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O Presidente francês, Nicolas Sarkozy, propôs aos seus congéneres da União
Europeia a introdução de um limite ao IVA aplicável sobre os combustíveis (…)
(pag.4)

(…) no princípio de Junho, o BCE manteve as suas taxas de juro mas alterou a
sinalização relativamente ao movimento futuro das taxas de juro, deixando agora
em aberto a possibilidade de uma subida em Julho. (pag.7)
(…) o PIB da zona euro acelerou marginalmente face ao quarto trimestre de 2007
(…) (pag.7)
Os dados mais recentes divulgados para a zona do euro apontam para algum
abrandamento do desempenho industrial no primeiro trimestre. (pag.8)
(…) segundo Greenspan, o cenário de recessão não está ainda afastado, apesar dos
sinais recentes de estabilização da economia norte-americana. (pag.12)
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títulos na carteira. (pag.35)

(…) o PIB português cresceu, em termos reais, 0,9% no primeiro trimestre de 2008
face ao período homólogo, abrandando consideravelmente em relação ao trimestre
anterior (1,8%). (pag.36)

O indicador de clima económico do INE (…) recuou ligeiramente em Maio (…) (pag.38)

(…) os indicadores de Investimento apresentaram, na sua generalidade, um
movimento de desagravamento ou recuperação face ao mês anterior. (pag.38)
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ECONOMIA INTERNACIONAL

1. União Europeia / Zona Euro
1.1. Envolvente

A Comissão Europeia apresentou o projecto de orçamento comunitário para 2009,
que prevê um aumento de 3% em relação a 2008 e um crescimento três vezes maior nas
áreas da Investigação, Ambiente e Energia. O montante afecto à Política Agrícola Comum
deverá estabilizar. O orçamento será apreciado pelo Parlamento Europeu na sua sessão
plenária de Dezembro.

O Presidente francês, Nicolas Sarkozy, propôs aos seus congéneres da União
Europeia a introdução de um limite ao IVA aplicável sobre os combustíveis, a partir
de um determinado nível de preço. Uma decisão desta natureza deverá ser tomada de forma
unânime a nível europeu. A Comissão Europeia, através do seu porta-voz para a Energia, já
considerou que a alteração da fiscalidade para combater a alta do preço do petróleo “enviaria
um muito mau sinal aos países produtores”.

A Comissão Europeia apresentou um conjunto de medidas contra o aumento do
preço dos bens alimentares nos mercados mundiais, que inclui a suspensão, em 2008,
do descanso obrigatório das terras e o aumento das quotas do leite. A Comissão pretende
também promover critérios sustentáveis para a produção de biocombustíveis de primeira
geração e estimular o desenvolvimento dos biocombustíveis de segunda geração, fabricados a
partir de subprodutos.

A Comissão Europeia apresentou um novo relatório, relançando o debate sobre o
funcionamento

da

legislação

europeia

sobre

a

fiscalidade

da

poupança,

nomeadamente no que se refere ao alargamento do âmbito da actual legislação, garantindo
que um maior número de produtos e entidades estejam sujeitas a tributação.
Laszlo Kovacs, comissário europeu para a fiscalidade pretende, no Outono, corrigir
as lacunas de que enferma actual legislação.
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Revisão das Previsões Económicas para a Zona Euro – OCDE
2007

2008

Consumo Privado

1,6

1,3

1,6

Consumo Público

2,3

1,7

1,7

FBCF

2009

4,3

2

0,8

2,9

3,5

3,4

Privada

1,5

-2,2

-2

Externa

5,7

3,4

1,3

Procura Interna

2,3

1,5

1,4

Inflação

2,9

3,1

2,1

Taxa de desemprego

7,1

7,3

7,5

Produto Interno Bruto

2,6

1,7

1,4

Pública

Taxas de variação anual, salvo indicação em contrário

De acordo com o Economic Outlook 83 da OCDE, o desempenho económico na zona euro
continua a ser penalizado pela crise dos mercados financeiros, a inflação mais elevada e por
um enfraquecimento substancial do mercado imobiliário em alguns dos seus membros.
A actividade económica na zona euro deverá então abrandar em 2008 e 2009, à
semelhança do resto do Mundo. A OCDE prevê que em 2009 as condições nos mercados
financeiros melhorem e as perspectivas de crescimento dos seus principais parceiros
comerciais se tornem mais favoráveis, possibilitando assim o início da recuperação europeia.
A OCDE considera que a política monetária da zona euro se tem demonstrado
adequada para enfrentar os intensos riscos inflacionistas actuais. Além disso, a OCDE
reiterou a opinião de que, em termos orçamentais, deve ser dada prioridade ao
prolongamento

do

processo

de

consolidação

iniciado há

alguns

anos atrás.

Finalmente, a OCDE defendeu a ideia de que reformas estruturais a nível do mercado de
trabalho e dos produtos poderia potenciar uma recuperação mais rápida e eficiente da
actividade económica.
1.2. Política Monetária
INDICADORES MONETÁRIOS E FINANCEIROS – ZONA EURO
07: II 07: III 07: IV 08: I Jan-08 Fev-08 Mar-08 Abr-08 Mai-08
Agregado Monetário M3

(1)

10,6

11,5

12,1

11,1

11,7

11,5

11,1

10,7

-

3,86

4,05

3,95

4,05

4,02

4,03

4,09

3,99

4,01

Taxas de Juro Mercado Monetário
- taxa overnight
- Euribor a 3 meses
Yields Obrig. Estado a 10 anos

4,07

4,50

4,73

4,48

4,48

4,36

4,60

4,78

4,86

4,34

4,35

4,29

4,08

4,05

4,06

4,13

4,32

4,52

3,66

3,95

4,16

4,14

4,19

4,1

4,14

-

-

Taxas de Juro Bancárias
- Depósitos a prazo até 1 ano
(2)

- Emprést. até 1 ano a empresas
5,44
5,76
6,00
5,89
5,93
5,84
5,91
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.
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(2) Obrigações com notação AAA.
(3) Taxas de juro para empréstimos até 1 milhão de euros.

No início de Maio, o Conselho do Banco Central Europeu (BCE) decidiu, com base nas
suas análises económica e monetária regulares, deixar as suas taxas directoras
inalteradas.

Deste

modo,

a

taxa

mínima

para

as

operações

principais

de

refinanciamento permaneceu em 4%, que constitui um máximo de quase sete anos.

Tal como nas reuniões anteriores, o BCE mostrou-se sobretudo preocupado com o
nível de inflação na zona do euro, que deverá permanecer elevado durante um
período prolongado, a reflectir a progressão dos preços dos produtos energéticos e
alimentares, antes de baixar de novo gradualmente. A informação mais recente
confirmou a existência de riscos ascendentes para a estabilidade de preços a médio
prazo e a manutenção de sólidos fundamentos económicos (com o PIB a crescer de
forma moderada mas continuada), embora persista uma elevada incerteza sobre o
impacto das perturbações dos mercados financeiros na actividade económica. No
lado da análise monetária, a moeda e o crédito continuaram a exibir um crescimento
vigoroso, sem sinais significativos de restrições à concessão de empréstimos
bancários. À semelhança das reuniões anteriores, o BCE considerou que a prioridade
máxima é ancorar as expectativas de inflação a médio prazo e evitar a concretização
dos riscos de inflação. Nessa perspectiva, o Banco Central voltou a apelar ao sentido de
responsabilidade nas negociações salariais. Foi ainda referido que “a orientação de política
monetária actual contribuirá para alcançar esse objectivo” e “continuará a acompanhar muito
atentamente todos os desenvolvimentos”, expressão que tem sinalizado a manutenção das
taxas de referência na reunião subsequente.

Em termos de políticas orçamentais (com impacto na condução da politica monetária), o
BCE destacou o aumento do rácio de défice público na zona do euro em 2008 e 2009
nas recentes previsões de Primavera da Comissão Europeia, reflectindo as condições
económicas

menos

favoráveis,

mas

também

a

estagnação

da

consolidação

orçamental e a adopção de novas medidas que agravam o défice público, mesmo em
países onde é elevado, o que coloca em causa os objectivos de médio prazo. Segundo o BCE,
nesses

países

impõem-se

políticas

mais

ambiciosas,

enquanto

nos

restantes

são

aconselháveis políticas orçamentais prudentes para contrariar as actuais pressões
inflacionistas.
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O BCE defendeu ainda o reforço da agenda de reforma estrutural no presente
contexto, com vista a fomentar a integração dos mercados e a reduzir a rigidez dos
mercados de produto e de trabalho.

Já no princípio de Junho, o BCE manteve as suas taxas de juro mas alterou a
sinalização relativamente ao movimento futuro das taxas de juro, deixando agora em
aberto a possibilidade de uma subida em Julho.

1.3. Economia Real

De acordo com a revisão da estimativa rápida do Eurostat, o PIB da zona euro
cresceu 0,8% no primeiro trimestre do ano relativamente ao período anterior.
Considerando a União Europeia globalmente, a taxa de crescimento real foi a mesma. No
período anterior, as taxas de crescimento tinham sido de 0,3% 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

PIB

da

zona

euro

acelerou

marginalmente face ao quarto trimestre de 2007, crescendo a uma tvh de 2,2%.
Na óptica da despesa, em termos homólogos, verificou-se um crescimento do
contributo da procura externa líquida para a evolução do PIB, com a maior aceleração
nas exportações (de 4,4 para 5,8%) a mais que compensar a evolução das importações (que
passou de 4% para 4,3%). Quanto à procura interna, observou-se uma redução do contributo
dado pelo consumo público para 0,3 p.p. e uma manutenção da relevância do consumo
privado (0,7 p.p.). A formação de capital fixo cresceu, no primeiro trimestre de 2008, a um
ritmo superior que no período anterior (3,6% contra 3,2%), reforçando assim o seu contributo
para o PIB da zona euro para 0,8 p.p. A variação de existências passou a ter um efeito
negativo no PIB europeu de 0,1 p.p..
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.

Os mais recentes dados do Eurostat referentes ao comércio internacional (não
ajustados de sazonalidade) da zona do euro, para Março de 2008, demonstram um
défice no valor de 2,3 mil milhões de euros enquanto que no período homólogo do
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ano anterior se tinha registado um superavit de 7,5 mil milhões de euros.
Considerando a UE na sua globalidade, constatou-se a existência de um défice comercial
externo de cerca de 20,5 mil milhões de euros.
Comparando o desempenho de Março com o do mês anterior, as exportações da
Zona euro recuaram perto de 2,9% e as importações mantiveram-se estáveis.
Analisando os dados mais detalhados disponíveis, verifica-se um forte aumento das
exportações para a Rússia, China e Turquia (com taxas de crescimento de 28%, 21% e 20%
respectivamente). Em termos de importações, o maior crescimento em relação ao período
homólogo do ano ocorreu com a Rússia (28%). Destaque-se ainda o prolongamento do
processo de reforço da relevância dos países europeus de leste nas transacções comerciais da
zona euro.
Finalmente em termos de produtos, comparando com o período homólogo do ano passado,
verifica-se que tanto as exportações como as importações de bens energéticos aumentaram
37%.

Segundo um relatório do Eurostat, o investimento directo europeu no resto do
mundo cresceu cerca de 53%, passando de 275 mil milhões de euros em 2006 para
420 mil milhões de euros em 2007. O Reino Unido a Alemanha e a França foram os
principais responsáveis pelo investimento directo externo da UE. Os principais destinos de
investimentos foram os EUA (113 mil milhões de euros), o Canadá (58 mil milhões de euros),
a Rússia (17 mil milhões de euros) e a Índia (11 mil milhões de euros). O investimento
directo estrangeiro na UE também cresceu de uma forma intensa, perto de 89%. Os
investidores externos na UE mais relevantes em 2007 foram os EUA (145 mil milhões de
euros), a Suíça (29 mil milhões de euros) e o Japão (18 mil milhões de euros).

Os dados mais recentes divulgados para a zona do euro apontam para algum
abrandamento do desempenho industrial no primeiro trimestre. Do lado da procura, a
informação disponível relativa ao mês de Abril sugere um prolongamento da retracção
do dinamismo da despesa das famílias em bens de consumo ocorrido no primeiro
trimestre do ano.

