actual à
economia mundial e ao desenvolvimento dos países.
O relatório final lança um aviso acerca da possibilidade real de recessão no EUA e
da vulnerabilidade da economia mundial face ao abrandamento americano e à
incerteza financeira generalizada.
Foi ainda sublinhada a necessidade de conseguir soluções conjuntas e integradas no seio da
comunidade internacional, não só em relação aos problemas imediatos mas também nas
questões de longo prazo tal como a segurança alimentar, as alterações climáticas, o
fornecimento de energia e a concretização dos chamados Objectivos de Desenvolvimento do
Milénio (ODM).

O FMI, afirmou no update ao seu Global Financial Stability Report (GFSR), que o
sistema financeiro global atravessa actualmente um severo teste à sua coesão e
estabilidade. Com efeito, os riscos de crédito e de mercado aumentaram bastante, tornando
os mercados mais voláteis. Os mercados estão agora a conhecer a real deterioração do
sistema financeiro mundial originado no défice de disciplina na avaliação do crédito dos
últimos anos, principalmente nos segmentos de maior risco (subprime) e produtos financeiros
complexos. Segundo o mesmo relatório, esta situação foi ainda mais grave pela ausência de
preços de referência e mercados secundários para determinados produtos de crédito
estruturados, e pela incapacidade de previsão dos agentes quanto à localização e dimensão
das eventuais perdas decorrentes da crise. Só recentemente é que as instituições financeiras
começaram a contabilizar as reais perdas com a crise que se iniciou em Julho. O FMI explicou
ainda que foi esta incerteza generalizada que levou várias instituições financeiras a terem
dificuldades de financiamento e de liquidez, obrigando as várias autoridades monetárias a
injectar liquidez nos mercados de forma a garantir o seu normal funcionamento e a ajustar as
taxas de juro de referência
O FMI apontou a necessidade das instituições financeiras aprenderem com os erros
cometidos no seu passado recente, cujas consequências totais ainda estão a ser
apuradas.
Na sua posição institucional, o FMI sublinha o pedido de urgência na adopção de
maior transparência e prudência nas avaliações de créditos, conjugada com um
aperfeiçoamento da regulação e supervisão estatal para os mesmos, assim como de
uma maior transparência na metodologia das agências de rating.
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Diferencial face às
Previsões de 2007 (p.p.)

Taxas de Variação
2005 2006 2007 (e) 2008 (p)

2007

2008

Mundo

4,4

5,0

4,9

4,1

0,2

-0,3

Economias Desenvolvidas

2,5

3,0

2,6

1,8

0,1

-0,4

EUA

3,1

2,9

2,2

1,5

0,3

-0,4

Zona Euro

1,5

2,8

2,6

1,6

0,1

-0,5

Japão

1,9

2,4

1,9

1,5

-0,1

-0,2

7,0

7,7

7,8

6,9

0,2

-0,2

África

5,9

5,8

6,0

7,0

-

-0,2

Europa de Leste e Central

5,6

6,4

5,5

4,6

-0,3

-0,6

-0,1

-

Mercados Emergentes

China 10,4 11,1
11,4
10,0
Valores em taxa de variação anual, salvo indicação em contrário
(e) estimativa
(p) projecção

O FMI apresentou, em Janeiro, uma forte revisão em baixa das suas previsões para
o crescimento económico mundial que haviam sido efectuadas em Outubro de 2007.
Os dados referentes ao último trimestre de 2007 confirmam um forte abrandamento
do crescimento global, essencialmente devido aos graves problemas sentidos no
sector financeiro. No seu relatório, o FMI refere que a economia global é actualmente
caracterizada por um elevado nível de incerteza, o que certamente explica o ambiente de
volatilidade e de receio nos mercados de acções mundiais. Na perspectiva do Fundo, a
possibilidade de ocorrência de recessão nos EUA ensombrou os níveis de confiança dos
agentes económicos sobretudo nas economias desenvolvidas. O forte abrandamento
económico ocorrido nos EUA é explicado por um enfraquecimento no consumo, no
sector industrial e no imobiliário, conjugado com problemas a nível de desemprego.
O Japão e a UE sofreram efeitos de spillover devido à forte relação comercial com os EUA e à
exposição acentuada dos seus sistemas financeiros à crise. O FMI destacou a resiliência das
economias dos países emergentes que suportaram os efeitos da crise financeira melhor que
as

economias

mais

maduras

devido

a

uma

vigorosa

procura

interna,

a

políticas

macroeconómicas consistentes e graças aos elevados preços de commodities que alguns
destes países emergentes produzem, usufruindo assim de ganhos suplementares.
O FMI concluiu referindo que, no futuro próximo, as autoridades de política
monetária enfrentarão o desafio extremamente complicado de conjugar o controlo
das tendências inflacionistas e o forte abrandamento da actividade económica.

O Director-Geral do FMI, Strauss-Kahn, veio a público afirmar que concorda com o
plano de suporte fiscal dos EUA à sua economia e aconselhou os restantes países a
seguirem este exemplo como forma de resposta ao forte abrandamento económico
global. Estas declarações são no mínimo surpreendentes já que, aquando das previsões de
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Outono, o FMI recomendou a todos os países a continuação da prossecução dos seus
processos de consolidação orçamental.
Este volte-face inesperado é um forte sinal da gravidade da situação que se vive nos
mercados financeiros e também dos efeitos já visíveis nas economias reais
mundiais.
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ECONOMIA NACIONAL

1. Envolvente Política, Social e Económica

Contas Públicas

Em Janeiro foi aprovado em Conselho de Ministros um programa de redução dos
prazos médios de pagamento do Estado designado de “Pagar a tempo e horas”, estando
prevista a atribuição de prémios aos dirigentes que superem os objectivos. Até ao final do
primeiro semestre será publicitada uma lista com os prazos médios de pagamento
de todos os organismos da Administração directa e indirecta do Estado, reportando a 31 de
Dezembro de 2007. A lista será actualizada regularmente de modo a facilitar a
transparência e o acompanhamento dos processos, segundo o ministro das Finanças, que
apontou como objectivo desejável prazos médios entre 30 e 40 dias, que serão
atingidos mais ou menos gradualmente consoante o ponto de partida de cada
organismo, de modo a assegurar a sustentabilidade da redução. O ministro Teixeira dos
Santos apontou a existência de casos muito diversos, desde prazos de pagamento de 60 a 90
dias nos serviços integrados a prazos entre 120 e 150 dias nos municípios. Os organismos
que tiverem prazos de pagamentos superiores a 180 dias serão sujeitos a uma
auditoria no que se refere à qualidade da sua despesa e aos procedimentos de
gestão de tesouraria, visando sobretudo a formulação de recomendações para a correcção
de práticas. No que se refere à Administração Regional e Local, o objectivo é que haja uma
adesão voluntária ao programa, estando prevista no Orçamento de Estado a possibilidade de
celebração de empréstimos a médio e longo prazo (60% de financiamento bancário e o
remanescente financiado pelo Tesouro) para o pagamento de dívidas a fornecedores, desde
que não ultrapassem os limites de endividamento líquido. As condições de crédito serão mais
ou menos favoráveis consoante o cumprimento dos objectivos.

Entrou em vigor um novo regime que obriga à publicação anual de uma lista de
credores da administração central. Esta lista será publicada, sob a responsabilidade do
Ministro das Finanças, até 30 de Setembro de cada ano e incluirá as dívidas existentes a
31 de Dezembro do ano imediatamente anterior à sua publicação, integrando as dívidas de
órgãos e serviços da administração central do Estado, que sejam certas, líquidas e
exigíveis, de natureza tributária ou não tributária, de que sejam credores pessoas
singulares ou colectivas, respectivamente, com domicílio fiscal, ou sede, direcção efectiva ou
estabelecimento estável em território nacional.
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No âmbito da Lei das Finanças Locais foram aprovadas novas regras referentes aos
regimes de Saneamento e de Reequilíbrio Financeiro Municipal, bem como do Fundo
de Regularização Municipal. Foram definidos os critérios para recurso a operações de
saneamento financeiro e para a declaração do município em situação de reequilíbrio
financeiro.
O Governo reduziu o rendimento das actuais séries dos certificados de aforro e
introduziu uma nova série com prémios menos elevados. A alteração do regime foi
justificada pelos elevados custos dessa forma de financiamento (suportados pelo
contribuinte) quando comparada com outros instrumentos e pela situação de injustiça
social associada, tendo em conta que o produto cada vez se destina menos à pequena
poupança familiar. De acordo com dados recentes, cerca de 50 por cento dos 18 mil milhões
de euros aplicados em certificados de aforro é detido por apenas 40 mil dos mais de 700 mil
subscritores do produto.

