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Destaque:
Economia Internacional
O Banco Central Europeu (BCE) manteve a taxa mínima para as operações principais
de refinanciamento em 4% (…) (Pag. 6)

A Comissão reconhece agora que a exposição dos bancos europeus à crise financeira
mundial e o forte abrandamento dos seus principais parceiros comerciais, causou
danos mais graves do que se esperava. (Pag.7)

O crescimento do PIB da zona do euro foi revisto em baixa em cerca de 0,4 p.p.,
esperando-se que seja de 1,8% em 2008. (Pag. 7)

Os dados mais recentes divulgados para a zona do euro voltaram a mostrar uma
evolução desfavorável da produção industrial. (Pag. 9)

(…) a Reserva Federal reviu em baixa a sua projecção de crescimento económico
[nos EUA] para 2008 em face da intensificação da contracção no mercado
residencial e do aperto das condições de crédito (…)(Pag. 12)

(…) o mês de Fevereiro ficou marcado pela apreciação do euro para máximos
históricos na cotação com o dólar e a libra ante a perspectiva de novas descidas das
taxas de juro directoras nos Estados Unidos e Grã-Bretanha (…)(Pag. 16)

Em Fevereiro observou-se uma evolução menos desfavorável dos principais índices
accionistas internacionais (…)(Pag. 17)

As cotações das matérias-primas voltaram a aumentar de uma forma generalizada
no mês de Fevereiro (…)(Pag. 20)
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Economia Nacional
(…) a Comissão Europeia considerou a última actualização do Programa de
Estabilidade e Crescimento português (…) consistente(…)(Pag. 24)
O Ministro da Economia e da Inovação apresentou o Plano Nacional de Acção para a
Eficiência Energética – Portugal Eficiência 2015 (…)(Pag. 29)
Foi publicada, para entrar em vigor a partir de Março, a lei que estabelece o regime
de vínculos, carreiras e remuneração dos trabalhadores que exercem funções
públicas (…)(Pag. 31)
(…) a adaptabilidade dos horários de trabalho continua a dividir os parceiros
sociais. (Pag. 32)
(…) a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) anunciou novas medidas
para a prevenção e combate ao abuso de mercado (…)(Pag. 34)
Em Fevereiro, as taxas de juro do mercado monetário aumentaram de forma muito
ligeira em comparação de final de mês (…)(Pag. 36)
(…) observou-se uma desvalorização menos acentuada do índice accionista nacional
de referência PSI-20, mas que se revelou das mais elevadas no contexto europeu
(…)(Pag. 36)
(…) o andamento positivo do produto no final de 2007 foi explicado totalmente pela
expansão da procura interna. (Pag. 37)
O VAB da indústria foi um dos agregados que mais contribuiu para o crescimento do
VAB total, registando variação média em volume de 3% em 2007. (Pag. 39)
Em Janeiro registou-se o terceiro mês consecutivo de quebra homóloga do índice de
produção industrial (…) (Pag. 43)
A taxa de variação homóloga [do IPC] manteve-se nos 2,9% que é o valor mais
elevado dos últimos 16 meses. (Pag. 48)
Os dados apontam (…) para uma perda de competitividade-custo da economia
nacional durante o ano transacto, contrariando a evolução positiva anterior. (Pag. 50)
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Economia Internacional
1. União Europeia / Zona Euro
1.1. Envolvente

A Comissão Europeia (CE) apresentou a sua estratégia política anual para 2009,
expondo os seus objectivos políticos em cinco domínios: o crescimento e o emprego; as
alterações climáticas; a realização de uma política comum de imigração; “o cidadão em
primeiro lugar” e a Europa como parceiro mundial. A Comissão procurará ainda estimular o
debate sobre o mercado interno, a agenda social e a questão do orçamento.

Foi lançada pelo Vice-Presidente da Comissão Europeia Günter Verheugen a
Enterprise Europe Network, uma rede europeia mais de 500 pontos de contacto que presta
uma vasta gama de serviços de apoio de proximidade às PME. Esta rede vem substituir as
anteriores redes dos Euro-Info-Centres e dos Centros de Ligação para a Inovação, prestando
serviços

de

informação;

ajuda

à

internacionalização;

inovação,

novos

produtos

e

aproveitamento de oportunidades no mercado único e acesso a projectos e financiamento da
UE.

O hiato entre o PIB per capita da União Europeia e os EUA permanece ainda
significativo, o que reflecte níveis inferiores de produtividade e de utilização de
capital. No relatório Going for Growth de há um ano atrás, a OCDE apontou uma série de
metas de forma a corrigir estas discrepâncias. Neste documento mais recente, faz-se uma
comparação entre as metas e problemas apontados há um ano e as acções tomadas pela CE
tendo em vista solucioná-las. Um dos problemas que tinham sido diagnosticados era a
excessiva burocracia nas operações entre empresas de diferentes países da
comunidade. A UE implementou a Directiva de Serviços e esta deverá ser efectivamente
integrada nas legislações nacionais em 2009.
Uma outra questão classificada como prioritária pela OCDE foi a necessidade de aumentar
a competitividade em alguns mercados. Em relação a este problema, a CE dedicou várias
iniciativas tentando derrubar obstáculos à concorrência nestes mercados. Promoveu-se o
decoupling nas grandes empresas energéticas e de telecomunicações estatais, assim como a
privatização e a liberalização dos serviços postais.
A OCDE levantou ainda a questão dos apoios governamentais à agricultura, um sector
que absorvia muitos recursos, constituindo um forte entrave ao crescimento
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harmonioso da UE. No entanto, desde a reforma da PAC em 2003 não se realizou mais
nenhuma reforma significativa.
No mesmo relatório recomendava-se o aumento da mobilidade laboral dentro da UE
como um importante contributo ao reforço da sua competitividade internacional. Em 2007, foi
estabelecido um sistema que permitirá que os descontos sociais de um trabalhador num país
sejam posteriormente canalizados para o mesmo, independentemente do estado-membro em
que se encontre. Além disso, foi anunciado, em Dezembro, o plano de acção para a
mobilidade laboral que fortalecerá a efectividade dos Serviços Laborais Europeus.
Finalmente, a OCDE indicou que era fulcral promover uma maior e melhor integração
dos mercados financeiros. Em relação a esta questão, a grande maioria do plano de
integração dos serviços financeiros já foi implementada, além da introdução de novas
iniciativas da Comissão Europeia com o objectivo de estimular a concorrência e uma maior
liberdade de escolha dos consumidores.
Através deste relatório, a OCDE reconheceu os avanços realizados pela UE rumo a
uma maior competitividade, mas considerou existir ainda um longo caminho a
percorrer e uma grande necessidade de reformas, especialmente no período difícil
em que nos encontramos actualmente.

1.2. Política Monetária

INDICADORES MONETÁRIOS E FINANCEIROS – ZONA EURO
07: I 07: II 07: III 07: IV Out-07 Nov-07 Dez-07 Jan-08 Fev-08
Agregado Monetário M3

(1)

10,2

10,6

11,5

12,1

11,7

12

12,1

11,8

-

- taxa overnight

3,61

3,86

4,05

3,95

3,94

4,02

3,88

4,02

4,03

- Euribor a 3 meses

3,82

4,07

4,50

4,73

4,69

4,64

4,85

4,48

4,36

4,00

4,34

4,35

4,29

4,29

4,21

4,38

4,05

4,06

3,40

3,66

3,95

4,16

4,11

4,08

4,28

-

-

Taxas de Juro Mercado Monetário

Yields Obrig. Estado a 10 anos
Taxas de Juro Bancárias
- Depósitos a prazo até 1 ano

- Emprést. até 1 ano a empresas(2) 5,22
5,44
5,76
6,00
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) Obrigações com notação AAA.
(3) Taxas de juro para empréstimos até 1 milhão de euros.
Nota: a partir do Boletim Mensal de Fevereiro de 2008, o BCE passou a apresentar as yields das obrigações de dívida
pública da zona euro apenas referentes às obrigações com notação AAA.

O Banco Central Europeu (BCE) manteve a taxa mínima para as operações principais
de refinanciamento em 4% na reunião de 7 Fevereiro. O referencial prosseguiu, assim,
no nível mais elevado desde Agosto de 2001.
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Como vem sendo habitual, o BCE justificou a decisão de manutenção das taxas de
referência com a existência de riscos ascendentes a médio prazo para a estabilidade
de preços e descendentes no caso da actividade económica, conforme as indicações
fornecidas pelas análises monetária e económica.
O BCE afirmou que a prioridade máxima é “ancorar com firmeza as expectativas de
inflação a médio e longo prazo”, em conformidade com o seu mandato, tendo-se
mostrado empenhado em evitar efeitos de segunda ordem e a concretização dos riscos
ascendentes, em que se incluem a possibilidade de um crescimento mais forte do que
antecipado dos salários e o poder acrescido de fixação dos preços das empresas em
segmentos de mercado de concorrência reduzida. De acordo com o Banco Central, é
muito provável que a taxa de inflação permaneça significativamente acima de 2%
nos próximos meses e que registe uma moderação apenas gradual no decurso de
2008, pressupondo uma inversão parcial dos aumentos dos preços das matériasprimas (em consonância com as indicações do mercado de futuros) bem como a
expectativa de que os referidos aumentos não terão efeitos de segunda ordem
generalizados no comportamento de fixação dos salários e dos preços.
O BCE confirmou ainda que os riscos para a actividade económica se encontram do
lado

descendente,

em

função

dos

dados

entretanto

disponíveis,

embora

os

fundamentos económicos da zona euro permaneçam sólidos. Esses riscos estão sobretudo
relacionados com um impacto potencialmente mais alargado do que o antecipado
dos

desenvolvimentos

financiamento

e

sobre

nos
o

mercados

sentimento

financeiros
económico,

sobre
com

as

efeitos

condições

de

negativos

no

crescimento mundial e da área do euro.

No que respeita as políticas orçamentais, o BCE defendeu o funcionamento dos
estabilizadores automáticos nos países com posições orçamentais fortes e a
continuação do processo de consolidação nos países com posição deficitária, em
conformidade com os requisitos do Pacto de Estabilidade e Crescimento.

1.3. Economia Real

Segundo as primeiras estimativas do quarto trimestre de 2007 do Eurostat, a zona
do euro terá apresentado um crescimento real em cadeia do PIB de 0,4%, o que
representa uma desaceleração face ao terceiro trimestre de 2007. Considerando a
União Europeia globalmente, a taxa de crescimento real rondou os 0,5%, também em
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desaceleração. Verificou-se uma diminuição em cadeia de 0,1% no consumo privado
da zona euro. No entanto, o investimento cresceu 0,8% e as exportações 0,5%.
Finalmente, as importações sofreram uma quebra de 0,4%.

Em termos homólogos, o PIB da zona euro cresceu 2,2% (tinha sido de 2,6% no
trimestre anterior) e a UE no seu todo 2,6% (2,9% no período precedente).
Em relação aos países de maior dimensão da Zona Euro 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.

No cômputo geral do ano, o PIB da zona euro cresceu 2,6% e o da UE 2,9%,
abrandando dos 2,8% e 3% respectivamente verificados no ano anterior.

Nas suas previsões intercalares de Fevereiro, a CE reviu em baixa o crescimento
previsto para a UE e para a Zona Euro em relação às perspectivas constatadas nas
suas Previsões de Inverno. No relatório anterior, a Comissão tinha expresso a esperança
de que a crise financeira fosse de resolução relativamente rápida e de que os seus efeitos
lentamente se desvanecessem ao longo do primeiro semestre de 2008. A Comissão reconhece
agora que a exposição dos bancos europeus à crise financeira mundial e o forte
abrandamento dos seus principais parceiros comerciais, causou danos mais graves do que se
esperava.
Na realidade, o contexto económico e financeiro actual permanece especialmente instável e
“nervoso”. A forte probabilidade de recessão nos EUA e uma evolução crescente nos preços
dos bens energéticos e das commodities provocaram um significativo abrandamento no
crescimento europeu esperado para 2008 e um aumento dos riscos inflacionistas. O
crescimento do PIB da zona do euro foi revisto em baixa em cerca de 0,4 p.p.,
esperando-se que seja de 1,8% em 2008. Os países de maior dimensão viram as
suas previsões de crescimento revistas em baixa. A Comissão espera que Alemanha
cresça 1,6% em 2008 (uma revisão em baixa de 0,5 p.p.). As previsões de crescimento para
a Espanha e a França sofreram uma revisão negativa em 0,3 p.p., passando para 2,7% e
1,7% respectivamente. A Itália foi a economia mais penalizada, sofrendo uma revisão para
0,7% (metade do crescimento esperado anteriormente). Fora da zona do euro, também o
Reino Unido foi afectado, esperando-se um crescimento de 1,7% (0,5p.p. abaixo das últimas
previsões).
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A CE alertou ainda para o reforço das pressões inflacionistas, revendo em alta a taxa
de inflação esperada para a zona euro em 2008 para 2,6%, 0,5 p.p. acima das
últimas projecções.

Também os especialistas do BCE reviram em baixa as suas projecções para o
crescimento económico da Zona Euro em 2008 (em 0,3p.p.) e em 2009 (em 0,2
p.p.).
Os especialistas do BCE acreditam que as tendências favoráveis no mercado de trabalho
continuarão nos próximos anos, esperando-se uma taxa de desemprego média para
2008 de 7,1% e de 7% em 2009. No entanto, o crescimento do número de postos de
trabalho reduzir-se-á de acordo com o abrandamento que é projectado para o desempenho
económico.
Finalmente, o relatório dos especialistas do BCE afirma que o aumento substancial da
inflação a partir de Agosto de 2007 se deveu essencialmente ao reforço das
pressões de subida de preço dos produtos alimentares e bens energéticos,
prevendo-se que essa tendência permaneça intensa até meados de 2008.