Segundo dados provisórios do Eurostat (corrigidos de sazonalidade), o índice de
produção industrial da zona do euro registou uma diminuição de 0,2% em Março,
depois de um crescimento de 0,3% no mês anterior. Como reflexo da evolução em cadeia,
a tvh do índice diminuiu 1,2 p.p. para 2% no terceiro mês de 2008, o que reduziu a
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média do primeiro trimestre do ano (2,9%), que ficou aquém do resultado obtido no último
trimestre de 2007 (3,1%).
Com um desempenho positivo, evidenciando taxas de crescimento homólogas no cômputo do
primeiro trimestre de 2007 superiores às registadas no quarto trimestre de 2006, estiveram
as indústrias de bens de capital (6,1% contra 5,2%) enquanto que as indústrias de bens
intermédios mantiveram a sua taxa de crescimento homóloga em 1,8%. As indústrias de bens
de consumo duradouro atenuaram o ritmo de diminuição de produção nos primeiros três
meses do ano face ao último trimestre de 2007 (-1,4% contra -2,8%). A rubrica de produtos
energéticos apresentou um abrandamento do seu crescimento, tendo a tvh atingido 4,4% no
conjunto dos meses de Janeiro a Março (o que compara com a tvh de 6% do último trimestre
do ano transacto). A rubrica de bens de consumo não duradouro também viu o seu ritmo de
crescimento diminuir no período considerado para 0,8%, abrandando face aos 1,3% do quarto
trimestre do ano anterior.
Ao nível dos maiores Estados-membros, salienta-se o abrandamento da produção industrial
em Fevereiro na Alemanha (de uma tvh de 5,5% para 5,2%) não obstante ter mantido o
ritmo de crescimento trimestral em 5,6%, tal como no último período do ano anterior.
Constatou-se ainda uma nova quebra na produção industrial de Itália (-2,5%) mas ainda
assim o primeiro trimestre de 2008 representou uma atenuação no ritmo de decréscimo face
ao último trimestre de 2007 (-3,5% que compara com -3%). A produção industrial em França
interrompeu o movimento de recuperação que vinha a ser verificado desde há três meses
(tendo a tvh passado de 3,1% em Fevereiro para 0,3% em Março). Em termos trimestrais, a
produção industrial abrandou para 1,9% quando tinha sido 2,7% no último trimestre do ano
anterior. Em Espanha, assistiu-se a uma quebra de 2,6% na produção industrial após ter
apresentado uma tvh de 1,9% em Fevereiro. A performance do mês de Março penalizou o
primeiro trimestre de 2008, atenuando marginalmente a evolução negativa do período
anterior (-0,2%). Fora da zona do euro, a produção industrial do Reino Unido também recuou,
passando de 1,6% no mês antecedente para -0,2% no mês de Março mas, em termos
trimestrais, manteve o mesmo ritmo de crescimento verificado no período anterior (0,5%).

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 0,6% em termos reais, no mês de Abril, o que compara com a quebra de
0,4% do mês anterior (dados corrigidos de sazonalidade). Reflectindo aquela evolução em
cadeia, o indicador apresentou uma tvh de -2,9% em Março, o que compara a quebra
de 2,3% registada no mês precedente
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Ao nível dos maiores Estados-membros, destaca-se o prolongamento de uma evolução
desfavorável na Alemanha (tvh de -5,6%, face a -2,1% em Março). Destaque-se, ainda, o
desagravamento do índice em Espanha (de uma tvh de -5,3% passou para-3,3%). Em relação
a Itália e França não foram disponibilizados quaisquer dados para o mês em análise. Fora da
zona do euro, registou-se um novo abrandamento no crescimento do comércio a retalho no
Reino Unido (de 7,6% para 5,6%) mas mantendo uma evolução francamente positiva

A taxa de variação homóloga do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor
(IHPC) da zona do euro fixou-se em 3,3% em Abril, o que constitui uma diminuição
de 0,3 p.p. face ao mês anterior.
O recuo da taxa de inflação homóloga em Abril resultou do menor crescimento tanto da sua
componente mais errática como também na inflação subjacente. O andamento da componente
mais instável da inflação foi determinado pelo decréscimo do ritmo de crescimento quer dos
preços dos bens alimentares não transformados (de uma tvh de 3,8% para 3,1%) quer dos
produtos energéticos (de uma tvh de 11,2% para 10,8%). Já a descida da medida de inflação
subjacente para 2,4% (0,3 p.p. abaixo de mês anterior) resultou da diminuição do ritmo de
crescimento nos preços de praticamente todas as suas componentes. Os produtos alimentares
transformados passaram de uma tvh de 6,8% para 7%, sendo a única componente da inflação
subjacente que apresentou um maior crescimento que no mês anterior. Os preços dos bens
industriais não energéticos cresceram 0,9% face ao período homólogo do ano anterior,
marginalmente abaixo do verificado em Março. Finalmente, os serviços também reduziram a
sua taxa de crescimento homólogo de 2,8% no mês anterior, passando para 2,3% no mês de
Abril.
Os países da zona do euro com tvh do IHPC mais elevadas em Abril foram a Eslovénia (6,2%),
a Grécia (4,4%) e o Luxemburgo e Chipre (4,3%). Os valores mais baixos foram observados
na Holanda (1,7%), Portugal (2,5%) e Alemanha (2,6%).

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

Os últimos resultados fornecidos pelos inquéritos aos consumidores e às empresas
(compilados pela Comissão Europeia) apontam para a estabilidade no indicador do clima
de confiança dos agentes económicos da zona do euro mas, por outro lado, uma
degradação no indicador da UE, em Maio.
No mês de Maio, este indicador manteve-se em 97,1 pontos na zona euro, o mínimo desde
2006, permanecendo num patamar abaixo da sua média de longo prazo (valor de referência
100).
O indicador de clima na zona euro apresentou evoluções díspares nas suas
componentes. Assistiu-se uma estabilidade no sentimento do sector industrial, a uma
deterioração da confiança dos consumidores mas a uma melhoria nos indicadores referentes
aos serviços, comércio a retalho e construção.
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 melhoria substancial do clima
económico na Itália mas não suficiente para fazer retornar o indicador a valores mais de
acordo com a sua média de longo prazo. Na Alemanha, o indicador de clima manteve-se
estável, ao contrário do que ocorreu na França e Espanha onde se verificaram decréscimos
significativos.

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

No início de Maio, a Reserva Federal anunciou uma nova injecção de liquidez no
mercado monetário, em articulação com outros bancos centrais, de modo a reconduzir
a taxa de juro de curto prazo aos níveis desejados.

A meio do mês, o Presidente da Reserva Federal, Ben Bernanke, apontou para a
necessidade dos bancos continuarem a reforçar o seu capital, após a assumpção das
perdas associadas à crise de crédito, para evitar uma deterioração mais marcada da
actividade económica, verificando-se actualmente uma postura bastante conservadora na
concessão de crédito às empresas.
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O anterior Presidente da Reserva Federal, Alan Greenspan, defendeu em Maio que
os bancos centrais não devem actuar agressivamente para evitar o aparecimento de
bolhas especulativas porque tal poderá penalizar a inovação e o crescimento
económico. Ao invés, a actuação das autoridades deverá passar pela definição de
rácios de capital contra-cíclicos que garantam uma adequada capitalização do sistema
bancário aquando da eclosão das bolhas especulativas, pois estas radicam na psicologia
humana e não em falhas de mercado.
Estas declarações surgem numa altura o assunto está em discussão dentro na
Reserva Federal em face da recente crise financeira, associada à valorização
excessiva

do

mercado

residencial.

Para

prevenir

a

formação

de

novas

bolhas

especulativas no futuro, surgem como alternativas o acréscimo de regulação ou o aumento
preventivo das taxas de juro.
Ainda segundo Greenspan, o cenário de recessão não está ainda afastado, apesar dos
sinais recentes de estabilização da economia norte-americana. De qualquer modo, a
possibilidade de uma quebra severa da actividade económica parece agora mais
remota, no entender do anterior responsável de política monetária.

No World Economic Outlook de Primavera, a OCDE defendeu a manutenção da política
monetária expansionista da Reserva Federal até que a economia norte-americana
mostre sinais de recuperação. Segundo a organização internacional, a fase mais
conturbada da crise financeira já passou, mas os seus efeitos continuarão a penalizar o
crescimento das economias durante algum tempo.

De acordo com o Departamento de Energia dos Estados Unidos, o peso das
importações de petróleo no consumo de energia começou a diminuir pela primeira
vez desde 1977, reflectindo a subida dos preços, o uso de automóveis mais eficientes e a
utilização do etanol, para o que contribuiu o pacote legislativo aprovado no final de 2007.
Depois de 30 anos de subida ininterrupta, em consequência do aumento da procura e da
redução da produção doméstica de petróleo, a dependência de fontes externas deverá
reduzir-se dos actuais 60% para 50% em 2015, embora esteja prevista uma subida até
54% em 2030.

Já no início de Junho, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos
exigiu

o

registo

prévio

de

visitante

na

internet

aos

cidadãos

estrangeiros

dispensados da apresentação de visto para entrar no país. A medida, que visa
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combater o terrorismo, entrará em vigor em Janeiro de 2009 e abrangerá a maior
parte dos países da Europa Ocidental, incluindo Portugal. Os viajantes deverão fazer o
registo pelo menos 72 horas antes da partida de modo a ser feita a verificação dos dados
pelas autoridades norte-americanas.

2.2. Economia Real

De acordo com o último Livro Bege da Reserva Federal, a actividade económica
permaneceu enfraquecida em Maio. À semelhança do anterior relatório, a caracterização
do consumo privado e dos dados sectoriais foi globalmente desfavorável. De acordo
com os relatórios estaduais, o aumento dos custos com a energia e alimentação foi
responsável por um abrandamento do consumo privado no período em análise. Por
sectores, a actividade dos serviços não financeiros continuou débil, o mesmo acontecendo na
indústria, onde a evolução negativa da procura relacionada com a habitação foi
apenas parcialmente compensada pela melhoria da carteira de encomendas externa.
O sector da construção residencial permaneceu em correcção, continuando a
observar-se um aperto nas condições de crédito, também observada nos empréstimos
não hipotecários.
No que se refere à evolução dos preços, as pressões de subida foram descritas como mistas
nos bens finais e moderadas nos salários, mantendo-se elevadas no caso das matériasprimas.

O Departamento do Comércio reviu em alta o crescimento em cadeia do PIB no
primeiro trimestre de 0,6% para 0,9%, em termos reais. A taxa de crescimento
homólogo permaneceu em 2,5%.

Os dados mais recentes do índice de preços no consumidor mostraram uma subida
da taxa de inflação homóloga no mês de Maio (0,3 pontos, para 4,2%, o máximo desde
Janeiro), que resultou da aceleração dos preços de energia. A taxa de inflação
subjacente, que exclui as componentes de energia e alimentação, permaneceu em 2,3%.

No consumo privado, os valores de Maio evidenciaram uma redução do crescimento
homólogo para 1,6% (menos 0,4 pontos que no mês anterior), com origem no
abrandamento dos serviços, isto apesar da dinâmica mais favorável do rendimento
disponível (variação homóloga de 1,8%, após 1,2% em Abril).
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De acordo com o Departamento do trabalho, a taxa de desemprego norte-americana
aumentou para o máximo desde 2004 no mês de Maio (5,5%), tendo-se registado a
maior subida mensal em mais de duas décadas (0,5 p.p.) devido à entrada na
população activa de um elevado número de estudantes, que elevou a taxa de
desemprego dos jovens de 15,4% para 18,7%.
Segundo a informação por estabelecimento, o emprego do sector não agrícola reduziu-se
pelo quinto mês consecutivo, com a descida na construção e na indústria a não ser
compensada pela ténue recuperação nos serviços.

No que se refere aos indicadores avançados, a informação mais recente continuou a
apontar para uma evolução desfavorável da actividade económica nos Estados Unidos.
O índice de confiança dos consumidores do instituto Conference Board voltou a
recuar em Maio, situando-se num mínimo de 15 anos. As expectativas de inflação e a
avaliação das condições de emprego foram as duas componentes que mais contribuíram para
a evolução negativa do indicador. Em Abril, o índice dos indicadores avançados do mesmo
instituto aumentou de forma pouco significativa, sugerindo um fraco andamento da
actividade.

3. Japão
3.1. Envolvente Política, Social e Económica

Em Maio, o Banco do Japão manteve a sua taxa de juro de referência inalterada em
0,5%, na primeira reunião após a significativa revisão em baixa das previsões de
crescimento. O novo Governador Shirakawa considerou o nível da taxa de referência
adequado dadas as actuais condições económicas, caracterizadas por um abrandamento da
actividade e uma subida da inflação, com origem nas componentes de energia e alimentação.

O Governo japonês anunciou que está em preparação um conjunto de propostas
para promover o investimento directo estrangeiro. Entre as medidas já conhecidas,
delineadas pelo painel de especialistas encarregue do estudo, destaca-se a alteração da
fiscalidade sobre as operações de aquisição de empresas nipónicas por estrangeiras.

3.2. Economia Real

Em Junho, o relatório mensal de conjuntura do Banco do Japão continuou a indicar
um abrandamento da actividade económica em consequência dos elevados preços
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da energia e matérias-primas. Tanto as exportações como o investimento não residencial
têm vindo a desacelerar, segundo o Banco Central que, apesar de tudo, voltou a caracterizar
o consumo privado como “firme”, suportado pela subida moderada do rendimento disponível.
A redução do crescimento económico deverá continuar nos próximos meses, embora
se antecipe uma melhoria gradual dos resultados das empresas e do investimento com a
atenuação esperada da progressão dos preços das matérias-primas.

