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Destaque:
Economia Internacional
O FMI prevê (…) que neste ano, a economia da zona do euro cresça 1,4% (…) (pag.5)

Os dados mais recentes divulgados para a zona do euro indicam uma inversão da
evolução desfavorável da produção industrial dos últimos meses. (pag.9)

Os resultados mais recentes dos inquéritos realizados aos consumidores e às
empresas (…) apontam para a continuação do movimento de descida do indicador
de clima de confiança dos agentes económicos na zona do euro (…) (pag.11)

A Reserva Federal procedeu a uma nova descida das suas taxas de juro de
referência (…) (pag.11)

Os sinais fornecidos pelos indicadores avançados mais recentes (…) voltaram a
revelar-se

desfavoráveis,

apontando

para

um

enfraquecimento

acrescido

da

actividade económica [nos EUA]. (pag.14)

O euro apreciou-se pelo terceiro mês consecutivo em relação ao dólar e a libra (…),
atingindo novos máximos históricos (…) (pag.17)

A generalidade dos principais índices accionistas internacionais prosseguiu em
perda no mês de Março (…) (pag.18)

Em Março assistiu-se a uma nova subida generalizada dos preços médios das
matérias-primas (…) (pag.21)

Para os analistas do FMI, perspectiva-se uma recessão ligeira nos EUA em 2008,
seguindo-se uma recuperação moderada em 2009. (pag.24)

(…) o FMI aconselhou os países que tiverem margem orçamental, para efectuarem
políticas fiscais contra-cíclicas (…) (pag.25)
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Economia Nacional
Segundo o relatório do FMI, World Economic Outlook, a economia portuguesa
deverá crescer 1,3% em 2008 (…) (pag.26)
(…) o Governo anunciou que o valor do défice orçamental em 2007 (…) foi de 2,6%
do PIB, valor 1 ponto abaixo do orçamentado e 1,3 pontos inferior ao registado em
2006. (pag.26)

O Governo aprovou em Conselho de Ministros uma Proposta de Lei que reduz a taxa
normal de IVA de 21% para 20% (…) (pag.28)

Portugal foi o primeiro país a afirmar-se como membro da Iniciativa de Energia do
MIT (…) (pag.31)

(…) o Conselho de Ministros decidiu reforçar os Programas Inov-Jovem e InovContacto (…) (pag.32)

O Governo já deu a conhecer a sua proposta para a nova tabela salarial única da
Função Pública (…) (pag.33)

Em Março assistiu-se a um ressurgimento dos problemas de liquidez no mercado
monetário, o que se traduziu numa subida das taxas de juro (…) (pag.34)

O índice accionista nacional de referência PSI-20 recuou pelo terceiro mês
consecutivo (…) (pag.35)

Alguns indicadores, enquadrados no contexto económico actual, colocam em dúvida
a sustentabilidade da recuperação do investimento (…) (pag.37)

O índice de produção industrial retomou uma variação homóloga positiva no mês de
Fevereiro (…). Este comportamento traduziu sobretudo a aceleração da produção na
indústria transformadora (…) (pag.41)

A taxa de variação homóloga [do IPC] aumentou para 3,1%, que é o valor mais
elevado dos últimos 16 meses. (pag.45)
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ECONOMIA INTERNACIONAL

1. União Europeia / Zona Euro
1.1. Envolvente

A Comissão Europeia (CE) apresentou uma lista de dez novas acções destinadas a
reduzir os encargos administrativos que pesam sobre as empresas. É a segunda vez
que este tipo de acções é proposto, no âmbito de um programa global com o objectivo de
reduzir em 25% os encargos administrativos impostos às empresas, até 2012.

A CE adoptou uma proposta de modificação da Directiva do IVA e do Regulamento
sobre a cooperação administrativa em matéria de IVA, visando acelerar a partir de 2010 a
recolha e troca de informações relativas às operações intra-comunitárias, de forma a permitir
aos Estados-membros detectar mais rapidamente as fraudes do tipo carrossel.

O combate à fuga ao fisco que ocorre nos paraísos fiscais esteve em discussão em reunião
dos ministros das Finanças da União Europeia. No sentido de endurecer as regras de
combate à fuga ao fisco nos paraísos fiscais, os ministros das Finanças pediram à
Comissão Europeia para antecipar, de Outubro para Maio, a avaliação da directiva
relativa à tributação da poupança dos cidadãos não residentes.
Neste âmbito, a Alemanha defende que a troca de informações entre as administrações fiscais
dos países da UE não se limite aos juros pagos aos depósitos bancários detidos no seu
território por cidadãos estrangeiros, mas inclua também informações sobre dividendos de
acções, obrigações e fundos.

O Parlamento Europeu aprovou em Março a proposta de criação do Instituto
Europeu de Inovação e Tecnologia. As próximas etapas do processo de criação do
Instituto incluem a definição de um quadro administrativo e a criação dos seus braços
operativos, as Comunidades de Conhecimento e Inovação. Esta decisão é vista como um
garante do compromisso europeu em relação à estratégia de Lisboa e como um
potenciador da competitividade tecnológica europeia.

A Direcção Geral de Assuntos Económicos e Financeiros da CE lançou um relatório
onde tentou avaliar a verdadeira extensão dos impactos da crise financeira na
economia da zona do euro. Neste relatório foi defendido que a economia europeia
foi atingida por vários choques externos simultaneamente como por exemplo a forte
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subida do preço das commodities e perda substancial de intensidade generalizada
das trocas comerciais internacionais em resultado de uma desaceleração do
crescimento económico a nível mundial. Esta perda de vigor no crescimento associa-se a
um enfraquecimento no consumo privado claramente influenciado pela evolução desfavorável
nos preços dos bens ao consumidor. Um factor também destacado por este relatório foi o
processo de consecutiva deterioração de confiança a que se tem assistido na zona do euro. Os
empresários estão actualmente muito apreensivos face às expectativas de negócio e às
condições macroeconómicas envolventes. Os consumidores permanecem muito alarmados
quanto à evolução do nível geral dos preços e quanto à influência da situação económica no
rendimento familiar disponível. O abrandamento anunciado do crescimento mundial e a
possibilidade de recessão nos EUA continuou a penalizar o comércio internacional que cresceu
apenas 0,6% no último trimestre de 2007 quando tinha sido 2,6% no terceiro, naturalmente
diminuindo a relevância das exportações líquidas da zona do euro para o seu crescimento.
O relatório acaba por concluir que a economia europeia continua a apresentar bons
indicadores a médio e longo prazo, estando menos vulnerável a um abrandamento
económico verificado nos EUA (ou eventual recessão) que há tempos atrás. No
entanto, a menor sensibilidade não implica imunidade e como consequência será de
esperar um considerável abrandamento económico nos próximos dois anos para a
maioria dos Estados-membros.

World Economic Outlook 2008 – Zona Euro
2006

2007

2008

2009

PIB

2,8

2,6

1,4

1,3

Importações

7,8

5,1

4,1

3,9

Exportações

7,8

6

4,1

3,7

Taxa de Inflação

1,9

3,1

2,2

1,7

Taxa de desemprego
8,2
7,4
7,3
7,4
Valores em taxas de variação anual, excepto a taxa de desemprego que representa a população desempregada face
à população activa

O FMI prevê, no seu World Economic Outlook, que neste ano, a economia da zona do
euro cresça 1,4% (cerca de metade do ritmo de 2006 e 2007), esperando que em
2009 ocorra um novo abrandamento para 1,3%. O relatório constata que o crescimento
da UE foi bastante robusto durante a maior parte do ano de 2007 mas abrandou
consideravelmente no último trimestre. Os indicadores de clima referentes aos produtores e
consumidores degradaram-se, influenciados pelo clima de suspeição e forte incerteza nos
mercados financeiros internacionais e a perspectiva de recessão nos EUA. A vigorosa
apreciação do euro penalizou as expectativas de exportação e as consecutivas perdas dos
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bancos europeus devido à crise financeira agudizaram ainda mais os efeitos nefastos na
confiança dos agentes, ao mesmo tempo que obrigavam a uma maior restrição e deterioração
das condições de acesso ao crédito, penalizando desta forma a procura interna. A forte
tendência inflacionista derivada dos aumentos consecutivos nos preços de cereais e dos bens
energéticos, também contribuiu para uma atrofia do consumo interno, com evidentes efeitos
em termos do respectivo contributo para o crescimento económico da zona do euro em 2008
e 2009.

1.2. Política Monetária

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

(1)

10,2

10,6

11,5

12,1

12

12,1

11,7

11,4

-

- taxa overnight

3,61

3,86

4,05

3,95

4,02

3,88

4,02

4,03

4,09

- Euribor a 3 meses

3,82

4,07

4,50

4,73

4,64

4,85

4,48

4,36

4,60

4,00

4,34

4,35

4,29

4,21

4,38

4,05

4,06

4,13

3,40

3,66

3,95

4,16

4,08

4,28

4,19

4,12

-

Taxas de Juro Mercado Monetário

Yields Obrig. Estado a 10 anos
Taxas de Juro Bancárias
- Depósitos a prazo até 1 ano
(2)

- Emprést. até 1 ano a empresas
5,22
5,44
5,76
6,00
5,96
6,08
5,93
5,84
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.

Em Março, o Banco Central Europeu (BCE) deixou as suas taxas de juro directoras
inalteradas pela nona reunião consecutiva. A taxa mínima para as operações
principais de refinanciamento permaneceu, assim, em 4%, que constitui o nível mais
elevado desde Agosto de 2001.

À semelhança das últimas reuniões, o BCE justificou a decisão de manutenção das
taxas de referência com a prevalência 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, sendo que a prioridade
máxima é “ancorar com firmeza as expectativas de inflação a médio e longo prazo”
em conformidade com o seu mandato. Por outro lado, o grau de incerteza resultante das
perturbações nos mercados financeiros permanece elevado e os fundamentos económicos da
área do euro são sólidos, segundo o BCE, que se mostrou sobretudo empenhado em evitar
efeitos de segunda ordem e a concretização dos riscos ascendentes para a estabilidade de
preços a médio prazo.
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A análise do BCE foi já feita com a actualização de Março das projecções do
Eurosistema para 2008 e 2009, que evidenciou uma revisão em baixa das
perspectivas de crescimento e em alta das relativas a inflação, a reflectir a subida
acima do esperado dos preços da alimentação e energia. Todavia, continua a esperar-se uma
moderação gradual dos níveis de inflação assumindo a perda de dinamismo dos preços das
matérias-primas ao longo do horizonte de projecção e uma pressão limitada dos custos do
trabalho e das margens de lucro.
Na conferência de imprensa após a reunião, foi referido que “o Conselho do BCE
continuará a acompanhar muito atentamente todos os desenvolvimentos”, expressão que tem
sinalizado a manutenção das taxas de referência na reunião seguinte.

No dia 10, o BCE anunciou também a tomada de medidas específicas para fazer face
às pressões de liquidez nos mercados de financiamento, em articulação com outros bancos
centrais do G7.

1.3. Economia Real

As segundas estimativas do Eurostat do último trimestre de 2007 confirmaram a
generalidade dos valores já divulgados no mês passado, revendo apenas o aumento
das exportações (0,6% e não 0,5%, no quarto trimestre) e a quebra nas importações
(0,3% no mesmo período e não 0,4%),
O crescimento de 0,4% da zona do euro neste período foi suportado pelo contributo
de 0,2 p.p. do Investimento, 0,3 p.p. das exportações líquidas e -0,1 p.p. das
variações de stocks.

De acordo com os dados do Eurostat, o rendimento agrícola real per capita cresceu
cerca de 5,4% em 2007, após um incremento de 3,3% em 2006. Esta evolução do
rendimento agrícola é explicada pelo aumento em termos reais do rendimento total agrícola
(3,1%) e por uma diminuição da utilização de trabalhadores (-2,2%).
Verificou-se que a nível dos países os maiores aumentos de rendimento per capita agrícola se
verificaram na Lituânia (39,3%), na Estónia (22,5%) e na República Checa (20,9%). Por
outro lado, as maiores diminuições verificaram-se na Roménia (-16,7%) na Bulgária (-8,5%)
e em Portugal (-5%).

O Eurostat lançou um relatório em que se constata que os custos laborais na zona
do euro cresceram 2,7% em termos nominais em 2007. Os custos laborais são
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constituídos

por

duas

componentes:

as

remunerações

e

salários

e

os

custos

não

remuneratórios. A componente referente ao salário e remuneração cresceu 2,9% no cômputo
de todo o ano, enquanto que o outro agregado cresceu cerca de 2,2%.
Entre os estados membros, os menores aumentos nos custos laborais foram verificados no
Luxemburgo (1%) e Alemanha (1,5%). No espectro oposto, os maiores aumentos nos custos
laborais verificaram-se na Letónia (30,1%), Roménia (21,6%) e Estónia (20,7%).

Segundo um relatório do Eurostat, em 2005 existiam cerca de 20 milhões de
empresas na UE (27) excluindo as do sector financeiro, administração pública e
agricultura.

