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Destaque:
Economia Internacional
(…) o crescimento do PIB da zona euro foi (…) revisto em baixa em cerca de
0,5 p.p., esperando-se que seja de 1,7% em 2008 e 1,5% no ano seguinte (…)
(pag.5)

Em termos homólogos, o crescimento do PIB da zona euro ter-se-á mantido
estável face ao quarto trimestre de 2007 (2,2%). (pag.9)

(…) a Reserva Federal norte-americana decidiu uma redução mais moderada
da principal taxa de juro directora (…) e sinalizou a sua manutenção nas
próximas reuniões. (pag.13)

(…) a economia norte-americana manteve um reduzido dinamismo no
primeiro trimestre. (pag.14)

(…) o mês de Abril ficou marcado pela correcção em baixa do euro face ao
dólar e à libra (…) (pag.18)

Em Abril verificou-se uma recuperação generalizada dos principais mercados
accionistas internacionais devido à atenuação dos receios relativamente à
crise de crédito (…) (pag.19)

(…) o Presidente da OPEP alertou que a cotação [do petróleo] poderá atingir
200 dólares por barril (…) (pag.22)

Em relação às cotações dos metais, apenas o cobre e o estanho contrariaram o
movimento de descida em Abril (…) (pag.22)

(…) o crescimento do comércio mundial abrandou para 5,5% em 2007, após
ter crescido 8,5% no ano anterior. (…) a OMC prevê que o comércio mundial
abrande cerca de 1 p.p. em 2008 (…) (pag.23)

A evolução dos preços alimentares está contribuir de uma forma mais
relevante para a subida de inflação do que o petróleo (…) (pag.25)
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Economia Nacional
(…) a Comissão Europeia prevê que Portugal acompanhe a tendência
generalizada de abrandamento económico da zona euro em 2008 e 2009.
(pag.27)

A moderação salarial (…) combinada com os significativos acréscimos ao nível
da

produtividade (…),

poderá

permitir

uma

melhoria

do indicador de

competitividade. (pag.29)
(…) o Governo reviu a previsão de crescimento do PIB em 2008 de 2,2% para
1,5%. (pag.29)
O Governo aprovou o Plano Nacional de Acção para a Eficiência Energética (…)
(pag.32)

(…) o Governo procedeu à assinatura de diversos contratos no âmbito dos
Sistemas de Incentivos às Empresas do QREN. (pag.33)
O Primeiro-Ministro e o Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social
apresentaram ao Conselho Permanente de Concertação Social um conjunto de
propostas com vista a um novo consenso na reforma laboral. (pag.34)
As taxas de juro do mercado monetário europeu voltaram a aumentar no mês
de Abril (…) (pag.40)
Em Abril registou-se a primeira subida em cinco meses do índice accionista
PSI-20 (...) (pag.41)
(…) a economia portuguesa abrandou no primeiro trimestre de 2008, tendo o
PIB registado uma variação real em cadeia de -0,2% e uma variação real
homóloga de 0,9%. (pag.43)
Os indicadores de consumo exibem agora uma tendência mais clara de
retracção (…) (pag.44)
(…) os indicadores de investimento indiciam um intenso abrandamento no
primeiro trimestre do ano. (pag.44)
(…) o índice de produção industrial registou uma quebra homóloga de 2,6%
no primeiro trimestre (…) (pag.49)
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A taxa de variação homóloga [do IPC] recuou para 2,5%, 0,6 p.p. abaixo do
mês anterior. (pag.54)
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ECONOMIA INTERNACIONAL

1. União Europeia / Zona Euro
1.1. Envolvente

Previsões Económicas da Primavera para a Zona Euro – Comissão Europeia
ZONA EURO

2006

2007

2008

2009

Produto Interno Bruto

2,8

2,6

1,7

1,5

Consumo Privado

1,8

1,5

1,4

1,5

Formação Bruta Capital Fixo

5,0

4,3

2,0

1,2

Taxa de Desemprego (% pop. activa)

8,2

7,4

7,2

7,3

Taxa de Inflação (IHPC)

2,2

2,1

3,2

2,2

Saldo Governamental (% PIB)

-1,3

-0,6

-1,0

-1,1

Rácio da Dívida Pública (% PIB)

68,5

66,4

65,2

64,3

Balança Corrente (% PIB)

-0,2

0,0

-0,1

-0,1

Notas: Informação em termos de taxas de variação anual real, salvo indicação em contrário

Nas suas previsões da Primavera, a Comissão Europeia veio confirmar a
revisão em baixa do crescimento previsto para a UE e para a zona euro, já
esperadas nas suas Projecções Intercalares de Fevereiro. No relatório de
Outono, a Comissão tinha expresso a esperança de que a crise financeira fosse de
resolução relativamente rápida e de que os seus efeitos lentamente se desvanecessem
ao longo do primeiro semestre de 2008. A Comissão reconheceu agora que a exposição
dos bancos europeus à crise financeira mundial e o forte abrandamento dos seus
principais parceiros comerciais, causou danos bem mais graves do que inicialmente se
esperava. De acordo com o relatório da CE, as condições financeiras ter-se-ão agravado
nos últimos meses. Os riscos cresceram e estenderam-se aos vários segmentos de
crédito. Apesar do evidente agravamento nas condições de acesso ao crédito, a procura
de crédito por instituições não financeiras manteve-se vigoroso ao contrário do crédito
ao consumo que apresentou uma tendência decrescente.
O contexto económico e financeiro actual permanece especialmente instável e
incerto. A evidência de uma recessão nos EUA, o forte abrandamento no crescimento
mundial e do comércio internacional e a intensa subida dos preços das commodities
provocaram um significativo abrandamento do crescimento europeu e um reforço dos
riscos inflacionistas. Como consequência destes choques externos, o crescimento do
PIB da zona do euro foi então revisto em baixa em cerca de 0,5 p.p.,
esperando-se que seja de 1,7% em 2008 e 1,5% no ano seguinte. É de
sublinhar que apesar do menor crescimento esperado para a economia da zona do
euro, a sua evolução será menos desfavorável que a norte-americana e que as
restantes economias desenvolvidas. Com efeito, o crescimento mundial está a
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abrandar rapidamente depois de alguns anos de grande vigor, esperando-se
que seja 3,8% em 2008 e 3,6% em 2009, valores já mais de acordo com a sua
média de longo prazo. As economias desenvolvidas e principalmente os EUA (com
crescimento

esperado

para

2008

abaixo

de

1%)

sofrerão

as

maiores

desacelerações no seu crescimento. As economias emergentes também
abrandarão o seu crescimento, mas dever-se-ão manter robustas e com uma
evolução bem acima da média mundial.
A Comissão Europeia realça nas suas projecções que a resiliência relativa da UE, tendo
em conta a dimensão e intensidade dos choques externos, demonstra uma clara
melhoria

dos

fundamentos

económicos

europeus.

Os

desequilíbrios

macroeconómicos de que a economia europeia padecia foram parcialmente
mitigados em 2007. Não obstante os casos particulares que necessitam de maior
cuidado e atenção, a generalidade dos défices públicos tal como os saldos da
balança corrente evoluíram satisfatoriamente entre os países da zona euro.
Também as condições financeiras das famílias e das empresas europeias
aparentam ter melhorado significativamente nos últimos anos.
As projecções da CE antecipam um abrandamento substancial do investimento que tem
sido a principal fonte de crescimento do PIB da zona euro. A FBCF da zona euro
deverá diminuir de 4,3% em 2007 para 2% e 1,2% nos dois anos seguintes.
Esta evolução reflecte

o enfraquecimento do investimento em construção em

consequência da desvalorização imobiliária patente em alguns Estados-membros
(Espanha, Irlanda, etc.) e do abrandamento cíclico do investimento em equipamento. A
CE considera que o poder de compra das famílias tem sido claramente
afectado pela turbulência financeira assim como pela maior inflação e menor
crescimento dos salários, justificando assim o fraco crescimento do consumo
(1,5% em 2008 e 1,4% em 2009).
Tanto as exportações como as importações deverão ver as respectivas taxas de
crescimento baixar em 2008 e 2009, sendo preponderante o impacto das
exportações na redução do contributo da procura externa líquida para o
crescimento do PIB. Esta situação é explicada pelo abrandamento económico
mundial e pela evolução cambial do euro.
O abrandamento na actividade económica da zona euro deverá ter reflexos no
crescimento do emprego em 2008, fazendo-o diminuir para 0,8%. Por seu turno,
a taxa de desemprego, após ter atingido um mínimo recorde em 2007, continuará a
ter um comportamento favorável, prosseguindo o movimento descendente
iniciado em 2005, baixando 0,2 p.p. de 2007 para 2008, ano em que se deverá
situar em 7,2%.
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A taxa de inflação, medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor,
deverá aumentar 1,1 p.p. em 2008, para 3,2%, normalizando novamente em 2009.
A projecção para o ano corrente incorpora os efeitos de um crescimento muito intenso
dos preços do petróleo e dos produtos agrícolas. Apesar da inflação subjacente
(excluindo os produtos energéticos e bens alimentares não transformados) também ter
aumentado, este crescimento deve-se essencialmente à componente mais errática da
inflação. A Comissão espera ainda que exista uma pressão adicional para aumento de
salários, ainda que o crescimento da produtividade laboral cresça apenas 0,9% em
2008, abaixo da sua média de longo prazo.
Finalmente, a Comissão alertou que a situação e as perspectivas da economia
global incorporam um nível de incerteza maior que o habitual, existindo assim
um risco maior inerente a estas projecções económicas.
Não obstante a incapacidade de, por si só, inverter a alta de preços agrícolas, a UE
decidiu aumentar a sua produção recorrendo a 10% da terra em pousio.
Perante este novo contexto, a UE está a sentir uma forte pressão para proceder a
uma nova revisão da PAC, nomeadamente dos mecanismos de quotas
produtivas e dos subsídios à exportação aos cereais e outros produtos
agrícolas.
Neelie Kroes, Comissária Europeia da Concorrência, afirmou que está a ser
preparada uma proposta legislativa que define um sistema de compensação
para

os

consumidores

europeus

que

sejam

penalizados

por

práticas

anticoncorrenciais. Actualmente, as empresas envolvidas neste tipo de processos são
“apenas” multadas e forçadas a corrigir os seus comportamentos. Esta proposta
legislativa já era há muito tempo aguardada e apresenta-se como uma aproximação
relativamente

à

legislação

existente

nos

EUA,

onde

os

consumidores

são

sobreprotegidos.
Visando uma aproximação crescente do nível de tributação aplicável aos
combustíveis, o Parlamento Europeu avançou com uma proposta de directiva
no sentido de acabar com o falseamento da concorrência nas regiões
fronteiriças. De acordo com esta proposta, os países que cobrem impostos sobre
combustíveis superiores a 400 €, por mil litros no gasóleo, e a 500 €, na gasolina, não
poderão aumentar as respectivas taxas até 1 de Janeiro de 2015.
Se, tal como se prevê, esta proposta for aprovada pelo Conselho Europeu no
próximo semestre, durante a presidência francesa, Portugal, devido às taxas de
Impostos sobre os Produtos Petrolíferos que já pratica, fica impedido de as
aumentar até 2015.
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1.2. Política Monetária
INDICADORES MONETÁRIOS E FINANCEIROS – ZONA EURO
07: II 07: III 07: IV 08: I Dez-07 Jan-08 Fev-08 Mar-08 Abr-08
Agregado Monetário M3

(1)

10,6

11,5

12,1

11,1

12,1

11,7

11,5

11,1

-

- taxa overnight

3,86

4,05

3,95

4,05

3,88

4,02

4,03

4,09

3,99

- Euribor a 3 meses

4,07

4,50

4,73

4,48

4,85

4,48

4,36

4,60

4,78

4,34

4,35

4,29

4,08

4,38

4,05

4,06

4,13

4,32

3,66

3,95

4,16

-

4,28

4,19

4,12

-

-

- Emprést. até 1 ano a empresas
5,44
5,76
6,00
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.

-

Taxas de Juro Mercado Monetário

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

No início de Abril, o Banco Central Europeu (BCE) decidiu manter as suas taxas
de juro directoras em máximos de mais de seis anos (4%, no caso da taxa
mínima para as operações principais de refinanciamento, o mesmo valor que foi
decidido nas dez reuniões precedentes).

O cruzamento das análises económica e monetária confirmou a existência de
riscos ascendentes para a estabilidade de preços a médio prazo (num contexto
de crescimento ainda vigoroso da moeda e do crédito), e descendentes no caso da
actividade económica, embora seja ainda incerto o impacto das perturbações nos
mercados financeiros sobre a economia da zona euro, cujos fundamentos são sólidos.
Mais uma vez, o Conselho do BCE sublinhou que “o objectivo primordial é a
manutenção da estabilidade de preços, em conformidade com o seu mandato”,
pelo que, neste momento, “a prioridade máxima é ancorar com firmeza as expectativas
de inflação, não havendo qualquer margem para complacência nesta matéria”. Em
particular, o BCE mostrou-se fortemente empenhado em evitar efeitos de
segunda ordem decorrentes do impacto dos preços mais elevados dos
produtos energéticos e dos produtos alimentares, tendo chamado a atenção,
nesta matéria, para a importância de um comportamento responsável na fixação dos
salários e dos preços na zona do euro.
O Conselho do BCE referiu ainda que “continuará a acompanhar muito
atentamente todos os desenvolvimentos”, expressão que tem sinalizado a
manutenção das taxas de referência na reunião seguinte.
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1.3. Economia Real

De acordo com a estimativa rápida do Eurostat, o PIB da zona euro terá
crescido 0,7% no primeiro trimestre do ano relativamente ao período anterior.
Considerando a União Europeia globalmente, a taxa de crescimento real rondou
também os 0,7%. No período anterior, as taxas de crescimento foram de 0,4% na zona
euro e de 0,5% na UE, o que representa uma aceleração do PIB em ambas as áreas
económicas

face

ao

último

trimestre

de

2007.

Em

termos

homólogos,

o

crescimento do PIB da zona euro ter-se-á mantido estável face ao quarto
trimestre de 2007 (2,2%).
Considerando os países de maior dimensão da UEM e o seu desempenho no mesmo
período, a Alemanha terá acelerado 0,8 p.p. para uma tvh de 2,6%. A Espanha viu o
seu crescimento abrandar, para 2,7% quando tinha sido de 3,5% no último trimestre
do ano anterior. A França manteve a sua taxa de crescimento estável nos 2,2%.
Fora da zona euro, o Reino Unido viu a sua a sua tvh do PIB reduzida para 2,5%,
diminuindo 0,3 p.p. face ao trimestre precedente.