De acordo com os dados mais recentes do índice de preços no consumidor, a taxa de
inflação homóloga reduziu-se para 0,8% em Abril (menos 0,4 pontos que no mês
anterior), reflectindo a quebra do índice subjacente (variação homóloga de -0,1, após
0,1% em Março), que exclui as componentes de energia e alimentação, mas também o a
redução temporária dos preços da gasolina com a suspensão de um imposto
específico.

Em Abril verificou-se uma quebra homóloga de 2,7% das despesas de consumo, em
termos reais, depois da subida de 0,7% no primeiro trimestre. Esta foi a queda mais
acentuada do consumo privado desde Setembro de 2006.

A taxa de desemprego japonesa aumentou 0,2 pontos em Maio, atingindo o valor
mais elevado desde Setembro do ano passado (4%).

No que se refere a indicadores avançados, os últimos dados apontaram para uma
evolução menos favorável da economia nipónica nos próximos meses. Em Maio, o
índice de confiança dos consumidores voltou a recuar, situando-se no mínimo desde 2001. A
nova série do índice mensal de condições de negócio mostrou um dos níveis mais baixos
desde 2003 em Abril, não obstante a recuperação face ao mês anterior.
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4. Mercados e Organizações Internacionais
4.1. Mercado de Câmbios
CROSS RATES DAS PRINCIPAIS DIVISAS INTERNACIONAIS
(fecho das sessões de início e fim das semanas de Maio

Sexta, 2

Dólares por

Libras por

Ienes por

Libras por

Ienes por

Euro

Euro

Euro

Dólar

Dólar

1,546

0,779

161,940

0,504

104,761

Segunda, 5

1,546

0,785

162,730

0,508

105,259

Sexta, 9

1,546

0,794

158,810

0,514

102,736

Segunda, 12

1,543

0,789

160,420

0,511

103,966

Sexta, 16

1,550

0,796

162,290

0,514

104,717

Segunda, 19

1,558

0,798

162,040

0,512

104,025

Sexta, 23

1,574

0,794

162,970

0,505

103,526

Segunda, 26

1,576

0,797

162,970

0,505

103,401

Sexta, 30

1,551

0,786

163,740

0,507

105,584

-0,21%

-0,53%

0,69%

-0,32%

0,90%

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

Em Maio observaram-se variações mensais menos acentuadas nos principais
câmbios, mantendo-se ainda o movimento de correcção em baixa do euro face ao
dólar e à libra. O iene continuou a recuar com a retoma das operações de carry-trade.
A variação das principais taxas de câmbio no conjunto do mês foi a seguinte: depreciação do
euro relativamente à libra e ao dólar (0,53% e 0,21%, respectivamente) e do iene face ao
dólar e ao euro (0,9% e 0,69%); apreciação da libra no câmbio com o dólar (0,32%).

Depois uma subida ao longo de quase todo o mês, o euro acabou por se depreciar
face ao dólar e à libra devido à divulgação de dados económicos menos favoráveis à
área do euro no final de Maio, para além da maior preocupação com a inflação
manifestada pelos bancos centrais dos EUA e Inglaterra. Mesmo após dois meses de
descida, o euro continuou a apresentar ganhos superiores a 5% nos dois câmbios em
variação acumulada no ano (5,4% e 7,2%, respectivamente).
No caso do iene, o movimento de descida voltou a reflectir o andamento mais
favorável dos mercados accionistas e a retoma gradual das operações de carrytrade (em que a divisa nipónica é usada como moeda de financiamento), num cenário de
manutenção das taxas de referência do Banco do Japão e sem intervenções
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cambiais significativas. Apesar da depreciação, o iene continuou a apresentar um saldo
positivo desde o início do ano (5,8% em relação ao dólar e 0,7% face ao euro).
A libra apreciou-se em Maio face ao dólar e ao euro depois do Banco de Inglaterra
ter indicado que não voltaria a reduzir as suas taxas de referência nos próximos
dois anos. A apreciação apenas atenuou a perda acumulada no ano (para 1,7% e 7,2%,
respectivamente).
4.2. Mercados Bolsistas Internacionais
A maioria dos principais índices accionistas internacionais evidenciou uma evolução
positiva no mês de Maio, suportada pela divulgação de alguns resultados acima do
esperado em grandes empresas. O sector tecnológico esteve em particular destaque,
para além da energia e matérias-primas, contrastando com o comportamento desfavorável do
sector financeiro, em particular no início do mês.
Estados Unidos - índice Dow Jones Industrials
Máximo histórico
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Nota: gráfico elaborado a partir das cotações do índice no fecho de cada sessão, e não de forma contínua

Nos Estados Unidos, o índice norte-americano de referência Dow Jones Industrials
(DJI) acabou por registar uma queda no conjunto do mês (1,4%), apesar da
recuperação na parte final de Maio com a correcção em baixa do preço do petróleo. Por
sua vez, o índice tecnológico Nasdaq valorizou-se cerca de 4,6%, o que reduziu para
4,9% a quebra acumulada no ano, já próxima da descida do DJI (4,7%).
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Os receios de inflação traduziram-se numa forte pressão de venda das obrigações
do Tesouro norte-americano, levando a uma subida da yield a 10 anos para o
máximo desde Dezembro do ano passado (4,08% no dia 29, mais 0,28 pontos que no
inicio do mês).

Os índices de referência das duas principais praças europeias tiveram um
andamento distinto em Maio. Em Frankfurt, o índice alemão Dax Xetra valorizou-se pelo
segundo mês consecutivo, embora a menor ritmo (2,2%), enquanto o índice inglês Ftse-100
recuou 0,6%, para o que terá contribuído a interrupção do ciclo de descidas da taxa directora
do Banco de Inglaterra.
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Nota: gráfico elaborado a partir das cotações do índice no fecho de cada sessão, e não de forma contínua

No Japão, o índice Nikkei-225 registou uma valorização mensal de 3,5%, o que
atenuou para 6,3% a perda acumulada no ano. O sector exportador esteve em destaque
no mês de Maio, reflectindo a depreciação do iene e a revisão em alta do crescimento
económico nos Estados Unidos.

Associação Empresarial de Portugal

18

Relatório Mensal de Economia

4.3. Mercados de Matérias-Primas
2006

2007

4T 07

1T 08

Abr-08

Mai-08

65,4

72,7

89,0

96,7

110,4

123,9

58

63

70

76

75

74

Alumínio (99,7% pureza)

2573

2640

2445

2751

2968

2908

Cobre

6731

7132

7203

7818

8714

8356

Chumbo

1288

2579

3220

2908

2835

2216

24126

37136

29239

28978

28777

25657

Estanho

8755

14495

16325

17793

21646

23854

Zinco

3266

3250

2638

2444

2279

2178

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.

Em Maio prosseguiu o ajustamento em baixa das cotações médias da maioria das
matérias-primas, numa conjuntura marcada pela recuperação do dólar e pelo
abrandamento económico.

No caso do brent, contudo, o preço médio voltou a aumentar (aumento de 12,2%,
para um máximo histórico de 123,9 dólares por barril), pese embora a correcção em
baixa na parte final de Maio devido aos receios de abrandamento da economia mundial. A
perturbação da oferta na Nigéria, a recusa de aumento da produção por parte da OPEP e a
pressão especulativa continuaram a sustentar a progressão dos preços do petróleo no mês de
Maio, sendo ainda de destacar o aumento da procura na China com a aproximação dos jogos
olímpicos.

O preço médio do algodão diminuiu pelo segundo mês consecutivo em Maio (1,3%,
para 74 cêntimos de dólar por libra de peso), reflectindo o menor incentivo para a produção
de soja nos Estados Unidos, dada a correcção em baixa da respectiva cotação.

No que se refere aos metais, apenas a cotação média do estanho contrariou o
movimento de desvalorização em Maio (subida de 10,2%), embora se comece a antecipar
uma descida nos próximos meses com o aumento das exportações da China.
Os preços médios do zinco e do chumbo recuaram devido aos sinais de excesso de
oferta, tendo verificado quebras mensais de 4,4% e 21,8%, respectivamente. A descida do
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zinco só não foi superior devido aos receios de perturbação da produção na China (em
consequência de um sismo), que se atenuaram no final do mês. Destaca-se ainda a queda
acentuada da cotação média do níquel (10,8%) com o aumento da oferta e o
abrandamento da procura pelos produtores de aço inoxidável. No caso do cobre, a
cotação média recuou 4,1%, a reflectir sobretudo a expectativa de menor procura na China,
tendo-se verificado uma correcção ainda mais moderada no alumínio (2%).

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

Realizou-se, no mês de Maio, a Cimeira de Lima que reuniu os membros da UE e
países da América Latina e Caraíbas com o intuito desenvolver as relações bilaterais
e comerciais entre ambas as regiões. A UE tem vários acordos de comércio livre já
concretizados com alguns dos países da região e o volume de trocas comerciais tem vindo a
aumentar ao longo dos anos. A UE é o segundo parceiro comercial mais importante da
região, apenas atrás dos EUA, tendo as trocas comerciais atingido, em 2007, 160 mil
milhões de euros. No entanto, a China aumentou entre 2005 e 2006 as importações da
América latina em cerca de cinco mil milhões de euros. A presença asiática tem vindo a
reforçar-se de forma muito intensa nos últimos anos, mas quase em exclusivo em termos de
trocas comerciais e com especial destaque para as matérias-primas. A Cimeira de Lima foi
então vista pela UE como uma oportunidade de afirmação nesta região. Além do debate
acerca da relação comercial entre ambas as regiões, esta cimeira serviu também para
discussão de temas como o desenvolvimento sustentável, onde foi destacada a necessidade
destes países diversificarem as suas exportações, evitando assim a excessiva especialização
em matérias-primas.

A Alemanha e França emitiram um parecer conjunto no qual sustentam a
necessidade de reforço de exigência nos padrões de qualidade mínimos em termos
ambientais e de higiene nas importações alimentares da UE. De acordo com este
documento, ambos os países garantem que não se trata de uma implementação encapotada
de medidas proteccionistas mas a constatação de que todos os países devem cumprir certos
padrões de qualidade de forma semelhante no âmbito da Organização Mundial do Comércio.
Desta forma seria garantida a satisfação dos consumidores e a evitar-se-iam situações de
concorrência desleal.

A administração americana declarou o seu apoio ao aviso feito pela ONU acerca dos
riscos sociais inerentes a um retorno a políticas proteccionistas e que promovem
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auto-suficiência agrícola por parte de alguns países emergentes. Segundo a ONU, o
retorno a este tipo de políticas implicaria uma redução das transacções de bens alimentares
no contexto comércio internacional e um aumento da vulnerabilidade dos países incapazes de
aumentar a sua produção agrícola a choques externos de oferta.

A União Mediterrânica cujo objectivo é criar uma plataforma de entendimento e
relações comerciais entre a UE e os países do Sul do Mediterrâneo, começa
lentamente a definir os seus futuros moldes de funcionamento. Esta instituição
funcionará num regime de co-presidência com a responsabilidade do lado da UE a caber ao
futuro Presidente do Conselho Europeu e do lado dos países mediterrânicos não europeus a
um chefe de um estado, de forma rotativa por períodos de 2 anos. A CE confirmou o desejo
de realização de uma cimeira com todos os 44 países membros a cada dois anos.
Os pilares fundamentais da UM serão a promoção das transacções comerciais entre
os seus membros, a descontaminação do mar Mediterrâneo, a criação de mais
ligações por mar e estrada entre os países do Magreb, a promoção do exploração de
energia solar e a garantia da segurança da região.

Segundo Pascal Lamy, presidente da OMC, as negociações da Ronda de Doha estão
próximas de serem concluídas. Estas negociações já deveriam ter sido acabadas em
2004, mas existe uma esperança que os novos textos referentes aos sectores
industriais e agrícolas traduzam um maior entendimento entre países desenvolvidos
e emergentes. A aceitação da nova proposta implicaria uma redução de 54% nas taxas de
importação agrícolas nos países mais ricos e perto de 36% nos países em desenvolvimento.
Além disso, este novo documento propõe um corte nos subsídios agrícolas entre 75% a 85%
na UE e entre 66% e 73% nos EUA e Japão. Foi ainda realizado um avanço significativo
quanto às pretensões dos países em vias de desenvolvimento que reclamavam um regime
especial de importação para determinados produtos classificados como “sensíveis”. No sector
industrial, os países emergentes teriam como referência uma margem máxima das suas
tarifas entre os 19% e os 26%.

4.5. Organizações Económicas Internacionais

Segundo o mais recente relatório da OCDE, as economias mais desenvolvidas
continuam a enfrentar uma situação particularmente incerta, esperando-se um forte
abrandamento económico por vários trimestres, além da manutenção de pressões
inflacionistas intensas na generalidade dos seus membros. A OCDE reconhece ainda
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que este complicado cenário é ainda agravado pela permanência dos problemas financeiros e
incerteza derivados da crise do subprime, o que reforça os riscos associados tanto ao
crescimento como à inflação, apesar desta situação se ter vindo a amenizar nos últimos
meses. Os efeitos nefastos causados pela desvalorização imobiliária ocorrida em alguns dos
seus países membros e os elevados preços das commodities são também factores apontados
para este arrefecimento económico mundial.