Cerca

de

99,8%

destas

empresas

empregam

menos

de

250

trabalhadores. Estas empresas representavam perto de 67% da totalidade do emprego, e
gerando perto de 58% do valor acrescentado bruto na União (excluindo os mesmos sectores).
No cômputo geral da UE, as micro empresas (que empregam entre 1 a 9 trabalhadores)
empregam perto de 38 milhões trabalhadores (praticamente 30% total dos sectores
considerados). Estas empresas produziam perto de 21% de todo o valor criado na União
(praticamente 1,1biliões de euros) Os países nos quais as micro empresas têm maior
importância em termos de emprego são a Grécia (56%), Itália (47%) e Portugal (43%). Por
outro lado, as grandes empresas, com mais de 250 trabalhadores, representam apenas 0,2%
do número de empresas total mas contribuem com cerca de 33% do emprego e 42% do VAB.
Os países em que as grandes empresas representam a maior parcela do emprego são a
Eslováquia e o Reino Unido (46%).
Os mais recentes dados do Eurostat referentes ao comércio internacional (não
ajustados de sazonalidade) da zona do euro, para o primeiro mês de 2008, dão
conta de um défice externo no valor de 10,7 mil milhões de euros enquanto que no
período homólogo do ano anterior esse défice era de 7,3 mil milhões de euros.
Considerando a UE na sua totalidade, constata-se a existência de um défice comercial externo
de cerca de 30,7 mil milhões de euros.
No ano de 2007, tanto as exportações da zona do euro como as importações
cresceram à taxa de 7,4%.
Analisando os dados mais detalhados disponíveis para todo ano de 2007, verifica-se uma
diminuição do saldo comercial com os EUA já que as exportações para este destino
regrediram 3% e as importações cresceram 4% face ao ano precedente. Ao longo de todo o
ano continuou a verificar-se um reforço da importância da China enquanto parceiro comercial,
dilatando o défice comercial com essa região para 109,2 mil milhões de euros (foi 90,2 mil
milhões de euros no período homólogo). No entanto, verificou-se uma melhoria substancial do
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défice comercial com a Rússia, traduzindo o forte crescimento das exportações (21%) para
esta área, que superou largamente o reforço das importações da mesma (2%). Destaque-se
ainda o prolongamento do processo de reforço da importância dos países de leste nas
transacções comerciais da zona do euro.
Em termos de produtos, o maior relevo vai para os bens energéticos que, no
cômputo geral da zona do euro, demonstraram uma clara tendência de melhoria no
período em análise. Em 2007 e comparando com o ano anterior, as exportações de bens
energéticos aumentaram 11% e as importações diminuíram 3%. Os bens alimentares
aumentaram o volume de exportações em cerca de 10% enquanto que as importações
apenas cresceram 1%.

Os dados mais recentes divulgados para a zona do euro indicam uma inversão da
evolução desfavorável da produção industrial dos últimos meses. No entanto, do lado
da procura, foi registada, em Fevereiro, um retorno do índice do volume de negócios
no comércio a retalho a valores negativos após um mês de interregno. A confiança
dos consumidores continuou o percurso de deterioração 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 Janeiro o
índice de produção industrial da zona do euro registou um crescimento de 0,9%
face ao mês anterior. Reflectindo a evolução em cadeia, a tvh deste índice, em
Janeiro, fixou-se nos 3,8%, acelerando face aos 1,7% verificados no último mês de
2007
No que respeita aos Estados-membros de maior dimensão, a evolução no mês de Janeiro foi
positiva e de recuperação. A Itália e a Espanha viram as suas produções industriais
recuperarem da evolução negativa do último trimestre, passando respectivamente para uma
tvh de 0,7% e de 0,5% em Janeiro A produção industrial de França reforçou a sua tvh de
produção industrial para 2,2% após os 0,8% registados em Dezembro A Alemanha
apresentou os valores mais elevados e também em aceleração (6,9% face aos 5,4% de
Novembro) confirmando a forte melhoria de confiança dos empresários alemães verificada no
mês anterior.
Fora da zona do euro, a produção industrial no Reino Unido também acelerou ligeiramente,
para cerca de 0,5% (tvh de 0,2% no mês anterior).

Em relação aos indicadores de procura interna final, os dados do Eurostat
demonstram que o índice do volume de negócios do comércio a retalho da zona do
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euro se retraiu cerca de 0,5% no mês de Fevereiro, contrariando a evolução positiva
do mês anterior que fora de 0,5%. Esta evolução em cadeia deste indicador
representa uma taxa de variação homóloga de -0,2% que se segue aos 0,2%
verificados em Janeiro, que tinham interrompido três meses consecutivos de
quebra.
Analisando agora com maior pormenor os Estados-membros de maior dimensão (com dados
disponíveis), verifica-se que o mês foi maioritariamente negativo. Em Espanha, foi registado
um novo reforço do movimento de quebra em termos homólogos nesta rubrica, sendo
registada uma tvh de -2,6% (o novo valor mais baixo desde Abril de 2007), agravando 0,2
p.p. face ao mês anterior. Na Alemanha, assistiu-se também em Fevereiro a uma forte
degradação no volume de negócios no comércio a retalho (tvh de -3,1%), sendo o sexto mês
consecutivo em que se verificou uma quebra nesta rubrica. Considerando os países fora da
zona do euro, realce-se uma vigorosa aceleração verificada no Reino Unido, crescendo a uma
tvh 6,8% em Fevereiro enquanto que em Janeiro tinha sido registada uma tvh de 6%.

A taxa de variação homóloga do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor
(IHPC) da zona do euro subiu ligeiramente para os 3,3% em Fevereiro. No ano
passado, no período homólogo, a taxa de inflação rondava os 1,8%. A variação em cadeia
da taxa de inflação foi de -0,3% entre Janeiro e Fevereiro.
A manutenção da taxa de inflação homóloga em valores elevados deve-se a uma
tendência inflacionista comum à maioria das suas componentes. Os preços dos bens
alimentares não transformados mantiveram praticamente a mesma progressão, passando de
uma tvh de 3,2% para 3,3%. Em relação aos bens energéticos, estes também continuaram o
seu forte crescimento atingindo uma tvh de 10,4%.
No mês de Fevereiro, a inflação subjacente foi novamente 1,8%. Note-se ainda que os
produtos alimentares transformados evoluíram a ritmos crescentes pelo sétimo mês
consecutivo, concretizando esse movimento numa tvh de 6,5%, subindo 0,7 p.p. em relação
ao mês anterior. Os preços dos bens industriais não energéticos reforçaram a sua taxa de
crescimento para 0,8%, enquanto que o crescimento dos preços dos serviços se reduziu
marginalmente, interrompendo a sequência que se vinha mantendo inalterada desde
Setembro de 2007 (2,5%).
No mês de Fevereiro, os países da zona do euro com maior tvh no IHPC foram novamente a
Eslovénia com 6,4%, o Chipre com 4,7% e a Grécia com 4,5%. Por outro lado, os países com
menor inflação foram a Holanda (2%) seguida da Alemanha e de Portugal (2,9%) e
finalmente da Áustria e Itália (3,1%).
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De acordo com os mais recentes dados do Eurostat, em Fevereiro, a taxa de
desemprego (ajustada de sazonalidade) na zona do euro foi, tal como nos três
meses anteriores, 7,1%. Ao longo de todo ano de 2007 existiu uma tendência, ainda que
ligeira, de diminuição da taxa de desemprego mas nos últimos meses tem-se observado a
uma estabilização da mesma. Considerando o cômputo geral da UE, a taxa de
desemprego reduziu-se marginalmente para 6,7%, que é o novo mínimo dos últimos
sete anos.
Os países da zona do euro (com informação disponível) com taxas de desemprego mais
reduzidas em Fevereiro foram novamente a Holanda (2,7%), o Chipre (3,6%) e a Áustria
(4,1%). No outro espectro, os países em que foram registadas as maiores taxas de
desemprego foram: a Espanha (9%), Grécia com 7,9% 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
na zona do euro e para uma ligeira recuperação no cômputo geral da UE.
No mês de Março, este indicador decresceu perto de 0,6 pontos para o valor de 99,6 na zona
do euro, atingindo o novo mínimo desde 2006. Neste mês, este indicador atingiu patamares
abaixo da sua média de longo prazo (valor de referência 100).
A regressão deste indicador deve-se a recuos na maior parte dos seus índices
sectoriais. Os resultados foram especialmente penalizados pela evolução dos índices
dos serviços, e em menor escala pelos da construção. Realce-se o novo forte
agravamento da confiança no sector dos serviços financeiros verificado neste último mês. O
indicador de clima do comércio a retalho manteve-se inalterado.
É ainda importante sublinhar que os valores dos indicadores de clima dos serviços e
dos consumidores permanecem abaixo da sua média de longo prazo assim como o
dos serviços financeiros.
Ao nível dos países de maior dimensão, assistiu-se a uma situação generalizada de queda
nestes indicadores (exceptuando novamente a Alemanha).

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

A Reserva Federal procedeu a uma nova descida das suas taxas de juro de
referência em 18 de Março, tendo justificado a decisão com o enfraquecimento da
actividade económica e a deterioração das perspectivas em face da turbulência dos
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mercados financeiros, a correcção mais acentuada do mercado residencial e o aperto das
condições de crédito pela banca. Depois das descidas de 0,75 e 0,5 pontos percentuais a 22 e
30 de Janeiro, o Banco Central optou por uma nova redução de 0,75 pontos na sua
principal taxa directora, colocando-a no nível mais baixo desde Dezembro de 2004
(2,25%). O Comité de Política Monetária reconheceu o acréscimo de incerteza nas
perspectivas da inflação e a necessidade de uma vigilância mais apertada, mas continuou
a mostrar maior preocupação com os riscos descendentes para a actividade
económica. De acordo com a Reserva Federal, a inflação deverá corrigir em baixa nos
próximos meses em face da menor utilização da capacidade produtiva e da atenuação
esperada das pressões ascendentes nos preços das matérias-primas.

Poucos dias antes, a Reserva Federal tomara duas medidas inéditas para impedir o
agravamento das condições nos mercados financeiros, primeiro com a concessão de
um empréstimo para a compra do banco de investimento Bear Sterns (em risco de
falência) pelo banco JP Morgan, e depois com a abertura de linhas de crédito a
corretoras. Ainda na primeira quinzena, a Reserva Federal injectou um elevado
montante de liquidez no mercado monetário para suprir a escassez de oferta.

No final do mês, o Secretário do Tesouro Hank Paulson anunciou um conjunto de
propostas que, a ser aprovado pelo Congresso, representará a maior reestruturação
do sistema de supervisão financeira norte-americano desde a Grande depressão,
procurando responder a algumas das falhas de regulação que têm sido apontadas
como estando na origem da actual crise financeira. As medidas propostas prevêem,
nomeadamente, o alargamento do âmbito de supervisão da Reserva Federal, que passará a
escrutinar outras entidades para além dos bancos (como os hedge funds, por exemplo), a
expansão dos seus poderes de detecção, prevenção e actuação em futuras crises (em que se
inclui a possibilidade de fornecimento de capital a qualquer entidade em caso de ameaça à
estabilidade e a distinção entre a facilidade de desconto e o crédito de estabilidade de
mercado), a fusão das entidades reguladoras Securities and Exchange Comission e
Commodity Futures Trading Comission, a criação de um regulador específico para o mercado
hipotecário, e a regulação das seguradoras a um nível federal, em vez de estadual.
Apesar do conjunto alargado de propostas, foi criticada a não referência e restrição
das práticas associadas à recente crise no mercado hipotecário, como a titularização
de crédito de alto risco em veículos financeiros de notação superior. De qualquer modo, o
Secretário do Tesouro salientou que o documento é ainda um conjunto de
recomendações e que a sua discussão e implementação deverá demorar vários
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anos, depois de terem passado os efeitos da actual crise financeira, já considerada a mais
grave desde o final da Segunda Guerra Mundial.

Já no início de Abril, o Presidente da Reserva Federal justificou perante o Congresso
as várias medidas tomadas pela autoridade monetária no decorrer de Março, tendo
referido que foram importantes para aliviar as tensões nos mercados financeiros e assegurar
a estabilidade do sistema financeiro. Ben Bernanke destacou a utilização de novos
instrumentos para restaurar a liquidez do mercado monetário e a intervenção no banco de
investimento Bear Sterns, cujo colapso poderia causar uma grande perturbação no sistema
financeiro. No seu discurso, Bernanke admitiu ainda a possibilidade de uma contracção
ligeira do PIB real no primeiro semestre, continuando a apontar para uma melhoria
na segunda metade do ano com os efeitos das medidas de expansão monetária e
fiscal, apesar dos riscos elevados para a actividade económica, que agravam a incerteza das
previsões.

