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Destaque:
Economia Internacional
Relativamente às implicações políticas do aumento de preços dos bens alimentares
e do petróleo, o Conselho Europeu deixou claro que devem evitar-se as intervenções
fiscais e outras intervenções políticas geradoras de distorção (…) (pag.4)

(…) o PIB da zona do euro deverá abrandar de 2,7% em 2007 para 1,8% em 2008
(…) (pag.5)

A hipótese de subida das taxas de juro concretizou-se no início de Julho, com a taxa
principal de refinanciamento a passar de 4% para 4,25%. (pag.7)

Os dados mais recentes divulgados para a zona do euro apontam para uma nova
deterioração do desempenho industrial (…) (pag. 8)

Os indicadores avançados mais recentes (…) continuaram a sugerir um fraco
andamento da actividade económica [nos EUA] nos próximos meses. (pag.12)

O euro retomou a trajectória ascendente face ao dólar e à libra em Junho (…),
reflectindo a perspectiva de subida das taxas de referência do BCE (…) (pag.15)

Em Junho assistiu-se a uma desvalorização bastante acentuada dos principais
índices accionistas internacionais, encerrando um dos semestres mais negativos dos
últimos anos nas bolsas mundiais (…) (pag.16)

As cotações médias das matérias-primas mantiveram-se em queda no mês de
Junho, na maioria dos casos (…) (pag.18)

(…) o preço médio do barril de brent voltou a aumentar (…) (pag.18)
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Economia Nacional

As estimativas mais recentes do BdP apontam para que o PIB português cresça
1,2% em 2008 e 1,3% no ano seguinte. (pag.23)

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental à Assembleia da República (…) [concluiu]
que será difícil cumprir o objectivo de redução do défice estrutural para 0,5% do
PIB em 2010 se a reforma da Administração do Estado continuar a ser adiada.
(pag.25)

O Governo aprovou uma Proposta de Lei (…) que estabelece o regime jurídico das
Autoridades Metropolitanas de Transportes (AMT) de Lisboa e do Porto (…) (pag.29)

(…) não

foram

encontradas situações

ilícitas na formação

dos preços dos

combustíveis em Portugal (…) (pag.30)

Foi lançado o concurso público internacional para a concessão relativa às infraestruturas ferroviárias do troço Poceirão-Caia (…) (pag.30)

O Conselho de Ministros aprovou a Proposta de Lei que revê o Código do Trabalho.
(pag.31)

As taxas de juro do mercado monetário europeu voltaram a exibir uma tendência de
subida no mês de Junho (…) (pag.34)

Em Junho assistiu-se a uma quebra acentuada do principal índice accionista
nacional de referência (…) (pag.35)

Em Maio verificou-se uma acentuada quebra homóloga da produção industrial (…)
(pag.41)

No mês de Junho, o IPC registou um crescimento em cadeia de 0,5% face ao mês
precedente. A taxa de variação homóloga (tvh) subiu para 3,4% (…) (pag.46)

(…) as previsões da Comissão Europeia para Portugal indiciam que a moderação
salarial, combinada com o acréscimo da produtividade (…), poderá facilitar uma
melhoria da competitividade nacional. (pag.47)
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ECONOMIA INTERNACIONAL

1. União Europeia / Zona Euro
1.1. Envolvente

O Conselho Europeu reunido em Junho adiou para Outubro a discussão de soluções
para a situação criada pelo resultado do referendo irlandês ao Tratado de Lisboa.

Relativamente às implicações políticas do aumento de preços dos bens alimentares e do
petróleo, o Conselho Europeu admitiu a tomada de medidas de aplicação a curto
prazo e focalizadas para atenuar as consequências da subida dos preços para as
camadas mais desfavorecidas da população. Contudo, deixou claro que devem evitarse as intervenções fiscais e outras intervenções políticas geradoras de distorção,
pois impedem os agentes económicos de proceder aos ajustamentos necessários. A resposta
apontada para esta crise vai no sentido de pôr rapidamente em prática as políticas já
previstas para as alterações climáticas e a energia e reforçar os esforços com vista a
aumentar a eficiência energética e as economias de energia e diversificar o aprovisionamento
energético da UE.