De acordo com os dados do Eurostat, a balança corrente da zona euro no
último trimestre de 2007 apresentou um superavit de 11 mil milhões de euros,
o que representa cerca de 0,5% do PIB gerado na região. No período homólogo
do ano anterior tinha sido registado um saldo positivo de 18,9 mil milhões de euros, o
que demonstra um intenso decréscimo. Não obstante, em relação à balança de
serviços, foi verificada uma melhoria em relação ao período homólogo de 2006,
aumentando o saldo positivo que era de 8,2 mil milhões de euros, para 10,9 mil
milhões de euros

Os mais recentes dados do Eurostat referentes ao comércio internacional (não
ajustados de sazonalidade) da zona do euro, para o Fevereiro de 2008, dão
conta de um superavit no valor de 0,8 mil milhões de euros enquanto que no
período homólogo do ano anterior assistiu-se a um défice de 1,6 mil milhões
de euros. Considerando a UE na sua totalidade, constata-se a existência de um défice
comercial externo de cerca de 15,3 mil milhões de euros.
Comparando Fevereiro com o mês anterior, as exportações da zona euro
cresceram 2% mas as importações apenas 0,4%, explicando assim a evolução
positiva deste mês.
Analisando os dados mais detalhados disponíveis para Fevereiro, verifica-se um forte
aumento das exportações para a Rússia e para a China (25% e 28% respectivamente)
assim como das importações daí provenientes (26% e 9%) em relação ao período
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homólogo do ano passado. Destaque-se ainda a continuação do processo de reforço da
importância dos países de leste nas transacções comerciais da zona euro.
Comparando com o período homólogo do ano passado, as exportações de bens
energéticos aumentaram 30% e as importações cresceram 41%. Os bens alimentares
também são dignos de realce já que a o seu volume de exportações aumentou cerca de
17% enquanto que as importações cresceram perto de 19% face a Fevereiro de 2007.

Segundo um relatório conjunto do Eurostat e do BCE, a taxa de poupança na
zona do euro no quarto trimestre de 2007 ascendeu a 14,3% e a 10,6% no
cômputo geral da UE. Os outros indicadores disponibilizados, referentes às empresas
não financeiras demonstravam que, no último trimestre do ano transacto, a taxa
de investimento foi de 23,1% tanto na zona euro como na UE. Finalmente, a
proporção dos excedentes brutos de exploração das empresas não financeiras
no VAB foi de 39,3% na zona euro e 38,7% na UE27.

Os dados mais recentes divulgados para a zona do euro, apontam para a
manutenção do desempenho industrial no conjunto dos meses de Janeiro e
Fevereiro comparativamente com o último trimestre de 2007.
Do lado da procura, a informação disponível continua a indiciar um reduzido
dinamismo da despesa das famílias em bens de consumo no primeiro trimestre
do ano.

Segundo dados provisórios do Eurostat (corrigidos de sazonalidade), o índice
de produção industrial da zona do euro registou um aumento de 0,3% em
Fevereiro, depois de uma contracção de 0,5% no mês anterior. Como reflexo da
evolução em cadeia, a tvh do índice diminuiu 0,2 p.p. para 3,1% no segundo
mês do ano, o que aproxima a média do primeiro bimestre do ano (3,2%) do resultado
obtido no quarto trimestre de 2007 (3,1%).
Com um desempenho positivo, evidenciando taxas de crescimento homólogas no
cômputo dos primeiros dois meses do ano superiores às registadas no quarto trimestre
de 2006, estiveram as indústrias de bens intermédios (2,2% contra 1,9%) e as
indústrias de bens de capital (7% contra 5%). As indústrias de bens de consumo
duradouro atenuaram o ritmo de diminuição de produção nos primeiros dois meses do
ano face ao último trimestre de 2007 (-0,2% contra -2,7%). A rubrica de produtos
energéticos abrandou o seu crescimento, tendo a tvh atingido 3,7% no conjunto dos
meses de Janeiro e Fevereiro (o que compara com a tvh de 5,8% do último trimestre do
ano transacto). A rubrica de bens de consumo não duradouro também viram o seu
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ritmo de crescimento diminuir no período considerado para 1,2%, abrandando face aos
1,5% do quarto trimestre do ano precedente.
Ao nível dos maiores Estados-membros, salienta-se o abrandamento da produção
industrial em Fevereiro na Alemanha (de uma tvh de 6,5% para 5,9%) e a quebra
verificada na produção industrial de Itália (-0,8%). A produção industrial continuou a
recuperar em França (tendo a tvh passado de 2,4% em Janeiro para 2,9% em
Fevereiro) assim como em Espanha (de uma tvh de 0,3% para 1,8%). Fora da zona do
euro, a produção industrial do Reino Unido também acelerou, passando de 0,1% no mês
antecedente para 1,7% no mês de Fevereiro.

Relativamente aos indicadores de procura interna final, os dados do Eurostat
revelam que o índice de volume de negócios do comércio a retalho da zona do
euro decresceu 0,4% em termos reais, em Março, o que compara com a quebra de
0,2% do mês anterior e a subida de 0,5% em Janeiro (dados corrigidos de
sazonalidade). Reflectindo aquela evolução em cadeia, o indicador apresentou
uma tvh de -1,6% em Março, o que compara com 1% registado no mês precedente.
Apesar de se ter observado uma evolução nula, no conjunto do primeiro trimestre, a tvh
foi mais favorável que o resultado obtido no último trimestre de 2007 (-0,3%).
Ao nível dos maiores Estados-membros, destaca-se a continuação de uma evolução
desfavorável na Alemanha (tvh de -1,1%, face a -0,8% em Fevereiro). A média do
primeiro trimestre do ano manteve-se num nível negativo (tvh de -0,2%), mas atenuou
o ritmo de perda face aos -4,3% verificados no último trimestre de 2007. Também em
Itália, cuja informação disponível abrange apenas o primeiro bimestre do ano,
constatou-se um menor ritmo de queda em Fevereiro do que em Janeiro (-1% contra 2,4%). Realça-se, ainda, o agravamento do índice em Espanha (de uma tvh de -2,5%
para-5,3%) e a inversão observada no comércio a retalho na França (de uma tvh de
3,3% em Fevereiro passou para -0,8% em Março). Em ambos os casos, a média do
primeiro trimestre de 2008 ficou abaixo da dos últimos três meses de 2007. Em
Espanha passou de -0,1% para -3,4% enquanto que em França transitou de 2,7% no
último trimestre de 2007 para 1,7%. Fora da zona do euro, registou-se um
abrandamento no crescimento do comércio a retalho no Reino Unido (de 7,6% para
5,6%)

mas

mantendo

uma

evolução

francamente

positiva.

Não

obstante

a

desaceleração ocorrida, a média do primeiro trimestre de 2008 foi amplamente superior
à do último trimestre do ano transacto (6,6% contra 3,8%).

A taxa de variação homóloga do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor
(IHPC) da zona do euro estabeleceu-se em 3,6% em Março, o que constitui
uma subida de 0,3 p.p. face a Fevereiro.
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A subida da taxa de inflação homóloga em Março resultou do maior crescimento da sua
componente mais errática, apesar de também se ter verificado reforço na inflação
subjacente. O andamento da primeira componente foi determinado pelo crescimento
quer dos preços dos bens alimentares não transformados (de uma tvh de 3,3% para
3,8%) quer dos produtos energéticos (de uma tvh de 10,4% para 11,2%). Já a subida
da medida de inflação subjacente para 2% resultou do aumento nos preços de todas as
suas componentes. Os produtos alimentares transformados passaram de uma tvh de
6,5% para 6,8%, enquanto que os preços dos bens industriais não energéticos
cresceram 0,9% face a Fevereiro do ano anterior. Finalmente, os serviços também
reforçaram a sua taxa de crescimento homólogo de 2,4% no mês anterior, passando
para 2,8% no mês de Março
Os países da zona do euro com tvh do IHPC mais elevadas em Março foram a Eslovénia
(6,6%), a Espanha (4,6%) e Bélgica, Luxemburgo e Chipre (4,4%). Os valores mais
baixos foram observados na Holanda (1,9%), Portugal (3,1%) e Alemanha (3,3%).

De acordo com dados do Eurostat (ajustados de sazonalidade), a taxa de
desemprego da zona do euro manteve-se estável em 7,1% no mês de Março, à
semelhança do que ocorreu nos quatro meses anteriores. O valor de Março ficou 0,4
p.p. abaixo do nível observado no mês homólogo de 2007. Ao longo de todo ano de
2007 manteve-se uma tendência, ainda que ligeira, de diminuição da taxa de
desemprego mas nos últimos meses tem-se observado uma estabilização da mesma.
Considerando o cômputo geral da UE, a taxa de desemprego também se
manteve em 6,7%, o mínimo dos últimos sete anos.
Os países da zona do euro (com dados disponíveis) com taxas de desemprego mais
baixas eram, em Março, a Holanda (2,6%), o Chipre (3,7%) e a Áustria (4,1%) e os
países com taxas mais altas eram a França (7,8%), Grécia (7,9%) e Espanha (9,3%).

Os últimos resultados fornecidos pelos inquéritos aos consumidores e às
empresas (compilados pela Comissão Europeia) apontam para uma descida no
indicador do clima de confiança dos agentes económicos da zona do euro assim
como na UE, em Abril, contrariando a evolução positiva verificada no mês anterior.
No mês de Abril, este indicador decresceu perto de 2,5 pontos para o valor de 97,1 na
zona euro, atingindo o novo mínimo desde 2006. Neste mês, este indicador manteve-se
num patamar abaixo da sua média de longo prazo (valor de referência 100).
A deterioração do indicador de clima na zona euro deveu-se a recuos em todos
os seus índices sectoriais (exceptuando o dos consumidores que se manteve
estável pelo quarto mês consecutivo). Os resultados foram especialmente
penalizados pela evolução dos índices dos serviços e do comércio a retalho. O
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indicador de confiança nos serviços foi muito penalizado pelo desenvolvimento recente
das expectativas de procura e pelo sentimento dos agentes económicos do sector sobre
a situação económica actual. Em relação ao comércio a retalho, as três componentes
deste índice tiveram um desempenho negativo mas o maior contributo para esta
evolução foi dado pela percepção da situação actual de negócios pelos agentes que
operam neste sector. A confiança dos consumidores foi afectada principalmente pela
apreciação que as famílias fizeram da situação económica global e da sua situação
financeira familiar
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 destes indicadores

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

No final de Abril, a Reserva Federal norte-americana decidiu uma redução
mais moderada da principal taxa de juro directora (0,25 p.p., após duas descidas
de 0,75 p.p. e uma de 0,5 p.p., situando-se agora em 2%, o mínimo desde Novembro
de 2004) e sinalizou a sua manutenção nas próximas reuniões. Com efeito,
embora o comunicado da Reserva Federal tenha indicado um enfraquecimento
da actividade económica face à reunião precedente (a reflectir a correcção no
mercado residencial e a deterioração das condições financeiras), deixou de ser
referida

“a

persistência

de

riscos

descendentes

para

o

crescimento”,

sugerindo que o balanço dos riscos de inflação e crescimento passou a estar
equilibrado. Na perspectiva do Banco Central, as acções de política monetária e fiscal
já decididas deverão promover o crescimento moderado da economia, esperando-se
também a descida gradual da inflação devido à menor utilização da capacidade
produtiva e à correcção expectável dos preços das matérias-primas. De qualquer modo,
a Reserva Federal prometeu manter uma vigilância apertada das condições económicas
e financeiras na prossecução dos objectivos de estabilidade de preços e crescimento.

No mesmo mês, a maioria democrata no Congresso rejeitou, por razões
ambientais, uma proposta da Administração Bush para a exploração de
petróleo na Reserva do Alasca e a construção de novas refinarias. O veto gerou
um aceso debate, com os republicanos a acusarem os democratas de nada fazerem
para contrariar a subida dos preços da energia, actualmente em máximos históricos.
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Estes, por seu lado, defendem a imposição de metas para as emissões de carbono com
vista a combater o aquecimento global, rejeitando ainda a redução dos impostos sobre
as empresas petrolíferas.

Um estudo divulgado em Abril mostrou um aumento muito significativo da
desigualdade de rendimentos nos Estados Unidos desde a década de 1980.
Segundo o estudo, os 5% mais ricos ganhavam, em média, nove vezes mais do que os
5% por cento mais pobres em 1987-89 e passaram a auferir doze vezes mais em 200406, tendo-se também observado que, em cada ano, o acréscimo anual de rendimentos
dos 20% mais ricos foi superior ao verificado pelos 20% mais pobres no conjunto das
duas décadas em análise. O aumento da desigualdade abrangeu a larga maioria dos
estados e também se verificou em relação à classe média. De notar ainda que os 20%
por cento mais pobres sofreram uma redução do rendimento ao longo das duas
décadas cobertas pelo estudo (cerca de 2,5%).

2.2. Economia Real

Segundo informação preliminar do Departamento do Comércio, a economia
norte-americana manteve um reduzido dinamismo no primeiro trimestre. O
crescimento trimestral anualizado do PIB foi de 0,6%, à semelhança do trimestre
anterior (correspondendo a uma variação homóloga de 2,5%, também inalterada), mas
a evolução em cadeia teria sido ligeiramente negativa se não tivesse ocorrido
uma forte recuperação da variação de stocks (contributo de 0,8 pontos
percentuais, p.p., para a variação anualizada do produto, face a -1,8 p.p. no quarto
trimestre). Com efeito, a evolução das principais componentes de procura foi
desfavorável: o crescimento do consumo privado reduziu-se para 1%; a
formação bruta de capital fixo agravou o ritmo de descida para 9,7% (com a
perda a acentuar-se na habitação e a estender-se à componente não residencial); e a
procura externa líquida deu um contributo menos positivo para a variação do PIB
(0,2 p.p., após 1 p.p. no quarto trimestre) devido ao abrandamento das exportações e
à recuperação das importações. O contributo da despesa pública manteve-se próximo
dos 0,4 p.p., não incorporando ainda o impacto das medidas de estímulo fiscal
aprovadas pelo Congresso.

No primeiro trimestre observou-se também uma aceleração da produtividade
horária do sector não agrícola (variação trimestral anualizada de 2,2%, após 1,8%
no quarto trimestre), que resultou de uma diminuição mais forte do número de
horas trabalhadas e de uma progressão ligeiramente superior do valor acrescentado.
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A melhoria da produtividade contribuiu para o abrandamento dos custos
laborais unitários (de 2,8% para 2,2%), que reflectiu ainda o menor crescimento dos
salários.

A taxa de inflação homóloga dos Estados Unidos manteve-se em 4% no mês
de Março, de acordo com os dados mais recentes do índice de preços no consumidor,
tendo-se verificado uma subida ligeira do indicador de inflação subjacente (de 2,3%
para 2,4%), que exclui as componentes de energia e alimentação. No conjunto do
primeiro trimestre, contudo, a tendência foi de subida da inflação (de 3,7%
para 4,1%, tendo aumentado de 2,3% para 2,4% no caso do índice subjacente).

No que se refere aos indicadores sectoriais, a informação mais recente revelou
um enfraquecimento generalizado da actividade económica, observando-se um
menor dinamismo na indústria e nos serviços e um recuo mais forte na construção:
- segundo dados revistos, o crescimento da produção industrial reduziu-se para 1,8%
no primeiro trimestre (menos 0,4 pontos que no anterior);
- nos serviços, o indicador compósito ISM recuou para 50,9 pontos em Abril, o que
sinaliza um fraco crescimento da actividade;
- as despesas de construção registaram uma quebra homóloga mais acentuada no mês
de Março (4%, mais 3,2 pontos que no mês precedente, a reflectir o agravamento da
descida no mercado não residencial e o abrandamento no resto do mercado),
contrariando o movimento de atenuação das perdas observado nos últimos meses.