2.2. Economia Real

Segundo o mais recente Livro Bege da Reserva Federal, com informação de conjuntura
até início de Abril, a grande maioria dos distritos federais verificou um abrandamento
da actividade económica face ao relatório anterior. A caracterização do consumo
privado e dos dados sectoriais foi globalmente desfavorável (isto apesar das indicações
positivas na agricultura e energia), o mesmo acontecendo em relação ao mercado de
trabalho. Foi ainda reportada uma subida acentuada dos preços das matérias-primas,
acompanhada por aumentos um pouco menores nos bens finais.

Em Fevereiro, os dados referentes ao índice de preços no consumidor evidenciaram
uma taxa de inflação homóloga de 4%, traduzindo um recuo de 0,3 pontos face ao
máximo de quase dois anos atingido no primeiro mês do ano. A medida de inflação
subjacente (que exclui as componentes alimentar e energética) também verificou uma
descida face a Janeiro, passando de 2,5% para 2,3%.

No que se refere ao consumo privado, os dados disponíveis apontam para uma
desaceleração no primeiro trimestre. A taxa de crescimento homóloga das despesas de
consumo foi de 1,7%, em termos reais, no mês de Fevereiro, após 1,9% em Janeiro e 2,2%
no quarto trimestre de 2007. A evolução do consumo acompanhou o abrandamento do
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rendimento disponível. Destaca-se ainda a subida da taxa de poupança para um valor positivo
em Fevereiro (0,3% do rendimento disponível).

Em termos de contas externas, salienta-se a redução do défice da balança corrente
em 2007 (72 mil milhões de dólares, para 738 m.m.d.), reflectindo o maior excedente da
balança de rendimentos mas sobretudo a atenuação do saldo negativo da balança de
bens e serviços (não obstante a deterioração verificada no quarto trimestre), para o que
contribuiu a depreciação acumulada do dólar.

A informação sectorial mais recente revelou um enfraquecimento significativo da
produção industrial, mas também uma indicação menos desfavorável da actividade
nos serviços e na construção:
- em Fevereiro a taxa de crescimento homólogo da produção industrial reduziu-se 1,2 pontos,
para 1,1%, que constitui um dos valores mais baixos dos últimos anos;
- nos serviços, o índice compósito ISM registou uma subida em Março, situando-se pelo
segundo mês consecutivo acima da referência de expansão (50 pontos);
- o valor das despesas em construção recuou de forma menos acentuada em Fevereiro (tvh
de -2,3%, após -3% em Janeiro), reflectindo a redução da perda no mercado residencial (tvh
de -19,3%, face a -19,8% em Janeiro) e uma aceleração ligeira no segmento não residencial.

De acordo com o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, a taxa de desemprego
aumentou para um máximo de mais de dois anos no mês de Março (5,1%, mais 0,3
pontos que em Fevereiro), em resultado da subida acentuada do número de desempregados,
que se situou no nível mais elevado desde Fevereiro de 2005.
Os dados mostraram ainda a terceira queda mensal consecutiva do emprego no
sector não agrícola (e a mais forte desde 2003, num total de 80 mil postos de
trabalho), com as perdas nos sectores da indústria e construção a não serem compensados
pela criação de emprego nos serviços, que é agora pouco significativa.

Os sinais fornecidos pelos indicadores avançados mais recentes do instituto
Conference

Board

enfraquecimento

voltaram

acrescido

a

revelar-se

desfavoráveis,

apontando

da

actividade

económica.

índice

O

dos

para

um

indicadores

avançados recuou pelo quinto mês consecutivo em Fevereiro, tendo-se verificado um
aumento do número de componentes em perda. Já em Março, o índice de confiança dos
consumidores atingiu um novo mínimo de cinco anos, reflectindo sobretudo a deterioração
das perspectivas de emprego e rendimento.
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3. Japão
3.1. Envolvente Política, Social e Económica

Em Março, Masaaki Shirakawa foi nomeado governador interino do Banco do Japão,
não havendo ainda acordo entre o Governo e a oposição quanto à pessoa que irá
ocupar o cargo a título definitivo no actual mandato. Os dois nomes já propostos pelo
Governo foram vetados na Câmara Alta do Parlamento pela oposição, que considerou não
estarem reunidas as condições para a total independência do Banco Central por se tratarem
de antigos vice-ministros das Finanças. No início do mês, o Banco Central manteve a sua
taxa de juro directora na última reunião presidida pelo Governador cessante,
Toshihiko Fukui. À semelhança de outros bancos centrais, o Banco do Japão interveio
no mercado monetário para suprir a falta de oferta, recolocando a taxa de juro de curto
prazo próximo do nível desejado.

No mesmo mês, o principal Partido na oposição impôs um outro revés ao actual
executivo, ao rejeitar o prolongamento no tempo de uma taxa “temporária” sobre
os impostos petrolíferos (em vigor nos últimos 30 anos), que equivale a 20% do imposto
sobre este tipo de bens. O primeiro-ministro, Yasuo Fukuda, alertou que a expiração
da taxa irá provocar uma crise orçamental, já que implica uma perda de receita na
ordem de 1% do PIB, obrigando ao corte de despesas sociais. Pelo contrário, o líder da
oposição argumentou que a descida da tributação sobre os produtos petrolíferos irá melhorar
a confiança dos consumidores.
Apesar dos recentes contratempos e da perda de popularidade, o primeiro-ministro
Fukuda reiterou que não tem intenções de se demitir.

3.2. Economia Real

No relatório mensal de conjuntura, referente a Abril, o Banco do Japão referiu que a
economia nipónica se encontra em abrandamento devido sobretudo aos elevados
preços das matérias-primas, tendo apontado para a continuação de um crescimento
moderado da actividade nos próximos meses.
As

exportações

deverão

continuar

em

abrandamento,

esperando-se

um

comportamento semelhante do investimento privado não residencial, a reflectir o
recuo da confiança dos empresários e dos lucros das empresas. Ainda no que se refere ao
investimento, os dados mais recentes da componente habitacional mostraram já alguns sinais

Associação Empresarial de Portugal

15

Relatório Mensal de Economia

de recuperação, mas no investimento público é esperada a manutenção de uma movimento
descendente devido ao processo de consolidação orçamental. No consumo privado, a
perspectiva é de um reduzido dinamismo, dada a progressão modesta do rendimento e a
deterioração da confiança dos consumidores.

Os dados do índice de preços no consumidor relativos a Fevereiro evidenciaram uma
subida da taxa de inflação homóloga para o valor mais alto da última década (1%,
mais 0,3 pontos que no mês anterior), mas que traduziu unicamente a aceleração dos
preços da energia. O índice de inflação subjacente, que exclui as componentes de
alimentação e energia, apresentou uma variação homóloga de -0,1%, pelo quarto mês
seguido.

No mesmo mês, o indicador de consumo dos trabalhadores nipónicos registou uma
quebra homóloga de 2,3% em termos reais, que se segue a uma subida de 3% em
Janeiro e de 0,8% no quarto trimestre.

No mercado de trabalho, os últimos dados disponíveis mostraram uma subida ligeira
da taxa de desemprego em Fevereiro (0,1 ponto, para 3,9%), situando-se ainda próxima
do mínimo de nove anos registado em Julho do ano passado (3,6%).

A

informação

avançada

mais

recente

revelou-se

globalmente

desfavorável,

sugerindo um enfraquecimento da actividade económica nos próximos meses. O
inquérito Tankan relativo ao primeiro trimestre evidenciou uma deterioração significativa da
confiança empresarial, com a avaliação das condições de negócios pelas grandes empresas
industriais a situar-se no mínimo de quatro anos, reflectindo a apreciação do iene e o
abrandamento da economia norte-americana. Dos dados do inquérito destaca-se ainda a
projecção de uma quebra de 1,6% do investimento empresarial no ano fiscal de 2008. Por
seu turno, o índice de confiança dos consumidores registou uma recuperação ligeira em
Março, após cinco meses em perda, situando-se ainda num dos níveis mais baixos dos últimos
seis anos.
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4. Mercados e Organizações Internacionais
4.1. Mercado de Câmbios

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

Libras por

Ienes por

Libras por

Ienes por

Euro

Euro

Euro

Dólar

Dólar

Segunda, 3

1,520

0,766

156,790

0,504

103,131

Sexta, 7

1,542

0,765

157,470

0,496

102,140

Segunda, 10

1,534

0,761

156,870

0,496

102,262

Sexta, 14

1,556

0,768

157,070

0,493

100,938

Segunda, 17

1,577

0,786

152,500

0,498

96,703

Quinta, 20

1,542

0,778

153,200

0,505

99,332

Terça, 25

1,557

0,781

155,900

0,502

100,135

Sexta, 28

1,580

0,791

157,860

0,501

99,937

Segunda, 31

1,581

0,796

157,370

0,503

99,526

Variação (1)

4,25%

4,00%

-0,42%

-0,24%

-4,48%

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

Em Março assistiu-se a uma descida significativa do dólar nos principais câmbios,
reflectindo a deterioração da situação financeira e económica nos Estados Unidos e
o consequente corte das taxas de juro directoras da Reserva Federal, ao mesmo
tempo que os bancos centrais das restantes grandes áreas monetárias mantiveram os seus
referenciais. A moeda norte-americana atingiu um novo mínimo histórico face ao euro e a
cotação mais baixa em 12 anos em relação ao iene.

A variação das principais taxas de câmbio no conjunto do mês foi a seguinte: depreciação do
dólar em relação ao iene, ao euro e à libra (4,48%, 4,25% e 0,24%, respectivamente) e do
euro face à moeda japonesa (0,42%); apreciação do euro no câmbio com a libra (4%).

O euro apreciou-se pelo terceiro mês consecutivo em relação ao dólar e a libra
(variações acumuladas de 7,4% e 8,5%, respectivamente), atingindo novos máximos
históricos, já próximos de 1,6 dólares e 0,8 libras por euro. A subida do euro
intensificou-se depois do Presidente do BCE ter indicado claramente que a sua
prioridade é o combate à inflação (isto após ter manifestado preocupação com o impacto
dos movimentos cambiais excessivos sobre o crescimento económico), o que refreou as
expectativas de uma descida das taxas de referência para breve.
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Por outro lado, a economia da zona do euro parece estar a suportar melhor a turbulência dos
mercados financeiros em comparação com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Apesar de
tudo, o euro acabou por verificar um recuo mensal na cotação com o iene.

Com efeito, a moeda nipónica prosseguiu o movimento de apreciação face ao euro e
ao dólar, que traduz não só a reversão das operações de carry trade em que o iene é
usado como moeda de financiamento, mas também o repatriamento de fundos antes do
final do ano fiscal nipónico (que terminou em Março) e a não intervenção das
autoridades nipónicas no mercado cambial. No conjunto do trimestre, o iene apreciou-se
11,2% em relação ao dólar e 4,6% face ao euro.

No caso da libra, a descida mensal face ao euro e ao dólar reflectiu a menor procura
como moeda de aplicação nas operações de carry trade e a evolução desfavorável
da economia britânica, que também está a ser afectada pela correcção do mercado
residencial. Desde do início do ano, a moeda britânica depreciou-se cerca de 1% em relação
ao dólar e 8,5% no câmbio com o euro.

4.2. Mercados Bolsistas Internacionais

A generalidade dos principais índices accionistas internacionais prosseguiu em
perda no mês de Março, encerrando um dos trimestre mais negativos desde a
década de 1980, a reflectir os receios de uma recessão nos Estados Unidos e o
impacto da crise financeira desencadeada pela correcção do mercado hipotecário norteamericano. Em Março, os títulos do sector financeiro voltaram a estar em destaque
pela negativa, dado o anúncio de perdas avultadas e o risco de colapso de alguns bancos,
como o norte-americano Bear Sterns. As medidas de estímulo monetário e estabilização
tomadas pela Reserva Federal evitaram uma descida mais pronunciada dos
mercados de acções, em particular do norte-americano.
Com efeito, a perda mensal do índice de referência norte-americano Dow Jones
Industrials acabou por ser apenas marginal (0,6%, depois de ter estado a perder mais
de 3%), tendo-se mesmo observado uma subida ligeira no caso do índice tecnológico Nasdaq
(0,3%). No conjunto do trimestre, os dois índices registaram quebras de 7,6% e 14%,
respectivamente, situando-se nos níveis mais baixos desde 2006.
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Os sinais de recessão repercutiram-se numa valorização acentuada dos títulos de
dívida pública norte-americana (que só não foi superior devido ao elevado valor da
inflação), o que conduziu a um mínimo de cinco anos na yield a dez anos (3,34%, no
dia 20 de Março).