Estimativa de Execução Orçamental do Estado
Jan
2007
Receita corrente
3030
Despesa corrente
3256,2
Saldo corrente
-226,2
Receita de capital
61,8
Despesa de capital
360,6
Saldo de capital
-298,8
Saldo de execução orçamental
-525
Saldo primário
-362,4

Jan
2008
3122,8
3357,5
-234,7
94,1
241,4
-147,3
-382
-147,8

variação homóloga
3,1%
3,1%
3,8%
52,3%
-33,1%
-50,7%
-27,2%
-59,2%

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 síntese de execução orçamental de Janeiro, o défice do subsector Estado
situou-se em 382 m.e. nesse mês, o que traduz uma redução de 27,2% em termos
homólogos. Note-se, contudo, que a descida é de apenas 5% (para 498,9 m.e.)
considerando na despesa a transferência de 2007 para a Estradas de Portugal (que
passa para o Sector Empresarial do Estado em 2008), para efeitos de comparabilidade. A
despesa ajustada verifica uma progressão homóloga de 2,7% (menos 1,3 pontos que a receita
total) face a uma redução de 0,5% quando não é considerado o efeito.
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Saliente-se ainda que a evolução do mês de Janeiro não deve ser tomada como
indicativa de uma tendência pois corresponde a apenas a um mês e é muito influenciada
por factores pontuais.

Sistema Fiscal

A Direcção-Geral de Contribuições e Impostos arrecadou 1600 milhões de euros de
dívidas em processos de execução fiscal atingindo assim os objectivos de cobrança
coerciva estabelecidos para 2007.
Regista-se, por parte do Fisco, um reforço do recurso aos salários para fazer face à cobrança
de pequenas dívidas. Em 2007, 25% (211 mil) do total das penhoras incidiu sobre salários.
De acordo com dados da DGCI, face a 2006, verificou-se no ano passado uma redução do
número de contribuintes que contestam as decisões da Administração Fiscal. Foram 8776 os
processos

de

contencioso

registados

(oposições,

embargos

e

reclamações),

o

que

corresponde a 1% dos devedores. Em 2006 foram ultrapassadas as 10350 situações desta
natureza.
Apesar destes dados, regista-se o facto de, nos últimos seis meses, a Associação
Nacional das PME ter apresentado mais de uma centena de processos por abuso
fiscal, designadamente, penhoras indevidas e cobrança de dívidas inexistentes, junto dos
Tribunais Administrativos e Fiscais.

Na Comissão de Orçamento e Finanças, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
declarou que em 2007 subiu para 815 mil o número de penhoras executadas, mais
que duplicando as 390 mil efectuadas em 2006.

Foram introduzidos ajustamentos, no âmbito do Código do IVA e do Regime do IVA
nas Transacções Intracomunitárias, em matérias como a determinação do valor
tributável, a localização de determinados serviços prestados por intermediários e o conceito
de «valor normal» e as obrigações de imposto no caso de vendas à distância.

Foi publicado o diploma que prorroga o regime fiscal especial aplicável à Zona
Franca da Madeira (ZFM). Este regime especial é aplicável às entidades licenciadas para
operar na ZFM no período de 1 de Janeiro de 2007 a 31 de Dezembro de 2013. As entidades
já instaladas na ZFM podem beneficiar deste regime a partir de 1 de Janeiro de 2012.
O regime agora aprovado mantém no essencial as linhas estruturantes do anterior
regime: (i) exclui as actividades na área financeira; (ii) consagra um regime degressivo dos
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benefícios fiscais concedidos, com as taxas reduzidas do IRC a situarem-se nos 3% entre
2007 e 2009, nos 4% entre 2010 e 1012, e nos 5% entre 2013 e 2020; (iii) e prevê plafonds
máximos à matéria colectável objecto do benefício fiscal em sede de IRC em função do
contributo para a criação de postos de trabalho.

Na sequência das alterações fiscais operadas com o Orçamento do Estado para 2008 foi
alterado o regime das contas poupança-habitação, clarificando que a penalização dos juros
devido à sua utilização para fins não previstos na lei passa a ser aplicável apenas à
mobilização dos saldos resultantes de depósitos efectuados após 1 de Janeiro de
2004. Pretende-se assim evitar que as instituições bancárias interpretem a lei de forma a
permitir-lhes reter parte das remunerações dos depósitos das contas poupança-habitação.

Depois de, no primeiro semestre de 2007, ter enviado um parecer fundamentado ao Estado
Português, a Comissão Europeia decidiu apresentar queixa contra Portugal no
Tribunal de Justiça Europeu, por considerar não ter sido respeitada a liberdade de
circulação de capitais, garantida pelo Tratado CE, no âmbito do processo de
regularização tributária de elementos patrimoniais colocados no exterior, aprovado
pelo Parlamento Português em Dezembro de 2005. Dados da OCDE revelam que com
esta operação, Portugal conseguiu recuperar 41 milhões de euros em impostos, valor muito
aquém do objectivo estabelecido que era de 200 milhões.

Política Industrial e Comercial e Investimentos Públicos

Foi alterado o diploma que aprovou a orgânica do Instituto de Infra-Estruturas
Rodoviárias, I. P. (InIR), no sentido de reforçar a eficácia ao nível das suas
atribuições de fiscalização e supervisão da gestão e exploração da rede rodoviária,
bem como na representação do Estado perante os concessionários. Assim, foram
atribuídos ao InIR os poderes de representação do Estado, enquanto concedente, nos
contratos de concessão que venham a ser celebrados e sucedendo à EP, Estradas de Portugal,
naqueles que já se encontram em vigor.

O Governo aprovou um contrato de investimento que tem por objecto a criação, em
Tondela, de uma nova unidade produtiva para produção de cefalosporinas (um
medicamento da família dos antibióticos injectáveis). O projecto envolve um montante de
investimento de cerca de 12,45 milhões de euros, permitirá criar 139 novos postos
de trabalho, bem como manter os actuais 244.
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Foram criadas as estruturas de missão para o PO de Assistência Técnica do Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e para o PO de Assistência Técnica do
Fundo Social Europeu (FSE), do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), com o
objectivo de exercerem as competências da respectiva Autoridade de Gestão previstas nos
regulamentos comunitários.
Foi ainda criada a estrutura de missão responsável pelo exercício das funções do
Observatório do QREN, com competências em matéria de coordenação e monitorização
estratégica, sendo o Coordenador do Observatório o presidente da Comissão Técnica de
Coordenação do QREN, órgão máximo de coordenação técnica do QREN.

O Governo decidiu criar um grupo de trabalho, coordenado pelo ministro das Obras
Públicas, para, em conjunto com a Associação de Municípios do Oeste, estudar um
plano de investimentos para a região, no sentido de minimizar o impacte negativo do
abandono da opção pela Ota em favor da opção por Alcochete para a construção do novo
aeroporto.

No âmbito dos primeiros concursos aos Sistemas de Incentivos do QREN, a decorrer
desde Novembro de 2007, foram apresentadas 1529 candidaturas, envolvendo cerca
de 2952,4 milhões de euros de investimento (estes valores não incluem os resultados
dos projectos de I&DT em co-promoção, cujo termo do prazo para apresentação de
candidaturas foi prorrogado para 29 de Fevereiro de 2008). De acordo com os dados
divulgados no site do QREN, cerca de metade das candidaturas concorreram ao SI
Qualificação PME. Em termos de montante global de investimento, 80% refere-se ao SI
Inovação (cerca de 2377 milhões de euros).
No que diz respeito à distribuição regional das candidaturas (e tendo presentes os
condicionalismos a que estão sujeitas as regiões Lisboa e Algarve), a região Norte foi a
responsável pelo maior número de candidaturas (46% do total), a que corresponde
30% do total das intenções de investimento, sendo estas últimas superiores na
região Centro (cerca de 1531 milhões de euros, correspondendo a 52% do total do
investimento).
Por sector de actividade, a indústria é o que apresenta um maior número de
candidaturas (48% do total das candidaturas e 77% do investimento global), sendo
de realçar o maior peso, neste sector e no sector do turismo, das candidaturas ao SI
Inovação, enquanto que nos serviços e no comércio, é o SI Qualificação PME que assume
maior relevância.
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As candidaturas serão agora analisadas pelos Organismos competentes e, de acordo com a
informação disponível, os primeiros resultados serão conhecidos no final do mês de Março.

Candidaturas

Investimento

Nº

% Total

Mil €

% Total

568

37%

2376642

80%

Inovação Geral

437

29%

1184828

40%

Empreendedorismo

113

7%

113994

4%

Projectos especiais

18

1%

1077821

37%

SI Qualificação PME

SI Inovação

758

50%

299509

10%

Projectos Individuais

725

47%

241763

8%

Projectos Conjuntos

33

2%

57746

2%

203

13%

276245

9%

168

11%

253127

9%

35

2%

23119

1%

1529

100%

2952396

100%

SI I&DT
Projectos I&DT
Núcleos I&D
TOTAL

Fonte: SI QREN

Política Social e Laboral
No debate parlamentar de 30 de Janeiro o Primeiro-ministro anunciou um conjunto de
medidas, a aplicar a partir de Abril, com vista ao reforço das políticas sociais de
combate à pobreza. Destas medidas destaca-se o aumento do complemento solidário para
idosos para os 400 €, a criação de um subsídio social de maternidade (325 € vezes quatro
meses) para as mães que não têm carreira contributiva e um aumento de 20% do abono de
família para as famílias monoparentais.

O valor do indexante dos apoios sociais (IAS) para 2008, que actualiza pensões e
outras prestações sociais, foi fixado em 407,41 €. As pensões superiores a 12 vezes o
valor do IAS não são actualizadas.