PIB

Inflação

Tx. Desemprego

Balança corrente

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

EUA

2,2

1,2

1,1

2,5

3,2

2,0

4,6

5,4

6,1

-5,3

-5,0

-4,4

Zona Euro

2,6

1,7

1,4

2,1

3,4

2,4

7,4

7,2

7,4

0,2

0,1

0,0

Japão

2,1

1,7

1,5

0,1

0,9

0,4

3,9

3,8

3,8

4,8

4,4

4,4

OCDE

2,7

1,8

1,7

2,2

3,0

2,1

5,6

5,7

6,0

-1,4

-1,3

-1,1

Taxas de variação anual, salvo indicação em contrário

A ONU acusou o FMI e o Banco Mundial de, nas últimas décadas, terem subestimado o
incentivo e investimento necessários a um adequado desenvolvimento do sector
agrícola nos países emergentes. O novo conselheiro da ONU para a área alimentar, Olivier
de Schuter, realçou ainda a responsabilidade dos países desenvolvidos na actual crise
alimentar devido a uma sucessão de “políticas agrícolas irresponsáveis” e de “metas relativas
aos biocombustíveis irrealistas e inadequadas”.
Estas críticas surgem numa altura em que os governos nacionais começam finalmente a
responder aos sucessivos apelos do Programa Alimentar Mundial que recentemente ameaçou
iniciar um racionamento na distribuição de alimentos às 73 milhões de pessoas que só
sobrevivem graças à assistência prestada por deste organismo.

A

OCDE

e

a

FAO

divulgaram

um

estudo

conjunto

no

qual

demonstram

estatisticamente que os preços dos produtos agrícolas evoluíram para um novo
patamar

devido

ao

aumento

de

procura

dos

mercados

emergentes

e

ao

desenvolvimento da indústria dos biocombustíveis. Este estudo defende a ideia que os
preços dos bens alimentares quebraram resistências de médio prazo e não prevê um retorno
aos valores anteriores à crise alimentar nos próximos dez anos. De acordo com o Agricultural
Outlook 2008-2017, os preços dos bens alimentares continuarão a exercer uma
intensa pressão inflacionista, apesar de no curto prazo ser esperado algum
arrefecimento no crescimento dos custos associados à produção.

O Banco Inter-americano de Desenvolvimento lançou um programa de 500 milhões
de dólares para estabilizar os preços de bens alimentares na região. Esta actuação é
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compatível com a percepção generalizada dos impactos políticos, económicos e sociais que a
escalada de preços dos bens alimentares pode ter nas economias pobres ou em vias de
desenvolvimento. Os fundos disponibilizados serão utilizados para os países da região
poderem aceder uma linha de crédito para financiar projectos que tenham em vista o
aumento da produtividade e o volume de produção agrícola.

O FMI veio alertar que a inflação reemergiu de novo como uma ameaça ao
crescimento económico mundial e como obstáculo ao combate à pobreza e
desigualdade social. A recente escalada dos preços dos bens alimentares e do petróleo (que
em menos de 12 meses aumentou perto de 99%) tem criado intensas pressões inflacionistas
a nível mundial com tremendos efeitos económicos, desencadeando instabilidade social em
vários países emergentes ou em vias de desenvolvimento.

O Quadro de Governadores do Fundo Monetário Internacional aprovou por maioria
absoluta o novo modelo de financiamento desta instituição. Até ao momento, as
receitas do FMI provinham essencialmente dos seus empréstimos a países-membros mas
agora o mandato da aplicação de recursos do FMI tornou-se mais abrangente, alargando as
possibilidades de intervenção em termos de investimentos directos. Além disso, está
programada a alienação de uma parcela das reservas de ouro do FMI assim como uma
redução dos custos orçamentados para os próximos três anos. De acordo com as declarações
do

Director-Geral

do

FMI,

Strauss-Kahn,

após

ser

plenamente

concretizada,

esta

reformulação do modelo de financiamento e dos custos permitirá uma gestão mais
eficiente e sustentável do FMI no longo prazo.
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ECONOMIA NACIONAL
1. Envolvente Política, Social e Económica

O Governo aprovou, no Conselho de Ministros de 15 de Maio, a proposta de Lei
relativa às Grandes Opções do Plano para 2009, submetida agora à Assembleia da
República. O documento apresenta o estado de execução da acção governativa, destacando o
período 2007-2008, assim como as iniciativas de política a levar a cabo em 2009, ano
correspondente ao termo do horizonte de planeamento 2005-2009.

Projecções macroeconómicas

Previsões Económicas para Portugal – Primavera 2008 – OCDE
2006

2007

2008 (p)

2009 (p)

Consumo Privado

1,1

1,5

1,4

1,6

Consumo Público

-1,2

0,3

0,5

0,5

Formação Bruta Capital Fixo

-1,0

3,2

3,0

3,1

Procura Interna Total

0,3

1,6

1,6

1,7

Exportações de Bens e Serviços

9,2

7,1

4,0

5,3

Importações de Bens e Serviços

4,6

5,4

3,7

4,3

Exportações líquidas *

1,1

0,1

-0,2

0,0

Produto Interno Bruto

1,3

1,9

1,6

1,8

Taxa de inflação (IHPC)

3,0

2,4

3,0

2,2

Taxa de Desemprego (% pop. activa)

7,7

8,0

7,9

7,9

-10,1

-9,8

-11,6

-11,6

Balança Corrente (% PIB)
Fonte: Economic Outlook 83 Database 07
* Contribuição para a variação real do PIB

Segundo o último OECD Outlook, o crescimento económico português irá abrandar em
2008 e 2009 devido ao contexto mundial mais vulnerável e a condições mais
restritas no acesso ao crédito. Esta estimativa representa uma revisão mais pessimista
das projecções do relatório de Dezembro, no qual a OCDE estimava que Portugal crescesse
2% em 2008.
A OCDE espera que o reforço da procura interna total compensará apenas parcialmente a
deterioração da procura externa líquida, em resultado de uma considerável redução do
crescimento das exportações, explicada por um euro forte e pelo arrefecimento económico
dos principais parceiros comerciais. O consumo privado, por sua vez, está a ser afectado pelo
agravamento da confiança dos consumidores e pela escalada da inflação esperada devida ao
intenso crescimento dos preços do petróleo e bens alimentares. A OCDE considera ainda que
o menor crescimento esperado das exportações e as condições de acesso ao crédito mais
restritas tenderão moderar a desempenho do investimento nos próximos dois anos.
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A evolução registada pelo défice orçamental é explicada por um maior crescimento das
receitas resultante de uma maior eficiência fiscal. Também as políticas de contenção salarial e
de redução do pessoal ao serviço da administração pública tiveram efeitos francamente
positivos no controlo da despesa pública. No entanto, o governo português decidiu reduzir a
taxa de IVA em 1 p.p. a partir de Julho de 2008 o que irá com toda a certeza abrandar o
ritmo de consolidação orçamental.
Em suma, a OCDE considera que a recuperação económica portuguesa que vinha a ser
delineada nos dois últimos anos foi interrompida pela conjunção de uma série de choques
externos, nomeadamente a crise nos mercados financeiros e o forte aumento dos preços do
petróleo e bens alimentares, existindo o risco de uma nova revisão em baixa caso o
abrandamento económico mundial seja maior do que o esperado. Não obstante a incerteza
inerente ao contexto económico actual, a OCDE considera que a reestruturação
empresarial que vem sendo operada na economia portuguesa nos últimos anos,
poderá, eventualmente, surpreender de forma positiva em termos da performance
das exportações e, consequentemente, no crescimento do PIB.

Contas Públicas

Em Maio, o Primeiro-ministro anunciou um conjunto de medidas de combate às
dificuldades económicas com impacto orçamental significativo, embora nalguns casos
apenas numa óptica de tesouraria:
- quatro voltadas para as empresas
1. adiantamento de fundos comunitários do QREN, que podem chegar a 35% dos
incentivos aprovados e que visam ajudar a tesouraria das PME;
2. criação de uma linha de crédito de 600 m.e. para as PME com dificuldades em
conseguir crédito devido à crise financeira internacional;
3. antecipação dos reembolsos de IVA às empresas de construção, para que não
desmobilizem os seus esforços de investimento;
4. pagamento imediato de 600 m.e. de dívidas a fornecedores na área da Saúde e em
departamentos do Estado, das autarquias e das regiões autónomas;
- duas de cariz social
1. Congelamento dos preços dos passes sociais em 2008;
2. Aumento de 25% do abono de família, com um custo de 70 m.e. em 2008 e 120 m.e.
nos seguintes.
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Poucos dias antes, o governador do Banco de Portugal (BdP), Vítor Constâncio,
considerou não existir margem orçamental para contrariar os efeitos da crise
financeira internacional sobre a economia portuguesa, uma vez que o país está longe
de atingir uma posição de equilíbrio orçamental.

A agência internacional de notação de risco S&P manteve, em Maio, a notação da
dívida pública nacional, mas considerou o programa de redução da despesa
insuficiente para reverter de forma sustentada a trajectória dos encargos da dívida.
Segundo a agência, o rating poderá ser colocado sob pressão se a despesa corrente aumentar
em percentagem do PIB, em conjunto com o enfraquecimento esperado da receita, pondo em
causa as metas para o défice.

Estimativa de Execução Orçamental do Estado
Jan-Maio
2007

Jan-Maio
2008

variação
homóloga

Receita corrente

16142,1

16771,4

3,9%

Despesa corrente

15938,3

16531,7

3,7%

203,8

239,7

17,6%

Saldo corrente
Receita de capital

113,2

269,7

138,3%

Despesa de capital

1338,8

1014,7

-24,2%

Saldo de capital

-1225,6

-745

-39,2%

Saldo de execução orçamental

-1021,8

-505,3

-50,5%

Saldo primário
773,9
1392,5
79,9%
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 dados recentes da DGO, o défice orçamental do subsector Estado situouse em 505,3 m.e. no período de Janeiro a Maio, o que corresponde a uma redução de
50,5% em termos homólogos. A melhoria foi particularmente significativa no saldo de
capital, em resultado da forte quebra da despesa de capital, que decorreu 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 1,6% está manifestamente subavaliada. Por outro lado, a alteração de perímetro
também modificou o perfil evolutivo da despesa, reflectindo-se num menor grau de execução
(38,5%, abaixo do padrão de execução uniforme ao longo do ano, 41,7%).
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Relativamente à evolução da receita, destaca-se o crescimento homólogo de 2,7%
das receitas fiscais, sustentado pela progressão dos impostos directos (7,3%).
Nestes, a receita de IRS cresceu 5,2% (ligeiramente abaixo do orçamentado), em
aceleração face ao acumulado até Abril, enquanto a cobrança de IRC aumentou 10,6%, cerca
de metade relativamente à execução anterior, em consequência da autoliquidação em Maio.
Mesmo assim, a progressão do IRC continuou bastante acima da meta orçamental
(1,5%), embora ainda falte ainda apurar uma larga parte da receita, correspondente
aos pagamentos por conta de Julho, Setembro e Dezembro. No caso dos impostos
indirectos, a quebra de 0,7% foi explicada sobretudo pela descida de 15,6% do ISP, a
reflectir a consignação da Contribuição do Serviço Rodoviário à Estradas de Portugal (no
âmbito do novo modelo de financiamento). Destaca-se também o recuo acentuado do
imposto sobre o tabaco (18,5%), que traduz um efeito base desfavorável, segundo a DGO,
mas decerto também as restrições impostas pela nova lei do tabaco. A receita de IVA, que
assume o maior peso nos impostos indirectos, aumentou apenas 3,8% (4,2 p.p. abaixo
da meta orçamental) depois de uma subida de 5% no acumulado até Abril, em resultado
do menor crescimento económico.
Refira-se ainda que o grau de execução da receita fiscal foi de 41,8%, em linha com o
padrão de execução uniforme ao longo do ano, com o valor acima do esperado nos
impostos directos (45,5%) a mais do que compensar a baixa execução dos impostos
indirectos (39,2%).

Sistema Fiscal

O Governo propôs a redução do IVA em um ponto percentual (para 20%), a entrar
em vigor no início do segundo semestre de 2008.

No âmbito das medidas de apoio às empresas de aplicação no curto prazo o PrimeiroMinistro anunciou a redução de 90 para 30 dias nos procedimentos de reembolso do
IVA para o sector da construção.