A proposta do Presidente francês, Nicolas Sarkozy, de travar a subida dos preços do
petróleo através de uma redução do IVA, foi recusada pelos ministros das Finanças
da União Europeia, que reiteraram o compromisso assumido em 2005, de não reagirem à
subida dos preços dos combustíveis através de medidas de curto prazo, incluindo medidas
fiscais.

A Comissão Europeia apresentou uma Comunicação com a designação de “Small
Business Act” em que estabelece um conjunto de princípios para guiar a concepção e a
aplicação das políticas para as PME a nível da UE e dos Estados-Membros e prevê algumas
propostas legislativas: um novo regulamento de isenção por categoria em matéria de auxílios
estatais; um regulamento que prevê um estatuto para uma Sociedade Privada Europeia; uma
nova proposta relativa ao IVA que permite aos Estados-membros aplicar taxas reduzidas a
serviços fornecidos localmente, e uma alteração à directiva relativa aos atrasos de
pagamento, com vista a garantir que as PME são pagas pontualmente em todas as
transacções comerciais. A comunicação propõe ainda um conjunto de novas medidas políticas,
a nível da União Europeia e dos Estados-membros, destinadas às PME.
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O Conselho de Ministros da Área dos Assuntos Internos da UE chegou a um
consenso sobre a Directiva de Retorno, que defende a regulação da imigração ilegal. Já
em Julho, a Directiva obteve a aprovação por parte do Parlamento Europeu.

Previsões Económicas do BCE – Junho 2008
2007

2008

2009

IHCP

2,1

3,2-3,6

1,8-3,0

PIB real

2,7

1,5-2,1

1,0-2,0

Consumo Privado

1,6

1,1-1,5

0,9-2,1

Consumo Público

2,1

1,3-2,3

1,2-2,2

FBCF

4,7

1,3-3,5

-0,4- 2,8

Exportações

5,7

3,5-6,3

2,4-5,6

Importações

5,2

2,9-6,3

2,2-5,6

Taxas de variação anual, salvo indicação em contrário

De acordo com as mais recentes projecções macroeconómicas elaboradas por
especialistas do BCE (versão de Junho), o PIB da zona do euro deverá abrandar de
2,7% em 2007 para 1,8% em 2008 (ponto central do intervalo de previsão). Esta
projecção está em linha com o cenário de menor dinâmica económica explicado pela actual
crise financeira e pela possibilidade de ocorrência de recessão nos EUA que ensombraram os
níveis de confiança dos agentes económicos europeus. O BCE destacou ainda a resiliência das
economias dos países emergentes que têm vindo a suportar os efeitos da crise financeira
melhor que as economias mais maduras devido a uma vigorosa procura interna e graças aos
elevados preços de matérias-primas que alguns destes países produzem, usufruindo assim de
ganhos suplementares.
As actuais projecções representam uma revisão em baixa das expectativas expressas pelo
BCE em Março, reflectindo os efeitos maiores do que esperados quer da crise financeira quer
do prolongamento do movimento ascendente dos preços do petróleo e dos bens alimentares.
No entanto, o BCE espera que a actividade económica europeia comece a demonstrar sinais
mais positivos em 2009, beneficiando de melhoria económica dos seus principais parceiros
comerciais e da diluição da incerteza nos mercados financeiros.
O BCE espera ainda que o consumo privado europeu diminua o seu ritmo de crescimento para
1,3% em 2008, em grande parte devido à perda de poder de compra por parte das famílias
europeias decorrente da escalada dos preços dos bens alimentares e energéticos. O consumo
público, por sua vez, deverá crescer moderadamente nos próximos dois anos, em torno dos
1,8%. A FBCF também deverá apresentar um menor crescimento (sendo 2,4% o ponto
central do intervalo de previsão), reflectindo os efeitos do abrandamento económico e as
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maiores restrições e dificuldades no acesso ao crédito. O desempenho das exportações deverá
ser fortemente afectado pelo abrandamento da economia mundial no período em análise. O
BCE espera assim que as quotas de mercado europeias no comércio mundial diminuam
devido a uma maior concorrência das economias emergentes e a uma menor competitividadecusto europeia. Desta forma, o BCE espera que as exportações aumentem 4,9% em 2008,
um pouco acima das importações (4,6%). O BCE espera também que o do emprego diminua
o seu ritmo de crescimento no horizonte temporal da projecção, em consonância com o
cenário já descrito de menor crescimento económico. Não obstante, a taxa de desemprego
deverá manter-se praticamente inalterada nos próximos dois anos, em torno dos 7,2%.
Finalmente, o BCE explicou que o forte aumento da inflação é explicado pela escalada dos
preços das matérias-primas, devendo atingir os 3,4% em 2008 mas retomando, em 2009,
valores mais próximos da a média da última década.