Para 2008, o valor de referência do complemento solidário para idosos teve uma
actualização de 4,4%.

No âmbito da revisão anual das remunerações dos funcionários e agentes da administração
pública, o índice da escala salarial das carreiras do regime geral e do regime especial
foi actualizado em 2,1%.
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Dados do INE revelam que, de acordo com o Inquérito às Condições de Vida e
Rendimento, a taxa de risco de pobreza baixou para 18 por cento em 2006. Em 2005
e 2004 esta taxa situou-se, respectivamente nos 19 e 20 por cento.

O ministro do Trabalho e da Solidariedade Social apresentou o Regime Público de
Contas Individuais de Poupança para a reforma, como alternativa ao sistema privado,
no âmbito do qual se prevê o desconto adicional de 2% a 4% para uma conta individual fora
do sistema de repartição.

A nova fórmula de cálculo das pensões, que integra o factor de sustentabilidade, e é
aplicável pela primeira vez em 2008, faz com que o valor das pensões requeridas
durante este ano tenha uma penalização de 0,56%, a não ser que este efeito seja
contrariado com o prolongamento da vida activa.

O Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS) vai ultrapassar os
7,5 mil milhões de euros pelo facto de receber 630 milhões de euros relativos ao
saldo de 2006 e descontos de 2007. A revista britânica “Investmentes & Pensions”, em
2006, atribuiu ao FEFSS o prémio de melhor fundo de pensões, para o que contribuiu o facto
de o FEFSS apresentar como resultado líquido uma mais valia de 5,57% nos últimos cinco
anos.

De acordo com dados da Segurança Social, em 2007, o Fundo de Garantia Salarial
ultrapassou

os 52

milhões de

euros

e

pagou

créditos

a mais

de

12

mil

trabalhadores, o que traduz um crescimento de 28% face ao ano anterior.

Em 2007, a actividade inspectiva da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) incidiu
na promoção do trabalho digno, no combate ao trabalho não declarado, na regularização do
trabalho ilegal, no prolongamento do trabalho para além das horas normais e no trabalho
suplementar e temporário.
Ainda provisórios, os resultados da ACT apontam salários em atraso no montante de
mais de oito milhões de euros e contribuições devidas pelos empregadores à
Segurança Social de cerca de três milhões de euros. Os empresários deixaram de
pagar 558 mil euros de outras retribuições aos funcionários, relativos a subsídio de
Natal e férias, trabalho suplementar, isenção de horário de trabalho e acréscimo por trabalho
nocturno.
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No que se refere ao trabalho ilegal, em 16 110 empresas inspeccionadas foram
registadas 4941 infracções relativas a contratualizações. No âmbito do trabalho não
declarado foi apurado um valor de 2,9 milhões de euros de contribuições devidas pelos
empregadores à Segurança Social. As coimas aplicadas aos infractores atingiram os 4,8
milhões de euros.

De acordo com os últimos dados do Ministério das Finanças são cerca de 1300 os
funcionários públicos em situação de mobilidade especial. Desses, 1222 pertencem ao
Ministério da Agricultura e 23 ao Ministério das Finanças. Dos funcionários nestas condições,
84 conseguiram reiniciar funções, sendo 16 destes a título definitivo.
O Governo quer promover a mobilidade voluntária accionando, em 2008, o
mecanismo que possibilita aos funcionários solicitar a passagem ao Sistema de
Mobilidade Especial com base em despacho do Ministro das Finanças que defina os
grupos de funcionários (por categoria ou idade) alvo desta medida. Para aqueles que
a partir da mobilidade queiram passar a licença extraordinária prevê-se um regime mais
favorável de licença extraordinária, no qual beneficiarão de 75% da remuneração base
durante os primeiros cinco anos.

De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Educação, 2007 registou um aumento
significativo do número de adultos na Iniciativa Novas Oportunidades. Foram 143 mil
os adultos que se inscreveram com o objectivo de obter uma certificação de nível secundário
e 130.500 os que procuraram uma certificação de nível básico (9.ºano). Do total de adultos
inscritos regista-se uma mais forte adesão por parte das mulheres, situando-se as faixas
etárias mais representativas nos 35-44 anos, ao nível do básico e nos 25-34 anos, ao nível do
secundário. Em termos de regiões, é no Norte do País que se regista maior adesão.

De acordo com o Plano de Actividades do Instituto do Emprego e Formação
Profissional para 2008, a actividade do IEFP abrangerá um universo de 428.942
pessoas, com um orçamento global de 899 milhões de euros.
Dados do primeiro Relatório de Actividades de Formação da Administração Pública, relativo a
2006, revelam que o Estado investiu em média 294 euros anuais em formação por cada
funcionário público da

Administração Central

e 34

euros por

cada

trabalhador da

Administração Local. De acordo com este documento, o Orçamento do Estado constitui a
principal fonte de financiamento das acções de formação, com uma percentagem de 82% do
total, complementado pelas receitas próprias do serviço e do Fundo Social Europeu, com
percentagens respectivamente de 9,5% e de 7,5%.

Associação Empresarial de Portugal

32

Relatório Mensal de Economia

A Comissão Europeia aprovou um pedido de intervenção de 2,4 milhões de euros do
Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) apresentado por Portugal. Se
este pedido for aprovado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, 1549 trabalhadores da
indústria automóvel que foram despedidos, serão ajudados a encontrar um novo
emprego. O pacote de assistência do FEG que inclui orientação profissional, formação, apoio
ao empreendedorismo e reconhecimento de qualificações e certificação para os trabalhadores
despedidos, ascende a 4,8 milhões de euros, sendo solicitado à Comissão o financiamento de
2,4 milhões.

Privatizações e Empresas Públicas

O Governo nomeou, para um mandato de três anos, Francisco José Cardoso dos
Reis, para o cargo de Presidente do conselho de gerência da CP, Caminhos de Ferro
Portugueses, E.P.

Sistema Monetário e Financeiro

Em Janeiro, a Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças ouviu o Presidente da
CMVM, o governador do Banco de Portugal e o ministro das Finanças a propósito da
investigação às irregularidades cometidas pelo BCP, nomeadamente as razões para a
não

detecção

atempada

das

mesmas.

Fazendo

uma

resenha

das

intervenções

dos

reguladores, o ministro das Finanças considerou que o BCP prestou informação falsa
ao mercado para tentar escapar às entidades de supervisão e tanto o Banco de
Portugal como a CMVM não tinham, na altura, forma de detectar as irregularidades.
Não houve, por isso, falhas de supervisão, no entender de Teixeira dos Santos, já que as
autoridades de supervisão fizeram as perguntas adequadas mas o banco escondeu informação
e não respondeu de forma adequada a todos os pedidos. Deste modo, a responsabilidade não
deverá ser imputada às entidades supervisoras mas sim o banco, segundo Teixeira dos
Santos, que não considerou prioritária a revisão do modelo de supervisão financeira.
Destaca-se ainda, das intervenções dos reguladores, a revelação de que a CMVM abriu um
processo de contra-ordenação ao BCP por causa dos créditos concedidos a clientes
de retalho para a compra de acções do banco nos aumentos de capital que foram
realizados em 2000 e 2001.
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Na sequência das irregularidades descobertas no BCP, o Banco de Portugal impôs ao
banco um programa de redução dos empréstimos concedidos a alguns dos seus
principais accionistas, de modo a evitar um risco de crédito considerado excessivo
bem como acautelar conflitos de interesses. O programa terminará apenas em Dezembro de
2009 e terá uma monitorização mensal.
Refira-se ainda que, no decorrer do mês, foram eleitos em Assembleia-geral os novos
órgãos sociais do banco, cumprindo as recomendações do Banco de Portugal.

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

Novembro 07

4,751

4,692

4,09

4,38

Dezembro 07

4,707

4,745

4,23

4,53

Janeiro 08

4,363

4,316

3,74

4,23

4 Janeiro 2008

4,661

4,672

4,02

4,39

11 Janeiro 2008

4,627

4,649

3,98

4,38

18 Janeiro 2008

4,424

4,421

3,77

4,23

25 Janeiro 2008

4,395

4,387

3,82

4,29

31 Janeiro 2008

4,363

4,316

3,74

4,23

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

Em Janeiro acentuou-se o movimento de descida das taxas de juro no mercado
monetário europeu, reflectindo os riscos de deterioração da actividade económica
na Europa em face da possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos. A taxa Euribor a
seis meses recuou para o mínimo desde Junho de 2007 no dia 23 (4,293%), tendo
depois recuperado até 4,363% no final do mês (ainda abaixo do valor de 4,707%
registado no final de Dezembro) com a sinalização do Presidente do BCE de que não
seria seguida a descida das taxas directoras da Reserva Federal, para além do
aumento dos prémios de risco na sequência da fraude descoberta no banco francês
Société Generale. O recuo das taxas Euribor no conjunto do mês incidiu com
particular intensidade nas maturidades mais longas, o que reduziu a inclinação da curva
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de rendimentos (para 12,6 pontos base entre os prazos de um e doze meses no final do mês,
face a 45,7 p.b. no final de Dezembro), passando a estar invertida entre os três e os doze
meses.