De acordo com os dados do Eurostat, a balança corrente da zona euro no quarto
trimestre de 2007 apresentou um excedente de 8,4 mil milhões de euros que
representa cerca de 0,4% do PIB. No período homólogo do ano anterior tinha sido
registado um saldo positivo de 16,4 mil milhões de euros. Em relação à balança de serviços,
foi verificada a manutenção do mesmo saldo do período homólogo de 2006 (cerca de 7,6 mil
milhões de euros).
Procedendo à comparação da totalidade do ano de 2007 com 2006, verifica-se que
as exportações da zona euro cresceram 8% e as importações 6%.
Analisando os dados mais detalhados disponíveis, de Janeiro a Novembro de 2007, verifica-se
uma diminuição do saldo comercial com os EUA já que as exportações para este destino
regrediram 1% enquanto que as importações cresceram 5% face ao período homólogo do ano
precedente. No mesmo período continua a verificar-se um reforço da importância da China
enquanto parceiro comercial, aprofundando o défice comercial com essa região para 101,5 mil
milhões de euros (era 82,6 mil milhões de euros no período homólogo).
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 Novembro de 2007 e comparando com o período homólogo do ano anterior,
as exportações de bens energéticos aumentaram 9% e as importações diminuíram 6%. Os
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bens alimentares aumentaram o volume de exportações e importações na mesma medida
relativa, em torno dos 11%

O Eurostat disponibilizou o relatório da Ciência, Tecnologia e Inovação na Europa,
no qual se constata que em 2006 a UE gastou 1,84% do seu PIB em I&D, tal como
no ano anterior. Os países com maior percentagem do seu PIB consagrada à I&D são a
Suécia (3,82%), a Finlândia (3,45%) e a Alemanha (2,51%). Por outro lado, os países com
menor relevância da I&D em termos do PIB foram o Chipre (0,42%), a Roménia (0,46%) e a
Bulgária (0,48%). Outro indicador apresentado considerado pelo relatório foi a
percentagem de cientistas e engenheiros na população activa. Neste indicador, os
países que mais se destacaram pela positiva foram a Bélgica (7,9%), Irlanda (6,8%) e
Finlândia (6,7%). No outro lado do espectro, encontram-se Eslováquia, Áustria e Bulgária
com 3% e Portugal com 2,7%.

Os dados mais recentes divulgados para a zona do euro voltaram a mostrar uma
evolução desfavorável da produção industrial. Do lado da procura, foi registada, em
Janeiro, uma melhoria no índice do volume de negócios no comércio a retalho, após
dois meses de evoluções negativas. A confiança dos consumidores continuou o
movimento

descendente

que

vem

persistindo

desde

meados

de

2007,

permanecendo em valores inferiores à média de longo prazo.

De acordo com os dados do Eurostat (corrigidos de sazonalidade), em Dezembro o índice
de produção industrial da zona do euro registou uma quebra de 0,2% face ao mês
anterior tanto na UE como na zona euro. Como reflexo da evolução em cadeia, a tvh
deste índice, em Dezembro, fixou-se nos 1,3%, desacelerando face aos 3,1%
verificados em Novembro. No cômputo do quarto trimestre a produção industrial abrandou
de 4,1% para 2,9%. A variação média do índice de produção industrial em 2007 foi de 3,4%.
No que respeita aos Estados-membros de maior dimensão, a evolução no mês de Dezembro
foi bastante negativa. A Itália e a Espanha viram as suas produções industriais sofrerem um
novo decréscimo real. A Itália sofreu a terceira quebra homóloga consecutiva, contabilizando
a média de evolução da produção industrial no último trimestre de 2007 de -3,4%, o que
compara com os 1,4% do período anterior. Em Espanha, no cômputo do quarto trimestre a
evolução média também foi negativa, em torno de -0,3% quando tinha sido 1,1% no
trimestre anterior. A produção industrial francesa abrandou face ao terceiro trimestre,
passando de uma tvh de 2,8% para 2,5%. A Alemanha apresentou valores mais elevados
mas reflectindo também alguma desaceleração. Em termos trimestrais verificou-se um
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abrandamento de cerca de 0,5 p.p., passando de uma tvh de 6% no terceiro trimestre para
5,5% no seguinte.
Fora da zona euro, a produção industrial no Reino Unido regrediu pelo segundo mês
consecutivo, desta vez perto dos 0,7%, tendo abrandado marginalmente no quarto trimestre
de 2007, de uma tvh de 0,2% para 0,1%.

Em relação aos indicadores de procura interna final, os dados do Eurostat mostram
que o índice do volume de negócios do comércio a retalho da zona euro recuperou
cerca de 0,4% no mês de Janeiro. A variação homóloga permaneceu negativa (0,1%), mas em recuperação face aos -1,8% registados em Dezembro, perfazendo,
deste modo, três meses consecutivos de quebra.
Analisando com maior detalhe os Estados-membros de maior dimensão (com dados
disponíveis), verifica-se que em Espanha, foi registado um reforço do movimento de quebra
em termos homólogos nesta rubrica, sendo registada uma tvh de -2,4% (o novo valor mais
baixo desde Abril de 2007). Em relação a Alemanha, assistiu-se em Janeiro a uma
recuperação no volume de negócios no comércio a retalho (tvh de 0,6%. Após três meses de
intensa evolução negativa, este indicador voltou a terreno positivo. Considerando os países
fora da zona do euro, realce-se a forte aceleração verificada no Reino Unido, crescendo a uma
tvh 6% em Janeiro enquanto que em Novembro tinha sido registada uma tvh de 2,5%.

A taxa de variação homóloga do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor
(IHPC) da zona do euro subiu ligeiramente para os 3,2% em Janeiro, mantendo-se
um cenário de pressões inflacionistas. Note-se que no ano passado, a taxa de inflação
rondava os 1,8%. A variação em cadeia da taxa de inflação foi de -0,4% entre Dezembro e
Janeiro.
A manutenção da taxa de inflação homóloga em valores elevados, para a realidade
europeia,

em

Janeiro

deve-se

à

componente

mais

errática

da

inflação,

principalmente a rubrica dos bens energéticos. Os preços dos bens alimentares não
transformados aceleraram, passando de uma tvh de 3,1% para 3,3%. Em relação aos bens
energéticos, estes também reforçaram o seu crescimento em cerca de 1,4 p.p. face ao último
mês, atingindo uma tvh de 10,6%.
No mês de Janeiro, a inflação subjacente reduziu-se para uma tvh de 1,7%, devido
exclusivamente à evolução dos preços dos bens industriais não energéticos, que reduziram a
sua tvh para 0,7%. Analisando com maior detalhe os outros segmentos de bens, verifica-se
que os produtos alimentares transformados evoluíram a ritmos crescentes pelo sexto mês
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consecutivo (tvh de 5,8%). Os preços dos serviços mantiveram inalterada a sua evolução
desde Setembro de 2007 (2,5%).
No mês de Dezembro, os países da zona do euro com maior tvh no IHPC foram novamente a
Eslovénia com 6,4%, Espanha com 4,4% e o Luxemburgo com 4,2%. Por outro lado, os
países com menor inflação em Dezembro foram a Holanda (1,8%) seguida da Alemanha e de
Portugal (2,9%) e finalmente da Irlanda e Itália (3,1%).

De acordo com os mais recentes dados do Eurostat, no mês de Janeiro, a taxa de
desemprego (ajustada de sazonalidade) na zona euro foi pelo segundo mês
consecutivo 7,1%. Refira-se que ao longo do ano de 2007 se verificou uma tendência,
ainda que ligeira, de diminuição da taxa de desemprego. No cômputo geral da UE, a taxa
de desemprego diminuiu ligeiramente para os 6,8%, que é o mínimo dos últimos
sete anos.
Os países da zona euro (com informação disponível) com taxas de desemprego mais
reduzidas em Janeiro foram novamente a Holanda (2,9%), o Chipre (3,6%) e a Eslovénia
(4,1%). No outro espectro, os países em que foram registadas as maiores taxas de
desemprego foram: a Espanha (8,8%), Grécia com 8,2% e França com 7,8%.

Os resultados mais recentes dos inquéritos realizados aos consumidores e às
empresas (disponibilizados pela Comissão Europeia) apontam para a continuação do
movimento de descida do indicador de clima de confiança dos agentes económicos
(que se iniciou em meados de 2007), tanto na zona do euro como da globalidade da UE.
No mês de Fevereiro, este indicador decresceu perto de 1,6 pontos para o valor de 100,1 na
zona euro, atingindo o novo valor mínimo desde 2006. Neste mês, o valor deste indicador
atingiu praticamente a sua média de longo prazo (valor de referência 100).
A regressão deste indicador deve-se a uma quebra na maior parte dos índices
sectoriais. Os resultados foram especialmente penalizados pela evolução dos índices dos
serviços, e em menor escala da indústria e construção, tendo sido ainda novamente
acompanhados por um agravamento do nível de confiança entre os consumidores. Apenas o
comércio a retalho e os serviços financeiros registaram alguma recuperação nos respectivos
indicador de clima.
Com a excepção da Alemanha, assistiu-se a uma queda generalizada nestes indicadores nos
países de maior dimensão.
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2. Estados Unidos da América
2.1. Envolvente Política, Social e Económica

O Presidente George Bush entregou no Congresso uma proposta de Orçamento de
Estado para o ano fiscal de 2009 que prevê o aumento do défice orçamental para
2,9% do PIB, mais do que duplicando relativamente a 2008 (1,2%). A deterioração da
posição orçamental decorre, em larga medida, do abrandamento previsto da
actividade económica e do pacote de estímulo orçamental entretanto aprovado no
Congresso. Entre as medidas orçamentais propostas, destaca-se o aumento de 7,5% das
despesas militares e a redução do financiamento dos programas de saúde Medicare e
Medicaid.

Em Fevereiro, a Reserva Federal reviu em baixa a sua projecção de crescimento
económico para 2008 em face da intensificação da contracção no mercado
residencial e do aperto das condições de crédito às famílias e empresas. A autoridade
monetária espera agora uma subida homóloga entre 1,3% a 2% do PIB no quarto trimestre
de 2008 (que compara com o intervalo de 1,8% a 2,5% nas projecções de Outubro) e uma
recuperação do ritmo de crescimento para próximo do potencial até 2010 (intervalos
de 2,1% a 2,7% em 2009 e 2,5% a 3% em 2010), incorporando o efeito dos cortes já
efectuados nas taxas de juro directoras e da política monetária futura julgada mais
apropriada dada a informação actual, em função da interpretação dada ao duplo objectivo
de emprego e estabilidade de preços. Tendo em conta o relatório de política monetária
apresentado em conjunto com as projecções macroeconómicas, espera-se a
continuação da descida das taxas de juro directoras. Com efeito, na apresentação das
projecções de crescimento foi salientado que o principal risco de desvio às previsões de
crescimento é descendente e está associado à possibilidade de uma correcção mais
acentuada do que antecipado dos preços das habitações, com efeitos negativos sobre a
riqueza das famílias e o seu acesso ao crédito. Em termos de política orçamental, foi referido
que o pacote de estímulo aprovado no Congresso deverá favorecer o andamento da
procura agregada no segundo semestre de 2008.
Reflectindo a alteração desfavorável dos valores de crescimento em 2008, o intervalo de
previsão da taxa de desemprego foi revisto em alta para 5,2% a 5,3% (valor no
quarto trimestre), face a 4,8 a 4,9% nas projecções de Outubro último, esperando-se uma
atenuação gradual até 2010 (4,7% a 4,9%).
Em termos de inflação, a Reserva Federal reviu em alta o intervalo de previsão para
2008 (para 2,1% a 2,4%, valores referentes à variação homóloga do deflator do consumo
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privado no quarto trimestre) e manteve inalterado o intervalo para 2009 (1,7% a 2%). Neste
caso, o balanço dos riscos de desvio aos valores previsionais foi considerado
equilibrado. Em termos de riscos descendentes, foi apontada a possibilidade de uma
evolução menos favorável da actividade económica, pressionando em baixa os custos e os
preços. No que se refere a riscos ascendentes, aventou-se a hipótese de uma repercussão
mais forte do que antecipado da recente subida dos custos das matérias-primas sobre os
preços dos bens finais, o efeito da depreciação acumulada do dólar e uma possível alteração
das expectativas se os valores de inflação permanecerem elevados ou as recentes medidas de
política monetária forem conotadas com uma menor preocupação com a evolução do preços.

No início de Março, a Reserva Federal anunciou uma acção concertada entre bancos
centrais

do

G7

para

regularizar

os

problemas

de

liquidez

que

entretanto

ressurgiram nos mercados monetários, uma decisão semelhante à tomada em Dezembro
do ano passado.
Também nessa altura, o Presidente da Reserva Federal apelou aos bancos para
perdoarem parte das hipotecas aos devedores em risco de incumprimento. A redução
do capital em dívida poderia ser um meio mais eficaz para restaurar alguma liquidez aos
proprietários e evitar mais incumprimento e execução de hipotecas, que também acarretam
custos para as instituições financeiras.