No mercado de trabalho, a taxa de desemprego registou uma descida ligeira
em Abril (0,1 pontos, para 5%), situando-se ainda num dos níveis mais elevados
dos últimos dois anos e meio. Segundo a informação por estabelecimento, o
emprego do sector não agrícola recuou pelo quarto mês consecutivo, embora
de forma ligeira, com a fraca criação de postos de trabalho nos serviços a não
compensar as perdas na construção e na indústria.

Em termos de indicadores avançados, os últimos dados disponíveis apontaram
para a continuação de um fraco andamento da actividade económica. De acordo
com informação revista, o índice dos indicadores avançados do Instituto Conference
Board aumentou ligeiramente em Março após cinco meses consecutivos em quebra. Já
em Abril, o mesmo Instituto divulgou uma descida do índice de confiança dos
consumidores para o mínimo de cinco anos devido à deterioração da situação no
mercado de trabalho e à subida do preço da gasolina.
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3. Japão
3.1. Envolvente Política, Social e Económica

Em Abril, o Parlamento japonês aprovou por maioria uma proposta do Governo
para a reintrodução da taxa sobre os produtos petrolíferos por mais 10 anos,
depois da renovação ter sido vetada no mês anterior pelo maior partido na oposição,
que já não pôde impedir pela segunda vez a concretização da medida. Apesar da
decisão acentuar a perda de popularidade do Governo, o primeiro-ministro
Fukuda disse que as receitas eram necessárias para a consolidação orçamental
(só no mês em que a taxa foi suspensa foram perdidos 180 mil milhões de ienes,
segundo o Governo) e reiterou que não irá dissolver o Parlamento. Segundo Fukuda, a
partir do próximo ano a taxa deixará de estar consignada ao programa de obras
públicas, que será alvo de uma profunda revisão.

Pouco tempo antes, as duas câmaras do Parlamento acordaram que o actual
Governador interino do Banco do Japão, Masaaki Shirakawa, irá ocupar o
cargo a título definitivo no actual mandato, terminando assim a invulgar disputa
política que marcou o processo de escolha, levando à rejeição dos dois primeiros nomes
propostos pelo Governo.

No final de Abril, o Banco do Japão (BdJ) reduziu a sua projecção de crescimento
económico no corrente ano fiscal para 1,5% (menos 0,6 pontos face a Outubro) e
aumentou a relativa à inflação para 1,1% (mais 0,7 pontos), tendo justificado as
alterações com a subida dos preços das matérias-primas e a crise financeira
internacional. Para o ano fiscal de 2009, o BdJ prevê uma progressão de 1,7% do PIB
e uma taxa de inflação de 1% (avaliada pelo índice de preços no consumidor sem a
componente de bens alimentares frescos).
Pela primeira vez em dois anos, o relatório de política monetária que
acompanha o habitual exercício semestral de previsão do BdJ considerou não
ser apropriado apontar a direcção futura das taxas de juro directoras devido à
elevada incerteza quanto à evolução da actividade económica e dos preços.
Recorde-se que o Banco Central aumentou a taxa de juro directora para 0,5% em
Fevereiro de 2007 e indicou, desde logo, a necessidade de subidas adicionais, que não
se concretizaram devido à quebra do investimento em habitação e à deterioração da
conjuntura internacional.
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3.2. Economia Real

Os últimos dados das contas nacionais japonesas mostraram uma aceleração
em cadeia do PIB no primeiro trimestre (0,2 pontos, para 0,8%, que constitui a
subida mais elevada num ano), mas que não impediu um abrandamento em
termos homólogos (de 1,7% para 1%).

A melhoria inesperada do andamento trimestral do PIB resultou de um
contributo mais favorável da procura externa líquida (0,5 pontos percentuais,
após 0,3 p.p. no quarto trimestre), mantendo-se em 0,3 p.p. a contribuição da procura
doméstica, onde a aceleração do consumo privado e a recuperação do
investimento

em

habitação

(subidas

de

0,8%

e

4,6%,

respectivamente)

compensaram a quebra do investimento não residencial e da despesa pública
(0,9% e 0,8%). Destacou-se sobretudo a evolução favorável das exportações
(aceleração de 2,6% para 4,5%) graças ao dinamismo dos mercados asiáticos,
que parecem estar a ser pouco afectados pela conjuntura internacional desfavorável.
Em termos homólogos, a desaceleração verificada no primeiro trimestre teve
origem na quebra do investimento não residencial (2,4%, após uma subida de
0,2% no trimestre anterior).
No cômputo do ano fiscal de 2007, terminado em Março, verificou-se uma
redução de um p.p. na taxa de crescimento do PIB, que foi a mais baixa desde
2002 (1,5%). A deterioração da procura interna, em particular do investimento, mais
do que compensou a melhoria da procura externa líquida.

De acordo com os últimos valores do índice de preços no consumidor, a taxa de
inflação homóloga voltou a aumentar em Março, situando-se no nível mais
elevado da última década (1,2%, mais 0,2 pontos que no mês anterior). Desta vez,
o movimento de subida não traduziu a progressão mais forte da componente
energética mas a recuperação do índice subjacente (onde é retirada aquela
rubrica, para além da alimentação), que passou a registar um crescimento homólogo
de 0,1% após vários meses seguidos com uma quebra de igual magnitude.

A taxa de desemprego nipónica reduziu-se para 3,8% em Março (menos 0,1
ponto que no mês precedente), em resultado de uma redução mais forte do número de
desempregados do que da população activa. Desde Outubro de 2007 que a taxa de
desemprego tem oscilado no intervalo estreito de 3,8% a 3,9%, valores ainda
próximos do mínimo de nove anos atingido em Julho desse ano (3,6%).
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Em termos de indicadores avançados, a informação disponível aponta para
uma evolução menos favorável da actividade económica nos próximos meses.
Em Março, o índice mensal de condições de consumo recuou abaixo da referência de
expansão (50 pontos), destacando-se ainda a descida do índice de confiança dos
consumidores para um mínimo de cinco anos (35,2 pontos) já no mês de Abril.

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 Abril
Dólares por

Libras por

Ienes por

Libras por

Ienes por

Euro

Euro

Euro

Dólar

Dólar

Terça, 1

1,566

0,789

157,550

0,504

100,607

Sexta, 4

1,572

0,786

160,880

0,500

102,328

Segunda, 7

1,569

0,789

161,130

0,503

102,676

Sexta, 11

1,583

0,802

159,830

0,506

100,947

Segunda, 14

1,587

0,799

159,380

0,503

100,435

Sexta, 18

1,578

0,791

163,990

0,501

103,923

Segunda, 21

1,590

0,801

164,430

0,504

103,428

Sexta, 25

1,560

0,786

163,010

0,504

104,520

Segunda, 28

1,563

0,785

163,550

0,502

104,652

Quarta, 30

1,554

0,790

162,620

0,508

104,646

-1,72%

-0,71%

3,34%

1,03%

5,14%

Variação (1)

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

No mercado cambial, o mês de Abril ficou marcado pela correcção em baixa do
euro face ao dólar e à libra, reflectindo as perspectivas menos favoráveis para
a economia europeia, e pela descida acentuada do iene com a retoma das
operações de carry-trade. O dólar recuperou nos principais câmbios com a
expectativa de uma pausa para breve no movimento de redução das taxas de
juro directoras da Reserva Federal.
A variação das principais taxas de câmbio no conjunto do mês foi a seguinte:
depreciação do euro em relação ao dólar (1,72%) e à libra (0,71%) e do iene face ao
dólar e ao euro (5,14% e 3,34%, respectivamente); subida do dólar no câmbio com a
libra (1,03%).
O euro continuou a registar máximos históricos face ao dólar e à libra durante
as primeiras semanas de Abril (em torno de 1,6 dólares e 0,8 libras por euro,
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respectivamente), traduzindo a preocupação do BCE com os riscos de inflação,
mas a progressão foi mais do que compensada pela correcção em baixa na
parte final do mês, após a divulgação de dados económicos desfavoráveis na
zona do euro.
No caso do iene, o movimento de descida ficou associado à retoma dos
mercados accionistas e das operações de carry-trade, em que a divisa nipónica é
tradicionalmente usada como moeda de financiamento.
A descida da taxa de juro de referência do Banco de Inglaterra no início de
Abril foi determinante para a depreciação mensal da libra face ao dólar. No
câmbio com o euro, no entanto, a variação mensal acabou por ser positiva devido à
inversão no final do mês, como foi referido acima.
4.2. Mercados Bolsistas Internacionais
Em Abril verificou-se uma recuperação generalizada dos principais mercados
accionistas internacionais devido à atenuação dos receios relativamente à
crise de crédito, o que beneficiou sobretudo os títulos do sector financeiro. A
divulgação de resultados acima do esperado em várias grandes empresas norteamericanas contribuiu para o maior optimismo dos investidores.
O índice norte-americano de referência Dow Jones Industrials registou um
ganho mensal de 4,5%, reduzindo para 3,4% a quebra acumulada no ano. A
subida mensal foi ainda mais elevada no caso do índice tecnológico Nasdaq (quase
6%), que passou a apresentar uma perda de 9% desde o início de 2008.
A valorização do mercado accionista e os receios de inflação pressionaram em
baixa as obrigações do Tesouro norte-americano, levando a uma recuperação
da yield a 10 anos (3,77% no dia 30, após 3,45% no final de Março), que atingira um
mínimo de cinco anos no mês anterior devido aos receios de recessão.
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Estados Unidos - índice Dow Jones Industrials
Máximo histórico
14164,53
14300

Índice (em pontos)

13800
13300

12891,86

12800
12300
11800

11966,04

11740,15

11300
10800

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

Na Europa, os índices de referência das duas principais praças financeiras
valorizaram-se na casa dos 6% em Abril, tendo-se destacado sobretudo os
títulos do sector financeiro. O índice alemão Dax Xetra subiu 6,3% no conjunto do
mês e reduziu para 14% a perda desde o início de 2008. Na praça de Londres, o índice
Ftse-100 registou uma progressão ligeiramente superior (6,8%), beneficiando da nova
descida das taxas de referência do Banco de Inglaterra. O desempenho do índice inglês
foi também mais favorável em variação acumulada no ano, que passou a ser de -5,7%
no final de Abril.
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12/10/07
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06/09/07
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01/08/07

13/07/07

26/06/07

07/06/07

21/05/07

02/05/07

13/04/07

27/03/07

08/03/07

19/02/07

31/01/07

12/01/07
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Alemanha e Reino Unido
Alemanha
índice Dax Xetra
8200
7800

Índice (em pontos)

7400
7000
6600
6200
Reino Unido
índice Footsie 100

5800
5400

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

O índice japonês Nikkei-225 valorizou-se quase 11% em Abril, recuperando de
forma acentuada face ao mínimo de quase três anos atingido no mês anterior.
Apesar da recuperação, o índice Nikkei continuou a apresentar uma perda acentuada
desde o início do ano (9,5%).
4.3. Mercados de Matérias-Primas
2006

2007

4T 07

1T 08

Mar-08

Abr-08

65,4

72,7

89,0

96,7

103,3

110,4

58

63

70

76

80

75

Alumínio (99,7% pureza)

2573

2640

2445

2751

3012

2968

Cobre

6731

7132

7203

7818

8434

8714

Chumbo

1288

2579

3220

2908

3013

2835

24126

37136

29239

28978

31093

28777

Estanho

8755

14495

16325

17793

19799

21646

Zinco

3266

3250

2638

2444

2511

2279

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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Nos mercados de matérias-primas, o mês de Abril caracterizou-se por uma
correcção em baixa da maioria das cotações, reflectindo a recuperação do
dólar e os receios de abrandamento da procura.

No caso do brent, no entanto, apenas se verificou um abrandamento da
cotação média, que atingiu um novo máximo histórico (110,4 dólares por barril,
mais 6,9% do que em Março). A perturbação da oferta na Nigéria, a redução das
reservas de petróleo nos Estados Unidos e rejeição da OPEP aos apelos de aumento da
oferta sustentaram a subida das cotações do petróleo em Abril. No final do mês, o
Presidente da OPEP alertou que a cotação poderá atingir 200 dólares por barril
devido ao enfraquecimento da divisa norte-americana e à insegurança política a nível
global, não considerando que o aumento da produção consiga inverter a trajectória de
subida.

A cotação média do algodão registou uma quebra de 6,3% em Abril,
traduzindo, para além da apreciação do dólar, a redução do incentivo para o
cultivo de milho e soja nos Estados Unidos devido à descida recente dos
respectivos preços.

Em relação às cotações dos metais, apenas o cobre e o estanho contrariaram o
movimento de descida em Abril, onde se destacaram as correcções do zinco e
do níquel (quebras de 9,2% e 7,4% nos respectivos preços médios). A cotação média
do cobre verificou um acréscimo de 3,3% em resultado de uma greve na maior
empresa produtora a nível mundial, que levou ao encerramento de três minas no Chile.
Por sua vez, o estanho verificou uma subida de 9,3% no preço médio devido a uma
queda acentuada dos stocks a nível mundial, ainda a reflectir a quebra da produção na
China.

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

O Reino Unido iniciou uma ronda de conversações com os restantes membros
da UE com o objectivo de promover um novo acordo comercial com o Japão, no
qual os bens industriais nipónicos ganhariam um acesso facilitado ao mercado
comunitário em troca de uma maior abertura às empresas europeias de
serviços financeiros, de transporte aéreo e farmacêuticas. Este processo de
negociação ainda se encontra na fase inicial mas sabe-se desde já que existe uma forte
oposição de alguns Estados-membros a uma eventual maior abertura a produtos
japoneses, nomeadamente dos automóveis e produtos de electrónica de consumo.
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O FMI, pela voz do seu Director-geral, Pascal Lamy, alertou para a urgência de
serem retomados os esforços internacionais na conclusão das negociações
referentes à ronda de Doha antes do final de 2008. O FMI justificou esta
recomendação pela expectativa que tem de que o sistema de troca mais alargado e
baseado nas regras da OMC permitirá a prossecução de um comércio mundial mais
justo e transparente, funcionando como uma importante fonte de estabilidade
económica. O Fundo afirmou que o acordo final só será possível após terem sido
diminuídas as tarifas sobre os bens agrícolas e industriais e revista a questão
dos subsídios à exportação e produção de bens agrícolas.

A UE e o governo chinês lançaram oficialmente em Abril o Mecanismo
Prioritário de Diálogo para o Comércio e Economia. Esta iniciativa chinesa foi
acordada em Novembro de 2007 com o objectivo de controlar os desequilíbrios
comerciais entre estas duas regiões. Além da questão comercial, esta plataforma de
entendimento visa ainda o alargamento da discussão a outros temas relacionados,
nomeadamente o investimento, inovação e tecnologia.