As yields do mercado secundário de dívida pública nacional também verificaram
uma redução acentuada em Janeiro, a reflectir a conjuntura económica adversa, tendo
recuperado na parte final do mês devido à preocupação acrescida do BCE com a
inflação, à semelhança dos restantes mercados europeus. Na maturidade de cinco anos, a
taxa de rentabilidade implícita recuou até um mínimo desde Junho de 2006 no dia 23 (3,64%,
face a 4,23% no final de Dezembro), aumentando depois até 3,74% no dia 31. A descida foi
menos significativa no caso da yield a 10 anos (30 p.b. em comparação de final de mês, para
4,23%, depois de atingir 4,18% no dia 23, um mínimo de 10 meses), o que se traduziu num
reforço da inclinação da curva de rendimentos para o máximo desde Outubro de 2005.

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 Janeiro)
Quarta, 2

Sexta, 4

Seg, 7

Sexta, 11

Seg, 14

Sexta, 18

Seg, 21

Sexta, 25

Seg, 28

12.892,73 12.614,57 12.588,78 12.095,33 12.129,16 11.493,75 10.823,12 11.121,13 11.088,32
Índice composto pelo cabaz das 20 acções mais importantes do mercado, sujeito a uma revisão semestral; 31-12-92=
3000

O índice accionista nacional de referência PSI-20 desvalorizou-se de forma
acentuada no primeiro mês do ano, reflectindo a conjuntura adversa nos mercados
de acções. Depois de um ganho de 16,3% em 2007, o PSI-20 perdeu 14,8% no cômputo de
Janeiro (a descida mais forte em cinco anos), passando a situar-se no nível mínimo desde
Dezembro de 2006. A descida das cotações foi acompanhada de um forte crescimento
do valor transaccionado (43,1% em variação mensal e 30,1% em termos homólogos).

À semelhança dos principais índices internacionais, o PSI-20 recuou de forma quase
ininterrupta até próximo do final do mês, altura em que verificou alguma recuperação.
Dentro da carteira do PSI-20, apenas a Jerónimo Martins conseguiu uma valorização
em Janeiro (1,6%), mês em que anunciou a compra dos supermercados Plus em Portugal e
na Polónia. Todos os restantes títulos verificaram desvalorizações no conjunto do mês,
com as perdas mais acentuadas a pertencerem às empresas cotadas do Grupo Sonae
(quebras na casa dos 30%, no mês de estreia em bolsa da Sonae Capital) e do sector
bancário, que seguiu o comportamento negativo no exterior. A descida mais forte ocorreu
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no BPI (38,1%), a reflectir o anúncio de um aumento de capital para reforçar os rácios
de capital do banco.

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 – voltou a decrescer em Janeiro,
ainda que de forma muito ligeira, registando o valor mínimo desde Março do último
ano. Este indicador continua abaixo da sua média de longo prazo.
Em termos de indicadores sectoriais, a evolução foi mista: apenas os indicadores
referentes à indústria transformadora e à construção e obras públicas apresentaram
movimentos positivos.
O indicador de confiança da indústria transformadora registou uma ligeira melhoria,
retomando o processo de recuperação de três meses consecutivos que tinha sido
interrompido no mês de Dezembro. Esta inversão é explicada pela evolução positiva das
perspectivas dos empresários do sector em relação às apreciações dos stocks de produtos
acabados mas também pelo desagravamento das perspectivas de produção a médio prazo.
Realce-se, no entanto, que as expectativas dos empresários em relação à procura global
sofreram uma intensa deterioração. O indicador de confiança para a construção e obras
públicas

voltou

aos

movimentos

de

recuperação

que

iniciara

em

Janeiro,

aproximando-se do máximo dos cinco anos precedentes que fora registado em Outubro.
Em Janeiro, o indicador de confiança do comércio voltou a agravar-se de uma forma
ténue, contrariando o vigoroso processo de recuperação que se tinha iniciado em
Setembro, mas que foi insuficiente para anular o agravamento observado no período de Maio
a Agosto. O comércio por grosso foi o responsável pelo andamento neste indicador (novo
mínimo desde Julho de 2006) já que o indicador do comércio a retalho voltou a registar uma
recuperação (novo máximo desde Maio de 2005). As opiniões sobre a actividade corrente
recuperaram em ambos os subsectores mas as expectativas quanto às encomendas a médio
prazo penalizaram fortemente o indicador do comércio por grosso. Tanto o indicador de
confiança da construção como o do comércio permanecem ainda abaixo da sua média de
longo prazo. Quanto ao indicador de confiança referente aos serviços, demonstrou
uma deterioração, pelo segundo mês consecutivo. A evolução negativa de Janeiro
deveu-se essencialmente às perspectivas de procura de serviços, que se deterioraram de
forma substancial, mas também pelo contributo negativo da componente que afere as
opiniões sobre a actividade da própria empresa.
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Segundo a estimativa rápida do INE, o PIB nacional terá crescido em volume cerca
de 2% no quarto trimestre de 2007 face ao período homólogo de 2006, acelerando
0,3 p.p. em relação ao trimestre anterior. A evolução em cadeia do PIB, também em termos
reais, terá sido de 0,7%.
No cômputo geral do ano de 2007, o PIB terá aumentado 1,9% em volume, o que
representa uma aceleração de 0,6 p.p. face ao ano anterior.

3.2. Procura Interna

Os indicadores de consumo voltaram a apresentar sinais de abrandamento em
quase todas as suas componentes. O investimento continua a demonstrar uma
evolução positiva mas também em visível abrandamento.
3.2.1. Consumo
Fonte

07: I

07: II 07: III Set-07 Out-07 Nov-07 Dez-07 Jan-08

Indic. Confiança dos Consumidores
(1)

INE

Venda de automóveis não
comerciais
Importações de bens de consumo

BdP

-5,43

0,40

9,53

4,80

10,10

8,40

12,30

-

(2)

INE

10,75

7,64

9,47

2,22

7,50

5,13

-

-

INE

-24,00 -21,00 -21,00

Procura interna de bens de
consumo (1)
Volume de negócios do comércio
retalho (3)

INE

-33,00 -32,90 -34,43

1,60

0,13

0,47

-35,52 -36,78

-20,67 -20,33
-0,60

1,00

-37,90

-26,00
0,80

-39,23 -41,43

-23,00 -26,00
-1,40

-

(4)

Crédito ao consumo
BdP
11,67 11,53 12,35
12.3
13,30
14,10
Taxas de variação face ao período homólogo do ano anterior, em percentagem (salvo indicação em contrário);
(1) Inquéritos de Conjuntura aos Consumidores e à Indústria Transformadora; saldo de respostas extremas (média
móvel de 3 meses);
(2 Taxa de variação em temos nominais (Média Móvel de 3 meses).
(3) Taxa de variação em termos reais; índices corrigidos dos dias úteis;
(4) Valores corrigidos de reclassificações e de operações de titularização de crédito

De acordo com os mais recentes dados estatísticos, o consumo privado, entre
Dezembro e Janeiro, continua a mostrar sinais de abrandamento na maioria das
suas rubricas. A evolução da média trimestral do índice coincidente para a evolução
homóloga tendencial do consumo privado, calculado pelo Banco de Portugal, regrediu de
1,26% no terceiro trimestre para 0,7% no último trimestre do ano, confirmando a tendência
de abrandamento que vínhamos a detectar nos meses precedentes.
O indicador referente à despesa real das famílias em bens de consumo duradouro do Banco
de Portugal sofreu uma desaceleração, em termos homólogos. Não obstante, a despesa em
automóveis acelerou no mês de Dezembro, mas verifica-se um abrandamento de 1,3 p.p.
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no quarto trimestre face ao anterior, concretizando uma tvh média de 10,2%. Em relação à
despesa das famílias em bens de consumo corrente, a despesa em produtos alimentares,
bebidas e tabaco sofreu uma nova quebra, em termos homólogos, passando de -1,9% no
mês passado para -3,5%. A despesa em produtos não alimentares também evoluiu
negativamente, já que a sua variação homóloga no mês de Dezembro foi de -0,5% (tinha
sido 3,3% em Novembro),
Os dados para o volume de negócios no comércio a retalho (deflacionados e
corrigidos dos dias úteis) demonstram um decréscimo, em termos homólogos, de
1,4% recuando 2,2 p.p. face à taxa constatada no mês anterior. A evolução do mês de
Dezembro vem reiterar o movimento de desaceleração que se tem vindo a observar nesta
componente, ao longo de grande parte do ano de 2007.
Em Dezembro, quando comparado com o período homólogo do ano anterior, o
volume de negócios nos serviços registou uma taxa de variação de 5,1%, o que
representa um abrandamento de 0,4 p.p. face ao observado no mês anterior.
Finalmente, quanto aos indicadores prospectivos de consumo privado, o indicador
de confiança dos consumidores, em Janeiro, intensificou o processo de agravamento
que tem vindo a ser verificado nos últimos meses, em resultado do contributo negativo de
três das suas quatro componentes. Com efeito, este indicador mantém um movimento
continuamente descendente desde Novembro de 2006, tendo verificado 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 e
quanto à situação financeira do agregado familiar. As perspectivas dos agentes económicos
quanto ao nível de desemprego nacional continuaram o seu movimento penalizador, atingindo
os seus valores mais baixos desde Junho do ano passado, também contribuindo de forma
relevante para a continuação do agravamento neste indicador. A única excepção foi a secção
correspondente às expectativas das famílias em termos de poupança que recuperaram
ligeiramente do mínimo histórico registado em Dezembro.
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3.2.2. Investimento
Font
e