2.2. Economia Real

De acordo com o mais recente relatório de conjuntura da Reserva Federal (designado
Livro Bege), com informação até final de Fevereiro, a economia norte-americana
prosseguiu em abrandamento no início do ano. Mais de dois terços dos distritos federais
reportaram uma desaceleração ou enfraquecimento da actividade económica em função da
perda de dinamismo dos serviços (excepto no turismo) e da indústria, mantendo-se o
comportamento negativo no sector da construção. Destaca-se ainda a evolução abaixo do
esperado da despesa de consumo na generalidade dos relatórios estaduais. No que toca à
evolução dos preços, foi referida uma pressão ascendente com origem nas matérias-primas.
Em contraste, a progressão dos salários foi descrita como modesta, a reflectir o
abrandamento da contratação de trabalhadores.

Em Janeiro, a taxa de inflação homóloga aferida pelo índice de preços no
consumidor aumentou para 4,3% (mais 0,2 pontos que no mês anterior), que constitui
um dos valores mais elevados dos últimos três anos. Verificou-se também uma nova
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subida da taxa de inflação subjacente (para 2,5%, um máximo de quase um ano), onde não
são consideradas as componentes alimentar e energética.

Os últimos dados sectoriais evidenciaram alguma recuperação da actividade nos
serviços e na indústria, embora no caso do sector da construção se tenha observado
um comportamento mais negativo:
- após vários meses em abrandamento, o índice de produção industrial reforçou o ritmo de
crescimento homólogo para 2,2% em Janeiro (mais 0,5 pontos que no mês anterior);
- nos serviços, o índice compósito ISM recuperou para um valor compatível com o
crescimento da actividade em Fevereiro (ligeiramente acima dos 50 pontos) depois de uma
descida abrupta no mês anterior (para 41,9 pontos);
- em Janeiro acentuou-se a quebra homóloga do valor da despesa em construção
(para 3,1%, em termos nominais), após vários meses de desagravamento das perdas. Este
comportamento traduziu não só a evolução mais negativa do segmento residencial mas
também o abrandamento no resto do mercado.

De acordo com o Departamento do Trabalho, a taxa de desemprego voltou a corrigir
em baixa em Janeiro (para 4,8%, 0,2 pontos abaixo do máximo de dois anos atingido em
Dezembro), com o número de desempregados a diminuir devido à saída do mercado
de trabalho, já que o emprego se apresentou em quebra. Isto mesmo foi confirmado
nos dados por estabelecimento, onde o número de postos de trabalho recuou pelo segundo
mês consecutivo, traduzindo o reforço das perdas na indústria e construção e o
abrandamento mais vincado nos serviços.

Em termos de indicadores avançados, a informação mais recente do instituto
Conference Board apontou para um enfraquecimento acrescido da actividade
económica. O índice de indicadores avançados diminuiu pelo quarto mês consecutivo em
Janeiro, tendo-se verificado uma alagamento do número de componentes em queda. Já em
Fevereiro, o índice de confiança dos consumidores recuou para um mínimo de cinco anos.

3. Japão

3.1. Envolvente Política, Social e Económica

Em Fevereiro, o Banco do Japão deixou a sua taxa de juro de referência inalterada
em 0,5%, valor que se mantém há precisamente um ano. Mais uma vez, o Banco do

Associação Empresarial de Portugal

14

Relatório Mensal de Economia

Japão referiu não ter condições para prosseguir o ajustamento em alta do
referencial, tendo justificado a decisão com a desaceleração da procura externa e o aumento
dos custos das matérias-primas.

No mesmo mês, o Governo japonês anunciou o adiamento da nomeação do próximo
Governador do Banco do Japão (cujo mandato termina a 19 de Março) por falta de
acordo com o principal partido da oposição.

Segundo o Governo nipónico, as perdas das instituições financeiras japonesas com a
crise no mercado subprime dos Estados Unidos mais do que duplicaram nos últimos
três meses de 2007, passando para 5,6 mil milhões de dólares.

3.2. Economia Real

De acordo com o último relatório de conjuntura do Banco do Japão, o ritmo de
expansão da economia japonesa tem vindo a reduzir-se devido à evolução menos
favorável do investimento em habitação e à subida dos preços das matérias-primas.
Depois do andamento bastante favorável da actividade económica na segunda metade do ano
passado, o Banco do Japão espera agora um abrandamento em face do menor dinamismo da
procura externa e do comportamento negativo do investimento em habitação, que se deverá
manter durante algum tempo.

Em Janeiro, a taxa de inflação homóloga aferida pelo índice de preços no
consumidor manteve-se em 0,7%, tendo também permanecido inalterada a variação do
indicador de inflação subjacente (em -0,1%), que exclui as componentes de alimentação e
energia.

Os dados mais recentes da despesa de consumo das famílias evidenciaram um
maior dinamismo no início do ano (variação mensal de 2,5% em Janeiro, em termos
reais, após 1,6% em Dezembro), que contrasta com a descida do indicador de
confiança dos consumidores. Em Janeiro, destacou-se sobretudo a rubrica de transportes
e comunicações (subida de 12,8%).

A taxa de desemprego nipónica situou-se em 3,8% em Janeiro, pelo terceiro mês
consecutivo. Refira-se que este valor representa um acréscimo de apenas 0,2 pontos face
ao mínimo de nove anos registado em Julho do ano passado.
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Os indicadores avançados disponíveis apontam para um abrandamento da economia
japonesa no início de 2008. O índice mensal de condições de negócio recuou abaixo da
referência de expansão (50 pontos) em Janeiro, enquanto o índice de confiança dos
consumidores atingiu um mínimo de quase seis anos em Fevereiro, o que se deverá vir a
reflectir negativamente na evolução do consumo privado.

4. Mercados e Organizações Internacionais
4.1. Mercado de Câmbios

CROSS RATES DAS PRINCIPAIS DIVISAS INTERNACIONAIS
(fecho das sessões de início e fim das semanas de Fevereiro

Sexta, 1

Dólares por

Libras por

Ienes por

Libras por

Ienes por

Euro

Euro

Euro

Dólar

Dólar

1,489

0,750

158,510

0,503

106,461

Segunda, 4

1,483

0,750

158,500

0,506

106,885

Sexta, 8

1,451

0,745

155,890

0,513

107,414

Segunda, 11

1,454

0,746

155,420

0,513

106,877

Sexta, 15

1,467

0,748

157,780

0,510

107,524

Segunda, 18

1,464

0,750

158,360

0,513

108,199

Sexta, 22

1,485

0,755

158,760

0,508

106,923

Segunda, 25

1,482

0,754

159,710

0,509

107,788

Sexta, 29

1,517

0,765

158,030

0,505

104,193

Variação (1)

2,00%

2,34%

0,06%

0,34%

-1,90%

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

No mercado de câmbios, o mês de Fevereiro ficou marcado pela apreciação do euro
para máximos históricos na cotação com o dólar e a libra ante a perspectiva de
novas descidas das taxas de juro directoras nos Estados Unidos e Grã-Bretanha,
esperando-se a manutenção dos referenciais no caso do BCE. O iene voltou a apreciar-se
de forma significativa face ao dólar (para um máximo de três anos), embora menos do
que em Janeiro, e manteve a cotação com o euro.

A variação das principais taxas de câmbio no conjunto do mês foi a seguinte: apreciação do
euro em relação à libra, ao dólar e ao iene (2,34%, 2% e 0,06%, respectivamente) e do dólar
face à libra; recuo do dólar no câmbio com o iene (1,9%).
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A progressão acentuada do euro face à libra e ao dólar foi sustentada pela
divulgação de dados económicos menos desfavoráveis na zona euro do que nos
Estados Unidos e Grã-Bretanha, embora no início do mês se tenha chegado a observar
uma correcção em baixa do euro justamente na sequência da publicação de um indicador
relativo à zona do euro. A maior resistência da economia europeia foi também apontada pelos
ministros das finanças da zona euro (após a reunião do Eurogrupo) e pelo Presidente da
Comissão Europeia, que disse não haver razões para temer uma recessão na União Europeia.
Destaca-se ainda o efeito das ordens automáticas de compra de euros após a
ultrapassagem de níveis psicológicos de resistência (0,75 libras por euro e de 1,5
dólares por euro).

No caso do iene, a subida face ao dólar justificou-se pelo crescimento acima do
esperado da economia japonesa no quarto trimestre e pela continuação do
movimento de reversão das operações de financiamento na moeda japonesa
(designadas de carry-trade) em consequência da correcção nos mercados accionistas. No
conjunto dos dois primeiros meses do ano, o iene apreciou-se 7% no câmbio com a moeda
norte-americana.

A redução da taxa de juro directora do Banco de Inglaterra no início do mês esteve
na base do comportamento negativo da libra em Fevereiro. A perspectiva de novas
descidas do referencial ditou a depreciação não só face ao euro mas também em relação à
moeda norte-americana.

4.2. Mercados Bolsistas Internacionais

Em Fevereiro observou-se uma evolução menos desfavorável dos principais índices
accionistas internacionais, depois de uma forte descida no primeiro mês do ano. Os
receios de agravamento das condições de crédito e de uma recessão nos Estados Unidos
continuaram a justificar o comportamento negativo dos mercados de acções (em particular no
sector financeiro), que verificaram alguma recuperação a meio do mês depois de o
investidor Warren Buffet ter proposto ressegurar 800 mil milhões de dólares de
dívida municipal de várias seguradoras de emissões obrigacionistas.

O índice de referência norte-americano Dow Jones Industrials (DJI) recuou pelo
quarto mês consecutivo em Fevereiro, o mesmo acontecendo com o índice tecnológico
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Nasdaq (descidas mensais de 3% e 5%, respectivamente, agravando para 7,5% e 14,4% as
perdas acumuladas no ano).
A conjuntura económica desfavorável reflectiu-se numa procura acrescida de títulos
do Tesouro dos Estados Unidos, reconduzindo a yield a 10 anos para próximo do
mínimo de 4 anos e meio atingido em Janeiro (4,53% no dia 29 de Fevereiro, após
4,62% na primeira sessão do mês).

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

14300

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

Na Europa, os índices de referência dos dois principais mercados de acções
apresentaram variações mensais pouco significativas em Fevereiro. Depois de uma
quebra superior a 15% no primeiro mês do ano, o índice alemão Dax Xetra recuou apenas
1,5% em Fevereiro. O índice inglês Ftse-100 apresentou um desempenho superior ao do
congénere alemão pelo segundo mês consecutivo (variação de 0,1% em Fevereiro e -8,9%
em Janeiro), reflectindo os dois cortes das taxas de referência do Banco de Inglaterra
(Dezembro e Fevereiro).
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Alemanha e Reino Unido
Alemanha
índice Dax Xetra
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Nota: gráfico elaborado a partir das cotações do índice no fecho de cada sessão, e não de forma contínua

Depois de quatro meses consecutivos em queda, o índice nipónico Nikkei-225
registou uma variação positiva de 0,1% em Fevereiro. A travagem das perdas traduziu
o crescimento acima do previsto da economia japonesa no quarto trimestre.

4.3. Mercados de Matérias-Primas

2006

2007

3T 07

4T 07

Jan-08

Fev-08

65,4

72,7

75,0

89,0

91,9

94,8

58

63

68

70

73

75

Alumínio (99,7% pureza)

2573

2640

2549

2445

2456

2785

Cobre

6731

7132

7717

7203

7079

7941

Chumbo

1288

2579

3138

3220

2622

3090

24126

37136

30199

29239

27775

28065

8755

14495

14923

16325

16311

17270

3266

3250

3226

2638

2364

2458

Brent (Mar do Norte)
Algodão

Níquel
Estanho
Zinco
(1)

Minério de Ferro (Fe)
77
85
85
85
141
141
Fonte: Fundo Monetário Internacional
Cotações Spot; média das cotações diárias, excepto no caso do algodão (média das cotações semanais).
Unidades: brent: dólares por barril; algodão: cêntimos de dólar (cts USD) por libra de peso (1 libra de peso equivale
a 453,6 gramas); alumínio (grau de pureza mínimo de 99,5%), cobre, chumbo, níquel, estanho, zinco: dólares por
tonelada; minério de ferro: cts USD por 1% Fe DMTU (Dry Metric Ton Unit), tendo o minério Carajas Fines (Brasil)
um conteúdo de 67,55% Fe DMTU – por exemplo, uma cotação de 77 cts USD / DMTU (Carajas) equivale a 52,01
USD / tonelada.
(1)
os preços do Minério de ferro são estabelecidos em cada ano pelas três principais empresas a nível mundial
(CVRD, Rio Tinto e BHP Militon), constituindo a referência para os restantes produtores; deste modo, as cotações
apenas variam anualmente.
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As cotações das matérias-primas voltaram a aumentar de uma forma generalizada
no mês de Fevereiro (para máximos históricos, em vários casos), reflectindo sobretudo
perturbações do lado da oferta. Prosseguiu, assim, o movimento de recuperação
verificado em Janeiro.

A cotação média do brent verificou um acréscimo de 3,2% em Fevereiro (para 94,8
dólares por barril), para o que contribuíram os problemas de oferta na Nigéria e no
Equador. Mais importante, a OPEP sinalizou que irá manter a sua produção na reunião
de Março, tendo mesmo anunciado que poderá vir a reduzi-la em caso de uma
recessão nos Estados Unidos, rejeitando os apelos de aumento da oferta por parte da
Agência Internacional de Energia. A depreciação do dólar ao longo do mês reforçou esta
perspectiva, já que os países da OPEP procuram compensar os prejuízos associados através
da restrição da oferta. Na última semana do mês, a cotação diária do crude chegou a
atingir um máximo histórico em valor absoluto (acima dos 100 dólares por barril) e
também em termos reais (acima do pico registado em 1980). A retirada das tropas turcas
do norte do Iraque no final de Fevereiro proporcionou depois uma ligeira correcção em baixa
da cotação.