Segundo o documento World Trade 2007, Prospects for 2008 da OMC, o crescimento
do comércio mundial abrandou para 5,5% em 2007, após ter crescido 8,5% no
ano anterior. De acordo com este relatório, o abrandamento do comércio mundial está
directamente relacionado com a desaceleração do crescimento mundial e naturalmente
com a crise financeira do subprime.
A evolução do dólar permitiu uma redução dos défices da balança corrente dos EUA e
dos países com moeda indexada ao dólar americano. O yuan chinês apreciou-se em
2007, sem qualquer penalização do ritmo do crescimento do superavit comercial da
China. A apreciação do euro teve, por seu lado, efeitos negativos nas exportações dos
países da zona euro. Não obstante, a Alemanha manteve-se como o maior exportador
mundial.
Em relação a 2008, os recentes desenvolvimentos nos mercados financeiros, a
expectativa de uma recessão nos EUA e de uma menor procura na UE e Japão
bem como as fortes pressões inflacionistas indiciam um novo abrandamento
no comércio mundial. Apesar das evidências apontarem para uma menor procura por
parte dos países desenvolvidos, a evolução dos preços das commodities permitirá
manter grande parte dos países em desenvolvimento com taxas de crescimento bem
acima da média. Além disso, verifica-se uma maior diversificação dos seus mercados de
destino, tendo o peso dos países desenvolvidos vindo a diminuir nos últimos anos. A
redução da procura nestes mercados terá assim uma menor influência no desempenho
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comercial destes países. Estes factores permitirão que estes países mantenham um
nível de investimento e de consumo bastante elevado. Considerando todas as
condicionantes actuais e uma taxa de crescimento mundial entre os 2,5% e os 3,5%, a
OMC prevê que o comércio mundial abrande cerca de 1 p.p. em 2008,
aumentando apenas 4,5% face a 2007.

4.5. Organizações Económicas Internacionais

O FMI, no update ao seu Global Financial Stability Report (GFSR), reconheceu
que a crise que o sistema financeiro global actualmente atravessa está a
alastrar-se

para

segmentos

para

além

do

subprime,

com

evidentes

consequências macroeconómicas. Os riscos de crédito e de mercado permanecem
bastante elevados devido à conjugação de três factores: a deterioração dos balanços
das grandes instituições bancárias; o progressivo abandono de alavancagem que se
assistia nos mercados financeiros com a subsequente queda do preço desses activos e
o contexto macroeconómico cada vez mais debilitado. Os mercados estão agora a
conhecer a real dimensão das perdas do sistema financeiro mundial, causadas pela
falta de disciplina e rigor na avaliação do crédito dos últimos anos. Segundo o Fundo, a
crise debilitou a capacidade de financiamento de grande parte das instituições
financeiras, aumentando o risco sistémico e forçando-as a realizarem aumentos de
capital. O FMI acrescentou ainda que foi esta situação que levou várias instituições
financeiras a terem dificuldades no financiamento e de liquidez, obrigando as várias
autoridades monetárias a injecções monetárias e, em alguns casos, a ajustar as taxas
de juro de referência.
Finalmente, o FMI admite que o epicentro da crise continua a ser os EUA mas
que os sistemas bancários de muitos outros países já foram fortemente
afectados,

mantendo

uma

expectativa

negativa

quanto

à

evolução

a

curto/médio prazo das condições de crédito mundiais com evidentes efeitos
no crescimento económico mundial.

O FMI procedeu recentemente a uma revisão das quotas e dos votos dos
países membros, tal como acontece de cinco em cinco anos. Pela primeira vez na
história desta instituição, o peso dos países emergentes vai aumentar. Esta
revisão era exigida já há bastante tempo por países como o Brasil, Índia e China, cujas
economias foram as que cresceram mais vigorosamente nos últimos anos. A UE e os
EUA viram a sua percentagem de votos diminuir, enquanto que a China e a Índia viram
o seu peso aumentar mais de 1.p.p. cada. Esta reforma utilizou uma nova fórmula de
cálculo em que o PIB passou a ser a variável com maior preponderância (50%). As
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outras variáveis tomadas em consideração para definição da relevância de cada país
foram as suas reservas monetárias e a abertura da sua economia ao exterior.

O G7, grupo dos sete países mais industrializados do mundo, reuniu-se em
Abril

e

discutiu

formas

e

procedimentos

para

prevenir

futuras

crises

financeiras. O objectivo desta reunião foi criar um conjunto de recomendações que
ajudassem a tornar as instituições bancárias e as agências de rating mais transparentes
e credíveis. O conjunto de 65 medidas, trabalhado nos últimos oito meses em
cooperação com Financial Stability Forum, obteve um largo consenso no seio do G7.
Nesta reunião foram abordados ainda outros assuntos, destacando-se questão
da evolução cambial do dólar. Este foi um dos pontos mais importantes da agenda
desta reunião e resultou num compromisso assumido pelo G7 em mobilizar o máximo
de esforços para conter a desvalorização do dólar (no ano passado depreciou cerca de
15% face ao euro, e em 2008, até ao momento, já contabiliza 7,5%).

O Banco Mundial, representado pelo seu presidente Robert Zoellick, apelou aos
governos para analisarem a crise financeira actual e incitou-os a coordenarem
as

medidas

de

gestão

da

mesma

com

iniciativas

que

promovam

um

crescimento mundial mais sustentável e inclusivo. No sentido de promover um
crescimento mais equitativo e equilibrado a nível geográfico, o Banco Mundial
convidou os Fundos de Investimento e Fundos Soberanos a reservarem pelo
menos 1% do seu capital para investir no continente africano.

A evolução dos preços alimentares está contribuir de uma forma mais
relevante para a subida de inflação do que o petróleo e é actualmente uma das
mais sérias ameaças ao desenvolvimento e ao combate à pobreza. Conscientes desse
problema, a ONU e o Banco Mundial anunciaram, em Abril, a criação de um
gabinete especial que aspira ser uma plataforma de ajuda e de combate à crise
alimentar que já fez alastrar fome e violência pelas populações de dezenas de países.
Tendo em conta o recente apelo da FAO, o FMI e o Banco Mundial decidiram
criar uma iniciativa conjunta para melhorar as políticas nacionais em relação à
produção

destes

bens,

assim

como

criar

facilidades

acrescidas

de

financiamento aos agricultores nos países em desenvolvimento que assim o
necessitem. O FMI justificou esta acção pelo facto de ser necessário criar condições
para que os agricultores consigam aumentar a sua produção de uma forma rentável. O
Fundo apelou ainda ao combate aos entraves à livre circulação destes bens, que em
muito contribuem para as pressões inflacionistas.
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A ONU, no seu Global Outlook 2008, reconhece que a economia mundial está a
enfrentar grandes desafios para conseguir manter o vigoroso crescimento dos últimos
três anos. De acordo com as estimativas da ONU, o crescimento mundial irá
abrandar para 3,4% em 2008 após ter sido 3,7% no ano anterior e 3,9% em
2006.
A ONU realçou o elevado grau de incerteza inerente à realidade económica
mundial actual. Segundo a ONU, a crise financeira mundial, o abrandamento
económico americano, as pressões inflacionistas e a depreciação do dólar apresentamse actualmente como as questões mais delicadas a que os governos nacionais têm de
dar resposta, sendo necessário um quadro de acção internacional mas tendo sempre
em consideração as especificidades de cada economia.
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ECONOMIA NACIONAL

1. Envolvente Política, Social e Económica

Projecções macroeconómicas

Previsões Económicas para Portugal – Primavera 2008 – Comissão Europeia
2006

2007

2008

2009

Produto Interno Bruto

1,3

1,9

1,7

1,6

Consumo Privado

1,1

1,5

1,2

1,4

Consumo Público

-1,2

0,3

0,3

0,5

Formação Bruta Capital Fixo

-1,0

3,2

2,9

1,4

Exportações Bens e Serviços

9,2

7,1

4,6

4,2

Procura interna

2,3

3,0

2,1

1,9

Importações Bens e Serviços

4,6

5,4

3,3

2,8

Emprego

0,7

0,2

0,7

0,5

Taxa de Desemprego (% pop. activa)

7,7

8,0

7,9

7,9

Custos Salariais Unitários

-1,0

-2,5

-0,4

-0,8

Deflator do PIB

2,7

3,0

2,1

2,4

Inflação (Índice Harmonizado)

3,0

2,4

2,8

2,3

Bal. Corrente + Bal. Capital (% PIB)

-8,6

-8,6

-8,7

-8,1

Saldo Orçamental do SPA (% PIB)
Dívida Pública (% PIB)
Taxas de variação anual, salvo indicação em contrário

-3,9

-2,6

-2,2

-2,6

64,7

63,6

64,1

64,3

De acordo com a Comissão Europeia, a actividade económica em Portugal em 2007
prosseguiu o processo de recuperação moderada, iniciado dois anos antes. Os dados
agora disponibilizados coincidem com os das contas nacionais do INE já anteriormente
divulgados.
As actuais projecções económicas para Portugal são claramente afectadas pelos
desenvolvimentos externos adversos,

pela persistência de

algumas

fragilidades

estruturais e pelo crescimento reduzido do seu produto potencial. Nesse sentido, a
Comissão Europeia prevê que Portugal acompanhe a tendência generalizada
de abrandamento económico da zona euro em 2008 e 2009. A retoma económica
portuguesa será assim interrompida pela conjugação de uma série de factores tais
como: o abrandamento dos seus principais parceiros comerciais, a turbulência
financeira internacional e também o intenso crescimento dos preços do petróleo e dos
bens alimentares. A economia portuguesa deverá então crescer 1,7% em 2008 e
1,6% no ano seguinte. O desempenho português, que esteve sempre abaixo dos
seus parceiros europeus na última década, deverá acompanhar o ritmo de crescimento
da zona euro em 2008.
No horizonte previsional considerado, espera-se que a procura interna dê o
principal

contributo

ao

crescimento
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evidenciada pelo investimento em 2007 deverá desvanecer-se após os
primeiros meses do ano, devido ao contexto macroeconómico e ao ambiente de
incerteza que permanece nos mercados financeiros. A Comissão prevê que esta
variável cresça 2,9% em 2008 e 1,4% no ano seguinte.
A Comissão Europeia prevê ainda que o consumo privado português cresça
1,2% em 2008 e 1,4% em 2009, em resultado dos fortes constrangimentos
financeiros a que as famílias estão agora sujeitas. Segundo a CE, esta rubrica
será afectada pela deterioração das condições de acesso ao crédito, assim como pela
inflação. Após alguns anos de contenção e de diminuição (-1,5% em 2006), espera-se
que o consumo público mantenha neste ano o mesmo ritmo de crescimento de 2007
(0,3%), aumentando apenas em 2009 para 0,5%.
A Comissão prevê que o contributo do comércio externo para o crescimento do
PIB seja apenas ligeiramente positivo. As exportações deverão crescer a um bom
ritmo ainda que em clara desaceleração (4,6% em 2008 e 4,2% em 2009), em linha
com o panorama de abrandamento mundial e das trocas internacionais. As importações
também deverão abrandar devido a uma procura interna mais fraca (3,3% em 2008 e
2,8% no ano posterior).
Como resultado do abrandamento nas exportações, o rácio do défice da
balança comercial no PIB deverá registar uma deterioração no horizonte de
previsão, facto que contribuirá para um aumento do rácio das necessidades de
financiamento da economia (passará de 8,6% em 2007 para 8,7% em 2007,
recuando posteriormente em 2009 para 8,1%).
Em relação ao mercado de trabalho, a Comissão considera que a criação de emprego se
manterá fraca, o que é compatível com o cenário de desaceleração económica
projectado. Espera-se que a taxa de desemprego se mantenha praticamente
inalterada entre 2007 e 2009, apresentando valores mais elevados que a
média europeia (7,9%). A taxa de inflação (medida pelo IHPC) deverá
aumentar 0,4 p.p. em 2008, para 2,8%, em resultado da escalada dos preços de
petróleo e bens alimentares.
A CE espera que as receitas fiscais continuem a crescer em 2008 mas de forma menos
marcada que no ano anterior devido ao abrandamento económico, a menores ganhos
de eficácia fiscal e à redução programada de 1% no IVA a partir de Julho de 2008. As
previsões são de um défice público de 2,2% do PIB em 2008, aumentando
para

2,6%

em

2009.

O

rácio

da

dívida

pública

tenderá

a

aumentar

ligeiramente ao longo do período em análise.
O salário real por trabalhador em Portugal deverá diminuir 0,2 p.p. já que o aumento
nominal dos salários esperado (2,6%) é inferior à inflação esperada (2,8%). É o
terceiro ano consecutivo em que se regista uma perda de poder de compra em
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Portugal. A moderação salarial que vem sendo registada nos últimos anos
combinada com os significativos acréscimos ao nível da produtividade (que
cresceu 1,7% em 2007, o valor mais alto desde 1999, e que continuará a subir
ainda que mais moderadamente), poderá permitir uma melhoria do indicador
de competitividade. Neste enquadramento, a CE considera que o menor crescimento
dos custos unitários de trabalho em relação aos seus parceiros comerciais poderá
potenciar um desempenho das exportações melhor do que o actualmente esperado.

Já em meados de Maio, na sequência da divulgação da estimativa rápida do
INE para as contas nacionais trimestrais, o Governo reviu a previsão de
crescimento do PIB em 2008 de 2,2% para 1,5%.

Contas Públicas

No Boletim Económico de Primavera, o Banco de Portugal apontou vários
riscos para as contas públicas que poderão exigir medidas adicionais para
garantir as metas de correcção do défice até 2010 (0,5%, em termos estruturais).
Foi salientada a deterioração das condições económicas face ao previsto no
Orçamento de Estado, a incerteza quanto ao impacto das medidas de reforma da
Administração Pública e a atenuação dos ganhos adicionais na cobrança das dívidas
fiscais.
Relativamente a 2007, o Banco de Portugal referiu que a redução acima do
previsto do défice orçamental foi conseguida, de um ponto de vista estrutural
(excluindo o impacto do ciclo económico e das medidas extraordinárias), sobretudo
com o contributo da receita, que beneficiou do aumento da eficiência fiscal. O
Banco de Portugal identificou como receita extraordinária, em 2007, a concessão da
barragem de Alqueva por um valor equivalente a 0,1% do PIB.

De acordo com um relatório do Tribunal de Contas, os encargos com as
Parcerias Público Privadas (PPP) inscritos no Orçamento de Estado de 2007
foram subavaliados em 2230 milhões de euros. Segundo o Presidente Oliveira
Martins, as PPP têm servido para contornar dificuldades orçamentais e os
montantes contratados não têm sido objecto de estimativas fiáveis. O relatório
referiu ainda que o não acautelamento dos interesses do Estado nas PPP tem
sido particularmente notório no sector rodoviário, onde falta uma adequada
avaliação das concessionárias e das parcerias, que são lançadas mais por critérios
políticos de que económicos.
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Estimativa de Execução Orçamental do Estado
Jan-Abril
2007

Jan-Abril
2008

variação
homóloga

Receita corrente

11209,2

11447,7

2,1%

Despesa corrente

12631,1

13053,3

3,3%

Saldo corrente

-1421,9

-1605,6

12,9%

59

154,2

161,4%

Receita de capital
Despesa de capital

1087,6

840,9

-22,7%

Saldo de capital

-1028,6

-686,7

-33,2%

Saldo de execução orçamental

-2450,5

-2292,3

-6,5%

Saldo primário
-1142,6
-969,8
-15,1%
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

De acordo com a mais recente síntese de execução orçamental, o subsector
Estado acumulou um défice de 2292,3 m.e. entre Janeiro e Abril do corrente
ano, correspondendo a uma descida de 6,5% em termos homólogos. A
deterioração do saldo corrente foi mais do que compensada pela melhoria do saldo de
capital, que decorreu da 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 1,3% está manifestamente subavaliada.