07: I

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

Indicador de FBCF

INE

-2,90

-0,77

6,70

8,40

3,70

1,10

4,60

-

Vendas de veículos comerciais
Importações bens de investimento

BdP

1,37

47,00

-17,77

-15,40

-18,80

-12,80

-8,80

-3,50

(1)

INE

13,44

14,61

20,37

27,57

14,26

20,32

13,69

-

Índice produção bens de
investimento

INE

5,95

2,54

0,58

-4,00

-0,18

4,49

0,10

-0,06

Vendas de cimento

BdP

-4,13

-3,77

1,70

-1,10

0,40

15,30

8,80

9,30

Índice de Produção na Construção
Crédito para compra de habitação

BdP

-6,83

-4,66

-2,62

-2,05

-5,20

0,22

-2,25

2,64

(2)

INE
9,43
9,17
8,87
8,90
8,80
8,80
8,60
Crédito às sociedades não
financeiras (2)
BdP
6,27
7,57
8,07
7,60
8,40
9,10
10,50
Valor
de
obras
públicas
adjudicadas (3)
BdP 51,27 42,19 38,88 41,43
30,12
28,78
25,56
25,58
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.

O Indicador sintético da FBCF do INE, que no terceiro trimestre de 2007 demonstrou
finalmente uma recuperação, continua a apresentar uma evolução positiva ainda
que em desaceleração face ao período anterior.
A recente crise financeira parece estar a limitar as possibilidades de crédito e
principalmente

a

tornar

os

agentes

económicos

mais

pessimistas

sobre

as

perspectivas de vendas a médio prazo, o que vem penalizar francamente a retoma
da economia portuguesa que se estava a suportar no crescimento do Investimento.
Realce-se o facto das importações de bens de investimento terem abrandado além de se ter
verificado um desempenho negativo no índice de produção de bens de investimento.
Em relação ao investimento em construção e obras públicas, os indicadores
quantitativos apresentaram uma ligeira melhoria. A tvh do índice de produção na
construção retornou a valores positivos e as vendas de cimentos aceleraram 0,5 p.p. A
evolução destes indicadores demonstra

uma

elevada

volatilidade, sinal

da

eventual

precariedade da aparente recuperação visível últimos três meses.
Os indicadores de produção qualitativos (inquéritos ao empresários que operam no sector)
voltaram aos movimentos de recuperação iniciado em Janeiro, aproximando-se do máximo
dos cinco anos precedentes que fora registado em Outubro. A Federação Portuguesa da
Indústria da Construção e Obras Públicas prevê que a produção do sector possa crescer acima
dos 2,5% em 2008, após seis anos em que a quebra acumulada totalizou 21%. As grandes
obras públicas, cujo investimento ascende a 40 mil milhões de euros em 10 anos, seriam a
principal fonte de crescimento do sector.
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No material de transporte, registou-se novamente uma redução do ritmo das
quebras comparativamente com o mês anterior.
No que respeita a perspectivas para o investimento empresarial, o indicador de confiança da
indústria transformadora registou uma ligeira melhoria, retomando o processo de recuperação
de três meses consecutivos que tinha sido interrompido no mês de Dezembro.
Inquérito trimestral aos Bancos sobre o Mercado de Crédito
De acordo com os resultados do mais recente inquérito do Banco de Portugal aos
principais bancos comerciais a operar em Portugal, no último trimestre de 2007,
foram aplicados critérios significativamente mais restritivos na concessão de
empréstimos. Esta situação reflectiu essencialmente as maiores dificuldades encontradas
pelos bancos no acesso ao financiamento de mercado por grosso, num contexto de incerteza
e de intensas perturbações nos mercados financeiros internacionais.
Segundo os testemunhos dos bancos, é sabido que no quarto trimestre de 2007 se verificou a
um aumento dos spreads nos empréstimos de risco médio ou elevado. Além disso, os bancos
tiveram atitudes mais restritivas ao nível da maturidade das concessões de crédito, das
garantias exigidas e das covenants (condições contratuais não pecuniárias). É esperado que
as condições de acesso ao crédito cumpram critérios ainda mais rigorosos e restritivos pelo
menos durante o primeiro trimestre de 2008.
A procura de empréstimos por parte dos particulares e empresas manteve-se relativamente
estável, sendo que o crédito ao consumo e outros fins foi o único segmento que apresentou
um ligeiro aumento de procura.
Inquérito semestral ao Investimento
De acordo com o Inquérito ao Investimento efectuado pelo INE de Outubro de 2007,
o valor do investimento das empresas terá aumentado 3,1% em 2007.
Em relação ao ano de 2008 e contrariando os indícios de abrandamento atrás
referidos, o inquérito aponta para um reforço das intenções de investimento em
cerca de 11,2 p.p., o que representa um crescimento nominal na ordem dos 14,3%,
originado essencialmente nas empresas de maior dimensão. Para 2008, todas as
secções apresentam uma variação positiva na FBCF empresarial, exceptuando a secção da
construção. A vigorosa aceleração do investimento entre 2007 e 2008 deve-se principalmente
às secções do comércio, de transportes, armazenagem e comunicações e da indústria
transformadora.
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Não obstante, o INE ressalva a possibilidade de incorporação de nova informação
económica conjuntural nas expectativas dos empresários, o que com certeza teria
efeitos nas suas decisões de investimento.
No período em análise não houve uma alteração significativa no ordenamento dos objectivos
do investimento. Segundo o inquérito efectuado, cerca de 47% do investimento teve como
objectivo a expansão da capacidade de produção, seguindo-se o investimento de substituição
(30%).
O auto-financiamento permanece como a opção preferida para financiamento dos
projectos de investimento das empresas portuguesas (cerca de 54%), sendo logo
seguido

pelo

crédito

bancário

que

é

responsável

por

cerca

de

33%

dos

financiamentos.
Segundo o inquérito efectuado pelo INE, verificou-se uma redução de 1,9 p.p., entre 2007
e 2008, na percentagem de empresas que afirmam ter limitações ao investimento,
passando para 43,8%. A indústria transformadora, a construção e a indústria extractiva
foram as secções que apresentaram os valores mais elevados na resposta afirmativa a esta
questão.
Os principais factores limitativos do investimento apontados pelas empresas
continuam a ser, no período de 2007 a 2008, a deterioração das perspectivas de
vendas (acima de 50%) e com menor relevância, a incerteza sobre a rentabilidade
dos investimentos.
3.3. Inquérito Trimestral ao Emprego
Valor Trimestral

Variação (%)

4ºT-2006

3ºT-2007

4ºT-2007

População Total

10608,7

10610,3

10618,3

0,1

0,1

População activa

5601,4

5644,7

5627,7

0,5

-0,2

Taxa de Actividade

Homóloga

Trimestral

52,8

53,2

53,0

5142,8

5200,3

5188,2

0,9

-0,2

588,9

608,9

595,6

1,1

-2,2

Sector Secundário

1586,0

1595,0

1580,0

-0,4

-0,9

Sector terciário

2968,0

2996,4

3012,6

1,5

0,5

458,6

444,4

439,5

-4,2

-1,1

65,0

62,0

63,4

-2,5

2,3

393,6

382,4

376,1

-4,4

-1,6

8,2

7,9

7,8

População Empregada
Sector Primário

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

Fonte: INE
Valores em milhares de unidades, excepto taxas de actividade e de desemprego;
Tvh (taxa de variação face ao período homólogo do ano anterior) e tvpa (taxa de variação face ao
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período anterior) expressas em percentagem, excepto no caso das taxas de actividade e
desemprego, cujas variações estão expressas em pontos percentuais

De acordo com o inquérito do INE referente ao último trimestre de 2007, a
população empregada registou um decréscimo de 0,2% face ao trimestre anterior
(12,1

mil)

mas

um

crescimento

de

0,9%

(45,4mil

indivíduos)

em

termos

homólogos. Destaque-se que, face ao período homólogo, o número de empregados
aumentou no segmento correspondente aos indivíduos com formação superior (cerca de 19,4
mil indivíduos) e principalmente no segmento dos indivíduos com menos do 3º ciclo básico
(45,9 mil). Em termos sectoriais, foram os serviços que contribuíram de forma mais relevante
para esta evolução (actividades imobiliárias e serviços prestados às empresas).
Realce-se que, face ao mesmo período do ano anterior, se verificou um decréscimo na
população empregada no sector industrial.

No quarto trimestre de 2007, a população desempregada em Portugal foi estimada
em 439,5 mil indivíduos. Neste período, assistiu-se a um decréscimo em termos homólogos
de 4,2% da população desempregada (19,1 mil indivíduos) e uma diminuição de 1,1%
(praticamente cinco mil indivíduos) em comparação com o trimestre anterior. Para evolução
contribuiu sobretudo o reforço dos fluxos brutos de saída do estado de desemprego
para o estado de emprego por comparação com o terceiro trimestre de 2007.
Verificou-se também o ligeiro aumento dos fluxos brutos da inactividade para o estado de
desemprego e do emprego para a inactividade.