No que se refere ao algodão, a cotação média aumentou 2,7% em Fevereiro,
passando para 75 cêntimos de dólar por libra de peso. De acordo com a informação
disponível, a subida do preço desta matéria-prima nos últimos meses parece estar a
ser suportada pela perspectiva de um desvio da terra cultivada pelos agricultores
norte-americanos para a produção de culturas mais rentáveis.

Em relação às cotações médias dos metais, destacam-se sobretudo os aumentos de
17,8% do chumbo (para um máximo histórico), dada a perspectiva de um aumento da
procura de baterias devido ao mau tempo, de 13,4% do alumínio (o que contribuiu para as
subidas de 4% do zinco e de 1% do níquel, ambos utilizados na sua produção) e de 12,2%
do cobre. As subidas do alumínio e do cobre foram influenciadas pela redução da capacidade
de oferta da China na sequência de tempestades de Inverno e de falhas de electricidade,
levando as cotações para perto de máximos históricos. No caso do estanho, a valorização de
5,9% esteve associada aos receios de perturbação da oferta na Indonésia e na República
Democrática do Congo.
Os dados disponibilizados pelo FMI mostraram ainda um crescimento de 65,9% do
preço do minério de ferro em 2008 (de 85 para 141 cêntimos de dólar por 1% de Ferro
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em DMTU). Recorde-se que os preços deste minério são acordados anualmente entre as três
principais empresas do sector.

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

A Comissão Europeia impôs uma nova coima à Microsoft, no valor de 899 milhões de
euros, por não cumprimento das suas obrigações previstas na decisão da Comissão
em Março de 2004. Segundo essa decisão, a Microsoft deveria ter permitido que operadores
externos à empresa tivessem contacto com documentação que lhes permitisse um total
interoperabilidade com a plataforma Windows.

Em Fevereiro, realizou-se uma reunião com vários representantes de países da UE e
o comissário para o comércio, Peter Mandelson, tendo em vista a discussão de uma
imposição mais rápida de tarifas punitivas sobre os produtos importados chineses
que evidenciassem a prática de dumping. O Comissário defendeu que apesar de todos os
casos de dumping deverem ser punidos, existem casos em que a imposição de tarifas
prejudicaria mais os consumidores do que compensaria os produtores.

A Organização Mundial do Comércio reconheceu validade à queixa conjunta dos
EUA, UE e do Canadá sobre as tarifas irregulares que a China cobra às importações
de peças de automóvel provenientes destes mercados. Esta foi a primeira vez que a
OMC emitiu um parecer contrário aos interesses chineses em resultado de uma coordenação
inédita dos países ocidentais contra práticas comerciais chinesas.
As sanções contra a China ainda irão levar o seu tempo, já que esta terá a possibilidade de
recorrer da decisão da OMC.

A União Europeia e a China concretizaram o acordo de Transporte Marítimo que
facilitará as trocas comerciais e fomentará o investimento bilateral em infraestruturas. No acordo foram também definidos os novos trâmites de segurança marítima a
cumprir para um transporte mais eficiente em termos ambientais entre as duas regiões.

O Comissário para o Comércio da UE, Peter Mandelson, deslocou-se à China para
proceder à definição de um acordo sobre o Mecanismo Prioritário de Cooperação
Económica e Comercial. Este acordo vai ser formalmente lançado na Primavera e é um dos
numerosos meios através do qual a UE deseja integrar melhor a China no sistema global de
troca, permitindo canalizar o vigoroso crescimento daquele país para metas económico-sociais
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e ambientais assim como vai garantir oportunidades para investidores e empresários
europeus.

4.5. Organizações Económicas Internacionais

O FMI voltou a sublinhar a 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 clareza na
metodologia aplicada pelas agências de rating.

Em Fevereiro, foi realizada uma reunião do G7 na cidade de Tóquio, na qual foi
discutida a acentuada desaceleração económica nos EUA e as suas eventuais
consequências ao nível do crescimento mundial e os efeitos da crise nos mercados
financeiros. No relatório resultante da reunião, o G7 refere que, desde a última reunião em
Outubro, se constata um ambiente económico bem mais pessimista e que as condições de
crédito

se

deterioraram

globalmente.

O

G7

acrescentou

que

“irá

continuar

a

acompanhar com atenção os acontecimentos, adoptando as medidas adequadas,
individual e colectivamente, para garantir a estabilidade e o crescimento das
economias”.
Deste relatório, saíram ainda alguns apelos, nomeadamente à China para que flexibilize o
yuan face às restantes moedas mundiais de forma a “reequilibrar” as relações comerciais
globais. No mesmo documento, foi registado um pedido à OPEP para que seja realizado um
reforço dos níveis de produção e da capacidade de refinação de petróleo dos seus membros,
já que os elevados preços do crude são um forte ameaça ao crescimento mundial e à
estabilidade dos preços.

Foi fundada a Comissão Africana de Energia (AFREC) que servirá como um
prolongamento para o sector energético da União Africana (UA). A AFREC tem como
objectivo a cooperação e coordenação, mas também a elaboração de um plano de acção para
os países africanos no sector da energia. Os membros fundadores deste novo órgão de
cooperação foram: Angola, Nigéria, Líbia e Argélia.

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) afirmou a
forte convicção de que a recente escalada de preços dos bens agrícolas irá continuar
durante grande parte do ano de 2008. As principais razões apontadas para este surto de
aumento nos preços das commodities (principalmente do milho, trigo, soja e açúcar) foram as

Associação Empresarial de Portugal

22

Relatório Mensal de Economia

más colheitas devido a razões meteorológicas, baixos stocks e uma procura crescente que
tem origem quer na alteração dos padrões de consumo e da capacidade aquisitiva da
população

nos

países

emergentes

mas

também

devido

à

maior

popularidade

dos

biocombustíveis.
O aumento dos preços dos bens agrícolas tem exposto populações de todo mundo a
uma perda de poder aquisitivo generalizado por via das pressões inflacionistas que
tem originado.

A Comissão Europeia propôs a criação de um código de conduta voluntário para os
fundos de investimento soberanos. A recente crise financeira expôs grandes empresas e
mesmo

grandes

bancos

privados

à

entrada

de

capitais

de

fundos

internacionais,

nomeadamente de fundos soberanos de países exportadores de petróleo (países do Golfo) ou
de grandes potências comerciais emergentes (Rússia, Singapura e China). A CE sugere, tal
como o aconselhado pelo FMI, que estes fundos sigam directivas e interesses
puramente comerciais, ignorando por completo qualquer interesse ou estratégia
nacional ou política.
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ECONOMIA NACIONAL
1. Envolvente Política, Social e Económica
Segundo a OCDE a qualidade média de vida em Portugal tem perdido terreno face à média
dos países desta organização, nos últimos anos, essencialmente devido a um crescente
diferencial de PIB per capita que tem origem numa baixa produtividade laboral.
A OCDE procedeu ainda a uma avaliação das políticas governamentais tomadas, comparandoas com as prioridades apontadas no último relatório. O primeiro objectivo que tinha sido
apontado foi melhorar a formação de capital humano, o que implicaria uma utilização
mais racional dos fundos para a educação, assim como uma avaliação das instituições de
ensino. A OCDE reconheceu o esforço português que tem vindo a ser levado a cabo nesta
área, promovendo uma gestão mais racional do sistema de ensino.
A segunda meta estabelecida pela OCDE foi reduzir as barreiras à competição em alguns
mercados. A OCDE refere que se verificaram algumas melhorias tendo em vista uma
regulação menos restritiva da concorrência nos sectores de rede (gás e telecomunicações)
mas considera os esforços claramente insuficientes.
A OCDE recomendou também uma séria reforma da legislação laboral, considerando que
nada foi feito a este respeito.
A quarta indicação da OCDE dizia respeito à continuação da reforma da Administração
Pública. A OCDE considera que Portugal fez alguns avanços nesta área. O número de
funcionários públicos diminuiu, e assistiu-se à implementação de um novo sistema de
carreiras.
A última recomendação da OCDE foi simplificar o sistema fiscal e ajustar a taxa do IRC
de forma a conseguir maior receita e diminuir a fuga fiscal. Neste campo, a OCDE
considera que o único grande avanço realizado foi a possibilidade dos contribuintes poderem
utilizar a internet na sua interacção com DGCI.

Contas Públicas

Em Fevereiro, a Comissão Europeia considerou a última actualização do Programa de
Estabilidade e Crescimento português (para 2007/2011) consistente, esperando-se que
venha a propor o encerramento do procedimento correctivo associado no próximo mês de
Maio, depois de conhecidos os dados definitivos de 2007. Para que as metas orçamentais
apresentadas venham a ser alcançadas, a Comissão Europeia apontou a necessidade de
uma efectiva implementação das medidas anunciadas e, na eventualidade do
crescimento económico ficar abaixo do esperado (o que se afigura cada vez mais

Associação Empresarial de Portugal

24

Relatório Mensal de Economia

provável, de acordo com o comissário europeu dos assuntos económicos), a aplicação de
medidas adicionais de consolidação.
Por sua vez, o Conselho Europeu referiu que os resultados orçamentais podem vir a
ser piores do que o esperado devido à incerteza relativamente à poupança do lado
das despesas e às hipóteses optimistas assumidas para a evolução da procura
interna nos anos mais distantes. Em concreto, foi referido que o esforço de consolidação
orçamental poderá não ser suficiente para que o objectivo de médio prazo seja atingido em
2010, como previsto no Programa de Estabilidade.

A Agência Nacional das Compras Públicas, tutelada pelo Ministério das Finanças,
revelou que irá lançar dez concursos públicos até ao final do primeiro semestre,
estando prevista uma poupança de 150 m.e. nos primeiros anos dos acordos
resultantes, abrangendo um conjunto de rubricas que representa uma despesa anual na
ordem dos 750 m.e.. De acordo com o Ministério das Finanças, os acordos resultantes dos
concursos públicos irão pré-qualificar os fornecedores e estabelecer as condições e os
requisitos que devem ser cumpridos no fornecimento desses bens e serviços ao Estado. Desta
forma poderão serão melhoradas as condições de fornecimento, elevando o nível de
competitividade entre fornecedores bem como o potencial de poupanças do Estado, segundo
o Ministério. Numa primeira vaga de concursos públicos, a concluir durante o primeiro
trimestre, serão abrangidas as rubricas de comunicações móveis, informática, papel e
economato, serviços de cópia e impressão, e combustíveis. A segunda vaga, a decorrer nos
três meses subsequentes, incidirá sobre as despesas respeitantes a limpeza e higiene,
vigilância e segurança, veículos, e energia.

Em Fevereiro, o ministro das Finanças reconheceu que o nível de eficiência fiscal
(aferido pela diferença entre o crescimento das receitas públicas e da actividade económica)
terá atingido um pico difícil de repetir, pelo que a margem de progressão das receitas por
esta via será menor nos próximos anos.
No início do mês, o ministro garantiu que o Programa de Reestruturação da
Administração Central do Estado está praticamente concluído.
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Estimativa de Execução Orçamental do Estado
Jan-Fev
2007

Jan-Fev
2008

variação homóloga

Receita corrente

6384,3

6508,3

1,9%

Despesa corrente

6059,4

6284,4

3,7%

324,9

223,9

-31,1%

Receita de capital

69,5

111,8

60,9%

Despesa de capital

529,6

399,9

-24,5%

Saldo de capital

-460,1

-288,1

-37,4%

Saldo de execução orçamental

-135,2

-64,2

-52,5%

Saldo corrente

Saldo primário
222,4
272,4
22,5%
valores em milhões de euros (m.e.); óptica da Contabilidade Pública s.s. – sem significado
Nota: os valores de despesa excluem gastos de anos anteriores, activos financeiros, passivos financeiros e a
transferência para o Fundo de Regularização da Dívida Pública.
Fonte: Direcção-geral do Orçamento - Boletim de Execução Orçamental

De acordo com a Direcção-geral do Orçamento, o subsector Estado acumulou um défice
de 64,2 m.e. nos dois primeiros meses de 2008, traduzindo uma redução de 52,5%
em termos homólogos. Este comportamento resultou do valor menos negativo do saldo de
capital, já que o excedente corrente diminuiu em comparação homóloga. Note-se, no
entanto, que os valores de despesa e receita de apenas dois meses do ano não são
suficientemente representativos para se poder estabelecer uma tendência quanto à
execução orçamental em 2008, sendo facilmente influenciados por factores pontuais. No
caso da despesa, acresce ainda o facto de não ser possível uma correcta comparação
homóloga devido à saída da Estradas de Portugal para o Sector Empresarial do
Estado em 2008.

Refira-se apenas a evolução de alguns dos impostos mais representativos no conjunto
dos dois primeiros meses do ano:
- Impostos directos: subida de 3,9% da receita de IRS e de 25,4% do IRC;
- Impostos indirectos: aumento de 3,3% na cobrança de IVA e quebras de 8,2% no ISP e de
43,4% no imposto sobre o tabaco.

Salienta-se ainda que o grau de execução da receita total se situou em linha com o
padrão de execução uniforme ao longo do ano (16,7%), tendo-se observado um valor
inferior ao referido padrão no caso da despesa (14,7%).

Sistema Fiscal

O grupo de trabalho parlamentar que está a analisar um pacote de leis anti-corrupção,
revelou que a criminalização do enriquecimento ilícito, a criação de uma entidade de
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prevenção da corrupção, e a obrigação de a Administração Fiscal comunicar ao
Ministério Público os casos em que se verifique discrepância entre o rendimento
declarado e o aumento do património do contribuinte consubstanciarão as principais
propostas a apresentar no âmbito da legislação anti-corrupção.