No que se refere à receita, salienta-se o crescimento homólogo de 2,1% da
receita fiscal, que acelerou face ao primeiro trimestre (1,1 p.p.). A progressão
dos impostos indirectos (subidas de 4,6% no IRS e 19,1% no IRC, ambos em
aceleração) continuou a compensar a evolução negativa dos impostos indirectos
(ainda que atenuada relativamente aos dados até Março), que resulta sobretudo da
forte quebra do ISP (15%) com a consignação da Contribuição do Serviço
Rodoviário à Estradas de Portugal, no âmbito do novo modelo de financiamento. A
síntese orçamental voltou a desvalorizar a progressão acima do esperado do IRC, já que
o grosso da receita será determinado pela autoliquidação de Maio e pelos pagamentos
por conta de Julho, Setembro e Dezembro. No que se refere aos impostos
indirectos, é de realçar a evolução mais favorável da cobrança de IVA por
comparação

com

o

primeiro

trimestre

(subidas

homólogas

de

5%

e

3,2%,

respectivamente).
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Por último, refira-se que o grau de execução da receita foi ligeiramente inferior
ao da despesa total (29,2% e 30,5%), situando-se, em ambos os casos, um pouco
abaixo do padrão de execução uniforme ao longo do ano (33,3%).

Sistema Fiscal
De acordo com o relatório sobre o Plano de Actividade da Justiça Tributária para 2008,
o fisco, para além de efectuar notificações em massa, propõe-se acompanhar cerca de
60 mil contribuintes que persistem em não entregar impostos como o IVA, IRS e IRC.
As dívidas fiscais acumuladas pelos contribuintes atingem os 14,6 mil milhões de euros.
O Ministro das Finanças, impôs como objectivo para 2008, cobrar 1,5 milhões
de euros, através de penhoras de salários, bens e contas bancárias. Para este
efeito, serão melhorados os sistemas informáticos relativos às penhoras, à publicitação
de devedores e ao controlo de benefícios fiscais.

No primeiro trimestre de 2008 foram marcadas 217.270 penhoras, o que
equivale a um crescimento de 90% face a igual período de 2007, em que se
registaram 113.870 penhoras. Para além de imóveis (32.716) e veículos (41.749), da
lista dos bens em execução constam também salários, rendas, contas bancárias e
produtos financeiros.

A Administração Fiscal, por ordem de Azevedo Pereira, director-geral dos Impostos,
vai avançar para os tribunais com os processos de execução das penas
suspensas dos contribuintes que foram condenados por crimes fiscais e não
pagaram a dívida dentro do prazo determinado pelo tribunal.

De acordo com dados divulgados pela Associação Portuguesa de Bancos, em 2007, a
banca pagou menos 28,7% de impostos do que em 2006, o que corresponde a
menos 156 milhões de euros nos cofres do Estado.

No sentido de aproximar a normalização contabilística nacional das Directivas e
Regulamentos Contabilísticos da União Europeia, o ministro de Estado e das
Finanças apresentou, para consulta pública, o Novo Sistema de Normalização
Contabilística que substitui o Plano Oficial de Contabilidade. Este novo sistema,
que promove níveis crescentes de transparência e comparabilidade, assegura a
compatibilidade das regras aplicáveis aos três grandes grupos de entidades: entidades
com valores cotados, restantes entidades dos sectores não financeiros e entidades de
menor dimensão.
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Foi estabelecida a obrigação de os serviços e organismos da administração
directa do Estado e os serviços e fundos personalizados passarem a divulgar,
nos seus relatórios anuais de actividade, a informação relativa às aplicações
financeiras que detenham, emitidas a partir dos territórios offshore.

Segundo um estudo apresentado pela Apetro, Associação Portuguesa de Empresas
Petrolíferas, em 2006, perderam-se para Espanha mais de 136 milhões de litros de
consumo de combustível, num total de 147 milhões de euros. Estima-se que em 2007
se tenham perdido 155 milhões de litros, correspondentes a um valor de 163 milhões
de euros. Conclui o estudo que, com esta transferência de consumo, Portugal
perde um total de 84,4 milhões de euros de receita fiscal.

Política Industrial e Comercial e Investimentos Públicos

O Governo aprovou o Plano Nacional de Acção para a Eficiência Energética
(PNAEE

2008-2015),

estabelecendo

como

meta,

a

alcançar

até

2015,

a

implementação de medidas de melhoria de eficiência equivalentes a 10% de consumo
final de energia.
O PNAEE contempla um conjunto de medidas de eficiência energética para cada um dos
quatro sectores consumidores de energia: i) Transportes, ii) Residencial e Serviços, iii)
Indústria e iv) Estado. Entre as várias medidas previstas, incluem-se o programa para
redução, até 2015, de 20% do parque automóvel com mais de 10 anos; medidas de
incentivo à reabilitação urbana; o programa de substituição de electrodomésticos e
lâmpadas energeticamente ineficientes; Certificação Energética de todos os edifícios do
Estado e lançamento do «Prémio Mais Eficiência» para distinguir a excelência
energética a nível das empresas, residências, escritórios, escolas e outros edifícios de
referência.
O Governo considera que o PNAEE constitui um reforço e complemento das medidas de
redução de gases com efeitos de estufa previstas no Programa Nacional para as
Alterações Climáticas, contribuindo para o cumprimento das metas nacionais no âmbito
do Protocolo de Quioto.

Entrou em vigor em 11 de Abril o regime jurídico referente às áreas regionais
de turismo de Portugal Continental.
O novo regime jurídico acaba com as anteriores regiões de turismo, prevendo a
criação de cinco áreas regionais de turismo, correspondentes às NUTS II, e seis
pólos de desenvolvimento turístico (Douro, Serra da Estrela, Leiria-Fátima, Oeste,
Litoral Alentejano e Alqueva).
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Durante o mês de Abril o Governo procedeu à assinatura de diversos contratos
no âmbito dos Sistemas de Incentivos às Empresas do QREN.
Deste modo, foram assinados 268 contratos de pequenas e médias empresas
referentes

a

candidaturas

ao

Sistema

de

Incentivos

à

Qualificação

e

Internacionalização de pequenas e médias empresas (ao abrigo do Aviso de
Abertura de Concurso que decorreu de 15 de Novembro de 2007 a 28 de Janeiro de
2008), que envolvem um investimento elegível de 105 milhões de euros e a
atribuição de um incentivo superior a 23,4 milhões de euros. A execução destes
projectos prevê aumentar em 612 milhões de euros o volume de negócios das
empresas e a criação de 1311 postos de trabalho.
Foram ainda contratualizados 19 projectos de Núcleos de Investigação e
Desenvolvimento Tecnológico (I&DT), referentes ao concurso que decorreu de 15 de
Novembro de 2007 a 31 de Janeiro de 2008, que envolvem, no seu conjunto, um
volume de investimento de cerca de 12 milhões de euros e 4,3 milhões de
euros de incentivos.
Os Núcleos de I&DT a criar inserem-se em empresas das regiões Norte e Centro, sendo
que é no Norte que se localiza a esmagadora maioria dos investimentos (79% dos
projectos aprovados e 74% do investimento elegível). Relativamente à dimensão das
empresas promotoras, sendo todas pequenas e médias empresas, é de realçar o peso
das micro e pequenas empresas, responsáveis por 68% dos projectos e 60% do total
do investimento a realizar.

O Governo decidiu lançar uma nova fase do Modcom (Sistema de Incentivos a
Projectos de Modernização do Comércio), em vigor desde o passado dia 15 de Maio,
cuja dotação orçamental ascende a 20 milhões de euros. Entre outras alterações,
esta nova fase do Modcom alarga o âmbito dos incentivos a projectos
promovidos

por

jovens

empresários

e

a

iniciativas

de

investimento

empresarial no sector do comércio em meios rurais, de forma individual ou
através de estratégias conjuntas.

Foi aprovado um diploma que procede à primeira alteração ao Decreto
Regulamentar n.º 84-A/2007, de 10 de Dezembro, prorrogando o período de
elegibilidade transitória

das

despesas

co-financiadas

pelo Fundo Social

Europeu (FSE) de modo a permitir o financiamento das despesas incorridas e pagas
desde 1 de Janeiro de 2007 relativamente às candidaturas apresentadas à autoridade
de gestão dos Programas Operacionais até 30 de Junho de 2008.
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O Governo pretende, deste modo, maximizar as possibilidades de execução dos
Programas Operacionais, recuperando despesas elegíveis dos projectos que se tenham
iniciado em 2007.

A 24 de Abril entrou em vigor a liberalização do transporte aéreo entre o
Continente e a Região Autónoma da Madeira, pondo termo à imposição das
obrigações de serviço público no transporte entre o Continente e a Madeira, até agora
assumidas pela TAP, em partilha de voos com a SATA. A mudança permite, assim, que
outras companhias possam assegurar aquelas rotas, nomeadamente as de low cost.

O Governo alterou o regime de acesso ao crédito bonificado à habitação,
permitindo que o prazo dos empréstimos seja livremente acordado entre as partes e
alterado ao longo da sua vigência. Deste modo, a alteração efectuada vem permitir a
equiparação dos empréstimos contratados em regime de crédito bonificado
aos do regime geral de crédito em matéria de prazo contratual, com o limite
de cinquenta anos.

Política Social e Laboral

O Primeiro-Ministro e o Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social
apresentaram ao Conselho Permanente de Concertação Social um conjunto de
propostas com vista a um novo consenso na reforma laboral.
O Governo pretende que esta reforma valorize o diálogo social, torne a lei mais eficaz e
estável, promova uma maior auto-regulação do mercado de trabalho e alargue o
objecto social da negociação, englobando também, para além das leis laborais, as
políticas de segurança social, emprego e formação.
O Governo propõe que a reforma se desenvolva em torno de cinco eixos de
actuação:
1. Aumentar a adaptabilidade das empresas, permitindo que as convenções
colectivas regulem a existência de horários de trabalho com modulação da
duração diária e semanal do tempo de trabalho por períodos inferiores a um
ano, o «banco de horas» e os «horários concentrados». O «banco de horas»
possibilitará a fixação de um número anual de horas de trabalho através da
flexibilização dos limites diário e semanal de trabalho e da garantia de repouso. Os
«horários concentrados» permitirão concentrar a prestação diária do tempo de trabalho
em determinados dias da semana e aumentar o número de dias de repouso.
2. Promover a regulação contratual colectiva, possibilitando que sindicatos e
patrões negoceiem convenções colectivas que prevejam condições menos favoráveis
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aos trabalhadores do que a lei geral determina, à excepção de um conjunto de matérias
entendido como direitos básicos dos trabalhadores, e mantendo o regime das
convenções colectivas como supletivo, limitando a sobrevigência a 18 meses e a
caducidade a 10 anos. O Governo propõe a criação de um mecanismo de arbitragem
necessária que terá a dupla função de superar os vazios contratuais e estimular a
negociação.
3.

Racionalizar

e

reforçar

a

segurança

das

partes

nos

processos

de

despedimento, mantendo as normas em vigor quanto à justa causa, possibilitando
que o despedimento por inadaptação possa ser determinado por “alterações na
estrutura funcional do posto de trabalho”, permitindo que, nos despedimentos
formalmente ilícitos, se mantenha o dever de indemnizar por parte do empregador,
mas se elimine o dever de reintegração, e fazendo com que o Estado suporte os
salários intercalares, sempre que a acção judicial se prolongue por mais de um ano.
4. Reforçar a efectividade da legislação laboral, através da criação de sanções
para a violação dos deveres de informação aos trabalhadores, da criação de um registo
público de infracções laborais e do reforço do quadro de sanções acessórias.
5. Combater a precariedade e promover a qualidade do emprego. Neste âmbito,
pretende-se promover o combate aos falsos recibos verdes, limitar a três anos a
duração do contrato a termo certo, e criar um contrato de trabalho sem termo mas
intermitente (a prestação do trabalho ocorre durante uma parte do ano, mas o vínculo
laboral de contrato sem termo mantém-se durante o resto do ano). Em termos de
protecção social, propõe-se uma redução de um ponto percentual na taxa contributiva a
cargo da entidade empregadora em todos os contratos sem termo, o aumento de 3
pontos percentuais sobre os contratos a termo, e, pela primeira vez, prevê-se a criação
de uma contribuição por parte das empresas que contratem prestadores de serviços
(recibos verdes).
No que se refere às políticas de emprego, prevê-se, para trabalhadores acima
dos 30 anos, uma redução em 50%, até três anos, das contribuições do
empregador para a segurança social mediante a conversão de prestações de
serviço em regime independente em contratos sem termo. Prevê-se a isenção das
contribuições do empregador, até 3 anos, na conversão de prestação de serviço
independente ou contrato a termo em contratos sem termo para jovens até 30 anos, na
contratação de jovens até 30 anos com ensino secundário completo ou em processo de
qualificação, na contratação sem termo de desempregados de longa duração, e na
contratação sem termo de trabalhadores com 55 ou mais anos.

No âmbito do Plano de Combate à Fraude e Evasão contributivas para 2008, Vieira da
Silva, ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, prometeu reforçar a
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fiscalização aos subsídios de doença, anunciando a intenção de fiscalizar a
totalidade dos trabalhadores com baixa médica superior a 30 dias.

De acordo com dados revelados na apresentação do balanço do Plano Nacional
de Prevenção e Combate à Fraude e Evasão Contributivas, em 2007, a
Segurança Social recuperou um total de 642,8 milhões de euros, superando os
577 milhões inicialmente previstos.
Neste âmbito, a suspensão do pagamento das prestações de subsídio de desemprego a
85.192 pessoas, e do subsídio de doença a 81.504 beneficiários, permitiu ao Estado
poupar, respectivamente, 62,1 milhões de euros, e 18,7 milhões de euros. No
Rendimento Social de Inserção registou-se uma redução da despesa prevista em 7
milhões de euros, como consequência de 5.234 pessoas terem deixado de receber
ajuda.
O valor da dívida cobrada a grandes devedores atingiu os 313,7 milhões de euros, mais
31,7 por cento do que em 2006.
Em 2008, o Governo quer aumentar este valor em 10,6 por cento, atingindo os 347
milhões de euros, esperando recuperar um total de 643 milhões em dívidas e combate
à fraude.

Pedro Marques, secretário de Estado da Segurança Social anunciou um novo
mecanismo de gestão de dívida que vai agilizar a cobrança aos devedores. Com
este novo mecanismo, decorridos três meses de atraso no pagamento das contribuições
sociais, a dívida passa automaticamente para a fase de execução. Paralelamente,
com vista a detectar situações de subdeclaração de rendimentos ou de trabalhadores, a
Segurança Social vai implementar o sistema de declarações de remunerações
oficiosas.

O ministério do Trabalho e da Solidariedade Social fez um balanço positivo dos
Planos Poupança Reforma (PPR) do Estado. Desde o seu lançamento, a 1 de
Março, até 7 de Abril, foram subscritos 3.100 certificados de reforma.