Em matéria de prevenção e combate a actuações abusivas e evasivas, o secretário
de Estados dos Assuntos Fiscais, Carlos Lobo, fez publicar novas orientações
relativamente à revelação de esquemas de planeamento fiscal. Uma das orientações
mais relevantes refere-se ao âmbito desta nova obrigação. De acordo com o despacho
publicado só tem de ser comunicado o esquema de planeamento fiscal que satisfaça,
cumulativamente, as seguintes condições: respeite a imposto sobre o rendimento, sobre a
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despesa ou sobre o património; determine a obtenção de uma vantagem fiscal; a vantagem
fiscal constitua a finalidade exclusiva ou predominante do esquema fiscal; e, desde que o
esquema se reconduza a uma das seguintes situações: (i) participação de entidade sujeita a
regime fiscal privilegiado; (ii) participação de entidade total ou parcialmente isenta; (iii)
envolva operações financeiras ou sobre seguros susceptíveis de determinar a requalificação
do rendimento ou a alteração do beneficiário; (iv) proposto com cláusula de exclusão ou
limitação da responsabilidade.

Na sequência da auditoria da Provedoria de Justiça à actuação do Fisco, o secretário
de Estado dos Assuntos Fiscais, Carlos Lobo, emitiu três recomendações aos
serviços fiscais, no sentido de (i) a tramitação dos processos de execução fiscal ser
efectuada de forma célere mas na observância rigorosa dos direitos processuais dos
executados; (ii) a penhora de bens ser realizada com total aproveitamento dos meios
informáticos, mas garantindo os direitos dos contribuintes; (iii) qualquer anomalia na
tramitação dos processos de execução deve ser de imediato removida e explicada ao lesado.

A administração fiscal está a preparar uma gigantesca base de dados com
informação sobre património e rendimentos dos contribuintes com o objectivo de
detectar as manifestações de riqueza. Esta base de dados, que deverá estar concluída até
final de Junho, concentrará toda a informação recebida pela DGCI de entidades terceiras,
como seja o cadastro automóvel e os registos de bens não duráveis.

Passados três meses da entrada em vigor do novo regime da responsabilidade civil
extracontratual do Estado, já se regista a existência nos tribunais de pedidos de
indemnizações de contribuintes que se consideram prejudicados pela actuação da
Administração Fiscal.
De acordo com o novo regime de responsabilidade do Estado caso estes pedidos de
indemnização sejam concedidos irão recair sobre funcionários da Direcção-Geral dos
Impostos. Neste âmbito, o ministro das Finanças confirmou a criação de um seguro para
cobrir os riscos inerentes à actividade de funcionário público da administração fiscal.

Política Industrial e Comercial e Investimentos Públicos

Foi divulgada a norma que regula os pagamentos de incentivos, aplicável aos contratos
de concessão de incentivos, no âmbito dos Sistemas de Incentivos do QREN.
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O adiantamento do pagamento do incentivo atribuído aos projectos aprovados poderá ser
processado de acordo com as seguintes modalidades: Modalidade A - Adiantamento contra
garantia e pagamento a título de reembolso; Modalidade B - Pagamento a título de reembolso
final; Modalidade C - Adiantamento contra facturas e pagamento a título de reembolso, sendo
que esta última modalidade é apenas passível de utilização pelas associações empresariais,
pelas entidades do SCT e pelas entidades públicas.
No que se refere à modalidade A, estabelecem-se diferentes taxas de adiantamento
consoante o escalão do incentivo. Assim, para um montante de incentivo até 5 milhões de
euros o valor da taxa de adiantamento será de 35%. Esta percentagem desce para 25% para
a parcela de incentivo entre 5 milhões de euros e 25 milhões de euros e para 15% para a
parcela de incentivo acima de 25 milhões de euros.

O Governo aprovou o diploma que confirma a aprovação preliminar para a
localização do Novo Aeroporto de Lisboa na zona do Campo de Tiro de Alcochete.
Esta decisão final surge na sequência das conclusões e recomendações do Relatório Ambiental
elaborado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I. P., no âmbito do procedimento de
Avaliação Ambiental Estratégica da análise técnica comparada das alternativas de localização
do Novo Aeroporto de Lisboa.
O Governo aprovou uma Proposta de Resolução que aprova o Acordo referente à
revisão do Acordo entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha relativo à
Constituição de um Mercado Ibérico da Energia Eléctrica, assinado em Braga a 18 de
Janeiro de 2008. Este Acordo, cuja aprovação se submete à Assembleia da República, visa
permitir a implementação do Plano de Harmonização Regulatória e, deste modo,
impulsionar a liberalização do mercado da energia eléctrica entre os dois Estados.
Entre outros aspectos, este Acordo irá permitir a fusão do Operador do Mercado Ibérico
(OMIP), entidade gestora responsável pela organização do pólo português do mercado ibérico
de electricidade (MIBEL), com o Operador del Mercado Ibérico de Energía - Polo Español,
S.A., OMEL; introduzir a realização de leilões para aquisição de electricidade pelos
comercializadores de último recurso e de leilões de capacidade virtual com vista à
dinamização do mercado; estabelecer um calendário uniforme para harmonização das regras
tarifárias e definir como operador dominante do mercado ibérico qualquer empresa com mais
de 10% de quota de mercado.
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Política Social e Laboral

Apesar de ter aumentado a previsão de inflação para este ano, de 2,1% para 2,6%, o
ministro de Estado e das Finanças, afastou a possibilidade de aumentos intercalares
na Função Pública.

Governo e parceiros sociais iniciaram as negociações com vista ao acordo sobre os
cinco eixos da revisão do Código do Trabalho proposta pelo Governo: aumentar a
adaptabilidade nas empresas, promover a contratação colectiva, racionalizar a segurança no
despedimento, reforçar a efectividade da legislação laboral e combater a precariedade.
Centrais sindicais e confederações patronais assumem diferentes posições face à
proposta de revisão apresentada pelo Governo. Enquanto as primeiras consideram que a
proposta governamental não melhora a legislação e recusam a possibilidade de despedimento
por inaptidão e a caducidade das convenções colectivas ao fim de dez anos de existência, as
confederações patronais afirmam que a proposta não flexibiliza suficientemente as relações
laborais, e defendem uma lei mais flexível ao nível da contratação e dos despedimentos e
uma maior adaptabilidade da organização do tempo de trabalho.

No âmbito da negociação do novo Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas,
apesar de o Governo anunciar ter aceite algumas das reivindicações dos sindicatos
ao

nível

da

redução

ou

suspensão

dos

contratos

e

do

despedimento

por

inadaptação, apenas foi possível chegar a acordo com estruturas sindicais afectas à
UGT, mas não com a Frente Comum da CGTP que ficou à margem deste acordo.
Este regime, que deverá entrar em vigor em 1 de Janeiro de 2009, e será aplicável a 500 mil
trabalhadores, tem por objectivo aproximar o regime de trabalho da Administração Pública ao
regime do contrato individual de trabalho, nomeadamente ao nível da adaptabilidade do
tempo de trabalho e da consagração do direito à contratação colectiva.

Na sequência destes acordos com a FESAP e o STE, o ministro das Finanças deu por
concluída a reforma da legislação relativa à Administração Pública. Foi aprovado em
Conselho de Ministros o seguinte conjunto de diplomas: o Regime do Contrato de Trabalho da
Função Pública, o Regime de Protecção Social dos Trabalhadores que exercem Funções
Públicas, o Regime de Transição para as Carreiras Gerais de Trabalhadores que exercem
Funções Públicas e o Decreto Regulamentar que estabelece os níveis da Tabela Remuneratória
Única.
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O secretário de Estado da Administração Pública revelou que, até ao final de Maio, era de
1750 o número de trabalhadores em mobilidade especial na função pública.

De acordo com o relatório do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, as
penhoras de contas bancárias aumentaram 386% em 2007. As 174 mil penhoras
realizadas sobre 56 mil contribuintes permitiram recuperar 80 milhões de euros de dívida.
Através dos acordos assinados no âmbito do Programa Viável, a Segurança Social conseguiu
receber 120 milhões. Foram também recuperados cerca de 90 milhões de euros por via de
reversões sobre o património dos gerentes, da venda de imóveis e da penhora de créditos. Os
pagamentos voluntários atingiram os 21 milhões de euros.
No total, em 2007, foram recuperados 313,7 milhões de euros em dívida acumulada,
que se estima ser de cerca de três mil milhões.

No primeiro semestre de 2008 registou-se uma quebra de 9,5% nos pedidos de subsídio por
doença. A Segurança Social processou, em média, 53,7 mil novos subsídios por mês,
o que reflecte uma quebra de 14% face à média registada no período homólogo dos
últimos três anos. Até Março, a despesa com esta prestação social não ultrapassou os 109
milhões de euros, o que permitiu uma poupança de 27 milhões de euros.

No Relatório Anual de Execução de 2007 do Rendimento Social de Inserção registase, em comparação com 2006, um aumento superior a 50% no número de beneficiários
(29.123) que, após terem visto esta prestação social cessada voltaram a requerer este apoio.
O número de beneficiários activos de RSI regista uma ligeira subida, com 286.837
beneficiários em 2006, e 315.783 em 2007, estando a maior parte concentrados nos distritos
de Lisboa e Porto. O valor médio desta prestação social foi de 218,96 € por agregado familiar.
Foram frequentadas 247.838 acções de inserção social, número que duplicou relativamente a
2006.

No âmbito das medidas de aplicação a curto prazo para apoio às famílias, o PrimeiroMinistro anunciou o congelamento, até final do ano, do preço dos passes sociais para
utilização dos transportes públicos e o aumento em 25% do valor do abono de família
para as famílias de menores rendimentos, medida que abrangerá cerca de 900.000
beneficiários.

Foi publicado o diploma que possibilita às famílias monoparentais receber mais 20 por
cento do abono para crianças e jovens a partir de 1 de Julho de 2008. Esta medida vai
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abranger cerca de 200 mil beneficiários e implicará o pagamento de mais de 15 milhões de
euros por ano por parte do Estado.

De acordo com as mais recentes séries cronológicas do Instituto Nacional de Estatística, 2007
é, desde 1918, o primeiro ano em que o número de mortes (103.727) superou o
número de nascimentos (102.213). Acentua-se, cada vez mais a tendência de diminuição
de nascimentos, registando-se no último ano menos 3236 nascimentos do que em 2006.

O relatório Internacional sobre Migrações para 2007, da OCDE indica 434.885
imigrantes em Portugal em 2006, e que o desemprego entre imigrantes quase triplicou entre
2001 e 2006. O mesmo relatório refere um aumento de 52,6 por cento na emigração
portuguesa entre 2000 e 2006.

Resultante de uma parceria entre a Secretaria de Estado das Comunidades e o Instituto
Superior de Ciências do Trabalho e Empresas, foi instituído o Observatório da Emigração,
que tem

por objectivos a análise dos fluxos migratórios das comunidades

portuguesas e a história da emigração portuguesa.

No âmbito do Programa Inov-Jovens Quadros, o Conselho de Ministros criou o InovMundus, uma medida específica para a área da cooperação e desenvolvimento,
através da qual se pretende que, ao longo dos próximos três anos, sejam apoiados 250
jovens qualificados na realização de estágios profissionalizantes, de carácter internacional.
No âmbito do Plano Tecnológico, o Governo assinou com a multinacional Cisco um
acordo para formar 10.000 portugueses em Tecnologias, Internet e Gestão de redes
até 2011.

Sistema Monetário e Financeiro

De acordo com o Relatório de Estabilidade Financeira de 2007, no actual enquadramento, os
principais riscos para a estabilidade financeira em Portugal encontram-se associados
à incerteza quanto à duração, extensão e implicações da turbulência nos mercados
financeiros, em particular no que diz respeito à sua interacção com a actividade
económica. Nesse contexto, os bancos portugueses, que asseguram a maior parte do
financiamento do sector privado não financeiro, passaram a desenvolver a sua actividade num
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ambiente menos favorável no que se refere ao seu financiamento nos mercado internacionais
por grosso, pelo que o prolongamento da instabilidade é susceptível de implicar
restrições na capacidade de resposta à procura de crédito ao ritmo dos últimos anos. A
informação disponível mostra que os bancos encetaram um processo de aperto dos
critérios de concessão de crédito, que não se estará a repercutir numa restrição de
natureza quantitativa mas já originou um aumento das taxas de juro no crédito
bancário. Face ao aumento dos custos de financiamento, verificou-se ainda um
aumento da concorrência na captação de poupanças, originando um aumento das taxas de
juro dos depósitos a prazo.
O BdP salientou a capacidade de adaptação dos bancos portugueses às condições
desfavoráveis nos mercados de financiamento, que se atenuaram um pouco já no
início do segundo trimestre de 2008. No que diz respeito à solvabilidade, os maiores
grupos bancários começaram a planear aumentos de capital.
Foi ainda referido que o endividamento agregado do sector privado não financeiro se
situa entre os mais elevados no contexto da UE e mantém um crescimento robusto,
situação que coloca questões sobre a sua sustentabilidade nalgumas das franjas
mais

vulneráveis

endividamento

dos

dos

sectores

particulares

das

famílias

atingiu

o

e

valor

das

empresas.

mais

elevado

Em
de

2007,

o

sempre,

correspondendo a 129% do rendimento disponível e 91% do PIB. No caso das
empresas, o peso da dívida total das sociedades ascendeu a 114% do PIB, atingindo
também

um

máximo.