Foi publicado o diploma que tem por objectivo prevenir e combater o planeamento
fiscal abusivo. Para este efeito, criam-se novos deveres de comunicação, informação e
esclarecimento à administração tributária por parte dos promotores que aconselham,
propõem e comercializam esquemas ou actuações de planeamento fiscal, sobre as operações
que tenham como finalidade, exclusiva ou predominante, a obtenção de vantagens fiscais.

De acordo com o Plano Nacional de Actividades de Inspecção Tributária para 2008
os serviços de finanças tem por objectivo inspeccionar 139 mil contribuintes,
prevendo detectar 610 milhões em falta. O sector da construção civil, mediação
imobiliária, comércio de carros usados e as actividades artísticas serão o alvo prioritário
destas inspecções.

O secretário de Estado da Administração Local divulgou a lista das 42 câmaras
municipais que, usando a possibilidade conferida pela nova Lei das Finanças Locais,
abdicaram de parte da sua receita, reduzindo o IRS suportado pelos munícipes.
Destas 42 câmaras, 9 optaram pela percentagem máxima de redução, 5% do valor da
colecta.

Foi criado um grupo de trabalho para a implementação do Orçamento por
Programas, com o objectivo específico de preparar os programas piloto que constarão do
Orçamento do Estado para 2009.

Com o objectivo de facilitar a interacção entre cidadãos, empresas e administração fiscal,
simplificar procedimentos e optimizar os actos de alienação, possibilitou-se a utilização de
novos

meios

electrónicos

no

âmbito

dos

processos

de

execução

fiscal,

designadamente o envio por via electrónica de propostas em carta fechada para aquisição de
bens em venda coerciva.

O Conselho de Ministros aprovou a regulamentação de medidas de incentivo à
recuperação acelerada das regiões portuguesas que sofrem de problemas de
interioridade, recentemente renovadas no âmbito do Estatuto dos Benefícios Fiscais. No
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Orçamento do Estado para 2008 já se prevê que as empresas que operem nestas regiões
paguem uma taxa de IRC de 15% e que as que lá se localizem com novas instalações tenham
uma redução da taxa para os 10% durante os primeiros cinco anos de actividade. O Governo
assinala que, pela primeira vez, foi introduzido um mecanismo de revisão das áreas
beneficiárias, de acordo com critérios pré-definidos.

Juros e amortizações de empréstimos, prémios de seguro de vida, acidentes
pessoais e saúde deixaram de ser considerados despesas e foram reclassificados
como benefícios fiscais com o objectivo de a DGCI ter acesso a esta informação com vista
ao pré-preenchimento das declarações electrónicas de rendimentos.

A Comissão Europeia decidiu enviar para o Tribunal de Justiça Europeia a situação
de perdão fiscal concedida por Portugal no final de 2005, por considerar discriminatório
o tratamento fiscal do repatriamento de capitais em função da sua aplicação e entender que,
desta forma, ficou posta em causa a liberdade de circulação de capitais consagrada na União
Europeia.

Devido à legislação relativa à circulação e detenção de produtos sujeitos a imposto
especial sobre o consumo, a Comissão Europeia remeteu Portugal para o Tribunal de
Justiça por considerar que a legislação portuguesa, com o objectivo de evitar a fraude fiscal,
gera um encargo desproporcionado para os operadores, podendo, assim, funcionar como um
verdadeiro obstáculo para os operadores que pretendam entrar no mercado português.

Política Industrial e Comercial e Investimentos Públicos

Em reunião do Conselho de Ministros de 7 de Fevereiro foi aprovado um Decreto-Lei que
estabelece a definição das unidades territoriais para efeitos de organização
territorial das associações de municípios e áreas metropolitanas, para a participação
em estruturas administrativas do Estado e nas estruturas de governação do QREN.
De acordo com o Governo, “as alterações reforçam a coerência de unidades territoriais
baseadas nas NUTS III”.

De acordo com um relatório do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas,
mais de 40% dos apoios públicos concedidos ao sector agrícola no âmbito do
terceiro Quadro Comunitário de Apoio (QCA III) tiveram como destino as regiões do
Alentejo e do Ribatejo e Oeste. Estas regiões foram responsáveis por 23000 projectos
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aprovados, que envolveram globalmente um montante de investimento de cerca de 2600
milhões de euros.

O Ministro da Economia e da Inovação apresentou o Plano Nacional de Acção para a
Eficiência Energética – Portugal Eficiência 2015, cujo objectivo é o de permitir uma
redução no consumo de energia equivalente a 10% até 2015, superando a meta
estabelecida pela Directiva Europeia (8%), e o de baixar em cerca de 1% ao ano o
crescimento esperado da factura energética.
O Plano prevê a criação de 12 Programas de actuação nas várias vertentes da
eficiência energética, procurando estimular a utilização das novas tecnologias, a melhoria
de processos organizativos e a mudança de comportamentos e de valores que conduzam a
hábitos de consumo mais sustentáveis. De entre as novas medidas constam: i) um prémio de
eficiência na redução de 2,5% na tarifa de electricidade aos consumidores com menores
consumos de energia e um incentivo tarifário aos menos eficientes;
ii) a atribuição de um “Cheque Eficiência” durante 2 anos no valor de 10% ou 20% dos gastos
anuais de electricidade aos consumidores com reduções verificadas de 10% ou 20%,
respectivamente, para investimentos em eficiência energética;
iii) a criação de uma linha de crédito bonificado com 250 milhões de euros/ano para
investimentos em medidas de eficiência energética, com forte enfoque na reabilitação urbana;
iv) o lançamento de um programa para renovação de grandes electrodomésticos;
v) a criação de um regime de amortizações aceleradas para investimentos em eficiência
energética ao nível da indústria e serviços;
vi) a criação de Acordos de Racionalização de energia com a indústria;
vii) a certificação energética de todos os edifícios do Estado e o lançamento de um programa
de optimização da iluminação pública;
viii) a criação de uma frota de «táxis verdes» com reduzidos níveis de emissões;
ix) o desenvolvimento de uma plataforma inovadora de gestão de tráfego para Lisboa e Porto
utilizando tecnologia nacional.
O Plano envolve um montante de 30 milhões de euros anuais, tendo como principal
fonte de financiamento um Fundo de Eficiência Energética (73%), parcialmente
financiado pela taxa de exploração da Direcção Geral de Geologia e Energia que os
consumidores já pagam na factura eléctrica, sendo a parte restante financiada através do
QREN.
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Política Social e Laboral

Os serviços da Segurança Social procederam a mais um processo de notificação de
trabalhadores independentes (o último tinha ocorrido em Julho de 2007), no âmbito do
qual, 76 mil pessoas foram notificadas para regularizar a sua situação contributiva. O valor
total em falta é de 137 milhões de euros, a que corresponde uma dívida média de
1800 euros.

Foi publicada a regulamentação aplicável ao regime público de capitalização,
destinado à atribuição de um complemento de pensão, que prevê que as contribuições de
cada aderente, fixadas em 2%, 4% ou 6% (neste último caso apenas se o aderente tiver 50
ou mais anos) são depositadas na sua conta e integrarão um fundo autónomo, gerido,
em regime de capitalização, pelo Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da
Segurança Social, I.P.
Aquando da reforma, o aderente pode optar pela conversão do capital acumulado
numa renda vitalícia (o montante desta dependerá da esperança média de vida à data da
reforma e do saldo da conta individual), resgatar o capital acumulado (pode fazê-lo de
forma parcial, e então o capital remanescente terá de ser suficiente para permitir a sua
conversão numa renda vitalícia, considerada como complemento de pensão) ou proceder à
sua transferência para plano de filhos e de cônjuge.

De acordo com um estudo da Fidelity Internacional, em 2007, relativamente ao ano
anterior, registou-se um crescimento de 11% no número de portugueses que
efectuam descontos para um complemento de reforma.

Em balanço relativo às novas politicas sociais conclui-se que os novos subsídios criados pelo
Governo, o Complemento Solidário para Idosos e o Abono Pré-Natal, já abrangem
111 mil beneficiários, tendo neles sido dispendido um montante de 179 milhões de
euros.

Após o INE ter actualizado o “limiar de pobreza” para 366 euros /mês, o Governo procedeu
a uma actualização extraordinária do Complemento Solidário para Idosos, que passa
a ter como valor de referência 400 euros mensais. O valor médio desta prestação é de 74
euros e abrange mais de 60 mil beneficiários.
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No debate quinzenal no Parlamento, o primeiro-ministro, anunciou um investimento de
cerca de 100 milhões de euros na construção de 75 novas creches e de 760 salas
para o sistema pré-escolar nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.

Após um primeiro alerta, em Julho de 2007, o Provedor de Justiça reiterou, junto do
ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, a importância de se diminuírem os
prazos de atribuição do Rendimento Social de Inserção, sob pena de esta medida de
combate à pobreza não estar a cumprir a sua função. Sublinha Nascimento Rodrigues
que há distritos em que o tempo médio de apreciação dos requerimentos se prolonga por
períodos de cerca de um ano. Em 2007, os centros distritais de Segurança Social registaram
uma média de 4790 requerimentos de RSI por mês. No final do ano havia 111.772 famílias a
receber esta prestação, cujo valor médio é de 220 euros mensais.

Foi publicada, para entrar em vigor a partir de Março, a lei que estabelece o regime
de vínculos, carreiras e remuneração dos trabalhadores que exercem funções
públicas, e define um novo sistema de gestão dos recursos humanos subordinado a
objectivos, planos de actividades e orçamentos aprovados.
Destacam-se como princípios basilares deste novo sistema:
(i) o contrato da função pública tem um regime aproximado ao do contrato
individual de trabalho consagrado no Código do Trabalho;
(ii) a nomeação, o contrato de trabalho e a comissão de serviço são as modalidades
de vinculação adoptadas (a primeira é reservada às carreiras que assegurem funções de
defesa externa do Estado, de representação externa e de segurança e a última destina-se a
situações transitórias);
(iii) prevêem-se carreiras gerais e especiais, e opera-se a fusão do número de carreiras
existente em três: técnico superior, assistente técnico e assistente operacional;
(iv) simplifica-se a mobilidade geral, cria-se a cedência de interesse público (entre a
Administração Pública e o exterior e vice-versa) e a mobilidade interna (entre serviços,
carreiras ou categorias);
(v) consagra-se uma tabela remuneratória única e inicia-se o processo de racionalização
de suplementos.
Ainda por definir está o novo Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas
e o Estatuto Disciplinar.
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No âmbito do regime de mobilidade especial que abrange os trabalhadores da função pública
com contrato individual de trabalho foi criado um regime mais favorável de licença
extraordinária para quem solicite a colocação em situação de mobilidade especial.

Nos últimos dois anos registou-se uma redução de 39.373 no número de
funcionários públicos. O ministro das Finanças mantém o objectivo de atingir uma redução
de 75.000 até ao final da legislatura.

Terminado o prazo para apresentação de pareceres relativos ao Livro Branco das Relações
Laborais, a adaptabilidade dos horários de trabalho continua a dividir os parceiros
sociais. Defendem os sindicatos que esta questão deve ser tratada no âmbito da negociação
colectiva, e os representantes dos patrões que deverá ser decidida por acordo individual entre
empregador e trabalhador. Ainda no âmbito da revisão do Código do Trabalho, as
confederações patronais da indústria e do comércio defendem que a reestruturação
da empresa e a renovação dos seus quadros deve integrar os fundamentos
legitimadores do despedimento.

O plano de acção para 2008 da Autoridade para as Condições de Trabalho prevê a
realização de cerca de 30.000 inspecções a empresas. As empresas de construção, os
restaurantes e os call centers são os principais visados pela inspecção, que incidirá também
particularmente no combate ao trabalho não declarado.

De acordo com os dados do desemprego do IEFP referentes a Dezembro de 2007,
registavam-se, nesse mês, face a igual período de 2006, menos 42 mil pessoas a
receber subsídio de desemprego. Regras de acesso mais restritivas impostas pela nova lei
e um controlo à fraude mais eficaz justificam esta redução do número de beneficiários.

Com

base

no

inquérito

desempenharam

ao

trabalhos

emprego,
de

baixa

do

INE,

em

qualificação

2007,
(35.800)

43
ou

mil

licenciados

trabalhos

não

qualificados (7.200). Face a 2006, registou-se um aumento de cinco mil casos de não
correspondência entre as habilitações e o tipo de trabalho realizado.

Dados da Segurança Social revelam que, em 2007, os portugueses aposentaram-se em
média dois anos antes da idade legal. Os trabalhadores que se aposentaram tinham em
média 63 anos. Face a 2006, registou-se uma subida de 5,7% no número de reformas
antecipadas, sendo 129 mil o número de pensionistas com este tipo de pensão no final de
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2007. Em média, os aposentados que faleceram durante o ano passado tinham 82,7 anos e
estavam aposentados há 15,7 anos.

Na sessão de balanço do Programa Inov Jovem, o Governo anunciou que foram
apoiados no âmbito deste Programa mais de 4600 jovens em pequenas e médias
empresas (PME), dos quais 4416 já tiveram integração no mercado de trabalho.
Recorde-se que o Programa foi lançado em 2005 com o objectivo de promover a inserção de
jovens, até 35 anos com formação de nível superior em áreas chave para a inovação e
desenvolvimento sustentado das empresas.

Roberto Carneiro vai liderar uma equipa, que integrará técnicos portugueses e
especialistas internacionais da OCDE e da Comissão Europeia, que tem por missão avaliar
o Programa Novas Oportunidades na componente relativa à certificação de adultos e
activos.