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

14300

Índice (em pontos)

13800
13300
12786,64
12800
12300
12050,41

11800
11300

11727,34
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10800
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12/12/07
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01/10/07
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07/08/07

19/07/07

02/07/07

13/06/07
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14/03/07
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18/01/07

01/01/07

13/12/06

24/11/06

07/11/06

19/10/06

02/10/06

10300

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

Os índices de referência das duas principais praças europeias evidenciaram uma
evolução bastante mais desfavorável do que os congéneres norte-americanos, tanto
no mês de Março como no conjunto do trimestre, reflectindo o menor estímulo das
políticas monetária e fiscal em comparação com os Estados Unidos. O índice alemão Dax
Xetra desvalorizou-se 3,1% em Março, à semelhança do índice inglês Ftse-100, mas este
registou um desempenho menos negativo no conjunto do primeiro trimestre (perda de
11,7%, face a 19% no Dax), para o que terá contribuído a redução das taxas de juro do
Banco de Inglaterra, ao mesmo tempo que o BCE manteve os seus referenciais num máximo
de mais de sete anos. Ambos os índices atingiram mínimos de mais de um ano no decorrer de
Março.
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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

Por seu turno, o índice japonês Nikkei-225 desvalorizou-se 7,9% em Março e 18,2%
no trimestre, atingindo o nível mais baixo desde Agosto de 2005. Para além da
evolução negativa do sector financeiro, destaca-se o recuo dos títulos do sector exportador
devido aos sinais de recessão nos Estados Unidos e à apreciação do iene.

4.3. Mercados de Matérias-Primas

2006

2007

4T 07

1T 08

Fev-08

Mar-08

65,4

72,7

89,0

96,7

94,8

103,3

58

63

70

76

75

80

Alumínio (99,7% pureza)

2573

2640

2445

2751

2785

3012

Cobre

6731

7132

7203

7818

7941

8434

Chumbo

1288

2579

3220

2908

3090

3013

24126

37136

29239

28978

28065

31093

Estanho

8755

14495

16325

17793

17270

19799

Zinco

3266

3250

2638

2444

2458

2511

Brent (Mar do Norte)
Algodão

Níquel

(1)

Minério de Ferro (Fe)
77
85
85
141
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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Em Março assistiu-se a uma nova subida generalizada dos preços médios das
matérias-primas, que parece resultar de alguns problemas pontuais de oferta mas
sobretudo de um acréscimo de procura por motivos especulativos, numa altura em
que se assiste a um abrandamento da economia mundial. A compra de matérias-primas
para protecção contra os riscos de inflação tem agravado esse mesmo processo, que resulta
em primeiro lugar da progressão dos preços do petróleo, associada à restrição da oferta da
OPEP em virtude da depreciação do dólar. Como a generalidade das matérias-primas está
cotada em dólares, os produtores tentam compensar a depreciação da moeda de facturação
através do aumento dos preços, que é mais fácil de conseguir em mercados pouco
concorrenciais.

A cotação média do brent registou um aumento de 9% em Março, atingindo um
máximo histórico de 103,3 dólares por barril (a cotação diária chegou mesmo a
aproximar-se dos 108 dólares, no início do mês). Como era esperado, a OPEP manteve a sua
produção inalterada na reunião de Março, rejeitando os apelos para um aumento da oferta
por parte da Agência Internacional de Energia, que voltou a rever em baixa as previsões da
procura de petróleo. Depois de alguma correcção em baixa no decorrer de Março, a cotação
do brent voltou a aumentar na parte final do mês devido à sabotagem de um oleoduto no
Iraque.

No caso do algodão, o preço médio subiu 6,7% para o nível máximo desde 1997 (80
cêntimos de dólar por libra de peso), ainda a traduzir o desvio de terra cultivada para a
produção de culturas mais rentáveis nos Estados Unidos.

Relativamente às cotações dos metais, apenas o chumbo contrariou o movimento de
subida no mês de Março (queda de 2,5%), reflectindo a perspectiva de que o aumento de
produção por parte da China irá suprir a insuficiência de oferta no mercado. A valorização foi
particularmente acentuada no estanho (14,6%), em resultado de uma quebra acentuada da
produção na China. Destacam-se ainda as subidas de 10,8% no níquel, na sequência de uma
greve numa mina colombiana, de 8,2% no alumínio (ainda a traduzir os problemas de oferta
na China) e de 6,2% no cobre, a qual resultou da redução dos stocks a nível mundial. No caso
do zinco, a cotação média aumentou 2,2%.
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4.4. Comércio Internacional / Organização Mundial do Comércio (OMC)

Em Março, realizou-se a Cimeira Global Anti-Contrafacção. Segundo os mais recentes
dados da OCDE, o mercado de produtos de contrafacção está avaliado em cerca de 200 mil
milhões

de

euros.

O

Comissário

Europeu

para

o

Comércio,

Peter

Mandelson,

em

representação da UE, garantiu no seu discurso que a abordagem correcta a este grave
problema passará não só por intervenções junto da oferta mas também na dissuasão da
procura dos mesmos.
A CE reconhece a necessidade de estreitamento e homogeneização na abordagem a
este grave problema com os seus parceiros comerciais. Finalmente, o comissário
afirmou que a luta contra a contrafacção de bens só será ganha quando os
consumidores tiverem plena consciência dos efeitos devastadores que este mercado
tem na segurança e bem-estar geral dos consumidores, assim como dos seus
elevadíssimos custos fiscais e sociais.
O Acordo “Open Skies” sobre o transporte aéreo entre os EUA e a UE entrou em
vigor a partir de 30 de Março de 2008 e representa uma panóplia de novas
oportunidades para as operadoras europeias. As operadoras de serviços aéreos
europeias passaram a ter um estatuto comum (independente do país de origem) que lhes
permitirá, entre outras novidades, poder realizar um qualquer número de ligações aéreas
semanais para qualquer destino do território americano sem qualquer restrição em termos de
capacidade e do preço cobrado (privilégio esse que era exclusivo de um pequeno número de
países da UE). A segunda fase deste processo de liberalização terá de ser aplicada até
Abril de 2009 e implicará uma alteração sobre a possibilidade do controlo que as
operadoras aéreas europeias podem deter nas congéneres americanas, que é
actualmente cerca de 25% inferior à que as americanas podem deter na Europa.

A GazProm e a o governo ucraniano chegaram a um acordo sobre a disputa acerca
da distribuição de gás natural à Europa, colocando um fim à situação tensa que se
viveu no início de Março. Cerca de 80% do gás importado pela UE à Rússia transita por
este país até chegar a doze dos países da comunidade. Este acordo retira das transacções de
gás natural, um grande número empresas intermediárias a troco de fortes indemnizações.

Os líderes europeus discutiram no mês de Março a viabilidade da criação de uma
união política, económica e cultural entre os países de ambas as margens do
Mediterrâneo, ideia amplamente promovida pela França que vê neste formato uma
alternativa mais viável do que a entrada da Turquia na UE. No entanto, este projecto
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teve uma grande oposição da Alemanha que apresentou uma contra-proposta – a União
para o Mediterrâneo – que visaria apenas as áreas económicas e de segurança comum.
Segundo o modelo alemão, a união entre a UE e os 11 países mediterrânicos
(Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egipto, Síria, Líbano, Jordânia, Palestina, Israel e
Turquia) visaria reforçar os laços comerciais, históricos e políticos entre os seus
membros. Esta proposta implicaria a realização de cimeiras gerais bienais. Já a
proposta francesa, implicaria uma maior integração dos países envolvidos num um nível mais
alargado de áreas e consequentemente um modelo de gestão adaptado a essa realidade mais
exigente.
Independentemente de todos os países concordarem nas vantagens da criação de
uma eventual união mediterrânica, permanecem ainda muitas dúvidas acerca da
exequibilidade da mesma e do formato a seguir.

4.5. Organizações Económicas Internacionais

Após os sucessivos apelos dos últimos meses, o Programa Alimentar Mundial
ameaçou iniciar imediatamente um racionamento na distribuição de alimentos às 73
milhões de pessoas que só sobrevivem graças à assistência prestada por deste
organismo. O aumento consecutivo dos preços das matérias-primas, nomeadamente do
petróleo e dos cereais, já provocou um desvio orçamental entre 600 a 700 milhões de euros
acima do previsto. O PAM lançou assim um apelo aos governos das economias já
desenvolvidas para que ajudem a sanar rapidamente esta situação de emergência.

O Banco Mundial lançou um estudo estatístico que conclui que a instabilidade
macroeconómica está claramente associada ao fenómeno do subdesenvolvimento. O
Banco Mundial sublinhou a importância das políticas orçamentais contra-cíclicas e da
necessária flexibilidade monetária para um crescimento económico sustentável. No estudo foi
realçada

ainda

a

importância

da

coordenação

das

políticas

macroeconómicas

com

mecanismos microeconómicos que permitam às empresas uma mais eficiente realocação dos
seus recursos em tempo útil, favorecendo o comércio e beneficiando os consumidores.

Segundo um recente estudo da ONU, as economias asiáticas têm permanecido
relativamente imunes à recente crise financeira mas enfrentam um reforço
considerável da incerteza quanto ao seu crescimento para 2008 e 2009. Taiwan e
Singapura serão as duas economias dessa região mais sensíveis a uma eventual recessão nos
EUA e à continuação da depreciação do dólar. O crescimento de toda esta região deverá

Associação Empresarial de Portugal

23

Relatório Mensal de Economia

abrandar para cerca de 7,7%, ainda que a desaceleração do crescimento chinês se
deva essencialmente a uma opção política para controlar as pressões inflacionistas
mas ainda assim mantendo-se nos dois dígitos.

Taxas de Variação (%)
2006

2007 (e)

2008 (p)

2009 (p)

Mundo

5,0

4,9

3,7

3,8

Economias Desenvolvidas

3,0

2,7

1,3

1,3

EUA

2,9

2,2

0,5

0,6

Zona Euro

2,8

2,6

1,4

1,2

Japão

2,4

2,1

1,4

1,5

Mercados Emergentes

7,8

7,9

6,7

6,6

África

5,9

6,2

6,3

6,4

Europa de Leste e Central

6,6

5,8

4,4

4,3

11,1

11,4

9,3

9,5

China

Valores em taxa de variação anual, salvo indicação em contrário
(e) estimativa
(p) projecção

O FMI apresentou, em Abril, no seu World Economic Outlook 2008 uma previsão de
abrandamento

do

crescimento

económico

mundial

para

3,7%

já

este

ano,

fortemente influenciado pela intensa crise financeira internacional. As economias
desenvolvidas e principalmente os EUA sofrerão as maiores desacelerações no seu
crescimento. As economias emergentes também abrandarão o seu crescimento, mas
dever-se-ão manter bem acima da média mundial. No seu relatório, o FMI refere que
apesar das recentes melhorias de sentimento nos mercados financeiros devidas à rápida e
decidida intervenção da FED, a crescente restrição ao crédito é uma realidade evidente e a
hipótese de uma espiral negativa ainda não está colocada de parte. A economia global
continua a ser caracterizada por um elevado nível de incerteza, o que certamente explica o
ambiente de volatilidade e de receio nos mercados de acções mundiais. Na perspectiva do
Fundo, a forte degradação do ambiente económico nos EUA quebrou os níveis de confiança
dos agentes económicos mundiais sobretudo nas economias mais desenvolvidas. Para os
analistas do FMI, perspectiva-se uma recessão ligeira nos EUA em 2008, seguindose uma recuperação moderada em 2009. O FMI antecipa assim a manutenção do
consumo em níveis baixos devido a uma conjugação de factores: a deterioração do mercado
de trabalho, uma redução do crescimento económico, maiores encargos das famílias
relacionados com os máximos históricos das commodities e as maiores restrições no acesso e
condições de crédito. O Japão e a UE sofrerão efeitos de spillover devido à intensa
relação comercial que detêm com os EUA e graças à exposição acentuada dos seus
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próprios sistemas financeiros e bancos à crise. O FMI destacou a performance das
economias dos países emergentes que têm absorvido os efeitos da crise financeira
melhor que as economias mais maduras. Os analistas consideram que estes excelentes
resultados se devem a vários factores tais como: a vigorosa procura interna; os crescentes
ganhos de produtividade advenientes de uma cada vez maior integração na economia global,
a políticas macroeconómicas consistentes e os elevados e crescentes preços de commodities
que alguns destes países emergentes produzem, usufruindo assim de ganhos suplementares.
O FMI demonstrou alguma preocupação em relação à evolução recente dos preços
das commodities pelas pressões inflacionistas que causam nos diversos países com
severos danos no poder de compra das populações e alterações nas margens de lucro dos
empresários. O FMI espera que estas tendências inflacionistas permaneçam intensas ao longo
de 2008.
Finalmente, o FMI referiu que no mundo actual, que é multipolar e com uma grande
integração económica e financeira, as respostas a uma crise como esta devem respeitar as
idiossincrasias de cada país, mas obedecer a um quadro de resposta geral e homogéneo. O
Fundo afirmou ainda que as políticas monetárias deverão ser coordenadas com estímulos
fiscais de forma a inverter o abrandamento económico (desde que não coloquem em causa a
consolidação orçamental). Nesse sentido, o FMI aconselhou os países que tiverem
margem orçamental, para efectuarem políticas fiscais contra-cíclicas enquanto que
os restantes países terão de esperar que os estabilizadores automáticos atenuem os
efeitos negativos da crise nas economias reais.
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ECONOMIA NACIONAL
1. Envolvente Política, Social e Económica

Projecções macroeconómicas

Segundo o relatório do FMI, World Economic Outlook, a economia portuguesa
deverá crescer 1,3% em 2008, o que representa uma revisão em baixa das suas
anteriores previsões em 0,5 p.p. As previsões do FMI vêm desta maneira mostrar-se
bastante mais pessimistas do que as do Governo e do Banco de Portugal. Confirmando-se
estas estimativas, Portugal crescerá abaixo da zona do euro (1,4%) pelo oitavo ano
consecutivo,

continuando

em

divergência

face

aos

seus

maiores

parceiros

económicos. No contexto do relatório do Fundo Monetário Internacional, Portugal será a
segunda economia a crescer menos em 2008 no conjunto dos países europeus que partilham
a moeda única, ultrapassando apenas a Itália.
De acordo com as previsões do FMI, no contexto da zona do euro, a economia
portuguesa será a terceira com maior défice externo, perto de 9,5% do PIB, apenas
à frente da Grécia (13,9%) e de Espanha (10,5%).