Embora

os

níveis

de

incumprimento

se

mantenham

historicamente baixos nas carteiras de crédito dos bancos, a situação em termos de
fluxos de crédito agravou-se nas empresas. No caso dos particulares, os níveis de
incumprimento em fluxo de crédito estabilizaram face a 2006, mas é expectável um
aumento das dificuldades. A informação mais recente a nível microeconómico revela o
aparecimento de situações de maior vulnerabilidade, com destaque para os estratos da
população jovem e de mais baixo rendimento, mas que não coloca em causa a estabilidade
financeira por representarem uma fracção relativamente reduzida da carteira dos bancos.
Contudo, a persistência da instabilidade nos mercados de financiamento por grosso
poderá limitar a capacidade de adaptação das condições contratuais dos devedores à
capacidade de serviço da dívida, que em anos anteriores envolveu o alongamento de
maturidades e o diferimento de capital nos empréstimos ao sector privado.
Em Maio, o Governo aprovou alterações às regras de concessão de empréstimos por
parte dos bancos a membros dos órgãos sociais das instituições e familiares,
obrigando a que a administração tome conhecimento da atribuição do empréstimo. A
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nova legislação obriga também os bancos a comunicar ao BdP a atribuição de crédito aos
membros dos órgãos sociais e aos seus familiares.
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

Março 08

4,725

4,725

4,01

4,42

Abril 08

4,882

4,955

4,18

4,57

Maio 09

4,928

5,097

4,53

4,79

2 Maio 08

4,878

4,952

4,24

4,61

9 Maio 08

4,872

4,941

4,05

4,44

16 Maio 08

4,900

4,988

4,27

4,56

23 Maio 08

4,915

5,028

4,39

4,64

30 Maio 08
4,928
5,097
4,53
4,79
Fonte: Banco de Portugal e Reuters; valores em percentagem; taxas anualizadas a 360 dias.
Nota: Valores de final de semana/mês/trimestre; os valores para as Obrigações do Tesouro
referem-se às yields do mercado secundário.

Em Maio manteve-se o movimento ascendente das taxas de juro no mercado
monetário europeu, reflectindo os elevados valores de inflação na zona euro e os
receios de uma subida das taxas de directoras do BCE. A progressão voltou a ser mais
acentuada no final da curva de rendimentos, o que acentuou a sua inclinação para o máximo
desde Abril de 2006, em comparação de final de mês (diferencial de 63,3 pontos base, p.b.,
entre as taxas Euribor a 12 meses e um mês). A taxa Euribor a 6 meses atingiu um
máximo de mais de sete anos no final de Maio (4,928%), apontando para uma subida
das taxas de referência do BCE nesse horizonte temporal.

As taxas de juro de longo prazo implícitas nas obrigações do Tesouro português
aumentaram

para

os

níveis

mais

elevados

desde

Julho

do

ano

passado,

acompanhando a subida no exterior, num contexto de inflação elevada. As yields
nacionais a 5 e 10 anos registaram acréscimos de 35 e 22 p.b. em comparação de final de
mês, respectivamente (passando para 4,53% e 4,79%), o que se traduziu numa atenuação
da inclinação da curva de rendimentos entre essas maturidades.
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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 Maio)
Sexta, 2

Seg, 5

Sexta, 9

Seg, 12

Sexta,16

Seg, 19

Sexta, 23

Seg, 26

Sexta, 30

11.101,20 11.012,60 11.177,30 11.120,50 11.004,90 11.032,40 10.810,00 10.743,90 10.597,90
Índice composto pelo cabaz das 20 acções mais importantes do mercado, sujeito a uma revisão semestral; 31-12-92=
3000

O índice accionista de referência PSI-20 retomou a trajectória de descida no mês de
Maio, que ficou marcado pelos aumentos de capital na banca nacional e pela
divulgação de resultados desfavoráveis em várias empresas cotadas, em sintonia com
a evolução negativa do PIB no primeiro trimestre. Depois de uma subida de 4% em Abril, o
PSI-20 perdeu 2,9% do seu valor no conjunto de Maio, o que alargou para 18,6% a quebra
acumulada no ano.
O valor transaccionado na bolsa nacional voltou a diminuir, tanto em variação
mensal como em termos homólogos (15,6% e 55,9%, respectivamente).

Após um início de mês bastante positivo, o PSI-20 recuou de forma quase
ininterrupta até final de Maio, reflectindo a desvalorização da maior parte dos títulos na
carteira. A queda mais acentuada pertenceu à Zon Multimédia (18,5%), a traduzir a
concorrência da PT no negócio da televisão por subscrição, seguida pela Sonae
Indústria (16,3%), que apresentou resultados desfavoráveis. Também se observaram
quebras bastante significativos nas cotações da banca, sobretudo no BCP e no BPI
(9,4% e 13,7%, respectivamente), na sequência dos respectivos processos de aumento de
capital.
Em termos de variações positivas (apenas seis no mês de Maio), o destaque vai para a
progressão de 6,9% da Soares da Costa com o anúncio da pré-qualificação para a
concessão do metro de São Petersburgo. A concretização de negócios na Venezuela contribuiu
para as subidas de 5,8% da Teixeira Duarte e de 4,2% na Galp, sendo ainda de salientar a
progressão da 3,1% da PT com a divulgação de resultados acima do esperado.
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3. Economia Real
3.1. Actividade Económica Global
CONTAS NACIONAIS TRIMESTRAIS (ÓPTICA DA DESPESA)
2006

2007

06:II

06:III

06:IV

07:I

07:II

07:III

07:IV

08:I

Consumo Privado

1,2

1,3

0,1

1,7

1,2

0,9

1,4

1,3

1,7

1,9

Consumo Público

-1,2

-0,1

-1,3

-1,8

-1,6

-1,0

-0,3

0,3

0,5

0,4

FBCF Total

-1,6

3,2

-1,8

0,0

-1,6

-1,6

0,7

5,4

8,8

4,4

Exportações

9,2

7,5

8,3

9,3

10,2

10,0

8,4

6,3

5,2

3,1

Importações

4,3

5,6

3,1

5,4

4,6

3,5

5,1

6,3

7,5

5,6

PIB

1,3

1,8

0,8

1,4

1,5

1,9

1,7

1,6

1,8

0,9

Fonte: INE; Taxas de variação percentual face ao período homólogo do ano anterior; preços constantes de 2000;
valores corrigidos de sazonalidade
Nota: FBC = Formação Bruta de Capital (inclui Variação de Existências)

Os dados mais recentes para as Contas Nacionais Trimestrais, disponibilizados pelo
INE, indicam que o PIB português cresceu, em termos reais, 0,9% no primeiro
trimestre de 2008 face ao período homólogo, abrandando consideravelmente em relação
ao trimestre anterior (1,8%). Em termos de evolução em cadeia e comparando com o
trimestre anterior, o PIB registou uma variação de -0,2% (dados corrigidos de
sazonalidade). Na óptica da despesa, o andamento do produto no início de 2008 é
essencialmente explicado pelo crescimento menos acentuado da procura interna.
Não obstante, constatou-se um ligeiro aumento do consumo privado (1,9%), acelerando 0,2
p.p. face ao trimestre anterior. As despesas de consumo final em bens consumo não
duradouro aumentaram 1,8% ao contrário das de consumo duradouro que diminuíram o seu
ritmo de crescimento para 3,4%. Esta evolução poderá ter sido influenciada por efeitos de
calendário nomeadamente pelo facto de se tratar de um ano bissexto e devido à Páscoa. Por
sua vez o consumo público viu reduzida a sua tvh em 0,1 p.p. face ao último trimestre de
2008, passando para 0,4%.
O principal destaque deste trimestre vai então para a interrupção do processo de
expansão da componente do investimento que vinha a ser constatado nos últimos
trimestres. Com efeito, a FBCF foi a rubrica com crescimento mais significativo (cerca
de 4,4% em termos homólogos) mas apresentou uma acentuada desaceleração em
termos homólogos face ao trimestre anterior (8,8%). A FBCF em Construção foi a
variável que mais influenciou a evolução do Investimento, acabando por contribuir para uma
retracção de 0,4 p.p. no PIB. Este agregado apresentou uma variação trimestral negativa de
3,9% (o que compara com os 6,1% do período anterior). A FBCF em Material de Transporte
(especialmente aeronaves) voltou a distinguir-se como a componente do Investimento com
maior taxa de crescimento, aumentando perto de 33,3% em termos homólogos.
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Em relação à composição do crescimento em volume do PIB, foi constatado que o
crescimento português, neste trimestre, se deve única e exclusivamente à procura
interna cujo contributo para o PIB se reduziu para 2,4 p.p. após ter sido 3,2 p.p. no período
anterior. Com efeito, a procura externa líquida teve um impacto negativo de 1,4 p.p.
no crescimento, reforçando o movimento decrescente que tem se pautado nesta variável
nos últimos trimestres. Este movimento é essencialmente explicado pela contínua
desaceleração que vem caracterizando as exportações portuguesas de bens e
serviços desde finais de 2006 (a tvh passou de 5,2% no último trimestre de 2007 para
3,1% no primeiro de 2008). Assistiu-se também a uma diminuição no ritmo de
crescimento das importações, passando de 7,5% no trimestre anterior para 5,6%. A
desaceleração observada nos fluxos de comércio internacional foi comum tanto à componente
de bens como à de serviços.

Em termos nominais, o saldo da Balança de Bens e Serviços (medido em percentagem do
PIB) agravou-se cerca de 0,7 p.p. face ao período anterior, atingindo os -8,6% no
primeiro trimestre do ano corrente. A deterioração do saldo da Balança de Bens e de Serviços
é explicada principalmente por uma intensa deterioração dos termos de troca portugueses.
A Necessidade de Financiamento da economia portuguesa, medida também em percentagem
do PIB, diminuiu de forma ligeira, fixando-se nos -10,1% no primeiro trimestre de 2008 (era 10,3% no último trimestre do ano anterior). Este desagravamento é explicado pelos saldos da
balança de capitais e dos rendimentos primários que mais que compensaram a evolução em
sentido inverso da balança de bens e serviços.

Na óptica da produção, registou-se um andamento algo diferenciado dos diversos
ramos produtivos no primeiro trimestre de 2008. O VAB da Construção, regressou a
uma tvh negativa, recuando 3,9% o que compara com o aumento de 5,4% no período
anterior. Desta forma, o sector da Construção apresentou-se como o agregado com maior
influência na desaceleração da actividade económica neste último trimestre. O VAB da
Indústria também registou uma quebra, recuando, em volume, cerca de 1%, quando tinha
crescido 3% no trimestre anterior. O INE considera que parte desta evolução é explicada pelo
efeito de calendário já anteriormente citado. Em relação à Agricultura e Pescas, registou-se
uma nova quebra, desta vez de 1,2% No sentido contrário, o VAB do agregado das
Actividades Financeiras e Imobiliárias acelerou 1,1 p.p., passando para 1,5% para 2,6%. Por
outro lado, o VAB do ramo do Comércio, Restaurantes e Hotéis também reforçou o seu ritmo
de crescimento em 0,5 p.p. face ao trimestre anterior, crescendo 2,8% em volume no
primeiro trimestre do ano corrente.
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O indicador de clima económico do INE – indicador que sintetiza a informação
qualitativa referente aos principais ramos de actividade – recuou ligeiramente em
Maio, interrompendo o movimento de recuperação observado nos últimos dois meses. O
indicador permanece assim abaixo da sua média de longo prazo.
O comportamento dos diferentes sectores foi heterogéneo, verificando-se uma
melhoria nos sectores da Construção e Obras Públicas e dos Serviços e, por outro lado, a
deteriorações nos indicadores de sentimento da Indústria Transformadora e do Comércio.
O indicador de confiança da indústria transformadora evoluiu negativamente pelo
terceiro mês consecutivo, atingindo o valor mais baixo desde Dezembro de 2006 e
abaixo da sua média de longo prazo. O comportamento deste indicador, no mês de Maio, é
explicado pelo aumento dos stocks de produtos acabados e pela deterioração das
perspectivas de procura global. O indicador de confiança para o comércio também evoluiu
negativamente, intensificando a evolução negativa do mês anterior. No mês em análise, a
evolução deste indicador deveu-se à deterioração do clima tanto no Comércio a Retalho como
no Comércio por Grosso. O indicador permanece assim abaixo da sua média de longo prazo
As opiniões dos empresários e aumento da acumulação de existências foram determinantes
na performance deste indicador. Os restantes sectores evoluíram de forma favorável no
período em causa. O indicador de confiança para a construção prolongou a tendência de
recuperação iniciada no início de 2008, registando-se agora o novo valor mais elevado desde
Setembro de 2002. As opiniões sobre a carteira de encomendas foram responsáveis pela
manutenção desta evolução positiva já que as perspectivas de emprego estabilizaram. O
indicador de confiança para a construção encontra-se abaixo da sua média de longo prazo.
Finalmente, o indicador para os serviços continuou o processo de recuperação registado nos
últimos três meses, impulsionado pela quase totalidade das suas componentes (tal como no
mês de Abril, apenas as perspectivas dos empresários sobre a carteira de encomendas
contrariaram o movimento ascendente deste indicador). Este indicador continua, assim,
acima da sua média de longo prazo.