Foi aprovado o regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos
públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, o qual tem como
objectivos: reforçar a participação das famílias e comunidades na direcção estratégica dos
estabelecimentos de ensino, favorecer a constituição de lideranças mais eficazes, e reforçar a
autonomia das escolas.

Foi alargado o âmbito do Programa e.escola, quer para possibilitar o acesso às novas
tecnologias da informação e comunicação aos jovens com necessidades educativas
especiais de carácter permanente, por via da atribuição de computadores adaptados, quer
para permitir que mais 250 mil potenciais beneficiários, alunos do 11.º e 12.º anos do ensino
secundário, possam, ainda durante o corrente ano lectivo, aderir e esta iniciativa.

Foi determinado, no âmbito do novo regime de entrada, permanência, saída e afastamento de
estrangeiros do território nacional, que, entre 15 de Fevereiro e 31 de Dezembro de
2008, podem ser admitidos em território nacional cidadãos estrangeiros de Estados
terceiros para o exercício de profissão subordinada, até ao limite de 8500 vistos de
residência. Deste número, 200 serão para os Açores e 130 para a Madeira.
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Sistema Monetário e Financeiro
Em Fevereiro, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) anunciou novas
medidas para a prevenção e combate ao abuso de mercado com o objectivo de
aumentar a credibilidade ao mercado e construir provas mais sólidas em caso de ilícito.
Entre as iniciativas divulgadas está a implantação de um novo sistema de vigilância de abuso
de mercado (que permite analisar a negociação em tempo real, pós-fecho e após divulgação
relevante), um novo entendimento da CMVM sobre a divulgação de informação privilegiada, a
alteração do procedimento de supervisão que difunde aos agentes de mercado as acções da
CMVM relacionadas com informação privilegiada, um novo processo de supervisão das
recomendações de investimento, e ainda a obrigatoriedade de comunicar ao mercado (e não
apenas à CMVM) as transacções sobre acções da própria empresa feitas por dirigentes ou
partes relacionadas. Foram ainda apresentadas novas recomendações para emitentes,
investidores e jornalistas sobre a análise financeira. A CMVM anunciou também que vai
reforçar os meios humanos e técnicos afectos às tarefas de prevenção, detecção e combate ao
abuso de mercado.
No mesmo mês, a CMVM e o Banco de Portugal (BdP) assinaram um protocolo
visando o reforço da cooperação entre as duas autoridades de supervisão e a
minimização de custos que afectam negativamente a competitividade do mercado
financeiro nacional, mediante a simplificação e a eliminação da duplicidade de
determinados actos de registo dos intermediários financeiros. O protocolo acolheu
ainda as implicações da transposição da Directiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros
(DMIF) e as alterações legislativas e regulamentares que resultarão das propostas de “Better
Regulation” do sector financeiro apresentadas pelo Conselho Nacional de Supervisores
Financeiros.
A iniciativa prevê um processo comum de registo dos intermediários financeiros e o
reforço da colaboração na identificação e avaliação de participações qualificadas,
bem como na apreciação dos requisitos de idoneidade e experiência dos titulares
dos órgãos de administração e fiscalização, para além da troca de informações sobre o
governo societário das entidades sujeitas à sua supervisão. O protocolo estabelece ainda
mecanismos de cooperação permanente como, por exemplo, o planeamento articulado
das acções de supervisão e a possibilidade de constituição de equipas conjuntas, estando
também previstos procedimentos de troca de informação estatística sobre emitentes,
auditores e intermediários financeiros, bem como de informação relevante para a actividade
de supervisão. Para garantir um nível adequado de protecção dos investidores face ao risco e
complexidade de produtos de natureza estruturada que, na sequência da transposição da
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DMIF, passaram a poder ser qualificados ou equiparados a instrumentos financeiros, e para
eliminar oportunidades de arbitragem regulatória face a outros produtos substitutos, o
acordo estabelece também formas de actuação e de divisão de competências entre
ambas as autoridades.
Em Fevereiro, o Banco de Portugal (BdP) enviou uma recomendação aos bancos
alertando para o cumprimento do Código do Processo Civil no que se refere aos
limites das penhoras de saldos de contas bancárias. A iniciativa surge na sequência de
diversas queixas apresentadas à Provedoria de Justiça acerca da execução das penhoras de
contas bancárias e de valores mobiliários promovidas pelo fisco. Em causa está o facto dos
bancos não respeitarem os limites legais das penhoras, congelando a totalidade das contas
bancárias dos clientes.
Noutra recomendação, o BdP comunicou ao sistema financeiro o seu entendimento
de que, em contratos de crédito com taxa de juro variável, a lei não permite que as
instituições financeiras procedam à revisão do valor do indexante que lhe está
subjacente com uma periodicidade diferente da do prazo deste. Assim sendo, em
contratos cuja taxa de juro tome como referência, por exemplo, a Euribor a 3 meses, o valor
do indexante (Euribor) apenas pode ser revisto ao fim de 3 meses.
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

Dezembro 07

4,707

4,745

4,23

4,53

Janeiro 08

4,363

4,316

3,74

4,23

Fevereiro 08

4,383

4,382

3,70

4,30

Fevereiro 1

4,356

4,330

3,73

4,21

Fevereiro 8

4,296

4,290

3,53

4,16

Fevereiro 15

4,350

4,347

3,59

4,27

Fevereiro 22

4,371

4,367

3,76

4,32

Fevereiro 29
4,383
4,382
3,70
4,30
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.
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Em Fevereiro, as taxas de juro do mercado monetário aumentaram de forma muito
ligeira em comparação de final de mês, tendo-se verificado uma reversão do
movimento inicial de descida após o BCE ter indicado que não irá reduzir as suas
taxas directoras para já. Os acréscimos foram de apenas 1 ponto base (p.b.) nas taxas
Euribor a 1 e 3 meses, de 2 p.b. no prazo de seis meses e de 6,6 p.b. nos 12 meses,
traduzindo um reforço ligeiro da inclinação da curva de rendimentos, que se apresentou
praticamente plana a partir da maturidade de um mês no final de Setembro (taxas de juro na
ordem dos 4,38%).

No mercado secundário de dívida pública nacional, as taxas de juro implícitas
diminuíram nos prazos mais curtos e aumentaram na parte final da curva de
rendimentos, embora com variações pouco significativas em ambos os casos. A yield
nacional a 5 anos registou uma descida de 4 p.b. em comparação de final do mês, passando
para 3,7%. Na maturidade dos 10 anos, a yield situou-se em 4,3% (mais 7 p.b. que na última
sessão de Janeiro).

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 Fevereiro)
Sexta, 1

Seg, 4

Sexta, 8

Seg, 11

Sexta, 15

Seg, 18

Sexta, 22

Seg, 25

Sexta, 29

11.354,40
11.477,77
11.205,41 11.084,55 11.282,34
11.313,16
10.999,09 11.077,10 10.952,58
Índice composto pelo cabaz das 20 acções mais importantes do mercado, sujeito a uma revisão semestral; 31-12-92=
3000

Em Fevereiro observou-se uma desvalorização menos acentuada do índice accionista
nacional de referência PSI-20, mas que se revelou das mais elevadas no contexto
europeu, reflectindo o comportamento negativo de vários títulos com elevado peso no índice.
Depois de uma descida de 14,3% no primeiro mês do ano, o PSI-20 recuou 1,9% em
Fevereiro, mês em que se verificou uma quebra significativa do valor transaccionado
no mercado de acções português (38,2% em variação mensal e 50% em termos
homólogos), traduzindo o afastamento dos investidores.

Dentro da carteira do PSI-20, destacaram-se as descidas de alguns títulos com
elevado peso no índice: a EDP desvalorizou-se 9% com a revisão em baixa das previsões
de resultados devido ao défice tarifário e aos custos com reformas antecipadas; o BCP
recuou 8,4% por causa do anúncio de um aumento de capital acima do esperado, e da
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revisão em baixa das perspectivas de lucro; a Jerónimo Martins perdeu 11% do seu valor
na sequência da apresentação de resultados abaixo do previsto.
No que se refere a valorizações, as mais elevadas pertenceram à Galp Energia
(11,2%, a reflectir a melhoria das previsões de petróleo explorável num poço brasileiro), à
Mota Engil (9,4%, com a atribuição de contratos no México, Angola e Peru) e à Portucel
(8,8%, a beneficiar de resultados positivos). Salienta-se ainda a subida de 5,4% na
cotação da Impresa, que será substituída pela Teixeira Duarte na carteira do PSI-20
a partir de Março, no âmbito da revisão semestral do índice.

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

06:II

06:III

06:IV

07:I

07:II

07:III

07:IV

2006

2007

Consumo Privado

1,1

0,3

1,8

1,3

1,2

1,5

1,4

1,8

1,1

1,5

Consumo Público

-0,1

-1,2

-1,8

-1,6

-0,9

0,0

0,8

1,4

-1,2

0,3

FBCF Total

0,9

-1,8

-0,3

-1,9

-1,7

0,8

5,4

8,6

-0,8

3,2

Exportações

9,4

8,1

9,3

10,1

10,1

8,2

6,0

4,4

9,2

7,1

Importações

5,8

3,0

5,2

4,3

3,7

4,8

6,2

6,8

4,6

5,4

PIB pm
1,4
0,8
1,5
1,6
2,0
1,9
1,7
2,0
1,3
1,9
Fonte: INE; Taxas de variação percentual face ao período homólogo do ano anterior; preços constantes de 2000;
valores corrigidos de sazonalidade
Nota: FBC = Formação Bruta de Capital (inclui Variação de Existências)

Os dados mais recentes para as Contas Nacionais Trimestrais, disponibilizados pelo
INE, indicam que o PIB português cresceu 2%, em termos reais, no último trimestre
de 2007 face ao período homólogo, acelerando em relação ao trimestre anterior (1,7%).
Em termos de evolução em cadeia e comparando com a evolução nula do trimestre
anterior, o PIB registou uma variação de 0,7% (dados corrigidos de sazonalidade).
Na óptica da despesa, o andamento positivo do produto no final de 2007 foi explicado
totalmente pela expansão da procura interna. Verificou-se um aumento do consumo
privado (1,8%) e do consumo público (variação de 1,4%, rubrica em contínua aceleração no
ano de 2007. O principal destaque vai para a continuação da assinalável expansão da
componente do investimento, que neste trimestre, foi a rubrica com crescimento mais
significativo (cerca de 8,6% em termos homólogos). A FBCF em construção registou um
vigoroso crescimento de 6,5% (o valor mais elevado desde 2001), reforçando os sinais já
positivos do terceiro trimestre. No entanto, foi a FBCF em material de transporte
(especialmente aeronaves) que voltou a distinguir-se como a componente mais relevante do
investimento, aumentando 34,2% Este reforço da recuperação do investimento vem

Associação Empresarial de Portugal

37

Relatório Mensal de Economia

compensar o agravamento da procura externa líquida (-1,4%), ajudando a suster o
crescimento do PIB no último trimestre do ano transacto.

No conjunto do ano, a intensa melhoria do contributo da procura interna mais que
compensou a desaceleração da procura externa líquida face a 2006, determinando
uma taxa de variação média (tvm) do PIB de 1,9% em termos reais, mais 0,6 p.p. que
no ano anterior. A procura interna foi mais dinâmica, crescendo 1,6% (tinha sido 0,3% em
2006), contribuindo para 1,8 p.p. do crescimento do PIB. Os dados do INE apontam para
uma aceleração, em termos reais, do consumo privado, passando de 1,1% no ano
passado para 1,5% em 2007. O consumo público também recuperou em 2007,
transitando da tvm de -1,2% em 2006 para 0,3%. Não obstante estas evoluções
positivas, o contributo da procura interna aumentou, essencialmente devido à forte
recuperação do investimento. O investimento cresceu 3,2% em volume em relação
ao ano anterior, tratando-se de uma melhoria evidente comparativamente com a
variação de -0,8% de 2006. Realce-se que esta rubrica não evoluía positivamente há cerca
de cinco anos (exceptuando 2004). O grande contributo para a melhoria constatada foi dado
pela FBCF em material de transporte, que aumentou 6,9% em volume neste último ano,
quando tinha sido 1,4% em 2006. É também digna de realce a evolução da FBCF em
construção, que apesar de se manter em evolução negativo (-0,1%), após anos de
diminuições consecutivas, iniciou uma intensa recuperação a partir do segundo semestre. A
FBCF em máquinas e equipamentos (excepto material de transporte) manteve a taxa de
crescimento mais elevada (10,4%) embora se tenha verificado uma desaceleração face ao
ano anterior (14,6%).
A procura externa líquida teve um impacto marginalmente positivo de 0,1% no
crescimento do PIB. Este facto é explicado pela contínua desaceleração que
caracteriza as exportações de bens e serviços desde finais de 2006 (a tvm passou
de 9,2% para 7,1%). Assistiu-se também a um reforço no crescimento das
importações, passando de 4,6% em 2006 para 5,4%.

Em termos nominais, o saldo da balança de bens e serviços (medido em percentagem do PIB)
melhorou,

passando

de

-8%

em

2006

para

-7,2%

no

ano

transacto.