Contas Públicas

Em Março, o Governo anunciou que o valor do défice orçamental em 2007 em
contabilidade nacional foi de 2,6% do PIB, valor 1 ponto abaixo do orçamentado e
1,3 pontos inferior ao registado em 2006.
Tendo em conta a informação preliminar do INE relativa aos Principais Agregados das
Administrações Públicas, verifica-se que o resultado foi conseguido graças ao valor
bastante acima do previsto da receita (mais 3600 m.e.), mais do que compensando o
desvio em alta na despesa (2000 m.e.), que reflectiu sobretudo o comportamento da
despesa corrente primária, em particular das prestações sociais e dos consumos intermédios.
Em comparação com 2006, a redução do défice orçamental assentou na descida de
0,6 pontos percentuais (p.p.) do peso da despesa no PIB, para 45,8%, e num reforço
de igual magnitude do rácio da receita, que se situou no máximo histórico de
43,1%.
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Estimativa de Execução Orçamental do Estado
Jan-Mar
2007

Jan-Mar
2008

variação homóloga

Receita corrente

8675,1

8868,3

2,2%

Despesa corrente

9131,7

9272

1,5%

Saldo corrente

-456,6

-403,7

-11,6%

Receita de capital

-31,4

99

s.s.

Despesa de capital

775,4

561

-27,7%

Saldo de capital

-806,8

-462

-42,7%

-1263,4

-865,7

-31,5%

Saldo de execução orçamental

Saldo primário
-691,3
-367,9
-46,8%
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 (DGO) – Boletim de Execução Orçamental

Os dados mais recentes da execução orçamental do subsector Estado, relativos ao
primeiro trimestre do ano, evidenciaram uma redução do saldo negativo para 865,7
m.e., face a 1263,4 m.e. no período homólogo. Esta melhoria correspondeu sobretudo à
evolução do saldo de capital, a traduzir a forte quebra da despesa de capital em resultado da
alteração do perímetro do subsector Estado em 2008, com a saída da Estradas de Portugal
para o Sector Empresarial do Estado. Como as restantes rubricas de despesa também terão
sido afectadas pela alteração do perímetro, não é possível com os dados disponíveis uma
correcta comparação homóloga dos gastos do Estado, apenas se podendo dizer que a
variação global de -0,7% está manifestamente subavaliada, sobretudo tendo em conta que no
primeiro trimestre de 2007 foi levantada mais de metade da dotação orçamental da Estradas
de Portugal, de acordo com a DGO.

No lado da receita, destaca-se a progressão de 1% da receita fiscal, onde a subida
de 5,1% do impostos directos (repartida entre 3,4% no IRS e 15% no IRC) mais do que
compensou a evolução negativa dos impostos indirectos (quebra de 1,1%). No caso do
IRC, a DGO desvalorizou a taxa de crescimento acima do esperado já que o grosso da receita
será sobretudo determinado pela autoliquidação de Maio e pelos pagamentos por conta de
Julho, Setembro e Dezembro. Relativamente aos impostos indirectos, a evolução
negativa teve origem nos impostos sobre o tabaco (variação homóloga de -41,9%),
sobre produtos petrolíferos (-10,5%) e sobre veículos (-12%). De acordo com a DGO, a
quebra do ISP resulta da consignação da Contribuição do Serviço Rodoviário (que
constitui receita da Estradas de Portugal no âmbito do novo modelo de financiamento) e da
não actualização das taxas de imposto. Salienta-se ainda o crescimento de 3,2% da
receita de IVA.
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Sistema Fiscal

O Governo aprovou em Conselho de Ministros uma Proposta de Lei que reduz a taxa
normal de IVA de 21% para 20%, tendo justificado a medida com a criação de
“condições mais favoráveis para o crescimento da economia e do emprego e para a
atracção de investimento, sem que o Governo se desvie dos seus objectivos
orçamentais e do desenvolvimento das suas políticas sociais”.

Foram

regulamentadas as condições de

acesso

às medidas de

incentivo

à

recuperação das regiões que sofrem de problemas de interioridade, destacando-se a
definição das Áreas Territoriais Beneficiárias. Para o biénio 2007-2008, são consideradas
como áreas territoriais beneficiárias, as já identificadas em 2001 (Portaria n.º 1467A/2001, de 31 de Dezembro), para os anos subsequentes, as áreas territoriais beneficiárias
serão revistas pelo Ministro das Finanças e membros do Governo que tutelam as autarquias
locais e o ordenamento regional. Este mecanismo de revisão das áreas beneficiárias
obedecerá a critérios como a densidade populacional, o nível de produção e de
rendimento e o nível de poder de compra.

Ao apresentar o Relatório das Actividades Desenvolvidas em 2007 no que se refere ao
Combate à Fraude e Evasão Fiscais, Teixeira dos Santos, ministro das Finanças, anunciou
os dados relativos à actividade inspectiva, revelando que foram detectados 975
milhões de euros de pagamentos de impostos em falta o que corresponde a um
acréscimo de 16% relativamente ao ano anterior. O IVA e o IRC respondem pelo maior
volume de evasão, respondendo, respectivamente, por 769 milhões e 123 milhões daquela
montante.
No que se refere à justiça tributária, a cobrança coerciva atingiu 1633 milhões, um pouco
acima dos 1600 milhões estabelecidos como objectivo para 2007.
De acordo com este relatório, o Fisco deixou prescrever 764,4 milhões de euros em impostos
em 2007, o que representa um aumento de 52,5% face aos 501,2 milhões de euros
prescritos em 2006.

No âmbito do plano de actividades para 2008, a Direcção de Serviços de Inspecção
Tributária identificou os sectores das obras públicas e construção civil, a mediação
imobiliária e as actividades artísticas e de espectáculo como prioridades no combate
à fraude e evasão fiscal para o próximo ano. As operações de planeamento fiscal
abusivo, designadamente, a titularização de créditos futuros, o reporte de prejuízos, a

Associação Empresarial de Portugal

28

Relatório Mensal de Economia

suspensão de mais-valias de forma irregular ou dedução indevida de perdas, bem como, o
comércio electrónico, as manifestações de fortuna e as sociedades com elevado
endividamento

dos

sócios,

estarão

também

entre

as

prioridades

da

acção

inspectiva.
O Fisco prevê fiscalizar 139.127 contribuintes e recuperar, em 2008, 1,23 milhões de euros
em IRC. Nesse sentido, propõe-se acompanhar o comportamento tributário das grandes
empresas e do sector financeiro.

No âmbito do processo de revisão do Código de Processo Tributário, Carlos Lobo, secretário
de Estado dos Assuntos Fiscais, anunciou a possibilidade de as situações de
contencioso entre os contribuintes e a administração fiscal virem a ser resolvidas
com recurso a arbitragem tributária. Fora da alçada da arbitragem ficarão matérias
relativas à definição de taxas ou de benefícios fiscais.

Com o objectivo de resolver as situações de desequilíbrio conjuntural e estrutural e
de ruptura financeira, que se verificam nos municípios, foram estabelecidas as
regras de funcionamento do Fundo de Regularização Municipal. Neste âmbito, foram
definidos os critérios para recurso a operações de saneamento financeiro, bem como, para a
declaração do município em situação de reequilíbrio financeiro, quer por iniciativa da
autarquia local, quer por declaração do Governo.

Foi alterado o regime jurídico dos certificados de aforro no sentido de facilitar a sua
transmissão por morte, prever a possibilidade de se efectuarem subscrições e amortizações
antecipadas através da Internet e criar um registo central de certificados de aforro junto do
Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público.

No âmbito da regulamentação da obrigatoriedade de publicação anual de uma lista
de credores da administração central do Estado, foi determinado que, para integrar
esta lista, as dívidas têm que ser de montante superior a 3500 € e 7000€,
respectivamente, no caso de pessoas singulares e de pessoas colectivas. São
passíveis de integrar esta lista, as dívidas que sejam certas, líquidas e exigíveis, de natureza
comercial, não comercial, tributária e contributiva de que sejam credores pessoas singulares
com domicilio fiscal em território nacional e pessoas colectivas com sede, direcção efectiva ou
estabelecimento estável em território nacional.
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Foi concedida uma autorização legislativa ao Governo para rever o enquadramento
legal do Serviço de Centralização de Riscos do Crédito, no sentido de consagrar a
possibilidade de o Banco de Portugal obter da Direcção-Geral dos Impostos, os
nomes associados aos números de identificação fiscal dos beneficiários de crédito,
bem como, para determinar que a derrogação do dever de sigilo a que estas entidades se
encontram sujeitas no âmbito dos procedimentos inerentes ao Serviço de Centralização de
Riscos de Crédito, não prejudica a sua observância no que se refere a outras matérias.

Política Industrial e Comercial e Investimentos Públicos

O Governo aprovou na reunião de Conselho de Ministros de 6 de Março uma
Proposta de Lei, a submeter à aprovação da Assembleia da República, que visa criar
um quadro institucional específico para as áreas metropolitanas de Lisboa e do
Porto, de forma a criar uma autoridade efectiva à escala metropolitana.
As