A taxa de desemprego diminuiu 0,1p.p. em relação ao trimestre passado, ou seja,
transitou para 7,8%. No entanto, a média anual da taxa de desemprego passou de
7,7% em 2006 para 8% em 2007.
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3.4. Comércio Internacional
Resultados Globais
Jan-Nov 06

Jan-Nov 07

∆ 07/06

Saída (Fob)

31.877,0

34.687,1

8,8%

Entrada (Cif)

48.902,1

52.022,0

6,4%

Saldo

-17.025,1

-17.334,9

-1,8%

65,2%

66,7%

-

Total

Taxa de Cobertura
União Europeia a 27
Expedição

24.760,0

26.652,2

7,6%

Chegada

36.895,4

39.134,7

6,1%

Saldo

-12.135,4

-12.482,5

-2,9%

67,1%

68,1%

-

Exportação

7.117,0

8.034,9

12,9%

Importação

12.006,7

12.887,3

7,3%

Saldo

-4.889,7

-4.852,4

0,8%

59,3%

62,3%

-

Taxa de Cobertura
Países Terceiros

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

No cômputo total de onze meses de 2007, o défice comercial de Portugal fixou-se
em 17334,8 milhões de euros, um montante que representa um agravamento de
1,8% face período correspondente no ano anterior. Desde o início do ano até
Novembro, as saídas registaram um aumento de 8,8% e as entradas de 6,4%, justificado
assim a melhoria de 1,5 p.p. na taxa de cobertura. Se considerarmos apenas os últimos
três meses, de Setembro a Novembro de 2007, verificamos que as saídas de
mercadorias aumentaram cerca de 4,9% e as entradas 9,2%. A introdução dos dados
referentes a Novembro veio interromper uma série de meses em que se verificava uma
melhoria do saldo comercial face aos períodos homólogos de 2006.
Progredindo para uma análise do comércio internacional por grandes categorias económicas,
deve ser realçada, no período em questão, a continuação da quebra verificada para a
componente dos Combustíveis e lubrificantes tanto nas entradas como nas saídas (6,4% e
17,1% respectivamente). Realce-se ainda o forte crescimento de 13,6% verificado nestes
onze meses nas entradas no segmento dos Produtos alimentares e bebidas face ao período
homólogo. Quanto às saídas poderemos destacar os produtos alimentares que aumentaram
15,8% e as de Fornecimentos Industriais que, por sua vez, cresceram 13,2% em relação ao
mesmo período do ano precedente.
Tendo em conta a repartição por mercados geográficos, verifica-se que os países
terceiros à UE continuam a ganhar um maior relevo no âmbito dos mercados de
destino das exportações portuguesas. De notar que a evolução das exportações para
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estes países foi sempre positiva, exceptuando uma quebra no mês de Agosto, mas com uma
tendência decrescente ao longo de todo o ano de 2007.
3.5. Conjuntura na Indústria
O índice de produção industrial recuou pelo segundo mês consecutivo em Dezembro
(1,5%), em termos homólogos, reflectindo o comportamento negativo do ramo de
electricidade, gás e água (quebra de 22,4%). A indústria transformadora recuperou
algum dinamismo (tvh de 2,7%, após 0,8% em Novembro) mas tal não foi suficiente para
inverter o movimento de quebra do índice geral, que acabou por registar uma progressão de
apenas 0,3% no quarto trimestre (menos 1,2 pontos que no anterior). A evolução negativa
do ramo de electricidade, gás e água determinou o abrandamento do índice geral de
produção no conjunto de 2007 (subida de 1,9%, após 2,7% em 2006), contrariando a
aceleração verificada na indústria transformadora (de 2,3% para 3,4%) e a retoma do
crescimento na indústria extractiva (10%), que assume um peso reduzido no índice. A
desaceleração do índice geral foi particularmente acentuada nos segundo e quarto trimestres
de 2007.

ÍNDICES DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
(Variação homóloga, %)
10

INDÚSTRIA
TRANSFORMADORA

8
6
4
2
0
-2

INDÚSTRIA GERAL

-4
-6
-8

Dez-07

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

-10

No detalhe por grandes agrupamentos, os dados de Dezembro evidenciaram uma
recuperação da produção nas indústrias de bens de consumo (tvh de 2,4%, após -
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1,3% no mês anterior), mantendo-se o abrandamento ligeiro nos bens intermédios (para uma
tvh de 4,3%) e a descida nos agrupamentos da energia (20%) e de investimento, embora
pouco significativa neste segundo caso. No cômputo de 2007 verificou-se uma retoma
do crescimento nas indústrias de bens de consumo e de bens de investimento
(subidas de 1,4% e 2,7%, respectivamente, após -0,5% e -0,1% em 2006) e uma
aceleração nos bens intermédios, contrastando com a quebra acentuada no
agrupamento da energia (8%, após uma subida de 6,7% em 2006).

ÍNDICE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
06: IV

07: I

07: II

07: III

07: IV

Out-07

Nov-07

Dez-07
TVH

TVM 12m

Índice Geral

4,3

4,2

1,7

1,5

0,3

4,0

-1,6

-1,5

1,9

Industria Extractiva

-9,8

8,0

5,5

8,9

18,7

22,5

18,1

15,6

10,0

Ind. Transformadora

2,5

4,6

3,6

2,4

3,2

6,0

0,8

2,7

3,4

Electric., Gás, Água

18,2

1,5

-11,3

-5,0

-18,4

-13,2

-19,5

-22,4

-8,6

Por grandes agrupamentos:
Bens de Consumo

1,9

3,0

1,1

-0,6

2,6

6,6

-1,3

2,4

1,4

Bens Intermédios

3,0

6,2

5,9

5,8

6,0

8,6

5,0

4,3

5,9

Bens de Capital
Energia

1,0

5,9

2,5

0,5

1,1

3,5

-0,1

-0,1

2,7

14,6

-0,1

-10,0

-5,3

-18,9

-15,5

-21,1

-20,0

-8,8

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 -5,1%
em Dezembro), de têxteis (-5,1%), de máquinas e equipamento (-0,2%), de produtos
petrolíferos (-9,8%) e de pasta e papel (-0,3%); a quebra de produção nas indústrias do
tabaco (tvm 12m de -2,1%, após 0,9% em Novembro);
(ii) o abrandamento da produção nas indústrias de material de transporte (de uma tvm 12m
de 9,4% em Novembro para 8,5% em Dezembro) e de madeira e cortiça (de 3% para 2,4%).

Quanto a comportamentos positivos, salienta-se:
(i) a aceleração da produção nas indústrias do vestuário (de uma tvm 12m de 1% em
Novembro para 1,9% em Dezembro), de minerais não metálicos (de 1,7% para 2,6% em
Dezembro), de reciclagem (de 2,6% para 4,1%), de produtos químicos (de 1,6% para 3,4%),
metalúrgicas de base (de 3,9% para 4,3%), de borracha e plásticos (de 10,1% para 10,7%) e
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de produtos metálicos (de 1,7% para 2,5%); a retoma do crescimento da produção nas
indústrias de mobiliário (tvm 12m de 1,4%, após -0,2% em Novembro).
(ii) a manutenção do andamento positivo nas indústrias alimentares (tvm 12m de 4,8% em
Dezembro) e de equipamento eléctrico e óptico (14,5%).

PRODUÇÃO E PROCURA NA INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
Média Móvel de 3 meses - s.r.e.
20,00

10,00

PRODUÇÃO
0,00

-10,00

PROCURA
EXTERNA

-20,00

-30,00

PROCURA
INTERNA

-40,00

Jan-08

Nov-07

Set-07

Jul-07

Mai-07

Mar-07

Jan-07

Nov-06

Set-06

Jul-06

Mai-06

Mar-06

Jan-06

Nov-05

Set-05

Jul-05

Mai-05

Mar-05

Jan-05

Nov-04

Set-04

Jul-04

Mai-04

Mar-04

Jan-04

-50,00

Em Janeiro assistiu-se a uma forte deterioração das apreciações da produção
corrente, dos stocks de produtos acabados e da procura externa no inquérito à
indústria transformadora do INE, apontando para uma evolução desfavorável da
actividade naquele ramo da indústria. A descida das avaliações foi particularmente
vincada no caso da produção corrente, com o saldo de respostas a situar-se no mínimo da
série, iniciada em 1994. As apreciações da carteira de encomendas externa recuaram para o
valor mais baixo desde Outubro de 2006, enquanto na procura interna verificou-se uma
descida pouco significativa, não modificando a tendência de recuperação dos últimos meses.
Merece ainda referência a descida abrupta das indicações sobre o nível de
existências em stock (para o mínimo da série), contrariando o movimento ascendente
dos meses anteriores. Conforme refere o destaque do INE, a evolução das opiniões sobre
os stocks estará relacionada com as respostas negativas na produção corrente e não tanto
com uma maior facilidade de escoamento dos mesmos.
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No detalhe dos dados por tipo de bens, apenas as indústrias de equipamento
automóvel não indicaram uma deterioração acentuada da produção actual em
Janeiro, tendo-se verificado uma estabilização do saldo de respostas. Estas indústrias
contrariaram também o movimento de descida nas avaliações da procura externa, a par com
as indústrias de outros bens de equipamento. Na apreciação da procura interna, a
deterioração das opiniões concentrou-se nas indústrias de bens de consumo,
prosseguindo o movimento de recuperação nos bens intermédios e de equipamento. No que
se refere às indicações sobre os stocks, a forte inversão de tendência teve origem
nas indústrias de bens intermédios, com o saldo de respostas a atingir o mínimo da série.
As apreciações diminuíram de forma ligeira nos bens de consumo e continuaram a aumentar
nos bens de equipamento não automóvel.