Apesar

do

desagravamento do saldo da balança de bens e serviços, a necessidade de financiamento da
economia portuguesa manteve-se em -8,6%, devido à degradação do saldo dos rendimentos
primários.
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Na óptica da produção, registou-se um andamento misto dos ramos produtivos em
2007. O VAB da indústria foi um dos agregados que mais contribuiu para o crescimento do
VAB total, registando variação média em volume de 3% em 2007. Esta evolução esteve
associada ao aumento de vendas para o mercado interno, já que as exportações
desaceleraram. O VAB das actividades financeiras e imobiliárias desacelerou em termos reais,
passando para 2,4% quando era 4,4% no ano precedente. O sector da agricultura e pescas,
contribuiu negativamente para a evolução do PIB em 2007, depois de em 2006 ter tido uma
evolução positiva muito elevada (8,5%), o VAB deste agregado decresceu 3,8% em termos
reais. Por outro lado, o VAB do ramo do Comércio, Restaurantes e Hotéis acelerou, crescendo
2,5% em volume em 2007, assim como o dos Serviços que passou de 0,3% em 2006 para
1,6%. O VAB da Construção, regressou a uma tvm positiva de 0,1% após cinco anos
consecutivos a penalizar o crescimento do PIB.

O indicador de clima económico do INE – indicador compósito que sintetiza a informação
qualitativa referente aos principais ramos de actividade – estabilizou em Fevereiro,
mantendo o valor mínimo desde Março do ano passado. Este indicador continua abaixo
da sua média de longo prazo.
Em termos de indicadores sectoriais, a evolução foi mista: apenas os indicadores
referentes ao comércio e serviços apresentaram deteriorações.
O indicador de confiança da indústria transformadora apresentou uma ténue
melhoria nos dois últimos meses, 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 à
procura global e sobretudo devido às perspectivas de produção. Realce-se, no entanto, que as
expectativas dos empresários em relação à evolução dos stocks sofreram uma significativa
deterioração. O indicador de confiança para a Construção e Obras Públicas reforçou o
movimento de recuperação que iniciara em Janeiro, aproximando-se do máximo dos
cinco anos precedentes que fora registado em Outubro. O comportamento do
indicador resultou apenas da melhoria das perspectivas de emprego.
Em Fevereiro, o indicador de confiança do Comércio agravou-se novamente, ainda
que de uma forma ligeira, contrariando o vigoroso processo de recuperação iniciado
em Setembro. O comércio por grosso foi o principal responsável pelo andamento neste
indicador (novo mínimo desde Julho de 2006) apesar do indicador do comércio a retalho
também ter registado um agravamento.
Tanto o indicador de confiança da Construção como o do Comércio permanecem
ainda abaixo da sua média de longo prazo.
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Quanto ao indicador de Confiança referente aos Serviços, demonstrou uma
deterioração, pelo terceiro mês consecutivo. Todas as componentes deste indicador
apresentaram um comportamento negativo no mês em análise.

3.2. Procura Interna

Os indicadores de consumo apresentaram indicações mistas nas suas várias
rubricas. O investimento continuou a demonstrar uma forte dinâmica apesar de
alguns indicadores colocarem agora em causa a sustentabilidade desta recuperação.
3.2.1 Consumo
Fonte 07: II 07: III
Indic. Confiança dos Consumidores

(1)

Venda de automóveis não comerciais
Importações de bens de consumo

(2)

Procura interna de bens de consumo

(1)

Volume de negócios do comércio retalho

(3)

07:IV Out-07 Nov-07 Dez-07 Jan-08 Fev-08

INE

-32,90

-34,43

-37,97

-36,78

-37,90

-39,23

-41,43

-42,53

BdP

0,40

9,53

10,40

10,14

8,25

12,81

9,58

-

INE

7,64

9,47

6,36

7,83

6,18

5,07

-

-

INE

-21,00

-21,00

-21,00

-20,33

-26,00

-23,00

-26,00

-18,00

INE

0,13

0,47

0,10

1,00

0,50

-1,20

2,70

-

(4)

Crédito ao consumo
BdP
11,53
12,35
13,70
13,30
14,10
13,70
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

-

Os mais recentes dados estatísticos mostram-se algo contraditórios relativamente à
evolução recente do consumo privado. O Indicador coincidente do Consumo Privado do
BdP abrandou pelo sétimo mês consecutivo, passando de uma tvh de 0,4% para 0,1%.

Os dados para o Volume de Negócios no Comércio a Retalho (deflacionados e
corrigidos dos dias úteis) demonstram, pelo contrário, uma recuperação, em termos
homólogos, de 2,7% acelerando 3,9p.p. face à taxa constatada no mês anterior. A
evolução do primeiro mês de 2008 vem atenuar um pouco o movimento de desaceleração que
se assistiu nesta componente ao longo de maior parte do ano de 2007. A despesa em
produtos alimentares, bebidas e tabaco recuperou, em termos homólogos, passando de 1,5% no mês passado para 5,5%. A despesa em produtos não alimentares também
recuperou, já que a sua variação homóloga no mês de Dezembro foi de -0,6% e este mês foi
de 0,6%
Por sua vez, o indicador de consumo de bens de consumo corrente também acelerou
ligeiramente face ao mês precedente, passando de uma tvh de 1,5% para 1,7%.
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Em Janeiro de 2008, o volume de negócios nos serviços registou uma taxa de variação
homóloga de 5,7%, acelerando 0,2 pontos percentuais relativamente ao mês anterior.

Finalmente, quanto aos indicadores prospectivos de consumo privado, o indicador
de confiança dos consumidores, em Fevereiro, adensou o processo de agravamento
que tem vindo a ser verificado desde Novembro de 2006, novamente em virtude do
contributo negativo de três das suas quatro componentes. Com efeito, este indicador
registou um novo valor mínimo desde Junho de 2003. O maior contributo para esta
evolução negativa foi novamente fornecido pelas expectativas quanto à situação
económica e financeira do país. As perspectivas quanto à situação financeira do
agregado familiar atingiram o valor mínimo de toda a série estatística (iniciada em
Junho de 1986). As perspectivas dos agentes económicos quanto ao nível de
desemprego nacional persistem em agravar-se, 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 se afastaram do
mínimo histórico registado em finais de 2007.

3.2.2 Investimento
Fonte 07:II

07:III 07:IV Set-07 Out-07 Nov-07 Dez-07

Indicador de FBCF

INE

-0,77

6,10

5,40

4,20

11,00

-

Vendas de veículos comerciais

BdP

46,96

-17,84

-8,47

-18,61 -12,84

-8,72

-3,84

-20,17

(1)

2,60

1,00

Jan-08

INE

15,35

21,36

15,93

14,79

20,85

16,04

10,88

-

Índice produção bens de investimento

INE

2,54

0,58

1,56

-0,18

4,49

0,03

0,15

-0,43

Vendas de cimento

BdP

-3,77

1,70

11,13

0,40

15,30

8,80

9,30

-10,60

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

BdP
INE

-5,17
9,17

-2,95
8,87

-0,97
8,63

-5,74
8,80

-0,82
8,80

-3,33
8,60

1,24
8,50

-3,11
-

BdP

7,57

8,07

10,23

8,40

9,10

10,50

11,10

-

Importações bens de investimento

Crédito às sociedades não financeiras

(2)

Valor de obras públicas adjudicadas (3)
BdP 42,19 38,88 26,64 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 continuou a apresentar, no quarto trimestre de
2007, uma recuperação. Este indicador continuou a apresentar uma evolução
positiva e em forte aceleração no mês de Dezembro (ritmo de crescimento mais que
duplicou face ao mês precedente).
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Não obstante, realce-se o facto das importações de bens de investimento terem abrandado e
de, já em Janeiro, se ter verificado um desempenho negativo no índice de produção de bens
de investimento. Também os indicadores de vendas de veículos comerciais, vendas de
cimento tiveram evoluções negativas no primeiro mês do ano. Considerando estes últimos
indicadores e tendo em conta o cenário de crise nos mercados financeiros e de sério
abrandamento económico da maioria das economias internacionais, é necessário encarar com
reservas a perspectiva de manutenção dos sinais positivos que têm sido verificados no
investimento.
Em relação ao investimento em construção e obras públicas, os indicadores
quantitativos apresentaram uma quebra de 3,1%. A tvh do índice de produção na
construção retornou interrompeu desta forma os resultados positivos que vinha a apresentar
nos últimos meses de 2007. 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)
acentuaram o seu movimento de recuperação iniciado em Janeiro, aproximando-se do
máximo dos cinco anos precedentes que fora registado em Outubro. As grandes obras
públicas, cujo investimento ascende a quase 40 mil milhões de euros em 10 anos, serão a
principal fonte de crescimento do sector nos próximos tempos.
3.3. Comércio Internacional
Resultados Globais
Jan-Dez 06

Jan-Dez 07

∆07/06

Saída (Fob)

34.511,1

37.402,0

8,4%

Entrada (Cif)

53.100,3

56.758,3

6,9%

Saldo

-18.589,2

-19.356,3

-4,1%

65,0%

65,9%

-

26.722,4

28.677,4

7,3%

Total

Taxa de Cobertura
União Europeia a 27
Expedição
Chegada

40.155,3

42.809,4

6,6%

Saldo

-13.432,9

-14.132,0

-5,2%

66,5%

67,0%

12,0%

Taxa de Cobertura
Países Terceiros
Exportação

7.788,6

8.724,6

Importação

12.945,0

13.948,9

7,8%

Saldo

-5.156,4

-5.224,3

-1,3%

60,2%

62,5%

-

Taxa de Cobertura
(em milhões de euros)
Fonte: INE
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No cômputo geral do ano de 2007, o défice comercial de Portugal fixou-se em
19356,3 milhões de euros, um montante que representa um agravamento de 4,1%
face período correspondente no ano anterior. Desde Janeiro até Dezembro, as saídas
registaram um aumento de 8,4% e as entradas de 6,9%, justificando assim a melhoria de 0,9
p.p. na taxa de cobertura. Considerando apenas o último trimestre do ano, verificamos que as
saídas de bens cresceram cerca de 4,3% e as entradas 10,6%, penalizando a performance
até positiva verificado no primeiro semestre. O segundo semestre de 2007 veio inverter a
evolução positiva do saldo comercial face aos períodos homólogos de 2006.

Progredindo para uma análise do comércio internacional por grandes categorias económicas,
deve ser realçado que em 2007 a componente dos Combustíveis e lubrificantes registou uma
quebra tanto nas entradas como nas saídas (2,9% e 16,8% respectivamente). Realce-se
ainda o forte crescimento de 13,5% verificado nas entradas no segmento dos produtos
alimentares e bebidas face ao período homólogo. As entradas de fornecimentos industriais
também tiveram um crescimento assinalável em 2007 (9,5%). Quanto às saídas poderemos
destacar novamente os produtos alimentares que aumentaram 16,4% e as de fornecimentos
industriais que, por sua vez, cresceram 13% em relação ao ano precedente.
Segundo os dados preliminares de 2007 do Comércio Internacional, os países da Comunidade
Europeia pesavam cerca de 75% das trocas comerciais internacionais portuguesas. Em 2007
assistiu-se a um aumento do peso dos países terceiros de 0,3 p.p. face a 2006.

3.4. Conjuntura na Indústria

Em Janeiro registou-se o terceiro mês consecutivo de quebra homóloga do índice de
produção industrial, que se agravou para 1,6% (mais 0,4 pontos que no mês anterior).
A deterioração do índice traduziu o abrandamento significativo da produção na
indústria transformadora (de 3,1% para 0,5%), sobrepondo-se à atenuação da quebra
no ramo de electricidade, gás e água (de -22,4% para -14,1%). Em termos de variação
média anual, o crescimento do índice geral de produção reduziu-se para 1,3% (menos 0,6
pontos que em Dezembro).
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ÍNDICES DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
(Variação homóloga, %)
10

INDÚSTRIA
TRANSFORMADORA

8
6
4
2
0
-2

INDÚSTRIA GERAL

-4
-6
-8

Jan-08

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

-10

O detalhe por agrupamentos industriais revelou quebras homólogas de produção
nas indústrias de bens de consumo e de bens de investimento (taxa de variação
homóloga - tvh - de -3,2% e -0,4%, respectivamente, após 3,3% e 0,1% em Dezembro), em
paralelo com uma redução do crescimento nas indústrias de bens intermédios (1,3
pontos, para uma tvh de 3,1%). Apenas o agrupamento da energia verificou uma melhoria de
comportamento face a Dezembro, com a descida homóloga a atenuar-se para 11,2% (menos
8,8 pontos que em Dezembro). O comportamento em média anual caracterizou-se por um
agravamento da perda no agrupamento da energia (para 10,6%) e uma desaceleração no
resto das indústrias.
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ÍNDICE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
06: IV

07: I

07: II

07: III

07: IV

Nov-07

Dez-07

TVH

TVM 12m

Índice Geral

4,3

4,2

1,7

1,5

0,4

-1,6

-1,2

-1,6

1,3

Industria Extractiva

-9,8

8,0

5,5

8,9

17,6

15,9

14,5

12,3

10,4

Jan-08

Ind. Transformadora

2,5

4,6

3,6

2,4

3,3

0,8

3,1

0,5

3,0

Electric., Gás, Água

18,2

1,5

-11,3

-5,0

-18,4

-19,5

-22,4

-14,1

-11,0

Por grandes agrupamentos:
Bens de Consumo

1,9

3,0

1,1

-0,6

2,8

-1,4

3,3

-3,2

1,0

Bens Intermédios

3,0

6,2

5,9

5,8

6,0

5,1

4,4

3,1

5,6

Bens de Capital

1,0

5,9

2,5

0,5

1,1

-0,2

0,1

-0,4

2,2

14,6

-0,1

-10,0

-5,3

-18,9

-21,1

-20,0

-11,2

-10,6

Energia

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

Atendendo à divisão da indústria transformadora em subsectores, os dados actuais
permitem destacar, quanto a comportamentos negativos:
(i) a manutenção da contracção nas indústrias de curtimenta e calçado (tvm 12m de -4,9%
em Janeiro), de têxteis (-5,6%), de máquinas e equipamento (-0,4%), de produtos
petrolíferos (-8,9%) e de pasta e papel (-0,4%); a quebra de produção nas indústrias do
tabaco (tvm 12m de -2,1% em Dezembro, último mês com informação disponível, após 0,9%
em Novembro);
(ii) o abrandamento da produção nas indústrias de material de transporte (de uma tvm 12m
de 8,4% em Dezembro para 6,3% em Janeiro), de madeira e cortiça (de 2,3% para 1,7%),
de equipamento eléctrico e óptica (de 14,5% para 13,5%) e alimentares (de 5,1% para
3,5%).