áreas

metropolitanas

serão

consideradas

parceiras

do

Governo

em

matéria

de

descentralização de competências e de participação na gestão do Quadro de Referência
Estratégica Nacional (QREN), prevendo-se ainda um reforço do seu papel nas respectivas
autoridades metropolitanas de transportes e na gestão de redes de equipamentos
metropolitanos.
Na mesma data, foi ainda aprovada uma outra Proposta de Lei que estabelece o
regime jurídico do associativismo municipal, revogando as Leis n.º s 10/2003 e
11/2003, de 13 de Maio, com o propósito de reformular o modelo associativo
municipal actual, adequando-o às necessidades da nova Lei das Finanças Locais, do
QREN e da descentralização de competências.
A Proposta de Lei prevê dois tipos de associações de municípios: as de fins múltiplos
(designadas Comunidades Intermunicipais, que são pessoas colectivas de direito público
constituídas por municípios que correspondam a uma ou mais unidades territoriais definidas
com base nas NUT III e que adoptam o nome destas) e as de fins específicos (que são
pessoas colectivas de direito privado criadas para a realização em comum de interesses
específicos dos municípios que as integram, na defesa de interesses colectivos de natureza
sectorial, regional ou local).
Foi aprovado um diploma que vem antecipar a aplicação do novo regime jurídico da
contratação pública, previsto no Código dos Contratos Públicos, à primeira parceria
público-privada para a implementação de um dos troços da Rede Ferroviária de Alta
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Velocidade em Portugal (referente ao Troço Poceirão-Caia, que integra o eixo LisboaMadrid).
O Governo justifica a aplicação imediata deste Código por estar em causa um projecto que,
pela sua dimensão, suscita o interesse competitivo de empresas estrangeiras e pelo facto da
sua aplicação facilitar a tarefa da entidade gestora de tal empreendimento.
Em 25 de Março tomou posse o novo presidente da Autoridade da Concorrência
(AdC), Manuel Sebastião, que sucedeu a Abel Mateus. O novo presidente garantiu que o
Conselho da AdC tudo fará para que as empresas que operam em Portugal possam contar
com um mercado regulatório claro, assegurando ainda que terá sempre presente o objectivo
de “promover a economia de concorrência que se traduza em benefícios para os
consumidores em geral”.
O Primeiro-ministro presidiu em 26 Março à assinatura de um acordo, por um período
de cinco anos, entre o Estado Português e o Massachusetts Institute of Technology
(MIT) para a promoção de investigação avançada e para o desenvolvimento de uma
colaboração aprofundada em tópicos críticos na área da Energia. Segundo o Governo,
Portugal foi o primeiro país a afirmar-se como membro da Iniciativa de Energia do
MIT, a maior iniciativa de investigação em energia em curso no MIT.
Entre outros aspectos, o acordo estabelece uma plataforma que as instituições Portuguesas e
o MIT podem usar para o desenvolvimento em Portugal e lançamento a nível internacional de
sistemas e tecnologias energéticas inovadoras, prevendo ainda a possibilidade de associar ao
MIT cerca de dez investigadores portugueses ao longo do período de vigência do acordo
O governo aprovou vinte e cinco projectos conjuntos apresentados por associações
empresariais que se destinam exclusivamente à internacionalização das empresas,
no âmbito do Sistema de Incentivos à Internacionalização e Qualificação das
Pequenas e Médias Empresas, previsto no QREN, envolvendo, globalmente, 958
empresas, 35,6 milhões de euros de investimento e 15,4 milhões de euros de incentivos.
Foram aprovados diversos diplomas que estabelecem o enquadramento nacional
dos apoios a conceder ao sector da pesca no âmbito do Programa Operacional Pesca
2007-2013, designado por Promar, e o respectivo modelo de governação.
Foram aprovados três contratos de investimento, a celebrar entre o Estado
português e empresas privadas, que envolvem um montante global de investimento
de 1093,5 milhões de euros. Um dos projectos de investimento refere-se à modernização
das refinarias da Petrogal, localizadas em Sines e Matosinhos (que envolvem 1059 milhões de
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euros e a criação de 150 novos postos de trabalho) e os outros dois projectos referem-se ao
sector de componentes para automóveis (um dos quais tem por objecto a construção de uma
unidade fabril em Ponte de Lima, envolvendo 24,9 milhões de euros e a criação de 207 novos
postos de trabalho, e outro referente à modernização de uma unidade fabril em São João da
Madeira, envolvendo 9,6 milhões de euros e a manutenção dos actuais postos de trabalho).
Política Social e Laboral
Com o objectivo de reduzir os índices de sinistralidade laboral e contribuir para
melhorar os níveis de saúde e bem-estar no trabalho, o Conselho de Ministros
aprovou a Estratégia Nacional para Segurança e Saúde no Trabalho, para o período
2008-2012, a qual segue as orientações definidas na estratégia comunitária 2007-2012. A
estratégia comunitária estabelece o objectivo de, até 2012, reduzir em 25% a taxa total de
incidência de acidentes no trabalho na União Europeia a 27, através do reforço da protecção
da saúde e da segurança dos trabalhadores.
Considerando os resultados obtidos desde 2005, o Conselho de Ministros decidiu reforçar
os Programas Inov-Jovem e Inov-Contacto, e criar dois programas novos: o InovVasco da Gama e o Inov-Art. No balanço de três anos de execução dos referidos
programas, conclui-se que foram abrangidos mais de 4600 jovens pelo Inov-Jovem (74% dos
quais conseguiu emprego), e 550 pelo Inov-Contacto.
Pretende-se que, durante os próximos 3 anos, sejam abrangidos 5000 jovens quadros no
âmbito dos estágios profissionais do Inov-Jovem e 550 jovens nos estágios internacionais
promovidos no quadro do Inov-Contacto.
Com os dois novos programas, Inov-Vasco da Gama e Inov-Art, visa-se, respectivamente,
apoiar a qualificação internacional de jovens empresários e quadros de empresas nacionais,
permitindo a colocação de 150 jovens por ano em empresas internacionais, e dar
oportunidade de inserção profissional (atribuindo 200 estágios profissionais) a jovens com
qualificações ou aptidões específicas nas áreas das artes e da cultura.
Foram aprovadas em Conselho de Ministros medidas sociais de reforço da protecção
social à maternidade, paternidade e adopção. Estes subsídios sociais concretizam-se na
atribuição de prestações pecuniárias destinadas a garantir, em situações de carência
económica, rendimentos substitutivos da ausência ou da perda de remuneração de trabalho
determinadas pela inexistência ou insuficiência de carreira contributiva em regime de
segurança social de enquadramento obrigatório.

Associação Empresarial de Portugal

32

Relatório Mensal de Economia

Foi introduzida uma majoração de 20% ao montante do abono de família para
crianças e jovens, no âmbito das famílias monoparentais.
Ainda no âmbito das políticas sociais, foi aprovada uma redução de 50% nas taxas
moderadoras a suportar pelos utentes do Serviço Nacional de Saúde com mais de 65 anos.
Esta redução irá beneficiar cerca de 350 mil utentes.
De acordo com um estudo encomendado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia,
Portugal é dos países europeus com maior percentagem de trabalhadores altamente
qualificados entre os 25 e os 34 anos, com uma percentagem de 38,3 por cento face
a uma média de 20,6 por cento na União Europeia. Se a população activa passar a ser o
universo escolhido, Portugal regista uma das percentagens mais baixas – 9,8 por cento face a
uma média de 15,4 por cento na Europa.
Foi aprovada, para negociação colectiva e consultas, a proposta de lei que visa
aprovar o Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores da Função Pública. Destacam-se
quatro propósitos fundamentais nesta proposta de Estatuto Disciplinar: (i) a adequação ao
novo regime sobre vinculação, carreiras e remunerações, do regime disciplinar, que passa a
ser aplicável a todos os trabalhadores que exercem funções públicas, qualquer que seja a
modalidade de vinculação; (ii) a aproximação ao regime laboral comum; (iii) a projecção de
uma visão da Administração Pública que valoriza o papel dos dirigentes no exercício das
competências administrativas de gestão; (iv) a adequação do Estatuto Disciplinar a objectivos
mais pragmáticos, mediante a introdução de mecanismos que impõem maior celeridade na
tramitação dos procedimentos disciplinares. Registam-se como principais alterações: o
dever de dar informação ao cidadão, a redução dos prazos para instaurar
procedimento disciplinar, o estabelecimento de um prazo máximo de 18 meses para
conclusão dos procedimentos disciplinares, e o reforço da posição do advogado
neste procedimento.
O Governo já deu a conhecer a sua proposta para a nova tabela salarial única da
Função Pública (prevista na lei dos vínculos, carreiras e remunerações), que virá
substituir as actuais 22 tabelas salariais. A tabela salarial que prevê 115 posições
remuneratórias contra as actuais 522, permite que os funcionários públicos no topo de
carreira possam vir a auferir salários mais altos.
O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas anunciou a criação, em Abril,
de um Observatório para a Emigração. Pretende-se através deste órgão obter informação
sobre a realidade da emigração portuguesa: a quantificação dos portugueses em cada país, a
motivação que os levou a emigrar e o tipo de ligação que mantêm com Portugal.
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Privatizações e Empresas Públicas
Foi aprovada uma Resolução do Conselho de Ministros que define as orientações
estratégicas para a globalidade do sector empresarial do Estado.
As principais orientações dizem respeito, entre outros domínios, à área financeira e à
contratualização da prestação de serviço público, pretendendo-se, entre outros aspectos,
reforçar o controlo financeiro das empresas do Estado, estabelecendo-se deveres de
informação e de auto-avaliação, trimestral para o domínio financeiro e semestral para os
restantes domínios.
Sistema Monetário e Financeiro
No final de Março, o Banco de Portugal publicou um aviso no Diário da República
advertindo as instituições financeiras para informarem “com clareza os seus clientes
sobre a remuneração oferecida pelos fundos recebidos e os elementos caracterizadores
dos produtos oferecidos, bem como sobre o preço dos serviços prestados e outros encargos a
suportar pelos clientes”.
2. Economia Monetária e Financeira
2.1. Taxas de Juro
TAXAS

Euribor

Obrigações do Tesouro

6 meses

12 meses

5 anos

10 anos

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

08: I

4,725

4,725

4,01

4,42

Janeiro 08

4,363

4,316

3,74

4,23

Fevereiro 08

4,383

4,382

3,70

4,30

Março 08

4,725

4,725

4,01

4,42

7 Março 08

4,494

4,491

3,79

4,39

14 Março 08

4,610

4,607

3,77

4,33

20 Março 08

4,675

4,675

3,91

4,29

28 Março 08

4,733

4,736

4,06

4,44

31 Março 08
4,725
4,725
4,01
4,42
Fonte: Banco de Portugal e Reuters; valores em percentagem; taxas anualizadas a 360 dias.
Nota: Valores de final de semana/mês/trimestre; os valores para as Obrigações do Tesouro referem-se às
yields do mercado secundário.

Em Março assistiu-se a um ressurgimento dos problemas de liquidez no mercado
monetário, o que se traduziu numa subida das taxas de juro para os níveis mais
elevados desde o início do ano. As taxas Euribor a 3, 6 e 12 meses aumentaram cerca de
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34 pontos base (p.b.) em comparação de final de mês, para 4,73%, mantendo-se, assim, a
configuração horizontal da curva de rendimentos a partir dos três meses. No prazo de um
mês, a subida foi de apenas 15,8 p.b. (para 4,358%), implicando num aumento do diferencial
face aos restantes prazos (para 37 p.b., o valor mais elevado desde Dezembro do ano
passado).

No mercado secundário nacional de dívida pública, as yields recuaram com o aumento
da aversão ao risco nos mercados financeiros mas acabaram por subir no conjunto do
mês devido à preocupação do BCE com a inflação, seguindo o movimento dos
mercados europeus. A yield nacional a 5 anos aumentou 31 p.b. em comparação de final de
mês (para 4,01%), tendo-se verificado um aumento menor no prazo dos 10 anos (12 p.b.,
para 4,42%), o que reduziu a inclinação da curva de rendimentos.

2.2. Mercado de Valores Mobiliários

ÍNDICE PSI-20 DO MERCADO CONTÍNUO DE ÂMBITO NACIONAL
(valores de fecho das sessões de início e fim das semanas de Março)
Seg, 3

Sexta, 7

Seg, 10

Sexta, 14

Seg, 17

Quinta, 20

Terça, 25

Sexta, 28

Seg, 31

10.783,10 10.711,30
10.511,60
10.169,20
9.814,88
10.049,30
10.427,40
10.546,10
10.495,90
Índice composto pelo cabaz das 20 acções mais importantes do mercado, sujeito a uma revisão semestral; 31-12-92=
3000

O índice accionista nacional de referência PSI-20 recuou pelo terceiro mês
consecutivo em Março devido à conjuntura desfavorável, encerrando o trimestre
com uma perda de quase 20% e nos níveis mais baixos desde Agosto de 2006.
Apesar da recuperação evidenciada na segunda metade de Março, a perda mensal do PSI20 agravou-se para 4,2%, reflectindo, em parte, a divulgação de resultados menos
favoráveis em algumas empresas com elevado peso no índice.
O valor negociado em bolsa voltou a recuar, tanto em variação mensal como em termos
homólogos (7,3% e 35,9%, respectivamente), embora de forma menos acentuada. No
conjunto do primeiro trimestre, o valor transaccionado reduziu-se 23,9% em
comparação homóloga, o que traduz não só a redução das cotações mas também o
afastamento dos investidores do mercado de acções nacional.

A maioria dos títulos do PSI-20 registou uma variação negativa em Março,
destacando-se, entre as maiores ponderações, as perdas de 12,9% da PT (afectada
por recomendações de venda), de 10,4% da Galp Energia (que anunciou resultados abaixo
do previsto), de 7,6% do BES (a reflectir a conjuntura desfavorável do sector financeiro a
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nível internacional), e de 9,3% da Brisa. No que se refere a valorizações, salientam-se as
progressões de 7,9% do BCP e de 5,5% do BPI devido ao reposicionamento dos investidores
antes dos respectivos aumentos de capital (o do BPI apenas foi anunciado em Março); a
subida de 6,2% da Portucel com a revisão em alta do preço da pasta de papel; e a progressão
de 5,5% da Mota Engil face à perspectiva de novos projectos em Portugal, Eslováquia e
Polónia.

3. Economia Real
3.1 Actividade Económica Global

O indicador de clima económico do INE – indicador compósito que sintetiza a informação
qualitativa referente aos principais ramos de actividade – recuperou de forma ligeira, em
Março, para o mesmo valor de Dezembro do ano passado.
Em termos de indicadores sectoriais, a evolução foi maioritariamente positiva,
sendo que apenas os indicadores referentes ao sector industrial apresentou uma
deterioração face ao mês anterior.
O indicador de confiança da indústria transformadora evoluiu negativamente,
contrariando a recuperação verificada nos dois últimos meses e atingindo o valor
mais baixo desde Agosto de 2007. Apesar das encorajadoras apreciações sobre as
perspectivas de produção, este efeito não foi suficiente para contrariar a intensa deterioração
das expectativas dos empresários em relação à procura global. O indicador de confiança
para a construção e obras públicas voltou a reforçar o movimento de recuperação
que iniciara em Janeiro, atingindo um novo máximo desde Outubro de 2002. O
comportamento do indicador resultou tanto da melhoria das perspectivas de
emprego como da recuperação das perspectivas sobre as carteiras de encomendas
por parte dos empresários do sector.
O indicador de confiança do comércio evoluiu positivamente, mais do que
compensando as quedas dos dois últimos meses. O desagravamento verificado nas
perspectivas de negócio do comércio por grosso foi o principal responsável pelo andamento
neste indicador já que o indicador do comércio a retalho registou um novo agravamento pelo
segundo mês consecutivo.
Tanto o indicador de confiança da construção como o do comércio permanecem
ainda abaixo da sua média de longo prazo.
O indicador de Confiança referente aos serviços demonstrou uma ligeira melhoria
que

interrompeu

um

processo

descendente

Associação Empresarial de Portugal

que

já

durava

há

três

meses

36

Relatório Mensal de Economia

consecutivos. A evolução positiva derivou exclusivamente da melhoria da componente das
perspectivas de procura.