No âmbito da reforma da Administração Pública, o Governo assinou com duas
associações sindicais um acordo sobre o novo Estatuto Disciplinar da Função
Pública. O acordo manteve a possibilidade de despedir um trabalhador que
tenha duas avaliações de desempenho negativas consecutivas e alterou a
proposta inicial em duas matérias: na unificação das penalizações previstas para
funcionários nomeados e com regime de contrato, e na correcção da aplicação de
multas a funcionários aposentados (a proposta do Governo previa a possibilidade
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de suspensão da pensão, até um máximo de dois anos, a um funcionário que tivesse
praticado uma infracção disciplinar quando estava no activo mas cujo processo
disciplinar fosse concluído já na fase da reforma).
O novo Estatuto Disciplinar deverá entrar em vigor em Janeiro de 2009, em simultâneo
com o novo contrato de trabalho da função pública.

Na proposta de lei sobre o novo Regime do Contrato de Trabalho em Funções
Públicas, para negociação com as estruturas sindicais, o Governo, embora tendo o
objectivo de convergência com o código do Trabalho, mantém o regime de férias, as
causas de despedimento e as actuais 35 horas semanais. Prevê-se que, mediante
acordo colectivo, os funcionários públicos possam trabalhar até mais 3 horas por dia e
15 horas semanais.

Segundo dados do Ministério das Finanças, nos dois últimos anos a saída
líquida da função pública, sobretudo por via da aposentação, foi de 40 mil
funcionários. O Governo garantiu prosseguir com a redução de efectivos de
forma a chegar ao fim da legislatura com menos 75 mil efectivos. Para além dos
incentivos à mobilidade especial voluntária e das reformas antecipadas, o executivo
propõe ainda, no âmbito do novo regime de contrato de trabalho da função pública, a
entrada em vigor, a partir de Janeiro de 2009, do regime da pré-reforma.

O Governo confirmou que irá rever o regime de protecção social do Estado no
sentido da sua convergência com o regime geral da Segurança Social, o que
significará que, nas baixas por doença, os funcionários públicos vão deixar de receber o
salário quase por inteiro e passarão a receber 65%, tal como acontece com os
trabalhadores do sector privado.

De acordo com estimativas do Ministério das Finanças, baseadas numa amostra de
12% do universo de funcionários públicos, em 2005, registou-se uma taxa média
de absentismo de 6,3%, inferior à taxa de 7% verificada no sector privado. As
doenças profissionais, os acidentes de trabalho e a maternidade/paternidade são
apontados como as principais causas de absentismo.

De acordo com um relatório da Autoridade para as Condições de Trabalho, em 2007, o
número de acidentes mortais no local de trabalho atingiu os 163 casos,
ultrapassando os 157 casos verificados em 2006. Nesta matéria, o ministro do Trabalho
e da Solidariedade Social defendeu a implementação da estratégia europeia que prevê
uma redução de 25 por cento até 2012.
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O Departamento de Educação da OCDE divulgou um novo estudo comparativo
das reformas no ensino superior. No relatório deste estudo é reconhecido o
progresso verificado nos últimos anos no ensino superior em Portugal, e
identificados diversos aspectos da reforma levada a cabo no nosso País.

Dados do Instituto Nacional de Estatística revelam que, desde Março de 2005
(chegada do actual Governo ao poder) o número de licenciados à procura de
emprego há mais de um ano, registou um aumento de 53%. De 14,4 mil no
segundo trimestre de 2005 passaram agora a ser 22 mil.

Como consequência da entrada em vigor, em 2006, das novas regras de acesso ao
ensino superior para maiores de 23 anos, o número de alunos adultos que
conseguiu

lugar

no

ensino

superior

passou

de

762

para

10.862

em

2006/2007.

Após ter alargado os programas e.escola e e.oportuinidades, o Primeiro-ministro
entregou os primeiros computadores com acesso Internet de banda larga adaptados a
deficientes.

Foi

aprovado

o

regime

de

autonomia,

administração

e

gestão

dos

estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e
secundário, tendo como objectivos: reforçar a participação das famílias e
comunidades

na

direcção

estratégica

dos

estabelecimentos

de

ensino,

favorecer a constituição de lideranças mais eficazes e reforçar a autonomia
das escolas.

O Primeiro-ministro presidiu à assinatura de protocolos, com 23 Câmaras da
Zona Centro, para a construção de 31 centros educativos do ensino básico com
173 salas de aula de nova geração. O primeiro-ministro referiu que estes centros
educativos que envolvem cerca de 4000 alunos substituirão as cerca de duas mil
escolas que o Governo encerrou nos últimos três anos.

A Comissão Europeia instaurou um processo contra Portugal junto do Tribunal
de Justiça Europeu por incumprimento da Directiva que prevê novas regras
para o sector dos transportes. A Directiva, que entrou em vigor em Abril do 2007,
prevê o aumento do número de horas de descanso obrigatório e a diminuição do tempo
máximo de condução por parte dos camionistas.
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Sistema Monetário e Financeiro

Em Abril foram divulgados pelo Banco de Portugal os resultados do primeiro
inquérito de supervisão comportamental da banca, baseado nas reclamações
recebidas

e

em

inspecções,

nomeadamente

como

“cliente-mistério”.

Entre

as

principais falhas apontadas, destaca-se o défice na informação fornecida pelos
bancos, nomeadamente nas condições do crédito à habitação, a venda abusiva de
produtos associados ao crédito à habitação, a cobrança de encargos indevidos, a
apresentação de preçários incompletos ou desactualizados, a incorrecta
informação sobre encargos e a publicidade enganosa.

Na mesma altura, o Banco de Portugal colocou em funcionamento o “portal de
Internet do cliente bancário” com vista a aumentar o conhecimento financeiro
dos consumidores, que passam a ter acesso, nomeadamente, a informação
actualizada sobre o funcionamento dos vários produtos bancários e à listagem dos seus
direitos, podendo ainda fazer reclamações e simulações no portal.

Poucos dias antes, o Boletim de Primavera da mesma instituição confirmou o
aperto das condições de crédito por parte dos bancos e a implementação de
estratégias mais competitivas de captação dos depósitos dos clientes para
fazer face às dificuldades de financiamento, aproveitando a saída dos investidores
de outros instrumentos financeiros, como os fundos de investimento e os certificados de
aforro.

No final do mês, o Governador do Banco de Portugal, Vítor Constâncio, foi à
Assembleia da República falar sobre os riscos para a banca nacional da actual
crise financeira internacional, que já se reflectiu na redução dos lucros e no
abrandamento do crédito à habitação. Entre os principais factores com impacto
negativo para os resultados da banca, que se deterioraram no primeiro trimestre,
Constâncio salientou a desvalorização dos mercados accionistas, a maior dificuldade de
financiamento e a possibilidade de um aumento dos níveis de incumprimento do crédito.
No final do ano, pode ainda verificar-se a necessidade de transferências adicionais para
os fundos de pensões, penalizando ainda mais as contas dos bancos. Para atenuar o
impacto desfavorável sobre os resultados, os bancos terão de controlar bem os custos e
reforçar as comissões, segundo Constâncio. Apesar de tudo, o Governador sublinhou
que a exposição da banca nacional ao crédito hipotecário de alto risco dos
Estados Unidos é insignificante. Foi ainda referido que a fiscalização ao sistema
bancário foi reforçada desde 2007 para assegurar o cumprimento das regras em vigor.
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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

Fevereiro 08

4,383

4,382

3,70

4,30

Março 08

4,725

4,725

4,01

4,42

Abril 08

4,882

4,955

4,18

4,57

4 Abril 08

4,745

4,751

4,02

4,41

11 Abril 08

4,751

4,756

3,96

4,41

18 Abril 08

4,798

4,802

4,29

4,60

25 Abril 08

4,881

4,964

4,28

4,64

30 Abril 08
4,882
4,955
4,18
4,57
Fonte: Banco de Portugal e Reuters; valores em percentagem; taxas anualizadas a 360 dias.
Nota: Valores de final de semana/mês/trimestre; os valores para as Obrigações do Tesouro
referem-se às yields do mercado secundário.

As taxas de juro do mercado monetário europeu voltaram a aumentar no mês
de Abril, desta vez traduzindo sobretudo os elevados valores da inflação na
zona euro e a impossibilidade do BCE baixar as taxas de referência para
contrariar o abrandamento económico. A subida das taxas de juro fez-se sentir com
maior intensidade nos prazos mais longos, o que fez aumentar a inclinação da curva de
rendimentos do mercado monetário para o máximo desde Junho de 2006 (diferencial
de 56,5 pontos base, p.p. entre as taxas Euribor a doze meses e um mês), embora o
declive a partir dos três meses permaneça pouco acentuado. Os problemas de
liquidez e os prémios de risco continuaram a justificar os elevados valores das
taxas de juro por comparação com a principal taxa directora do BCE (4%). No
final de Abril, a taxa Euribor a 12 meses estava já próximo dos 5% (4,955%,
mais 23 p.b. que na última sessão de Março), em máximos de mais de oito anos.

No mercado secundário de dívida pública nacional, as taxas de rentabilidade
implícita também aumentaram na generalidade das maturidades em Abril,
acompanhando o movimento nos mercados europeus e norte-americano, mas neste
caso assistiu-se a uma ligeira atenuação do declive da curva de rendimentos. A
yield dos títulos do Tesouro a 5 anos aumentou 17 p.b. em comparação de final de
mês, para 4,18%, face a uma progressão de 15 p.b. na yield a 10 anos, que se situou
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em 4,57%, valor bastante inferior ao verificado no final da curva de rendimentos do
mercado monetário.

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 Abril)
Terça, 1

Sexta, 4

Seg, 7

Sexta, 11

Seg, 14

Sexta, 18

Seg, 21

Sexta, 25

Seg, 28

10.669,80 10.848,70 10.985,00 10.977,10 10.919,20 11.183,70 11.119,70 11.086,00 11.115,90
Índice composto pelo cabaz das 20 acções mais importantes do mercado, sujeito a uma revisão
semestral; 31-12-92= 3000

Em Abril registou-se a primeira subida em cinco meses do índice accionista
PSI-20, que acompanhou a recuperação das principais praças internacionais. O
índice valorizou-se 4% no conjunto do mês, o que reduziu para 16% a perda acumulada
desde o início de 2008.
Apesar da subida das cotações, o valor transaccionado na bolsa nacional
continuou a recuar, tanto em variação mensal como em termos homólogos
(35,5% e 54,4%, respectivamente). Desde o início do ano, o valor negociado diminuiu
cerca de 31% em comparação homóloga.

Dentro da carteira do PSI-20, a larga maioria das cotações apresentou
variações mensais positivas em Abril. A maior valorização pertenceu à Mota
Engil (19,1%), após a confirmação de Jorge Coelho como Presidente executivo da
empresa, seguida pela Zon Multimédia (14,2%), que anunciou a atribuição de um
dividendo extraordinário. Entre os títulos com maior peso no índice, destacaramse sobretudo os ganhos de 10,9% do BES e de 9% do BPI, reflectindo a
recuperação dos títulos do sector financeiro a nível internacional, a manutenção das
metas do plano estratégico até 2010 (não obstante a crise financeira internacional), no
caso do BES, e a não participação do BPI no aumento de capital do BCP. Salienta-se
ainda a progressão mensal de 5,7% da EDP, que foi impulsionada pela colocação em
bolsa da área das energias renováveis e pela aquisição de parques eólicos em França.
Apenas cinco títulos registaram perdas em Abril, tendo a mais significativa
ocorrido no BCP (12,4%), na sequência do processo de aumento de capital.

3. Economia Real
3.1. Actividade Económica Global

De acordo com o Boletim Económico da Primavera do (BdP), a subida da taxa de
crescimento do PIB de 1,3% em 2006 para 1,9% em 2007 resultou, em
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grande parte, do desempenho da FBCF (que passou de uma taxa de variação de 1,6% para 3,2%), assistindo-se, em contraste, a uma menor progressão na
procura externa. O contexto de melhoria da confiança dos empresários (ainda sem
repercussões

visíveis

da

crise

financeira

mundial)

permitiu

a

recuperação

do

investimento em 2007, após vários anos consecutivos de quebras.
O reforço da procura interna justifica-se também pela ligeira melhoria do
consumo privado face a 2006 (em 0,3 p.p. para 1,5%) e pela atenuação da
variação negativa no consumo público (de -1,2%, em 2006, para -0,1%, em
2007). A aceleração do consumo privado reflectiu o maior crescimento do consumo de
bens de consumo duradouro. Na sua base estiveram as condicionantes específicas de
natureza fiscal ao nível da aquisição de veículos automóveis que motivaram uma
antecipação do consumo destes bens. Por sua vez, a quebra registada no consumo
público resultou da moderação salarial e da continuação do processo de diminuição do
número de funcionários públicos.
Estes desenvolvimentos determinaram um reforço da relevância da procura
interna no PIB (era de 0,3 p.p. em 2006 e passou a ser 1,8 p.p).
Pelo contrário, no que toca ao contributo da procura externa líquida para o
PIB, após ter sido 1,1 p.p. em 2006, viu-se reduzido para 0,1 p.p. em 2007.
Esta evolução é justificada pela acentuada desaceleração das exportações (de 9,2% em
2006 para 7,5% no ano seguinte) especialmente dos sectores que tinham apresentado
a melhor prestação no ano anterior (máquinas e aparelhos, metais comuns e minerais e
combustíveis) e o reforço das importações (passando de 4,3% para 5,2%). Não
obstante a perda de dinamismo desta rubrica na globalidade, o BdP constata que as
exportações de serviços portuguesas tiveram um crescimento nominal 15,2% superior
à média da zona euro, o que poderá ser encarado como um sinal de melhoria das suas
vantagens comparativas.
Um dos aspectos mais relevantes da realidade económica portuguesa de 2007
foi o crescimento líquido do emprego praticamente nulo e o aumento da taxa
de desemprego para o valor historicamente elevado de 8%, valor bem acima da
média europeia (7,4%). De facto, a aceleração do crescimento não se traduziu num
aumento do emprego mas foi suportada em ganhos de produtividade, associados quer
a factores de natureza cíclica, quer ao gradual processo de reestruturação empresarial.
A política orçamental que foi levada a cabo nos últimos dois anos permitiu
uma redução substancial e maior do que esperada do défice orçamental,
passando de 3,9% em 2006 para 2,6% em 2007. Esta evolução representa o
cumprimento pleno do valor de referência do Pacto de estabilidade e Crescimento,
reflectindo o reforço da carga fiscal e a contenção da despesa pública.
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Finalmente, o Banco de Portugal realçou a vulnerabilidade de uma economia
pequena e aberta como a portuguesa a choques externos como os que
ocorreram

recentemente

(a

crise

financeira

internacional

e

a

subida

substancial dos bens energéticos e matérias primas). Nesse sentido o BdP, ainda
que considerando a existência um elevado nível de incerteza, espera que a magnitude
do impacto destes choques seja bem superior ao inicialmente esperado, deixando a
revisão das suas previsões macroeconómicas para o Boletim do Verão.

Em relação ao indicador coincidente de actividade económica do BdP, ter-se-á
registado uma nova diminuição em Março face ao mês anterior. No conjunto dos
primeiros três meses do ano, a tvh do indicador situou-se nos 1,4%, o que representa
um ritmo de crescimento inferior ao último trimestre de 2007 (2,3%).