No que se refere ao volume de negócios, os dados de Dezembro evidenciaram uma
redução apenas ligeira do ritmo de crescimento homólogo (de 5% para 4,7%, com a
aceleração no mercado nacional a contrariar a quebra no mercado externo), que até se
reforçou no conjunto do quarto trimestre (de 3,4% para 6,3%).
Em 2007 verificou-se uma redução do ritmo de crescimento das vendas (subida de
5,5%, menos 0,8 pontos que em 2006) devido ao abrandamento do mercado externo
(de 12,9% para 5,3%), que se intensificou na segunda metade do ano (taxa de variação
homóloga de 1,2%, após 9,2% no primeiro semestre). A desaceleração das vendas em
2007 só não foi mais pronunciada devido ao reforço do crescimento no mercado
nacional (de 2,7% para 5,6%).
Dado o abrandamento similar da produção e das vendas, o crescimento da rentabilidade
unitária da produção da indústria manteve-se em 2007, com a desaceleração do
índice de preços na produção a ser compensada pela redução dos stocks de
produtos acabados.

De acordo com a desagregação por agrupamentos, o abrandamento homólogo das
vendas em Dezembro teve origem nas indústrias da energia e de bens intermédios
(tvh de 13,6% e 2,7%, respectivamente, após 20,2% e 3% em Novembro). No conjunto de
2007, destaca-se a recuperação das vendas nas indústrias de bens de consumo
(variação de 3,7%, face a -0,7% em 2006) e a aceleração nos bens de investimento (de
5,9% para 11,2%). As indústrias da energia e de bens intermédios evidenciaram um
andamento menos favorável (variações de -2,2% e 7,2%, após 16,2% e 10,1% em 2006),
verificando-se mesmo uma quebra das vendas no primeiro caso. O comportamento da
rentabilidade da produção em 2007 não foi uniforme nos vários agrupamentos, tendo-se
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assistido a um reforço da subida nos bens de consumo e de investimento e a um
abrandamento nas restantes indústrias.

No que se refere a perspectivas, espera-se que o início de 2008 continue a ser
marcado por um abrandamento da actividade industrial em face da evolução menos
favorável da procura externa, ainda que esse comportamento possa ser um pouco
mitigado pelo comportamento do mercado doméstico. Como foi acima referido, o inquérito à
indústria transformadora de Janeiro revelou um pessimismo acentuado relativamente
ao andamento da procura externa, para além da produção corrente e dos stocks de produtos
acabados. No entanto, as indicações sobre a produção prevista melhoraram face ao
inquérito anterior, parecendo incorporar a expectativa de alguma recuperação da
actividade a curto prazo. Salienta-se também a melhoria das perspectivas sobre a
evolução dos preços de venda.
ÍNDICE DE EMPREGO INDUSTRIAL
(Variação homóloga, %)
1
0,5
0
-0,5
-1
-1,5
-2
-2,5
-3
-3,5

Dez-07

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

-4

A descida do índice de emprego industrial voltou a atenuar-se em Dezembro,
passando para apenas 0,2% em termos homólogos (menos 0,2 pontos que em
Novembro), que constitui o valor mais baixo desde 2001.
Em 2007, a quebra do emprego na indústria reduziu-se para 1,3% (menos 1,7 pontos
que em 2006), tendo-se assistido a uma melhoria similar no indicador de horas
trabalhadas, o que indica uma estabilização da ocupação laboral no sector.
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A evolução do emprego poderá não se revelar tão favorável no início de 2008, tendo
em conta a descida das perspectivas de contratação no inquérito à indústria transformadora
de Janeiro.

3.5. Preços
06: IV

07: I

07:II

07:III

07:IV

Out-07

Nov-07

Dez-07

IPC Total

2,5

2,4

2,5

2,2

2,7

2,6

2,8

2,7

2,9

IPC Bens

2,5

2,3

2,3

1,7

2,5

2,4

2,7

2,5

-

-

-

-

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

Jan-08

tvm 12m
2,5

Em Janeiro, 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)
situou-se nos 2,9%, o valor mais elevado dos últimos 16 meses e duas décimas de
ponto percentual acima do que havia sido registado no mês anterior. A taxa de
variação média dos últimos 12 meses manteve-se em 2,5%.

Em relação ao quadro evolutivo dos preços em Dezembro (último mês com
informação mais completa), a tvh do IPC de 2,7%, foi superior em apenas 0,3 p.p.
ao indicador da inflação subjacente (medido pelo índice total excepto produtos
alimentares não transformados e industriais energéticos). A evolução da inflação de
Dezembro é explicada por uma redução no crescimento da sua componente mais
errática. Os preços dos bens alimentares não transformados sofreram uma quebra de 1,1%
e observou-se um aumento dos preços dos bens industriais energéticos menos vigoroso que
em meses anteriores, aumentando apenas marginalmente para uma tvh de 9,4%.
Relativamente às rubricas da inflação subjacente constatou-se: um crescimento de 0,9 p.p.
na tvh dos bens alimentares transformados (atingindo os 6,2% neste mês), que os preços dos
bens industriais não energéticos mantiveram o ritmo de crescimento (tvh de 0,5%), enquanto
que os dos serviços aceleraram ligeiramente para os 3,1%
O diferencial da taxa de inflação subjacente entre Portugal e a zona euro mantevese novamente nos 0,5 p.p. A média do último trimestre de 2007 do diferencial da inflação
subjacente fixou-se nos 0,4 p.p., o que representa uma redução de 0,13 p.p. face ao período
anterior. Este resultado é explicado pelo andamento mais favorável dos preços dos bens
industriais não energéticos em Portugal, que cresceram a um ritmo inferior ao da Zona Euro
em cerca de 0,5 p.p. Não obstante, assistiu-se a um movimento de reforço dos diferenciais
verificados entre a evolução dos preços dos bens alimentares transformados e dos serviços
entre Portugal e na zona Euro.
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Para os próximos meses, espera-se que as pressões inflacionistas dos bens
energéticos e dos bens agrícolas (principalmente cereais) continue a forçar os
produtores a rever os preços dos seus produtos em alta.
Continuam ainda a existir indícios consistentes de que os produtos alimentares continuarão
em 2008 a pressionar de forma ascendente o nível mundial de preços.
3.7. Conjuntura de Pagamentos com o Exterior

Balança Corrente
Mercadorias

2004

2005

2006

Jan-Nov 06

Jan-Nov 07

∆

-11.112

-14.483

-14.599

-13.463

-13.379

-0,6%

-15.043

-16.761

-16.629

-15.216

-15.425

1,4%

Serviços

4.015

3.838

4.893

4.505

5.775

28,2%

Rendimentos

-2.926

-3.834

-5.366

-4.876

-6.214

27,4%

Transferências Correntes

2.841

2.274

2.503

2.124

2.486

17,0%

2.231

1.740

1.260

1.168

1.612

38,0%
13,3%

Balança de Capital
Balança Financeira

9.555

13.582

12.013

12.256

13.880

-4.444

1.517

3.079

3.271

-697

s.s.

De Portugal no exterior

-6.318

-1.671

-2.796

-2.626

-4.970

89,3%

Do exterior em Portugal

1.874

3.188

5.875

5.897

4.273

-27,5%

29

-1.191

2.645

-2.163

7.166

s.s.

Activos

-10.937

-15.975

-6.662

-6.240

-9.280

48,7%

Passivos

10.966

14.784

9.306

4.077

16.446

303,4%

Outro Investimento

12.509

11.990

4.626

9.352

5.736

-38,7%

Activos

837

-324

-14.573

-11.223

-12.268

9,3%

11.672

12.314

19.199

20.575

18.004

-12,5%

-72

-164

-257

-258

825

s.s.

1.533

1.431

1.919

2.055

849

-58,7%

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

1.326

39

-2.113

s.s.

Investimento Directo

Investimento de Carteira

Passivos
Derivados Financeiros
Activos de Reserva

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

De acordo com dados recentes do Banco de Portugal, nos primeiros onze meses de 2007
registou-se uma redução homóloga de 0,6% no défice da balança corrente, que se
cifrou em 13379 m.e.. A melhoria ligeira do saldo corrente traduziu o reforço do excedente
das

balanças

de

respectivamente),

serviços

e

contrariando

de
o

transferências
agravamento
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mercadorias (em 209 m.e.) e de rendimentos (em 1338 m.e.). É de salientar,
relativamente aos dados acumulados até Outubro, a inversão do comportamento
favorável da balança de mercadorias.

Na balança de capital, os dados de Janeiro a Novembro evidenciaram um acréscimo
de 38% do saldo positivo (para 1612 m.e.). De notar que o saldo desta rubrica traduz, de
forma aproximada, as entradas líquidas de fundos comunitários.
O défice conjunto das balanças corrente e de capital reduziu-se 4,3% em comparação
homóloga, passando para 11767 m.e..