3.2 Procura Interna

Os indicadores de consumo continuam a apresentar indicações díspares nas suas
várias rubricas, com os resultados favoráveis do volume de negócios no comércio a
retalho a contrariarem a evolução negativa dos restantes indicadores.
Alguns indicadores, enquadrados no contexto económico actual, colocam em dúvida
a sustentabilidade da recuperação do investimento, que tem vindo a ser notada nos
últimos meses.

3.2.1. Consumo

Fonte 07: II 07: III 07:IV Nov-07 Dez-07 Jan-08 Fev-08 Mar-08
Indic. Confiança dos Consumidores

(1)

INE

Venda de automóveis não comerciais
Importações de bens de consumo

(2)

Procura interna de bens de consumo

(1)

Volume de negócios do comércio retalho
Crédito ao consumo

(4)

BdP

0,23

9,38

10,40

8,25

12,81

9,58

22,91

-

INE

8,23

9,88

6,36

6,18

5,07

3,82

-

-

INE
(3)

-32,85 -35,52 -39,23 -37,90 -39,23 -41,43 -42,53 -42,93

-21,33 -20,67 -23,00 -26,00 -23,00 -26,00 -18,00 -19,33

INE

0,13

0,37

0,03

0,60

-1,80

2,00

2,90

-

BdP

11,53

12,33

13,70

14,10

13,70

11.7

-

-

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

referentes

ao

consumo

apresentam-se

novamente algo contraditórios entre si. O Indicador coincidente do Consumo Privado do
BdP continuou o processo de abrandamento iniciado meses atrás, passando de uma tvh de
0,7% para 0,4%. Não obstante, no mês de Fevereiro, a venda de automóveis não comerciais
cresceu significativamente. Por outro lado, assistiu-se a uma novo reforço do ritmo de quebra
da procura interna de bens de consumo e um abrandamento tanto no crédito ao consumo
como nas importações deste tipo de bens.

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 2,9%, acelerando 0,9 p.p. face à taxa constatada no mês anterior. A
evolução de Fevereiro vem no seguimento de uma recuperação encetada no mês anterior,
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contrariando o movimento de desaceleração que se assistiu nesta rubrica ao longo de grande
parte do ano de 2007. A despesa em produtos alimentares, bebidas e tabaco acelerou, em
termos homólogos, passando de 5,3% no mês passado para 7,3%. Já a despesa em produtos
não alimentares recuou mas menos que no mês passado, já que a sua variação homóloga no
mês de Fevereiro foi de -0,5% e tinha sido mês foi de -0,9%
Por sua vez, o indicador de consumo de bens de consumo corrente também abrandou
marginalmente face ao mês precedente, passando de uma tvh de 1,8% para 1,7%.
Em Fevereiro 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, em relação aos indicadores prospectivos de consumo privado, o
indicador de confiança dos consumidores, em Março, estendeu por mais um mês o
processo de agravamento que tem vindo a ser verificado desde Novembro de 2006. Com
efeito, este indicador apresenta o novo valor mínimo desde Junho de 2003. Desta vez, o
maior contributo para esta evolução negativa foi fornecido pelas expectativas
quanto

à

situação

económica

e

financeira

do

país

e

principalmente

pelas

perspectivas quanto à situação financeira do agregado familiar que 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 recuperaram
moderadamente, assim como as suas perspectivas de poupança.

3.2.2. Investimento

Fonte 07:II 07:III 07:IV Out-07 Nov-07 Dez-07 Jan-08

Fev-08

Indicador de FBCF

INE

-0,77

6,10

5,37

1,00

4,30

10,80

5,80

4,1

Vendas de veículos comerciais

BdP

46,96

-17,84

-8,47

-12,84

-8,72

-3,84

-20,17

-10,80

INE

15,35

21,36

15,93

20,85

16,04

10,88

18,44

-

Índice produção bens de investimento

INE

2,54

0,58

1,56

4,49

0,03

0,15

-0,65

2,37

Vendas de cimento

BdP

-3,77

1,70

11,13

15,30

8,80

9,30

-10,60

3,70

BdP

-5,17

-2,95

-1,01

-0,82

-3,33

1,11

-3,24

-1,60

Importações bens de investimento

(1)

Índice de Produção na Construção
Crédito para compra de habitação

(2)

Crédito às sociedades não financeiras
Valor de obras públicas adjudicadas (3)

(2)

INE

9,17

8,87

8,63

8,80

8,60

8,50

8,40

-

BdP

7,57

8,07

10,23

9,10

10,50

11,10

-

-

BdP

42,19

38,88

26,64

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.
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O Indicador sintético da FBCF do INE continuou a apresentar, nos dois primeiros
meses de 2008, uma evolução positiva, se bem que em evidente desaceleração face
ao forte crescimento verificado em Dezembro.
Não obstante, realce-se o facto das importações de bens de investimento terem acelerado
bastante e de, em Fevereiro, se ter assistido a uma recuperação no índice de produção de
bens de investimento. Por seu lado, os indicadores de vendas de veículos comerciais
desagravaram o movimento de quebra que se tinha agudizado em Janeiro. Já as vendas de
cimento recuperaram da evolução negativa do primeiro mês do ano.
Realce-se no entanto que apesar não existir uma actualização dos últimos dois meses dos
dados referentes ao crédito à habitação e às sociedades financeiras, o Banco de Portugal, no
seu Boletim Económico, explica que existe " uma dificuldade acrescida dos bancos em obter
financiamento", seja no mercado monetário interbancário, nos mercados de dívida titulada ou
através operações de titularização de activos, que "estará a induzir, desde o terceiro trimestre
de 2007, uma alteração na política de crédito das instituições, nomeadamente no sentido de
um agravamento das condições de financiamento".

Tendo

em

conta

abrandamento

o

cenário

económico

de
nos

crise

nos

nossos

mercados

principais

financeiros
parceiros

e

de

sério

comerciais

e

considerando o indicador coincidente de investimento do GPEARI (que indicia uma
quebra da FBCF, para o mês de Março, de 2,9%), concluímos que se justificam as
nossas reservas quanto à sustentabilidade do fortalecimento do investimento
verificado ao longo de 2007.

Em relação ao investimento em construção e obras públicas, os indicadores
quantitativos apresentaram uma quebra de 1,6%, reduzindo o ritmo de deterioração
comparativamente com o mês anterior. A evolução do tvh do índice de produção na
construção interrompeu desta forma em 2008 os resultados positivos que dos últimos meses
do ano anterior. A evolução destes indicadores demonstra uma elevada volatilidade, sinal da
eventual precariedade da aparente recuperação visível últimos três meses de 2007.
Os indicadores de produção qualitativos (inquéritos ao empresários que operam no sector)
reforçaram o seu movimento de recuperação que caracteriza, para já, 2008, atingindo o
máximo dos cinco anos precedentes que fora registado em Outubro de 2002. As grandes
obras públicas que se avizinham, cujo investimento ascende a praticamente a 40 mil
milhões de euros em menos de 10 anos, serão a principal fonte de crescimento do
sector nos próximos tempos e motivam um forte sentimento de confiança e
esperança nos empresários do sector.
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3.3. Comércio Internacional

Resultados Globais
Nov 06-Jan 07

Nov 07-Jan 08

∆ 08/07

8.937,6

9.379,7

4,9%

Entrada (Cif)

13.214,6

14.822,1

12,2%

Saldo

-4.277,0

-5.442,4

-27,2%

67,6%

63,3%

-

6.858,5

7.137,1

4,1%

Chegada

10.141,6

11.066,8

9,1%

Saldo

-3.283,1

-3.929,7

-19,7%

67,6%

64,5%

-

Total
Saída (Fob)

Taxa de Cobertura
União Europeia a 27
Expedição

Taxa de Cobertura
Países Terceiros
Exportação

2.079,2

2.242,7

7,9%

Importação

3.073,0

3.755,3

22,2%

Saldo

-993,8

-1.512,6

-52,2%

Taxa de Cobertura

67,7%

59,7%

-

(em milhões de euros)
Fonte: INE

Entre Novembro de 2007 e Janeiro de 2008, o défice comercial de Portugal fixou-se
em

5442,4

milhões

de

euros,

um

montante

que

representa

um

fortíssimo

agravamento face período correspondente no ano anterior, perto de 27,2%. No
período considerado, as saídas registaram um aumento de 4,9% e as entradas de 12,2%,
justificando assim a deterioração de 4,3 p.p. na taxa de cobertura para 64,5%.
No cômputo geral do ano de 2007 as saídas de bens tinham crescido cerca de 8,8% e as
entradas 7,4%. A maioria do dinamismo das entradas relativamente às saídas verificou-se
tanto no comércio intra-comunitário como nas trocas extra-comunitárias. O segundo
semestre de 2007 e especialmente o último trimestre, parecem ter vindo inverter a
evolução bastante positiva do saldo comercial face aos dos períodos homólogos de
2006. Parece importante também realçar a evolução dos produtos energéticos no contexto
total das transacções internacionais. O peso dos bens energéticos nas entradas foi, no período
considerado, de 16% e 4,9% nas saídas. No período homólogo anterior, era de,
respectivamente, 12,7% e 4,1%, o que representa um reforço da relevância deste segmento
de produtos na penalização do saldo comercial português. Acrescente-se que muito
provavelmente este efeito será justificado pelos recentes desenvolvimentos do preço do
petróleo e não por um aumento de procura. Aliás, se analisarmos a taxa de cobertura
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excluindo os combustíveis verificamos que efectivamente houve uma deterioração face ao
período homólogo mas em bem menor intensidade, passando de 74,3% para 71,6%,
justificada por um crescimento das entradas de 7,9% maior que o das saídas (4%).
3.4. Conjuntura na Indústria
O índice de produção industrial retomou uma variação homóloga positiva no mês de
Fevereiro (1,6%), após três meses consecutivos em perda (1,4% em Janeiro). Este
comportamento

traduziu

sobretudo

a

aceleração

da

produção

na

indústria

transformadora (de uma tvh de 0,7% para 2,5%), tendo-se verificado uma atenuação
apenas ligeira da quebra nas indústrias de electricidade, gás e água (para 13,2%). Em média
anual, o índice geral de produção desacelerou pelo quarto mês seguido (subida de 1%, menos
0,3 pontos que em Janeiro).

ÍNDICES DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
(Variação homóloga, %)
10

INDÚSTRIA
TRANSFORMADORA

8
6
4
2
0

INDÚSTRIA GERAL

-2
-4
-6
-8

Fev-08

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

-10

A desagregação dos dados por agrupamentos deu conta de uma melhoria da
evolução homóloga da produção na generalidade das indústrias, com excepção das
ligadas à energia, que verificaram uma descida mais acentuada (11,8%). A produção
retomou um andamento positivo nas indústrias de bens de consumo e de investimento (tvh
de 1% e 1,8%, respectivamente, após -2,5% e -0,8% em Janeiro), sendo ainda destacar o
reforço do crescimento no agrupamento de bens intermédios (1,2 pontos, para 4,3%). A
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evolução nas indústrias de bens de consumo traduziu uma aceleração na componente de bens
duradouros (para uma tvh de 12,4%) e uma atenuação significativa da quebra nos restantes
bens (tvh de -0,6%, após -4,3% em Janeiro). A descida da variação média anual da produção
foi generalizada, tendo-se verificado um abrandamento apenas ligeiro no agrupamento de
bens intermédios (0,1, para 5,5%), que permaneceu o mais dinâmico.
ÍNDICE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
06: IV