Quanto a comportamentos positivos, salienta-se:
(i) a aceleração da produção nas indústrias do vestuário (de uma tvm 12m de 1% em
Novembro para 2,1% em Dezembro, último mês com informação disponível), de minerais não
metálicos (de 2,6% em Dezembro para 2,7% em Janeiro), de reciclagem (de 4,2% para
5,5%), de produtos metálicos (de 2,6% para 3,8%) e de mobiliário (de 1,1% para 2,6%);
(ii) a manutenção do andamento positivo nas indústrias de produtos químicos (tvm 12m de
2,7% em Janeiro), de borracha e plásticos (9,1%) e metalúrgicas de base (4%).
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PRODUÇÃO E PROCURA NA INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
Média Móvel de 3 meses - s.r.e.
20
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0
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Ago-05
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Dez-04

Out-04

Ago-04

Jun-04

Abr-04

Fev-04

-50

Já em Fevereiro, o inquérito de conjuntura à indústria transformadora evidenciou
uma normalização das apreciações sobre a produção corrente, os stocks de
produtos acabados e a procura externa após valores anormalmente baixos no
primeiro mês do ano (sobretudo nos dois primeiros casos), que terão reflectido a súbita
deterioração da confiança nos mercados financeiros internacionais. Apesar da
recuperação, as avaliações situaram-se abaixo dos valores de Dezembro, sugerindo a
continuação da desaceleração no ramo, ainda que atenuada pela tendência de
melhoria gradual da procura interna, que continuou a ser indicada pelos industriais.

De acordo com a desagregação dos dados por tipo de bens produzidos, a recuperação das
apreciações sobre a produção corrente, os stocks de produtos acabados e a procura
externa em Fevereiro teve origem nas indústrias de bens de consumo e de bens
intermédios, tendo-se assistido a um recuo das referidas avaliações no caso das indústrias
de bens de equipamento. Relativamente ao andamento da procura interna, destaca-se
a acentuada melhoria das indicações por parte das indústrias de bens de consumo, o
que permitiu contrariar a deterioração registada nas indústrias de bens intermédios e de bens
de equipamento.

O índice de volume de negócios da indústria reforçou o ritmo de crescimento
homólogo no mês de Janeiro (1,5 pontos, para uma tvh de 6,1%), em reflexo da
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aceleração dos preços à saída de fábrica, mas em média anual manteve-se a
tendência de abrandamento das vendas (tvm 12m de 5,3%, face a 5,5% em Dezembro).
A melhoria do andamento homólogo resultou da recuperação das vendas no
mercado externo (tvh de 3,8%, após -1% em Dezembro), tendo-se mantido praticamente
inalterada a progressão no mercado doméstico (7,5%). Em termos de variação média anual,
contudo, a aceleração do mercado nacional (de 5,7% para 5,9%) voltou a contrastar com a
perda de dinamismo das vendas no exterior (de 5,2% para 4,4%).

Por agrupamentos, os dados de Janeiro evidenciaram uma redução do ritmo de
crescimento homólogo das vendas nas indústrias de bens de consumo (de 4,2% para
1,4%) e uma aceleração nos demais agrupamentos (para 4,5% nos bens intermédios,
8,5% nos bens de investimento e 25,6% na energia). A forte aceleração homóloga nas
indústrias da energia reflectiu-se numa atenuação mais vincada da descida em variação
média anual, que foi já insignificante em Janeiro. Todos os demais agrupamentos
continuaram a registar variações positivas, mas em abrandamento.

Em termos prospectivos, destaca-se a subida da avaliação da produção prevista
para o máximo de quase um ano no inquérito à indústria transformadora de Janeiro,
sugerindo uma melhoria da actividade do ramo nos próximos meses. No caso dos
preços de venda, as indicações dos industriais apontaram para uma desaceleração.
ÍNDICE DE EMPREGO INDUSTRIAL
(Variação homóloga, %)
1
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Em Janeiro assistiu-se a um reforço da quebra homóloga do índice de emprego
industrial (0,7%, mais 0,6 pontos que em Dezembro), o que acontece pela primeira vez
desde Novembro de 2006. Em média anual, contudo, continuou a observar-se uma
atenuação do ritmo de perda (0,1 ponto, para 1,2%). Tendo em conta a evolução similar
do índice de horas trabalhadas em média anual, a ocupação laboral da indústria permaneceu
estável.

3.5 Preços
06: IV 07: I 07:II 07:III 07:IV Nov-07 Dez-07 Jan-08 Fev-08 tvm 12m
IPC Total

2,5

2,4

2,5

2,2

2,7

2,8

2,7

2,9

2,9

2,5

IPC Bens

2,5

2,3

2,3

1,7

2,5

2,7

2,5

2,5

-

-

IPC Serviços

2,6

2,6

3,1

3,0

3,0

3,0

3,1

3,5

-

-

Fontes: INE; Banco de Portugal
Taxas de variação percentual face ao período homólogo do ano anterior, salvo outra indicação

Em Fevereiro, o IPC registou uma variação em cadeia nula. A taxa de variação
homóloga (tvh) manteve-se nos 2,9% que é o valor mais elevado dos últimos 16
meses. A taxa de variação média dos últimos 12 meses manteve-se em 2,5%.

Em relação ao quadro evolutivo dos preços em Janeiro (último mês com informação
mais completa), a tvh do IPC de 2,9%, foi superior em apenas 0,4 p.p. ao indicador
da inflação subjacente (medido pelo índice total excepto produtos alimentares não
transformados e industriais energéticos). A evolução da inflação de Janeiro foi
caracterizada por uma evolução mista nas suas diversas componentes. Os preços dos
bens alimentares não transformados sofreram uma nova quebra, desta vez de 1,4%, mas
observou-se um aumento dos preços dos bens energéticos mais intenso que em meses
anteriores, aumentando 0,3 p.p. face ao mês anterior, para uma tvh de 9,4%. Relativamente
às rubricas da inflação subjacente, constatou-se um crescimento de 0,7 p.p. na tvh dos bens
alimentares transformados (atingindo os 6,9% neste mês). Os preços dos bens industriais
não energéticos, estes reduziram o seu ritmo de crescimento (tvh de 0,1%), enquanto que os
dos serviços aceleraram 0,4 p.p., atingindo os 3,5% em Janeiro.
O hiato entre a taxa de inflação subjacente de Portugal e da zona euro aprofundouse, transitando para os 0,8 p.p. neste mês. Este resultado foi ainda atenuado 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 0,6 p.p. No entanto, assistiu-se a
um movimento de reforço do diferencial verificado entre a evolução dos preços dos bens
alimentares transformados entre Portugal e na zona Euro para cerca de 1,6 p.p.
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Para os próximos meses, espera-se que as pressões na procura de bens energéticos
e agrícolas (principalmente cereais) continue a forçar os produtores a rever os
preços dos seus produtos em alta.

O indicador de competitividade-custo para a economia portuguesa (calculado com
base nos custos laborais por unidade produzida) avançou perto de 1% durante o
último trimestre de 2007, voltando a acelerar após as subidas de 0,53% no segundo
trimestre e de 0,25% no terceiro, facto que indicia um agudizar do ritmo de perda da
competitividade-custo da economia nacional no período em análise.
Esta evolução em cadeia é explicada essencialmente pela crescente apreciação do
euro face

às principais divisas, dado

que os custos laborais unitários até

abrandaram o seu ritmo de crescimento.
Em termos homólogos, o mesmo indicador acelerou pelo sexto período consecutivo, passando
de uma taxa de crescimento de 1,13%, no trimestre anterior, para 2,06%, no último
trimestre de 2007. Esta evolução resulta também do percurso ascendente dos custos
unitários relativos, que passaram de uma variação de 0,3% para 0,42% (apresentando o
crescimento mais vigoroso desde 2003) mas é explicado essencialmente pelo forte
agravamento da componente cambial (1,63% face aos 0,83% anteriores).
A intensa aceleração em termos homólogos no final do ano veio reforçar a tendência
de crescimento que já era visível no indicador de competitividade-custo no cômputo
do ano transacto. Foi registada uma variação média anual de 1,25% (que compara
com

-0,29%

em

2006).

Os

dados

apontam,

assim,

para

uma

perda

de

competitividade-custo da economia nacional durante o ano transacto, contrariando
a evolução positiva anterior.
Relativamente à evolução esperada para este ano, as previsões para Portugal da Comissão
Europeia apontam para uma aceleração nos salários nominais mas que conjugada com um
crescimento na produtividade do trabalho mais favorável que a média da UE-15, permitiria a
Portugal ganhar alguma competitividade face a alguns dos seus concorrentes comerciais. No
entanto, superadas as barreiras de resistência técnica e confrontando a política
monetária da FED e do BCE perante o actual cenário de crise, as perspectivas para o
comportamento cambial em 2008 indiciam que este deverá contrariar o efeito
esperado dos custos laborais unitários relativos em Portugal.
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Indicador de Competitividade-Custo e Custos Laborais Unitários Relativos (1999 =
100)
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Nota: um aumento (descida) do índice significa uma apreciação (depreciação) real e, consequentemente, uma perda (ganho) de
competitividade-custo.

Nota: um aumento (descida) do índice significa uma apreciação (depreciação) real e, consequentemente, uma perda
(ganho) de competitividade-custo.
O indicador de competitividade-custo é elaborado pela Comissão Europeia e incorpora os custos laborais unitários
relativos de Portugal (total da economia) calculados face aos vinte e três principais parceiros comerciais (restantes
países da UE15 mais os EUA, Canadá, Japão, Suíça, Noruega, Austrália, Nova Zelândia, México e Turquia).

3.6. Conjuntura de Pagamentos com o Exterior

Balança Corrente
Mercadorias

2004

2005

Jan-Dez 06

Jan-Dez 07

∆

-11.112

-14.483

-14.599

-15.238

4,4%

-15.043

-16.761

-16.629

-17.237

3,7%

Serviços

4.015

3.838

4.893

6.231

27,3%

Rendimentos

-2.926

-3.834

-5.366

-6.906

28,7%

Transferências Correntes

2.841

2.274

2.503

2.674

6,8%

Balança de Capital

2.231

1.740

1.260

2.038

61,7%

Balança Financeira

9.555

13.582

12.013

15.414

28,3%

Investimento Directo

-4.444

1.517

3.079

-1.496

s.s.

De Portugal no exterior

-6.318

-1.671

-2.796

-5.185

85,4%

Do exterior em Portugal

1.874

3.188

5.875

3.689

-37,2%

29

-1.191

2.645

9.629

264,0%

-10.937

-15.975

-6.662

-9.998

50,1%
110,9%

Investimento de Carteira
Activos
Passivos

10.966

14.784

9.306

19.627

Outro Investimento

12.509

11.990

4.626

5.877

27,0%

Activos

837

-324

-14.573

-9.784

-32,9%

11.672

12.314

19.199

15.661

-18,4%

-72

-164

-257

691

s.s.

1.533

1.431

1.919

713

-62,8%

-674

-838

1.326

-2.214

s.s.

Passivos
Derivados Financeiros
Activos de Reserva
Erros e Omissões
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dados provisórios expressos em milhões de euros (m.e.)
Fonte: Banco de Portugal
Nota prévia: a análise evolutiva das várias rubricas da Balança de Pagamentos deve ser feita com especial cautela,
atendendo ao carácter provisório dos dados e à disparidade de valores da componente “erros e omissões” nos
períodos em confronto, esperando-se a sua redução e redistribuição pelas outras componentes da Balança de
Pagamentos.

Segundo informação preliminar do Banco de Portugal, o défice da balança corrente
nacional aumentou pelo quarto ano consecutivo em 2007 (4,4%, para 15238 m.e.), o
que, em termos de percentagem no PIB,1 significou uma estabilização face ao valor
de 2006 (9,4%). A evolução do saldo corrente foi determinada pelo agravamento do défice
das balanças de rendimentos e mercadorias (em 1540 e 608 m.e., respectivamente), que
contrariou a subida dos excedentes das balanças de serviços (1338 m.e.) e transferências
correntes (171 m.e.).

Na Balança de Capital, o saldo excedentário aumentou quase 62% face a 2006 (para
2038 m.e.), traduzindo a evolução líquida dos fundos comunitários.
O défice agregado das balanças corrente e de capital verificou um decréscimo de 1% em
2007, passando para 13200 m.e.

Esta descida das necessidades de financiamento da economia não ficou reflectida na
Balança Financeira (que observou um aumento de 28,3% 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 ao reforço do excedente das componentes de
investimento de carteira e de “outro investimento”, mais do que compensando a quebra do
investimento directo líquido.

1

Foi utilizada a série do PIB apresentada no reporte dos défices excessivos de Outubro de 2007 para calcular o rácio.
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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.dgo.pt (Direcção-Geral do Orçamento – Ministério das Finanças)
www.imf.org (Fundo Monetário Internacional)
www.ine.pt (Instituto Nacional de Estatística)
www.oecd.org (Organização para o Crescimento e Desenvolvimento Económico)
www.portugal.gov.pt/ (Portal do Governo)
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