3.2. Procura Interna

Os indicadores de consumo exibem agora uma a tendência mais clara de retracção e
agravamento apesar de algumas indicações díspares na venda de automóveis ligeiros e
no crédito ao consumo. Por outro lado, os indicadores de Investimento apresentaram,
na sua generalidade, um movimento de desagravamento ou recuperação face ao mês
anterior.
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3.2.1. Consumo
Fonte 07:III
Indic. Confiança dos Consumidores

(1)

INE

Venda de automóveis não comerciais
Importações de bens de consumo

(2)

Procura interna de bens de consumo

(1)

Volume de negócios do comércio a retalho
Crédito ao consumo

(4)

08:I

-35,52 -39,23 -42,93

Jan-08 Fev-08 Mar-08 Abr-08 Mai-08
-41,43 -42,53 -42,93 -41,79 -43,41

BdP

9,38

10,40

12,70

9,56

22,96

5,57

13,34

-

INE

9,88

6,36

1,14

4,80

6,20

-7,59

-

-

INE
(3)

07:IV

-20,67 -23,00 -19,33

-26,00 -18,00 -19,33 -17,00 -23,67

INE

-0,17

-0,30

2,17

2,10

4,00

0,40

-1,10

-

BdP

12,33

13,70

12,23

11,70

12,40

12,60

-

-

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 prolongou o movimento de
abrandamento iniciado nos últimos meses de 2007, passando de uma tvh de 0,1% para
uma variação ligeiramente negativa (-0,2%) em Abril. No mês de Abril, a venda de
automóveis não comerciais acelerou substancialmente de novo, após o forte abrandamento
registado em Março. Finalmente, assistiu-se ao reforço do ritmo de quebra da procura interna
de bens de consumo mas, por outro lado, o crédito ao consumo continuou a contar com taxas
elevadas.

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 no
primeiro trimestre de 2008. Em Abril de 2008, o Volume de Negócios do Comércio a
Retalho recuou 1,1% em termos homólogos. Com efeito, ambas as componentes do
indicador tiveram uma performance negativa neste mês. A despesa de bens não alimentares
prolongou o movimento negativo apresentado no mês anterior, passando de uma tvh de 2,9% em Março para -1,2% enquanto que a componente de produtos de bens alimentares,
bebidas e tabaco recuou 1% em Abril
Em Abril de 2008, o volume de negócios nos serviços registou uma taxa de variação
homóloga de 4,6%, mais 7,7 pontos percentuais do que o verificado em Março. O INE refere
que esta evolução foi influenciada por efeitos de calendário.

Relativamente aos indicadores prospectivos de consumo privado, o indicador de
confiança retomou, em Maio, a tendência negativa que vinha a demonstrar há alguns
meses atrás, com a excepção do mês de Abril.
A inversão do comportamento deste indicador deve-se a uma performance negativa de todas
as suas componentes. O maior destaque vai para a intensa deterioração das expectativas
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sobre a situação financeira das famílias e das perspectivas sobre a situação económica do
país, esta última apresentando o mínimo histórico da série iniciada em Junho de 1986. As
perspectivas sobre a evolução da taxa de desemprego interromperam o movimento de
recuperação que vinha a ser delineado já há dois meses consecutivos.

3.2.2. Investimento

Fonte 07:III 07:IV
Indicador de FBCF

08:I

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

INE

6,10

5,37

2,33

10,8

5,7

3,2

-1,9

-0,5

BdP

-17,84

-8,47

-17,81

-3,8

-19,8

-11,1

-22,5

-16,6

INE

21,36

15,93

6,99

10,9

16,8

14,5

-10,4

-

Índice produção bens de investimento

INE

0,58

1,56

-2,45

0,2

-1,6

1,8

-7,5

8,3

Vendas de cimento

BdP

1,70

11,13

-7,93

9,3

-10,6

3,7

-16,9

5,0

Índice de Produção na Construção

BdP

-2,95

-1,01

-4,85

1,1

-3,8

-2,0

-8,8

1,8

INE

8,87

8,63

8,17

8,5

8,4

8,3

7,8

-

BdP

8,07

10,20

12,77

11,0

12,5

12,9

12,9

-

BdP

38,88

26,64

-27,22

25,6

-29,1

-39,5

-13,0

-14,7

Vendas de veículos comerciais
Importações bens de investimento

(1)

Crédito para compra de habitação (2)
Crédito às sociedades não financeiras
Valor de obras públicas adjudicadas

(3)

(2)

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 atenuou a evolução negativa do mês de Março
(-1,9%), passando para uma tvh de -0,5% em Abril. O mesmo sucedeu com as vendas
de veículos comerciais, que mantiveram uma tvh negativa mas melhorando substancialmente
face ao mês anterior.
As importações de bens de investimento, após terem reduzido o seu ritmo de crescimento em
Março, passaram para terreno negativo em Abril (-10,4%). Por sua vez, o índice de produção
de bens de investimento inverteu o movimento do último trimestre, crescendo 8,3%.

Em relação ao investimento em construção e obras públicas, os indicadores quantitativos,
corrigidos da sazonalidade têm vindo a contrariar as expectativas optimistas que vêm sendo
demonstradas pelos empresários do sector nos últimos meses. O índice de produção na
construção apresenta uma recuperação após a fortíssima quebra de 8,8% no mês
anterior. Acrescente-se ainda que o sector da construção, segundo dados da Federação de
Construção, terá perdido 27000 trabalhadores no primeiro trimestre de 2008, valores que não
eram atingidos há mais de cinco anos. Desta forma, a evolução do tvh do índice de produção
na construção e obras públicas continua a contrariar em 2008 os resultados positivos dos
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últimos meses do ano anterior. Realce-se, no entanto, que o indicador referente às obras de
engenharia permanece, pelo menos para já, com uma evolução positiva.
Os indicadores qualitativos (inquéritos ao empresários que operam no sector) continuam o
movimento ascendente, reforçando o seu movimento de recuperação que caracteriza, para já,
2008 e renovando assim o máximo dos cinco anos precedentes que fora registado em
Setembro de 2002. Ao contrário dos meses anteriores, o comportamento deste indicador
resultou exclusivamente das melhorias das opiniões dos empresários do sector quanto à
carteira de encomendas já que as perspectivas sobre o mercado de trabalho estabilizaram.
3.3 Inquérito Trimestral ao Emprego
Valor Trimestral

Variação (%)

1ºT-2007

4ºT-2007

1ºT-2008

População Total

10596,6

10618,3

10620,0

0,2

0,0

População activa

5605,6

5627,7

5618,0

0,2

-0,2

52,9

53,0

52,9

5135,7

5188,2

5191,0

1,1

0,1

Taxa de Actividade
População Empregada
Sector Primário

Homóloga

Trimestral

-

595,4

595,6

588,8

-1,1

-1,1

Sector Secundário

1567,9

1580,0

1537,4

-1,9

-2,7

Sector terciário

2972,3

3012,6

3064,8

3,1

1,7

469,9

439,5

427,0

-9,1

-2,8

66,1

63,4

59,5

-10,0

-6,2

403,8

376,1

367,5

-9,0

-2,3

8,4

7,8

7,6

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

-

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

De acordo com o inquérito ao emprego do INE referente ao primeiro trimestre de 2008, a
população empregada registou um acréscimo de 0,1% face ao trimestre anterior
(2,8 mil indivíduos) e um crescimento de 1,1% (55,3 mil indivíduos) em termos
homólogos. Destaque-se que, face ao período homólogo, o número de empregados
aumentou no segmento correspondente aos indivíduos com formação superior (cerca de 26,5
mil indivíduos) e também, embora menos intensamente, no segmento dos indivíduos com o
ensino secundário (4,6 mil indivíduos). Realce-se ainda o facto de que o sector das
actividades imobiliárias e serviços prestados às empresas foi o único que gerou emprego face
ao período homólogo do ano anterior.
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No primeiro trimestre do ano, a população desempregada em Portugal foi estimada
em 469,9 mil indivíduos. Neste período, assistiu-se a um decréscimo em termos homólogos
de 9,1% da população desempregada (42,8 mil indivíduos) e uma redução de 2,8%
(praticamente doze mil indivíduos) em comparação com o trimestre precedente. Para esta
evolução contribuiu sobretudo o reforço dos fluxos brutos de saída do estado de desemprego
(35,8%) quer para o estado de inactividade (17,3%) como para o emprego (18,5%) por
comparação com o último trimestre de 2007.
A taxa de desemprego diminuiu assim 0,2p.p. em relação ao trimestre passado, ou
seja, transitou para 7,6%.

3.4. Comércio Internacional

Resultados Globais
Jan 07-Mar 07

Jan 08-Mar 08

∆ 08/07

9.496,6

9.970,7

5,0%

Entrada (Cif)

13.535,1

15.171,0

12,1%

Saldo

-4.038,5

-5.200,3

-28,8%

70,2%

65,7%

-

7.457,0

7.690,6

3,1%

Chegada

10.382,5

11.186,7

7,7%

Saldo

-2.925,5

-3.496,1

-19,5%

71,8%

68,7%

-

Total
Saída (Fob)

Taxa de Cobertura
União Europeia a 27
Expedição

Taxa de Cobertura
Países Terceiros
Exportação

2.039,6

2.280,1

11,8%

Importação

3.152,6

3.984,3

26,4%

Saldo

-1.113,0

-1.704,2

-53,1%

64,7%

57,2%

-

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

Entre Janeiro e Março do presente ano, o défice comercial de Portugal fixou-se em
5200,3 milhões de euros, um montante que representa um intenso agravamento
face período correspondente no ano anterior (praticamente 28,8%). No período em
análise, as saídas registaram um aumento de 5% e as entradas de 12,1%, explicando assim a
deterioração de 4,5 p.p. face ao período homólogo do ano passado na taxa de cobertura, para
65,7%.
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O primeiro trimestre de 2008 prosseguiu a tendência evidenciada no segundo semestre de
2007, mantendo uma evolução negativa do saldo comercial, após a melhoria verificada nos
primeiros meses de 2007 face aos períodos homólogos de 2006.
No período em análise, deve ser destacado novamente o crescimento das entradas de
Material de Transporte (24,6%). Realce-se ainda o aumento de 17,2% nos fluxos para o
exterior de bens alimentares e as quebras face ao período homólogo das saídas de máquinas
(1,3%) e de bens de consumo duradouro (0,2%).
As saídas de combustíveis e lubrificantes cresceram 74,5%, enquanto que as entradas
cresceram 55,1%. Não obstante o maior crescimento relativo das saídas, o saldo comercial de
bens energéticos com o exterior agravou-se perto de 50% face ao período homólogo do ano
passado, representando um défice de 2032 milhões de euros.
Tenha-se em conta que este efeito deverá ser justificado pelos recentes desenvolvimentos do
preço do petróleo, que tem batido sucessivos recordes. Com efeito, se analisarmos a taxa de
cobertura excluindo os combustíveis verificamos que, efectivamente, houve uma deterioração
face ao período homólogo mas em menor escala, passando de 77,4% para 74,9%, justificada
por um crescimento das entradas de 6,1%, maior que o das saídas (2,7%).
3.5. Conjuntura na Indústria
O índice de produção industrial retomou a trajectória de crescimento homólogo no
mês de Abril (tvh de 2,7%, após -6,5% em Março e -2,7% no primeiro trimestre),
reflectindo a recuperação na indústria transformadora e a atenuação das perdas no
ramo de electricidade, gás e água (para uma tvh de -14%). Em termos de crescimento
médio anual, contudo, a variação continuou a ser nula.
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ÍNDICES DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
(Variação homóloga, %)
10

INDÚSTRIA
TRANSFORMADORA

8
6
4
2
0
-2

INDÚSTRIA GERAL

-4
-6
-8

Abr-08

Mar-08

Fev-08

Jan-08

Dez-07

Nov-07

Out-07

Set-07

Ago-07

Jul-07

Jun-07

Mai-07

Abr-07

Mar-07

Fev-07

Jan-07

Dez-06

Nov-06

Out-06

Set-06

Ago-06

Jul-06

Jun-06

Mai-06

Abr-06

-10

Por agrupamentos, a recuperação homóloga da produção foi quase generalizada,
mantendo-se apenas o movimento negativo nas indústrias da energia, embora
bastante atenuado face aos meses anteriores (tvh de -10,4%, após -21,7% em Março). O
agrupamento de bens de investimento foi que evidenciou um crescimento mais forte
da produção (7,1%), seguido pelas indústrias de bens intermédios e de bens de consumo
(5,7% e 2,5%, respectivamente). A taxa de variação média anual da produção permaneceu
negativa nas indústrias da energia e de bens de consumo e positiva nas restantes (4,9% nos
bens intermédios e 0,3% nos bens de investimento).