07: I

07: II

07: III

07: IV

Dez-07

Jan-08

Fev-08
TVH

TVM 12m

Índice Geral

4,3

4,2

1,7

1,5

0,4

-1,1

-1,4

0,6

1,0

Industria Extractiva

-9,8

8,0

5,5

8,9

17,0

12,5

8,9

8,7

10,0

Ind. Transformadora

2,5

4,6

3,6

2,4

3,3

3,2

0,7

2,5

2,8

Electric., Gás, Água

18,2

1,5

-11,3

-5,0

-18,4

-22,4

-14,1

-13,2

-12,1

1,9

3,0

1,1

-0,6

2,9

3,5

-2,5

1,0

0,8

Por grandes agrupamentos:
Bens de Consumo
Bens Intermédios

3,0

6,2

5,9

5,8

6,1

4,5

3,1

4,3

5,5

Bens de Capital

1,0

5,9

2,5

0,5

1,1

-0,1

-0,8

1,8

1,6

14,6

-0,1

-10,0

-5,3

-18,9

-20,0

-11,2

-11,8

-11,6

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 -6,1%
em Fevereiro), de têxteis (-5,4%), de máquinas e equipamento (-0,3%), de produtos
petrolíferos (-9,3%) e de pasta e papel (-0,5%);
(ii) o abrandamento da produção nas indústrias de material de transporte (de uma tvm 12m
de 6,3% em Janeiro para 4,4% em Fevereiro), de madeira e cortiça (de 1,7% para 1%), de
equipamento eléctrico e óptica (de 13,6% para 13,1%), alimentares (de 3,7% para 2,7%) e
de minerais não metálicos (de 2,6% para 2,3%).
Quanto a comportamentos positivos, salienta-se:
(i) a aceleração da produção nas indústrias do vestuário (de uma tvm 12m de 2,1% em
Janeiro para 2,4% em Fevereiro), de reciclagem (de 5,5% para 6,7%), de produtos metálicos
(de 3,8% para 4,3%), de mobiliário (de 2,6% para 3,4%), de borracha e plásticos (de 9,3%
para 9,4%), de produtos químicos (de 2,7% para 3,2%) e metalúrgicas de base (de 4% para
4,1%); a retoma do crescimento nas indústrias do tabaco (tvm 12m de 2,7%, após -0,1% e 2,1% nos dois meses precedentes).
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PRODUÇÃO E PROCURA NA INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
Média Móvel de 3 meses - s.r.e.
20

10

PRODUÇÃO
0

-10

PROCURA
EXTERNA

-20

-30

PROCURA
INTERNA
-40

Mar-08

Jan-08

Nov-07

Set-07

Jul-07

Mai-07

Mar-07

Jan-07

Nov-06

Set-06

Jul-06

Mai-06

Mar-06

Jan-06

Nov-05

Set-05

Jul-05

Mai-05

Mar-05

Jan-05

Nov-04

Set-04

Jul-04

Mai-04

Mar-04

-50

Os dados mais recentes da actividade industrial, referentes ao inquérito à Indústria
Transformadora de Março, indicaram a continuação de um comportamento positivo
da produção no ramo. As apreciações da produção corrente estabilizaram num valor
positivo, enquanto as referentes à procura global recuaram apenas marginalmente, com a
correcção em baixa das avaliações da carteira de encomendas doméstica (que se mantiveram
ainda num nível elevado) a ser atenuada pela recuperação na componente externa. No que se
refere ao andamento dos stocks de produtos acabados, as indicações dos empresários
apontaram para um reforço do nível de existências.
A informação detalhada por tipo de bens produzidos evidenciou uma melhoria das
avaliações da produção corrente, da procura interna e da procura externa nas
indústrias de bens de equipamento e de bens intermédios em Março, contrariando a
deterioração ao nível dos bens de consumo. Refira-se ainda que o reforço do nível de stocks
teve origem nas indústrias de equipamento automóvel; nas restantes indústrias assistiu-se a
uma estabilização das avaliações.

No volume de negócios, os dados de Fevereiro deram de conta de uma aceleração
significativa em termos homólogos (tvh de 10,5%, mais 4,2 pontos que em Janeiro), que
se revelou mais vincada no mercado nacional (reforço de 5,3 pontos, para uma tvh de
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12,8%, face a 2,9 pontos no mercado externo, para 7,2%). Em variação média anual, o
crescimento do índice geral de vendas aumentou para 5,5% não obstante um novo
abrandamento no mercado externo (de 4,5% para 4%).
A forte subida das vendas nos últimos meses tem reflectido a progressão dos preços
à saída de fábrica, num período marcado pela evolução menos favorável da produção (com
excepção do mês de Fevereiro) e por algum reforço do nível de stocks.
A aceleração homóloga das vendas estendeu-se aos vários agrupamentos (tanto no
mercado nacional como no externo), destacando-se sobretudo a forte subida das
indústrias da energia (tvh de 30,9%). Já no que se refere ao andamento em média anual,
o abrandamento observado nos agrupamentos de bens intermédios e de investimento (para
tvm 12m de 6,2% e 9,6%, respectivamente) foi mais do que compensado pela retoma do
crescimento na energia e pela aceleração nos bens de consumo (tvm 12 de 2,8% e 3,8%).
Relativamente

à

informação

avançada

mais

recente,

do

inquérito

à

indústria

transformadora de Março, salienta-se a perspectiva de manutenção do crescimento da
produção no ramo. As avaliações dos preços de venda previstos voltaram a apontar
para uma desaceleração nos próximos meses. Em conjunto, estas indicações são
compatíveis com a manutenção de um andamento positivo das vendas.
ÍNDICE DE EMPREGO INDUSTRIAL
(Variação homóloga, %)
1
0,5
0
-0,5
-1
-1,5
-2
-2,5
-3
-3,5

Associação Empresarial de Portugal

Fev-08

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

-4

44

Relatório Mensal de Economia

O índice de emprego industrial registou uma atenuação ligeira do ritmo de quebra
homóloga em Fevereiro (0,1 pontos, para 0,5%), depois de um agravamento
significativo no primeiro mês do ano (0,4 pontos). Apesar da evolução homóloga menos
favorável do emprego no conjunto dos dois primeiros meses de 2008, a perda em média
anual continuou a reduzir-se em Fevereiro (0,1 ponto, para 1,1%), situando-se num
mínimo de vários anos. No confronto com o índice de horas trabalhadas, os dados
mostraram um crescimento ligeiro da ocupação laboral em média de doze meses.

3.5. Preços

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

2,5

2,4

2,5

2,2

2,7

2,7

2,9

2,9

3,1

2,6

IPC Bens

2,5

2,3

2,3

1,7

2,5

2,5

2,5

2,6

-

-

IPC Serviços

2,6

2,6

3,1

3,0

3,0

3,1

3,5

3,4

-

-

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

Em Março, o IPC registou um crescimento em cadeia de 0,2% face ao mês anterior.
A taxa de variação homóloga (tvh) aumentou para 3,1%, que é o valor mais elevado
dos últimos 16 meses. Como consequência destas evoluções, a taxa de variação
média dos últimos 12 meses passou para 2,6%.

Em relação ao quadro evolutivo dos preços em Fevereiro (último mês com
informação mais completa), a tvh do IPC de 2,9%, foi superior em apenas 0,3 p.p.
ao indicador da inflação subjacente (medido pelo índice total excepto produtos
alimentares não transformados e industriais energéticos). A evolução da inflação de
Fevereiro foi caracterizada por um comportamento assimétrico das suas várias
componentes. Os preços dos bens alimentares não transformados sofreram uma quebra
menor que nos meses anteriores, de 1,2%, mas por outro lado observou-se um novo
vigoroso aumento dos preços dos bens energéticos (9,3%), marginalmente abaixo do
verificado no mês anterior. Relativamente às rubricas da inflação subjacente, constatou-se
um forte crescimento de 1,2 p.p. na tvh dos bens alimentares transformados (atingindo a tvh
de 8,1% neste mês). Os preços dos bens industriais não energéticos, que vinham a abrandar
o seu crescimento desde Outubro, apresentaram uma quebra de 0,1%, enquanto que os dos
serviços abrandaram 0,1 p.p., crescendo 3,5% no mês de Fevereiro.
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O hiato entre a taxa de inflação subjacente de Portugal e da zona do euro mantevese nos 0,8 p.p. O andamento ainda mais favorável dos preços dos bens industriais não
energéticos em Portugal, que cresceram a um ritmo inferior ao da zona do euro em cerca de
0,9 p.p foi compensado pelo aumento do diferencial no segmento dos produtos alimentares
transformados (1,6 p.p.). O diferencial no andamento dos preços dos serviços de Portugal e
da zona do euro permaneceu em 1 p.p.

Perspectivando os próximos meses, é de destacar a forte preocupação demonstrada
pelo FMI, que prevê que as tendências inflacionistas permaneçam intensas a nível
mundial ao longo do resto do ano, devido ao aumento de procura das commodities
nos

mercados

emergentes

e

também

à

forte

utilização

destes

bens

como

investimento alternativo.

3.6. Conjuntura de Pagamentos com o Exterior

Balança Corrente
Mercadorias

2005

2006

2007

Jan-07

Jan-08

∆

-14.139

-15.680

-15.931

-1.006

-1.536

52,7%

-16.362

-16.665

-17.399

-1.163

-1.448

24,5%

Serviços

3.843

4.804

6.208

289

377

30,4%

Rendimentos

-3.894

-6.340

-7.376

-461

-532

15,4%

Transferências Correntes

2.274

2.521

2.636

329

67

-79,6%

Balança de Capital

1.721

1.219

2.061

563

381

-32,3%

Balança Financeira

13.570

13.943

15.815

-341

2.066

s.s.

Investimento Directo
De Portugal no exterior
Do exterior em Portugal

1.463

3.455

-427

-281

491

s.s.

-1.697

-5.557

-4.542

-942

-277

-70,6%

3.160

9.011

4.115

661

768

16,2%

-1.191

2.600

9.405

-5.679

-1.081

-81,0%

-15.975

-7.866

-8.871

-2.407

279

s.s.

Passivos

14.784

10.466

18.276

-3.272

-1.360

-58,4%

Outro Investimento

12.032

6.189

5.444

5.771

2.451

-57,5%

Investimento de Carteira
Activos

Activos

-337

-13.033

-10.487

2.657

-2.746

s.s.

12.369

19.221

15.931

3.114

5.197

66,9%

Derivados Financeiros

-164

-220

681

-71

145

s.s.

Activos de Reserva

1.431

1.919

713

-80

60

s.s.

-1.945

784

-910

s.s.

Passivos

Erros e Omissões
-1.152
519
dados provisórios expressos em milhões de euros (m.e.)
Fonte: Banco de Portugal

Notas prévias: i) 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,

Associação Empresarial de Portugal

46

Relatório Mensal de Economia

esperando-se a sua redução e redistribuição pelas outras componentes da Balança de
Pagamento; ii) Note-se ainda que a informação relativa a apenas um mês não permite
estabelecer uma tendência para o comportamento das contas externas em 2008.

Em Janeiro, o défice da Balança Corrente portuguesa aumentou cerca de 53% em
termos homólogos (para 1536 m.e.), de acordo com informação preliminar do Banco de
Portugal. Este comportamento traduziu a deterioração das principais componentes do saldo
corrente, com excepção da referente à balança de serviços, que verificou um reforço de 88
m.e. no saldo excedentário. A descida mais acentuada pertenceu à balança de mercadorias
(alargamento do défice em 285 m.e.), seguida pelas balanças de transferências correntes
(recuo de 262 m.e. no excedente) e de rendimentos (agravamento do saldo negativo em 71
m.e.).

Também o saldo da Balança de capital registou uma evolução negativa em Janeiro,
passando a indicar um excedente de 381 m.e., menos 32% que no primeiro mês de 2007.
Recorde-se que a rubrica traduz, de forma aproximada, as entradas líquidas de fundos
comunitários.
Dada a evolução desfavorável das balanças corrente e de capital, o défice conjunto
verificou um agravamento de 712 m.e. no primeiro mês de 2008 (subida de 161% em
comparação homóloga), passando para 1155 m.e.

O

aumento

das

necessidades

de

financiamento

expresso

na

balança

financeira

foi

anormalmente elevado, traduzindo a disparidade de valores da rubrica de erros e omissões
nos períodos em confronto, que será ajustada em futuras revisões dos dados.
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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)
www.conference-board.org (Instituto Conference Board - EUA)
www.cbo.gov (Congress Budget Office - EUA)
www.esri.cao.go.jp/en (Economic and Social Research Institute - Japão)
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/ (Eurostat)
www.federalreserve.gov (Federal Reserve - EUA)
www.imf.org (Fundo Monetário Internacional)
www.stat.go.jp/english (Gabinete de Estatística japonês)
www.mof.go.jp (Ministério das Finanças japonês)
http://metalsplace.com (notícias sobre metais)
www.oecd.org (Organização para o Crescimento e Desenvolvimento Económico)
http://europa.eu.int/index_pt.htm (Portal da União Europeia)
http://finance.yahoo.com (Secção Financeira do Yahoo)
http://metalsplace.com (sítio especializado em notícias sobre metais de base)

Economia Nacional:
www.bportugal.pt (Banco de Portugal)
http://europa.eu.int/comm/index_en.htm (Comissão Europeia)
www.cmvm.pt (Comissão de Mercados de Valores Mobiliários)
www.dgo.pt (Direcção-Geral do Orçamento – Ministério das Finanças)
www.imf.org (Fundo Monetário Internacional)
www.gpeari.min-financas.pt (Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações
Internacionais – Ministério das Finanças)
www.ine.pt (Instituto Nacional de Estatística)
http://web.mit.edu/mitei (MITEI, MIT Energy Iniciative)
www.oecd.org (Organização para o Crescimento e Desenvolvimento Económico)
www.portugal.gov.pt/ (Portal do Governo)
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