Segundo a estimativa rápida do INE, a economia portuguesa abrandou no
primeiro trimestre de 2008, tendo o PIB registado uma variação real em
cadeia de -0,2% e uma variação real homóloga de 0,9%. Este abrandamento
deverá estar relacionado com um abrandamento da procura interna mas também com
efeitos de calendário significativos (mais três dias úteis no último trimestre de 2007 e
menos um dia útil que no período homólogo do ano passado).
A taxa de variação real do PIB de 2007 foi revista para 1,8% (1,9% na versão
anterior).

O indicador de clima económico do INE – indicador que sintetiza a informação
qualitativa referente aos principais ramos de actividade – subiu ligeiramente
em Abril pelo segundo mês consecutivo. Todavia, este indicador permanece abaixo
da sua média de longo prazo.
O indicador de confiança da indústria transformadora evoluiu negativamente
pelo segundo mês consecutivo, atingindo o valor mais baixo desde Fevereiro
de 2007 mas continuando acima da sua média de longo prazo. O comportamento no
mês de Abril resultou do aumento dos stocks de produtos acabados e do agravamento
das perspectivas de produção dos empresários. O indicador de confiança para o
comércio também evoluiu negativamente no mês de Abril, contrariando a melhoria
observada no mês anterior. O indicador de confiança no Comércio a Retalho reforçou o
movimento de queda dos dois meses anteriores, enquanto que o Comércio por Grosso
recuperou em Março e Abril. Ainda assim, o indicador permanece abaixo da sua média
de longo prazo. A performance deste indicador ficou a dever-se essencialmente a uma
deterioração das opiniões dos agentes que operam no sector sobre a actividade
corrente. Já os restantes indicadores evoluíram de forma favorável no período em
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análise. O indicador de confiança para a construção prolongou a tendência de
recuperação iniciada em Janeiro, registando-se agora o valor mais elevado desde
Setembro de 2002. Tanto as opiniões sobre a carteira de encomendas como sobre as
perspectivas de emprego revelaram uma melhoria, possibilitando uma nova melhoria
neste indicador. À semelhança do que se observara no indicador para o comércio,
também no caso o indicador de confiança para a construção o nível actual se encontra
abaixo da média de longo prazo. Finalmente, o indicador para os serviços recuperou
ainda mais intensamente que no mês anterior (que tinha interrompido um processo
descendente que durou três meses consecutivos), impulsionado pela maioria das suas
componentes (exceptuando as perspectivas dos empresários sobre a carteira de
encomendas). Este indicador continua, assim, acima da sua média de longo prazo.

3.2. Procura Interna

Os indicadores de consumo exibem agora uma tendência mais clara de
retracção apesar de algumas indicações díspares em algumas rubricas. Por
outro lado, as dúvidas quanto à sustentabilidade da recuperação do Investimento que
apresentámos nos meses anteriores parecem tomar uma forma mais concreta pois os
indicadores de investimento indiciam um intenso abrandamento no primeiro
trimestre do ano.

3.2.1. Consumo
Fonte 07:III 07:IV
Indic. Confiança dos Consumidores

(1)

INE

Venda de automóveis não comerciais
Importações de bens de consumo

Crédito ao consumo

-41,79

9,38

10,40

12,58

12,81

9,58

22,91

5,25

-

INE

9,88

6,36

-

5,07

4,83

5,42

-

-

-12,33

-11,67

(1)

Volume de negócios do comércio a retalho
(4)

-42,93

BdP

(2)

Procura interna de bens de consumo

08:I Dez-07 Jan-08 Fev-08 Mar-08 Abr-08

INE
(3)

-35,52 -39,23 -42,93 -39,23 -41,43 -42,53

-15,33 -21,00 -12,33 -21,00 -15,00 -12,33

INE

-0,17

-0,30

1,77

-1,60

2,00

3,60

-0,30

-

BdP

12,33

13,70

-

13,70

11,70

12,40

-

-

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

O Indicador coincidente do Consumo Privado do BdP continuou o processo de retracção
iniciado meses atrás, passando de uma tvh de 0,3% para -0,1% em Março. No mês de
Março, a venda de automóveis não comerciais abrandou significativamente, após o
vigoroso crescimento constatado em Fevereiro e que tinha contribuído para a
aceleração observada no consumo de bens duradouros. Por outro lado, assistiu-se a
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uma atenuação do ritmo de quebra da procura interna de bens de consumo e a um
maior crescimento tanto no crédito ao consumo como nas importações deste tipo de
bens.

No que toca a despesa das famílias em bens de consumo corrente, os dados para o
comércio a retalho apontam para a interrupção do comportamento positivo que foi
verificado em Fevereiro. Em Março de 2008, o Volume de Negócios do Comércio a
Retalho recuou 0,3% em termos homólogos. Com efeito, ambas as componentes
do indicador tiveram uma performance negativa neste mês. A despesa de bens
alimentares registou um abrandamento em termos homólogos (passando de 5,8% para
2,9%) em Março, tendo contrariado a tendência verificada no último trimestre de 2007
pois apresentou uma tvh média no primeiro trimestre de 4% contra os -2,5% do
período anterior. A despesa de bens não alimentares apresentou uma inversão para
valores negativos, passando da tvh de 1,8% para -2,9% em Março. Em termos
trimestrais, é de sublinhar que o seu comportamento passou de uma tvh média no
último trimestre de 2007 de 1,4% para -0,1% no primeiro trimestre de 2008.
Finalmente, o volume de negócios nos serviços registou uma taxa de variação
homóloga de -3,8%, diminuindo 12,7 pontos percentuais relativamente ao mês
anterior.

Relativamente aos indicadores prospectivos de consumo privado, o indicador
de confiança recuperou em Abril, interrompendo a tendência descendente
iniciada em Novembro de 2006.
A inversão do comportamento deste indicador deve-se à melhoria das expectativas
sobre a situação financeira das famílias e uma recuperação das perspectivas sobre a
situação económica do país (após terem atingido, no mês passado, o mínimo histórico
da série iniciada em Junho de 1986). As perspectivas sobre a evolução da taxa de
desemprego apresentaram uma melhoria pelo segundo mês consecutivo, após se terem
agravado sucessivamente durante cerca de oito meses.
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3.2.2. Investimento

Fonte 07:III 07:IV 08:I Nov-07 Dez-07 Jan-08 Fev-08 Mar-08
Indicador de FBCF

INE

Vendas de veículos comerciais
Importações bens de investimento

(1)

6,10

5,37

4,30

10,80

5,80

3,5

-1,6

BdP -17,84 -8,47 -17,71 -8,72

-3,84

-19,77

-11,1

-22,3

INE

16,04

10,88

17,29

13,4

-

Índice produção bens de investimento

INE

0,58

1,56 -1,90

0,03

0,15

-1,61

2,3

-6,4

Vendas de cimento

BdP

1,70 11,13 -7,93

8,80

9,30

-10,60

3,7

-16,9

BdP

-2,95 -1,01 -4,93

-3,33

1,11

-3,87

-1,9

-9,0

INE

8,87

-

8,60

8,50

8,40

8,3

-

BdP

8,07 10,20

-

10,50

11,00

12,50

12,9

-

BdP

38,88 26,64

-

25,56

25,58

-

-

-

Índice de Produção na Construção
Crédito para compra de habitação

(2)

Crédito às sociedades não financeiras
Valor de obras públicas adjudicadas

(3)

(2)

21,36 15,93

2,57

8,63

-

Taxas de variação face ao período homólogo do ano anterior, em percentagem (salvo indicação em contrário);
(1) Média móvel a 3 meses da taxa de variação em termos nominais; exclui material de transporte.
(2) Valores corrigidos de reclassificações e de operações de titularização de crédito.
(3) Taxa de variação acumulada no ano face ao período homólogo do ano anterior.

O Indicador sintético da FBCF do INE, após os abrandamentos dos últimos
meses, inverteu para valores negativos em Março, passando para uma tvh de 1,6%. Não obstante, esta rubrica apresentou uma evolução positiva no primeiro
trimestre do ano (2,57%) se bem que em evidente desaceleração face ao
fortíssimo crescimento verificado nos períodos anteriores.
Realce-se ainda o facto das importações de bens de investimento terem reduzido o seu
ritmo de crescimento e de, em Março, se ter assistido a uma intensa deterioração no
índice de produção de bens de investimento. Com efeito, no primeiro trimestre de 2008
o Índice de Produção de Bens de Investimento recuou 1,9%, interrompendo o
desempenho positivo registado em todo o ano de 2007. Por seu lado, os indicadores de
vendas de veículos comerciais voltaram a acentuar o seu movimento de quebra que
tinha atenuado em Fevereiro. As vendas de cimento interromperam a recuperação do
mês passado, voltando a demonstrar uma evolução muito negativa.

Em relação ao investimento em construção e obras públicas, os indicadores
quantitativos, corrigidos da sazonalidade e tendo por base a média móvel dos
últimos três meses, apresentaram uma quebra de 2,7%, reduzindo o ritmo de
deterioração comparativamente com o mês anterior. A evolução do tvh do índice
de produção na construção e obras públicas contraria em 2008 os resultados positivos
dos últimos meses do ano anterior. Realce-se, no entanto, que o indicador referente às
obras de engenharia manteve, para já em 2008, uma evolução positiva ainda que em
abrandamento.
Os indicadores qualitativos (inquéritos ao empresários que operam no sector)
reforçaram o seu movimento de recuperação que caracteriza, para já, 2008, atingindo
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o máximo dos cinco anos precedentes que fora registado em Setembro de 2002. O
comportamento deste indicador resultou das melhorias das opiniões dos empresários
do sector quanto à carteira de encomendas e mercado de trabalho.
Segundo o relatório da Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e
Serviços (AECOPS): "o ano de 2007 poderá ficar marcado como o ano de viragem na
construção, finalizando um longo ciclo recessivo que perdurava desde 2002".
O principal motor da recuperação do sector é o plano de 39,5 mil milhões de
euros em obras públicas que foram anunciadas e já começaram a ser
adjudicadas: as estradas, o aeroporto de Alcochete, a alta velocidade, as
barragens e plataformas logísticas são os principais projectos.

De acordo com os resultados do último inquérito do Banco de Portugal aos
bancos comerciais, no primeiro trimestre de 2008, os critérios de concessão
de

empréstimos

tornaram-se

mais

restritivos,

principalmente

nos

empréstimos a empresas e a particulares para aquisição de habitação. Esta
situação

reflectiu

essencialmente

o

prolongamento

das

maiores

dificuldades

encontradas pelos bancos no acesso ao financiamento de mercado por grosso, já
reportadas em inquéritos anteriores, inseridas no contexto de incerteza e de intensas
perturbações dos mercados financeiros internacionais. Além disso, a revisão da
avaliação dos riscos percebidos, essencialmente nas perspectivas de crescimento da
actividade económica, foi também apontada pelos bancos como uma razão justificativa
da adopção de condições de crédito mais cautelosas. Segundo os testemunhos dos
bancos, é sabido que no primeiro trimestre de 2008 os maiores aumentos dos spreads
ocorreram nos empréstimos de risco médio ou elevado. Além disso, os bancos tiveram
atitudes mais restritivas ao nível da maturidade das concessões de crédito, das
garantias exigidas e das covenants (condições contratuais não pecuniárias).
A procura de empréstimos por parte das empresas manteve-se relativamente estável,
tendo-se verificado que a diminuição da procura de financiamento para fusões e
aquisições foi compensada pelo reforço da procura de financiamentos com objectivo de
reestruturação de dívida. Por sua vez, as necessidades de financiamento tendo como
fim o investimento mantiveram-se praticamente inalteradas. No segmento dos
particulares, a procura de crédito para habitação terá diminuído mas os empréstimos
para consumo terão permanecido estáveis.
As perspectivas dos bancos para o segundo trimestre apontam, a grosso modo, para
critérios de acesso ao crédito ainda mais rigorosos e restritivos durante o
segundo trimestre de 2008.
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3.3. Comércio Internacional

Resultados Globais
Dez 06-Fev 07

Dez 06-Fev 08

∆ 08/07

Total
Saída (Fob)

8.683,5

9.379,1

8,0%

Entrada (Cif)

12.830,6

14.678,7

14,4%

Saldo

-4.147,1

-5.299,6

-27,8%

67,7%

63,9%

-

6.698,1

7.149,9

6,7%

Chegada

9.870,0

10.840,5

9,8%

Saldo

-3.171,9

-3.690,6

-16,4%

67,9%

66,0%

-

Exportação

1.985,4

2.229,2

12,3%

Importação

2.960,6

3.838,2

29,6%

Saldo

-975,2

-1.609,0

-65,0%

Taxa de Cobertura

67,1%

58,1%

-

Taxa de Cobertura
União Europeia a 27
Expedição

Taxa de Cobertura
Países Terceiros

(em milhões de euros)
Fonte: INE

Entre Dezembro de 2007 e Fevereiro de 2008, o défice comercial de Portugal
fixou-se em 5299,6 milhões de euros, um montante que representa um
fortíssimo

agravamento

face

período

correspondente

no

ano

anterior,

praticamente 27,8%. No período considerado, as saídas registaram um aumento de
8% e as entradas de 14,4%, explicando assim a deterioração de 3,8 p.p. na taxa de
cobertura para 63,9%.
O primeiro trimestre de 2008 aparenta prosseguir a tendência demonstrada no
segundo semestre de 2007, contribuindo para a inversão da evolução bastante
positiva do saldo comercial que tinha ocorrido nos primeiros meses de 2007
face aos períodos homólogos de 2006.
No período em análise, devem ser destacados o crescimento das entradas de
Material de Transporte (21,3%) e o forte reforço das saídas de Produtos
alimentares e bebidas (24,4%).
Parece importante também realçar o aumento da relevância dos produtos energéticos
no contexto total das transacções internacionais. O peso dos bens energéticos nas
entradas é, no período considerado, de 16,8% e 5,5% nas saídas. No período homólogo
anterior, era de, respectivamente, 12,3% e 3,9%, o que representa uma alteração
considerável e que penaliza o saldo comercial português. Acrescente-se que este efeito
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é justificado pelos recentes desenvolvimentos do preço do petróleo e não por um
aumento de procura. Com efeito, se analisarmos a taxa de cobertura excluindo os
combustíveis verificamos que, efectivamente, houve uma deterioração face ao período
homólogo mas em bem menor intensidade, passando de 74,2% para 72,5%, justificada
por um crescimento das entradas de 7,9%, maior que o das saídas (4%).
Uma última nota para o facto de, no período em análise, as entradas terem
crescido

mais

que

as

saídas,

independentemente

da

área

geográfica

considerada. No entanto, realce-se o facto das entradas de países terceiros
(importações) terem crescido a um ritmo bem mais elevado que as provenientes da
União Europeia

3.4. Conjuntura na Indústria

Segundo dados revistos do INE, o índice de produção industrial registou uma
quebra homóloga de 2,6% no primeiro trimestre (após uma tvh de 0% no quarto
trimestre), para o que contribuiu a forte descida observada em Março (6,3%),
fortemente influenciada pela perda na indústria transformadora (3,6%), que
interrompeu quase dois anos de crescimento ininterrupto. A evolução negativa no
trimestre acabou por ser determinada pelo comportamento menos favorável da
indústria transformadora (tvh de -0,4%, após 2,9% no trimestre até Dezembro),
tendo-se verificado uma atenuação ligeira da descida no ramo de electricidade, gás e
água (de 18,4% para 17,5%). Em termos de variação média anual, o índice geral
de produção prosseguiu em abrandamento no mês de Março, passando a
apresentar uma variação nula (menos 0,7 pontos do que em Fevereiro).
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ÍNDICES DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
(Variação homóloga, %)
10