ÍNDICE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
07: I

07: II

07: III

07: IV

08: I

Fev-08

Mar-08

Abr-08
TVH

TVM 12m

Índice Geral

4,3

1,6

1,3

0,0

-2,7

0,5

-6,5

2,7

0,0

Industria Extractiva

9,0

6,7

9,9

16,9

4,0

14,5

-8,4

7,6

8,2

Ind. Transformadora

4,6

3,4

2,2

2,9

-0,5

2,5

-4,0

4,7

1,8

Electric., Gás, Água

1,5

-11,3

-5,0

-18,4

-17,8

-14,0

-25,3

-14,0

-13,3

3,1

0,3

-1,3

1,7

-4,7

-0,8

-9,0

2,5

-1,2

Por grandes agrupamentos:
Bens de Consumo
Bens Intermédios

6,2

6,2

6,1

6,3

2,8

5,6

-0,6

5,7

4,9

Bens de Capital

5,5

2,2

-0,2

0,1

-2,3

1,2

-6,3

7,1

0,3

Energia

-0,1

-10,1

-5,3

-18,9

-15,1

-12,5

-21,7

-10,4

-12,3

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)
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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 -6,2%
em Abril), de têxteis (-5,8%), de máquinas e equipamento (-0,4%), de produtos petrolíferos
(-7,2%), de pasta e papel (-1,1%), do mobiliário (-5,7%), e de madeira e cortiça (-1,4%);
(ii) o abrandamento da produção nas indústrias de material de transporte (de uma tvm 12m
de 1,9% em Março para 1,7% em Abril), alimentares (de 1,2% para 0,4%), de minerais não
metálicos (de 2,2% para 1,7%), metalúrgicas de base (de 2,6% para 2,2%), e de borracha e
plásticos (de 8,2% para 7,7%).

Quanto a comportamentos positivos, salienta-se:
(i) a aceleração da produção nas indústrias de reciclagem (de 7,5% para 8,4%), de vestuário
(de 0,6% para 0,8%), do tabaco (de 2% para 2,5%), de produtos químicos (de 2,4% para
2,7%), e de produtos metálicos (de 5,6% para 6%);
(ii) a manutenção de um andamento positivo nas indústrias de equipamento eléctrico e óptica
(tvm 12m de 13% em Abril).
PRODUÇÃO E PROCURA NA INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
Média Móvel de 3 meses - s.r.e.
20

10

PRODUÇÃO
0

-10

PROCURA
EXTERNA
-20

-30

PROCURA
INTERNA
-40

Mai-08

Mar-08

Jan-08

Nov-07

Set-07

Jul-07

Mai-07

Mar-07

Jan-07

Nov-06

Set-06

Jul-06

Mai-06

Mar-06

Jan-06

Nov-05

Set-05

Jul-05

Mai-05

Mar-05

Jan-05

Nov-04

Set-04

Jul-04

Mai-04

-50

Em Maio, o inquérito à indústria transformadora mostrou uma nova subida das
avaliações da produção corrente, apontando para a consolidação da retoma da
actividade, não obstante a deterioração acentuada da procura interna. As apreciações
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da carteira de encomendas doméstica recuaram pelo terceiro mês consecutivo e de forma
mais acentuada, situando-se no mínimo desde Outubro. Deste modo, a retoma da
produção parece estar a ser suportada pela procura externa, embora a evolução
recente das avaliações mostre apenas uma estabilização. As opiniões dos industriais
revelaram ainda uma subida dos stocks de produtos acabados, que parece ser
voluntária tendo em conta o conjunto das indicações do inquérito (nomeadamente as
referentes à procura prevista, analisadas mais abaixo), ajudando a explicar a melhoria do
andamento da produção.

De acordo com a desagregação dos dados por tipo de bens, a melhoria das avaliações da
produção corrente teve origem nas indústrias de bens de equipamento, em
particular na componente automóvel, contrariando o recuo nas restantes indústrias.
A procura externa melhorou na generalidade das indústrias, com excepção das
produtoras de bens intermédios, que registaram também a evolução mais desfavorável
nas respostas sobre a carteira de encomendas doméstica e a produção. As apreciações da
procura doméstica apenas melhoraram nas indústrias de equipamento não automóvel. No
caso dos stocks, o movimento de subida teve origem nas indústrias de bens de
consumo, tendo-se verificado uma estabilização ou descida moderada nas demais indústrias.

O índice de volume de negócios da indústria também verificou uma recuperação no
mês de Abril, com a taxa de variação homóloga a passar para 12,7% após -3,6% no mês
anterior, embora a evolução reflicta, em parte, efeitos de calendário. A discrepância
entre a progressão das vendas e da produção continuou a traduzir a subida dos preços à
saída de fábrica, num contexto de reforço dos stocks.
O crescimento homólogo das vendas revelou-se mais forte no mercado nacional
(14,4%) do que no mercado externo (10%), o mesmo acontecendo em termos de variação
média anual (6,4% e 3,9%, respectivamente), que se manteve praticamente inalterada no
índice geral (5,4%).

Ao nível dos agrupamentos, as vendas retomaram uma trajectória de subida nos bens
de investimento e energia (tvh de 13,9% e 28,7%, respectivamente) e aceleraram nas
demais indústrias (para 12,5% nos bens intermédios e 7% nos bens de consumo). Apesar
da melhoria generalizada do comportamento homólogo, apenas as indústrias da energia
evitaram um abrandamento em média anual no mês de Abril (subida de 8,7%, mais 3,8
pontos que em Março).
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A informação mais avançada mais recente, do inquérito à indústria transformadora
de Maio, deu conta de uma melhoria acentuada das perspectivas de produção e dos
preços, apontando para a continuação de um comportamento favorável das vendas. As
apreciações da produção prevista recuperaram de forma acentuada, atingindo o nível mais
elevado desde Fevereiro do ano passado. No caso dos preços de venda previstos, as
apreciações aumentaram pelo segundo mês consecutivo, para um máximo de 13 anos.
ÍNDICE DE EMPREGO INDUSTRIAL
(Variação homóloga, %)
1
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Mai-06

Abr-06

-3,5

No que se refere ao índice de emprego, os dados de Abril evidenciaram um reforço
da quebra homóloga (0,1 pontos, para 0,8%), pelo segundo mês consecutivo. Em
variação média anual, contudo, continuou a observar-se uma atenuação da perda,
que se situou num mínimo de seis anos (0,9%). O índice de horas trabalhadas
registou uma melhoria ainda mais marcada em média de doze meses, indicando um
aumento mais forte da ocupação laboral.
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3.5. Preços

IPC Total

07: I

07:II

07: III

07: IV

08: I

2,4

2,5

2,2

2,7

3,0

Fev-08
2,9

Mar-08
3,1

Abr-08
2,5

Mai-08
2,8

tvm 12m
2,6

IPC Bens

2,3

2,3

1,7

2,5

2,6

2,6

2,8

2,3

-

-

IPC Serviços

2,6

3,1

3,0

3,0

3,5

3,4

3,6

2,9

-

-

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

Em Maio, o IPC registou um crescimento em cadeia de 0,4% face ao mês
precedente. A taxa de variação homóloga (tvh) avançou para 2,8%, 0,3 p.p. acima do
mês anterior. A taxa de variação média dos últimos 12 meses manteve-se em 2,6%.

Em relação ao quadro evolutivo dos preços em Abril (último mês com informação mais
completa), a tvh do IPC de 2,5%, 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 Abril foi caracterizada por
uma evolução no sentido da baixa, comum a todas as suas componentes. Os preços
dos bens alimentares não transformados voltaram a apresentar um movimento de quebra que
tinha sido interrompido no mês anterior, diminuindo 1% face ao período homólogo. Por outro
lado, voltou-se a observar um intenso aumento dos preços dos bens energéticos (8,8%), mas
0,2 p.p. abaixo do registado no mês anterior. Relativamente às rubricas que compõem a
inflação subjacente, constatou-se também uma redução no ritmo de crescimento dos bens
alimentares transformados (atingindo a tvh de 8,4% neste mês), mas mantendo-se num nível
muito elevado. Os preços dos bens industriais não energéticos intensificaram o movimento de
quebra nos seus preços, iniciado há três meses, passando para uma tvh de para -0,6%.
Finalmente, os preços dos serviços também cresceram a um ritmo inferior face a Março,
diminuindo cerca 0,7 p.p. o que resulta numa tvh de 2,9% em Abril.

A taxa de inflação subjacente em Portugal foi de 2,2%, tornando o diferencial com
zona euro favorável ao nosso país em cerca de 0,2 p.p.. Esta evolução é explicada pela
manutenção de um andamento extremamente favorável dos preços dos bens industriais não
energéticos em Portugal, que cresceram a um ritmo inferior ao da Zona Euro em cerca de 1,4
p.p. Com efeito, esta evolução foi ainda potenciada pela diminuição do diferencial no
andamento dos preços dos bens alimentares transformados e dos serviços entre Portugal e a
zona euro para 1,4 p.p. e 0,6 p.p. respectivamente .

Associação Empresarial de Portugal

48

Relatório Mensal de Economia

3.7. Conjuntura de Pagamentos com o Exterior

Balança Corrente
Mercadorias

2005

2006

2007

Jan-Mar 08

Jan-Mar 08

∆

-14.139

-15.680

-16.042

-3.696

-4.789

29,6%

-16.362

-16.665

-17.501

-3.559

-4.604

29,4%

Serviços

3.843

4.804

6.200

917

1.149

25,3%

Rendimentos

-3.894

-6.340

-7.376

-1.516

-1.896

25,1%

Transferências Correntes

2.274

2.521

2.636

462

562

21,6%

Balança de Capital

1.721

1.219

2.061

732

994

35,8%

Balança Financeira

13.062

13.313

15.022

1.646

4.612

180,2%

1.463

3.455

-428

93

614

560,2%

De Portugal no exterior

-1.697

-5.557

-4.542

-2.225

-941

-57,7%

Do exterior em Portugal

3.160

9.011

4.115

2.318

1.555

-32,9%

Investimento Directo

Investimento de Carteira

-1.191

2.600

9.404

-4.491

1.653

s.s.

-15.975

-7.866

-8.871

-3.937

274

s.s.

Passivos

14.784

10.466

18.276

-554

1.379

s.s.

Outro Investimento

11.524

5.559

4.651

6.046

2.041

-66,2%

-845

-13.663

-11.280

1.560

-1.642

s.s.

12.369

19.221

15.931

4.486

3.683

-17,9%

Activos

Activos
Passivos
Derivados Financeiros

-164

-220

681

18

461

2461,1%

Activos de Reserva

1.431

1.919

713

-21

-158

652,4%

-1.041

1.318

-817

s.s.

Erros e Omissões
-644
1.149
dados provisórios expressos em milhões de euros (m.e.)
Fonte: Banco de Portugal

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

Os dados preliminares da Balança Corrente

relativos ao

primeiro

trimestre

evidenciaram um crescimento homólogo de quase 30% do saldo negativo (para 4789
m.e.), traduzindo o alargamento do défice das balanças de mercadorias e de
rendimentos (em 1045 e 380 m.e., respectivamente). A melhoria das balanças de serviços e
transferências correntes evitou uma deterioração mais acentuada do saldo corrente (subida
dos excedentes em 232 e 100 m.e.).

Na Balança de Capital, o saldo positivo aumentou perto de 36% em relação ao
primeiro trimestre de 2007, para 994 m.e., reflectindo a evolução das entradas líquidas de
fundos europeus.
O

défice

agregado

das

balanças

corrente

e

de

capital

situou-se

em

3795

m.e.,

correspondendo a um crescimento de 28% em termos homólogos (831 m.e.).
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Este aumento das necessidades de financiamento ficou reflectido na subida do
excedente da Balança Financeira (para 4612 m.e.), que correspondeu sobretudo à
recuperação do investimento de carteira. O saldo da rubrica passou de -4491 para 1653
m.e. e mais do que compensou a redução do excedente de “outro investimento” (em 4005
m.e.). O saldo de investimento directo também melhorou, embora de forma ligeira
(aumento do excedente em 521 m.e.), correspondendo à redução mais forte dos fluxos de
saída do que dos de entrada.
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Principais sítios da Internet consultados na elaboração do Relatório Mensal de Economia:

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

Economia Nacional:
www.bportugal.pt (Banco de Portugal)
http://europa.eu.int/comm/index_en.htm (Comissão Europeia)
www.cmvm.pt (Comissão de Mercados de Valores Mobiliários)
www.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.incentivos.qren.pt (Sistemas de incentivos – QREN)
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