No entanto, a referida redução das necessidades de financiamento da economia não
ficou reflectida na Balança Financeira (que observou um aumento de 13,3% 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)
http://www.cmvm.pt (Comissão de Mercados de Valores Mobiliários)
www.dgep.pt (Direcção-Geral de Estudos e Previsão – Ministério das Finanças)
www.dgo.pt (Direcção-Geral do Orçamento – Ministério das Finanças)
www.imf.org (Fundo Monetário Internacional)
www.ine.pt (Instituto Nacional de Estatística)
www.oecd.org (Organização para o Crescimento e Desenvolvimento Económico)
http://www.portugal.gov.pt/ (Portal do Governo)
www.incentivos.qren.pt (QREN – Incentivos à Empresas)
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Análise BPI
A agitação nos mercados financeiros e o crédito bancário

A actual crise decorre de um processo abrangente e extenso de alavancagem de balanços de
bancos, famílias e empresas. A montante, encontra-se um prolongado período de baixas
taxas de juro nominais. A queda das taxas redundou numa forte valorização de activos reais e
financeiros que degenerou numa atitude complacente face ao risco.

Em 2007, constatou-se que as carteiras de crédito subprime apresentavam taxas de
incumprimento superiores ao previsto aquando da concessão de crédito e da sua titularização.
Os produtos estruturados, cujos cashflows eram suportados por carteiras subprime, sofreram
uma forte reavaliação para baixo, embora, até à data, nenhum tenha entrado em
incumprimento. O reconhecimento da dificuldade de avaliação devido à sua complexidade
aumentou ainda mais a desconfiança em relação a estes instrumentos, seus detentores e
garantes (como as companhias de seguros especializadas).

A agitação actual configura uma crise dos derivados de crédito e da desalavacangem do
fenómeno de criação/ampliação do crédito que ajudaram a criar. A falta de informação e
complexidade destes produtos, a opacidade das relações dos veículos/fundos com os bancos
seus criadores e a desconfiança relativamente à dimensão das perdas dos bancos mais
envolvidos nestes mercados geraram um ambiente de suspeição nos mercados que ainda não
se dissipou totalmente. Embora a normalidade tenha sido restabelecida no mercado
monetário em Janeiro, não se regressou às condições anteriores à crise. Foi introduzido um
prémio de risco.

As perdas associadas ao crédito subprime decorrem não apenas do decréscimo de valor por
incumprimento, mas essencialmente da queda dos preços de mercado. Esta crise autoalimenta-se, pois o grau de incerteza relativo à dimensão das perdas implica afastamento de
investidores destes produtos, forçando sucessivas quedas de preços. À medida que os bancos
reduzem a sua exposição a instrumentos com maior risco, os seus mercados encolhem. Como
a suspeição e a falta de informação não serão solucionadas rapidamente, o ressurgimento da
procura por estes produtos vai demorar. Mais, uma política mais expansionista por parte das
autoridades monetárias poderá não ser suficiente para atrair os investidores de volta. A
reabertura destes mercados terá ser de modo a satisfazer a necessidade de informação dos
investidores.
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Em Novembro, surgiram outros fenómenos inéditos: a divulgação de resultados dos bancos,
que implicaram posteriores anúncios sucessivos de revisões em alta das perdas estimadas (os
preços dos activos continuavam a cair nos mercados ampliando as perdas registadas),
suscitou o aumento dos spreads dos bancos. Estes suplantam, pela primeira vez que há
registo, os spreads de empresas para níveis de risco semelhante.

Os mercados vão reabrir, mas desconhecem-se as condições de reabertura. Até lá os bancos
enfrentam uma situação delicada. Vão ou não passar para os clientes o aumento de custo de
financiamento que estão a enfrentar? Devem considerar as presentes circunstâncias como
passageiras ou relativamente duradouras? Devem conceder menos crédito?

Para além das questões associadas ao preço do crédito a praticar, as instituições enfrentam
outros desafios. Alguns bancos anunciaram a transferência para os seus balanços de activos
garantidos por empréstimos hipotecários (mortgage backed assets), propriedade de veículos
por eles geridos. Estas operações são a reversão da operação inicial de titularização,
reduzindo a capacidade de concessão de crédito. No passado, ampliavam a capacidade de
concessão de crédito, agora reduzem-na, quando os bancos enfrentam dificuldades acrescidas
de financiamento da sua operação natural de crédito. As operações de transferência para o
balanço de carteiras titularizadas exigem reforço dos balanços em capitais alheios e próprios.

A continuação da agitação nos mercados financeiros, regidos por uma lógica de valorização
das posições a preços de mercado, implica que as actuais perdas se transformem em
necessidades acrescidas de capital. Para além desta pressão do lado das carteiras de
negociação e investimento dos bancos, a elevação dos custos de financiamento manifestos no
acréscimo dos spreads e o encerramento dos mercados tradicionais, designadamente
associados à titularização, colocam pressão sobre a possibilidade de concessão de crédito dos
bancos. Mesmo conseguindo emitir, na medida em que os custos aumentaram, os spreads
anteriormente praticados não poderão manter-se. Recorde-se que existem spreads de crédito
à habitação inferiores a 25 pontos-base quando um banco português para se financiar no
mercado a 10 anos terá de pagar cerca de 80 pontos-base. Assim, os spreads para
particulares e empresas tenderão a aumentar, sobretudo para aqueles que não têm acesso ao
mercado de capitais. As médias e grandes empresas, essencialmente estas últimas, ao
recorrerem ao mercado, obtêm financiamento com custos inferiores ao crédito bancário. Para
este segmento, o negócio dos bancos centrar-se-á na intermediação, trocando um fluxo
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regular de rendimentos associados ao recebimento do prémio do empréstimo por comissões
únicas pela organização de emissões.

Para as famílias, que, em grande número, no passado recente renegociaram spreads e
transferiram empréstimos na busca de melhores condições, este fenómeno não terá impacto
significativo,

afectando,

quase

em

exclusivo,

os

particulares

que

contratam

novos

empréstimos. Para as empresas, o efeito é mais relevante. Dada a sua actividade, as
empresas enfrentam recorrentemente necessidades de refinanciamento, pelo que a renovação
dos

seus

empréstimos

e

linhas

serão

negociados

em

condições

mais

exigentes

e

possivelmente desvantajosas. Os bancos deparam-se com o acréscimo dos seus custos de
financiamento de actividade e, do lado dos particulares, como os empréstimos a trinta anos
estavam a ser financiados a cinco ou a dez anos, há impossibilidade de repercussão deste
incremento de custo em operações antigas. Então, os novos créditos a particulares e a
empresas tenderão a ser contratados a spreads superiores também para compensação desta
perda relativa adicional, embora os bancos se possam dispor a incorrer em perda de
rendibilidade globalmente. Contudo, a elevação dos spreads poderá não ser tão acentuada
como os acréscimos de custos de financiamento poderiam fazer antever. Com efeito, um
rápido e amplo acréscimo dos spreads numa conjuntura de lento crescimento económico e
eventual

abrandamento

global

poderá

redundar

em

agravamento

das

situações

de

incumprimento. Os bancos tentarão, portanto, conciliar estas duas vertentes da mesma
realidade (maior spread e mais incumprimento ou menor spread e menos incumprimento),
tanto mais que o efeito final sobre a rendibilidade é, em qualquer dos casos, a sua redução.

Existe outra alternativa para os bancos: abrandamento do crescimento da carteira de crédito.
Concedem menos crédito. Racionam pela quantidade e não pelo preço, constrangidos pela
provável impossibilidade de elevação dos spreads em linha com as necessidades de
rendibilidade. Esta opção tem implicações negativas para empresas e particulares. Dada a
estrutura financeiras daquelas, o risco de racionamento do crédito para a normal prossecução
da sua actividade é incomparavelmente superior que para os particulares, implicando sérios
custos e penalizações.

Do lado dos recursos, também se observa uma alteração no negócio. Depois de anos de
queda

de

depósitos

e

sua

substituição

por

produtos

de

aplicação

alternativos,

o

encarecimento do financiamento despertou os bancos para a necessidade de retenção de
depósitos (que poderá ser facilitada pela actual volatilidade nos mercados financeiros).
Todavia, o forte acréscimo de depósitos de empresas não financeiras verificado no passado
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recente poderá retroceder; recorrendo as empresas, mais intensamente, a esses fundos em
períodos em que a obtenção de financiamento se revela mais difícil. No curto prazo, os
bancos tenderão a regressar a formas mais tradicionais do negócio bancário, concentrando-se
na atracção de depósitos e na concessão de crédito a pequenas e médias empresas e
particulares, enquanto organizam emissões para as grandes empresas. Entretanto, as
estruturas de capital também deverão ser reforçadas. Ou seja, as rendibilidades esperadas
deverão reduzir-se significativamente. Porém, a maior ligação entre banco e cliente,
sobretudo do lado do passivo, tende a manter os incumprimentos em baixa.

Lisboa, 26 de Fevereiro de 2008.
Cristina Casalinho
Banco BPI, SA.
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