INDÚSTRIA
TRANSFORMADORA

8
6
4
2
0

INDÚSTRIA GERAL

-2
-4
-6
-8

No que se refere à desagregação por agrupamentos, apenas as indústrias da
energia verificaram uma melhoria do andamento homólogo da produção no
primeiro trimestre (atenuação do ritmo de perda para 14,9%). O agrupamento de
bens intermédios foi o único que manteve uma variação positiva, embora em
abrandamento (3,7 pontos, para 2,6%), tendo-se observado quebras de 4,5% nos
bens de consumo e de 1,7% nos bens de capital (após tvh de 1,7% e 0,1% no quarto
trimestre, respectivamente). O comportamento da produção deteriorou-se de
forma significativa em Março, com a tendência negativa a estender-se aos
bens intermédios (tvh de -0,2%, face a 4,6% em Fevereiro) e a acentuar-se nos
demais agrupamentos, em especial nos de bens de consumo (tvh de -9%) e da
energia (-21,7%). Em variação média anual, verificou-se um abrandamento nos bens
intermédios e de investimento (para tvm 12m de 5,1% e 0,2%, respectivamente) e
uma intensificação das perdas nas restantes indústrias.
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ÍNDICE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
07: I

07: II

07: III

07: IV

08: I

Jan-08

Fev-08

Mar-08
TVH

TVM 12m

Índice Geral

4,3

1,6

1,3

0,0

-2,6

-2,0

0,3

-6,3

0,0

Industria Extractiva

9,0

6,7

9,9

16,9

2,6

6,0

11,1

-9,3

8,3

Ind. Transformadora

4,6

3,4

2,2

2,9

-0,4

0,1

2,2

-3,6

1,9

Electric., Gás, Água

1,5

-11,3

-5,0

-18,4

-17,5

-14,1

-13,2

-25,3

-13,6

Por grandes agrupamentos:
Bens de Consumo

3,1

0,3

-1,3

1,7

-4,5

-4,4

-0,3

-9,0

-1,1

Bens Intermédios

6,2

6,2

6,1

6,3

2,6

3,3

4,6

-0,2

5,1

Bens de Capital

5,5

2,2

-0,2

0,1

-1,7

-1,7

1,7

-5,1

0,2

Energia

-0,1

-10,1

-5,3

-18,9

-14,9

-11,2

-11,8

-21,7

-12,6

Fonte: INE ; Corrigido dos dias úteis; Base: 2000=100
Taxas de variação percentual homóloga (tvh), 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 6,5% em Março), de têxteis (-5,8%), de máquinas e equipamento (-0,9%), de
produtos petrolíferos (-7,5%), de pasta e papel (-1,3%) e do mobiliário (-5,9%); a
quebra de produção nas indústrias de madeira e cortiça (tvm 12m de -1,4%, após
0,7% em Fevereiro);
(ii) o abrandamento da produção nas indústrias de material de transporte (de uma tvm
12m de 4,3% em Fevereiro para 2,1% em Março), alimentares (de 2,7% para 1,4%),
de minerais não metálicos (de 3% para 2,3%), metalúrgicas de base (de 4,1% para
2,6%), do vestuário (de 2,4% para 0,8%) e do tabaco (de 2,7% para 2%).

Quanto a comportamentos positivos, salienta-se:
(i) a aceleração da produção nas indústrias de reciclagem (de 6,4% para 7,6%) e de
equipamento eléctrico e óptica (de 12,5% para 13,4%);
(ii) a manutenção de um andamento positivo nas indústrias de produtos químicos (tvm
12m de 2,5% em Março), de borracha e plásticos (8,2%) e de produtos metálicos
(5,3%).
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PRODUÇÃO E PROCURA NA INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
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Já em Abril, o inquérito à indústria transformadora evidenciou uma melhoria
das avaliações da produção corrente, mas a recuperação poderá ser apenas
temporária tendo em conta as indicações de deterioração da procura,
sobretudo a externa. Também as respostas sobre o nível de existências apontaram
para um menor dinamismo da produção, com os industriais a indicarem agora uma
menor acumulação de stocks.

Por tipo de bens, as indicações favoráveis da produção corrente tiveram
origem nas indústrias de bens de consumo e de equipamento automóvel,
permitindo contrariar a deterioração das respostas nos outros bens de investimento e,
em menor medida, nos bens intermédios. No que se refere à procura (tanto externa
como interna), o recuo das avaliações concentrou-se sobretudo nas indústrias
de bens de consumo e foi atenuado pela melhoria nas indústrias de bens de
equipamento. Em relação aos stocks de produtos acabados, destacou-se sobretudo a
descida das apreciações nas indústrias de bens de consumo e equipamento não
automóvel.

No índice de volume de negócios, os dados relativos ao primeiro trimestre
deram conta de uma redução do crescimento homólogo para 4,4% (menos 2,6
pontos que no trimestre até Dezembro), em termos nominais, reflectindo a quebra
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registada em Março (tvh de -3,7%, após 10,4% em Fevereiro), que afectou
sobretudo as vendas para o exterior (-7,4%).1 Apesar de tudo, no conjunto do
trimestre, a desaceleração foi mais forte no mercado doméstico (2,6 pontos,
para uma tvh de 5,8%, face a 2,3 pontos no mercado externo, para 2,3%), mantendo
ainda uma progressão superior à do mercado externo. De acordo com os dados
disponíveis, o abrandamento das vendas no primeiro trimestre só não foi mais
forte devido ao movimento de aceleração dos preços à saída de fábrica, que se
iniciou em 2007. Em termos de variação média anual, o crescimento do volume de
negócios reduziu-se para 5,3% em Março, repartido entre 5,8% no mercado nacional e
4,4% no mercado externo.

Por agrupamentos, apenas as indústrias da energia verificaram uma melhoria
do comportamento homólogo das vendas no primeiro trimestre (tvh de 24,1%,
após 11,3% no trimestre anterior). A desaceleração foi particularmente acentuada
nas indústrias de bens de consumo (5,4 pontos, para 0,8%) e equiparou-se nos
agrupamentos de bens intermédios e de bens de investimento (2,7 e 2,8 pontos,
respectivamente, para 2,2% e 6,7%). Refira-se ainda que a subida das vendas de
bens de investimento é inexplicavelmente elevada dada a quebra da produção, a
subida ligeira dos preços e o reforço dos stocks nesse agrupamento. Em Março, a
evolução das vendas em média anual mostrou uma aceleração no agrupamento da
energia (para 4,9%) e um abrandamento nas demais indústrias.

Os indicadores avançados disponíveis, do inquérito à indústria transformadora
de Abril, deram conta de uma descida significativa das apreciações da
produção prevista (para um mínimo de quase um ano, já com um valor negativo),
consistente com a deterioração já referida da carteira de encomendas e dos stocks,
mantendo-se a perspectiva de um crescimento acentuado dos preços, que
deverá fornecer algum suporte ao andamento das vendas.

1

Note-se, contudo, que a quebra em Março foi muito influenciada por efeitos de calendário (menos dois dias

úteis que no mês homólogo de 2007), uma vez que o índice de volume de negócios não é corrigido pelos dias
úteis.
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ÍNDICE DE EMPREGO INDUSTRIAL
(Variação homóloga, %)
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No primeiro trimestre registou-se um reforço da quebra homóloga do emprego
industrial (0,2 pontos, para 0,7%), contrariando a tendência de atenuação das
perdas que se tem observado desde o final de 2005. Em Março, o movimento de
quebra verificou um reforço em termos homólogos (0,2 pontos, para 0,8%, a descida
mais acentuada desde Outubro de 2007) mas manteve-se em média anual (1%). Os
dados mostraram ainda um menor crescimento da ocupação laboral na
indústria em média anual, no confronto entre os índices de emprego e horas
trabalhadas.

3.5. Preços

07: I 07:II 07: III 07: IV 08: I Jan-08 Fev-08 Mar-08 Abr-08 Tvm 12m
IPC Total

2,4

2,5

2,2

2,7

3,0

2,9

2,9

3,1

2,5

2,6

IPC Bens

2,3

2,3

1,7

2,5

2,6

2,5

2,6

2,8

-

-

IPC Serviços

2,6

3,1

3,0

3,0

3,5

3,5

3,4

3,6

-

-

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

Em Abril, o IPC registou um crescimento em cadeia de 0,3% face ao mês
anterior. A taxa de variação homóloga (tvh) recuou para 2,5%, 0,6 p.p. abaixo
do mês anterior. A taxa de variação média dos últimos 12 meses manteve-se
em 2,6%.
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Em relação ao quadro evolutivo dos preços em Março (último mês com
informação mais completa), a tvh do IPC de 3,1%, 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 inflação no mês de
Março foi

caracterizada por uma evolução algo diferenciada nas suas

componentes. Os preços dos bens alimentares não transformados interromperam o
movimento de quebra dos meses anteriores, passando a aumentar 0,3%. Esta rubrica
apresentou uma média trimestral de -0,8%, quando no trimestre anterior já tinha
apresentado um crescimento bem menor (0,3%) que nos períodos anteriores. Por outro
lado, voltou-se a observar um intenso aumento dos preços dos bens energéticos (9%),
mas abaixo do verificado no mês anterior. Em termos trimestrais esta rubrica
apresentou um crescimento de 9,4%, ainda superior ao demonstrado no último período
de 2007 (8,3%). Relativamente às rubricas da inflação subjacente, constatou-se um
novo e vigoroso acréscimo de 1,6 p.p. na tvh dos bens alimentares transformados
(atingindo a tvh de 9,7% neste mês). Em termos trimestrais verificou-se também um
reforço do ritmo de crescimento dos preços dos bens alimentares transformados do
último trimestre de 2007 para o primeiro do corrente ano (de 5,4% para 8,2%). Os
preços dos bens industriais não energéticos, que vinham a abrandar o seu crescimento
desde Outubro, apresentaram uma quebra nos seus preços, de 0,4%. Com efeito, esta
rubrica apresentou um crescimento trimestral bem inferior ao do período anterior
(0,1% contra 0,6%). Finalmente, os preços dos serviços cresceram a um ritmo superior
em 0,2 p.p relativamente a Fevereiro, cerca de 3,6%. No primeiro trimestre de 2008,
os preços dos serviços cresceram a um ritmo médio de 3,5%, 0,5 p.p. superiores à
média constatada no último período do ano anterior.
O hiato entre a taxa de inflação subjacente de Portugal e da zona euro
manteve-se, pelo terceiro mês consecutivo, 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 euro em cerca de 1,3 p.p foi compensado
pelo aumento do diferencial no segmento dos produtos alimentares transformados (2,9
p.p.). O diferencial no andamento dos preços dos serviços de Portugal e da zona euro
reduziu-se para 0,8 p.p..

Para os próximos meses, espera-se que as pressões inflacionistas dos bens
energéticos e dos bens agrícolas (principalmente cereais) continuem a forçar
os produtores a procederem a revisões em alta dos preços dos seus produtos.
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3.6. Conjuntura de Pagamentos com o Exterior
2005
Balança Corrente
Mercadorias

2006

2007

Jan-Fev 08 Jan-Fev 08

∆

-14.139 -15.680 -16.042

-2.414

-3.004

24,4%

-16.362

-16.665

-17.501

-2.282

-2.890

26,6%

Serviços

3.843

4.804

6.200

578

702

21,5%

Rendimentos

-3.894

-6.340

-7.376

-1.040

-1.239

19,1%

Transferências Correntes

2.274

2.521

2.636

330

424

28,5%

Balança de Capital

1.721

1.219

2.061

697

768

10,2%

Balança Financeira

13.062

13.313

15.022

522

3.768

621,5%

Investimento Directo
De Portugal no exterior
Do exterior em Portugal
Investimento de Carteira
Activos

1.463

3.455

-428

-837

305

s.s.

-1.697

-5.557

-4.542

-2.236

-806

-64,0%
-20,6%

3.160

9.011

4.115

1.399

1.110

-1.191

2.600

9.404

-6.787

171

s.s.

-15.975

-7.866

-8.871

-1.970

901

s.s.

Passivos

14.784

10.466

18.276

-4.816

-731

-84,8%

Outro Investimento

11.524

5.559

4.651

8.094

3.245

-59,9%

Activos

-845

-13.663

-11.280

2.808

-6.010

s.s.

12.369

19.221

15.931

5.286

9.255

75,1%

Derivados Financeiros

-164

-220

681

43

191

346,5%

Activos de Reserva

1.431

1.919

713

10

-143

s.s.

1.195

-1.532

s.s.

Passivos

Erros e Omissões
-644
1.148
-1.041
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, esperando-se a sua redução e redistribuição pelas outras
componentes da balança de pagamentos; ii) Note-se ainda que a informação relativa a apenas dois
meses não permite estabelecer uma tendência quanto ao comportamento das contas externas em 2008.

Segundo informação preliminar do Banco de Portugal, o défice da balança corrente
agravou-se 24,4% em termos homólogos no período de Janeiro a Fevereiro
(cerca de 590 m.e., passando para 3004 m.e.), traduzindo o saldo mais negativo
das balanças de mercadorias e rendimentos. Este comportamento foi atenuado
pelo reforço do excedente das balanças de serviços e transferências correntes (em 124
e 94 m.e., respectivamente).

No caso da balança de capital, os dados evidenciaram um acréscimo de 10,2%
do saldo positivo (para 768 m.e.), que traduz de forma aproximada a evolução das
entradas líquidas de fundos comunitários.
O défice agregado das balanças corrente e de capital situou-se em 2236 m.e.,
representando uma subida de 30,2% face aos dois primeiros meses de 2007.
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Reflectindo o acréscimo das necessidades de financiamento e a forte quebra
da componente “erros e omissões” (a corrigir em posteriores revisões dos dados),
o excedente da balança financeira registou uma subida bastante acentuada
(3246 m.e., para 3768 m.e.). Por componentes, tanto o investimento de carteira como
o investimento directo líquido passaram a evidenciar saldo positivos (171 e 305 m.e.,
respectivamente, após -6787 e -837 m.e. nos dois primeiros meses de 2007),
contrariando o menor excedente de “outro investimento” (3245 m.e., após 8094 m.e.
no período de Janeiro a Fevereiro de 2007).
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Principais sítios da Internet consultados na elaboração do Relatório Mensal de
Economia:

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

Economia Nacional:
www.bportugal.pt (Banco de Portugal)
http://europa.eu.int/comm/index_en.htm (Comissão Europeia)
http://www.cmvm.pt (Comissão de Mercados de Valores Mobiliários)
www.dgo.pt (Direcção-Geral do Orçamento – Ministério das Finanças)
www.imf.org (Fundo Monetário Internacional)
www.gpeari.min-financas.pt

(Gabinete

de

Planeamento,

Estratégia,

Avaliação

e

Relações Internacionais – Ministério das Finanças)
www.ine.pt (Instituto Nacional de Estatística)
www.oecd.org (Organização para o Crescimento e Desenvolvimento Económico)
www.portugal.gov.pt (Portal do Governo)
www.qren.pt (QREN)
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