1.2. Política Monetária

INDICADORES MONETÁRIOS E FINANCEIROS – ZONA EURO
07: III 07: IV 08: I 08: II Fev-08 Mar-08 Abr-08 Mai-08 Jun-08
Agregado Monetário M3

(1)

11,5

12,1

11,1

-

11,5

11,1

10,6

10,4

-

4,05

3,95

4,05

4,00

4,03

4,09

3,99

4,01

4,01

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

4,50

4,73

4,48

4,86

4,36

4,60

4,78

4,86

4,94

4,35

4,29

4,08

4,52

4,06

4,13

4,32

4,52

4,73

3,95

4,16

4,14

-

4,1

4,14

4,28

-

-

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

- Emprést. até 1 ano a empresas
5,76
6,00
5,89
5,84
5,91
6,03
Fonte: Banco Central Europeu; valores médios do período, em percentagem;
(1) Taxa de variação homóloga em média móvel de três meses, em percentagem. Valores corrigidos de todas as
detenções de instrumentos negociáveis por agentes residentes fora da área do euro.
(2) Obrigações com notação AAA.
(3) Taxas de juro para empréstimos até 1 milhão de euros.

No início de Junho, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as suas taxas de juro em
máximos de quase sete anos (4%, no caso da taxa mínima para as operações principais de
refinanciamento, o mesmo valor desde a última subida, há um ano atrás), mas alterou a
sinalização relativamente ao movimento futuro das taxas de juro, deixando em
aberto a possibilidade de uma subida na reunião subsequente.

Com efeito, das suas habituais análises económica e monetária, o BCE concluiu ter havido
um aumento dos riscos para a estabilidade de preços a médio prazo, esperando-se
que “a inflação medida pelo IHPC permaneça elevada durante um período mais
prolongado do que o previsto”. Segundo o BCE, os riscos ascendentes são confirmados
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pela continuação de um crescimento vigoroso da moeda e do crédito e pela ausência, até ao
momento, de restrições significativas à concessão de empréstimos bancários, ao mesmo
tempo que os fundamentais económicos da zona euro permanecem sólidos. Deste modo, a
autoridade monetária prometeu uma actuação atempada e firme para evitar a
concretização dos riscos ascendentes de inflação e efeitos de segunda ordem,
ancorando as expectativas de inflação em níveis compatíveis com a estabilidade de preços,
em conformidade com o seu mandato. Foi ainda referido que o Banco Central “está a
acompanhar muito atentamente todos os desenvolvimentos” e que se encontra “em
estado de alerta elevado”. A adição desta segunda expressão na sinalização da
política monetária reforçou as expectativas de um aumento das taxas de referência
em Julho, sobretudo tendo em conta a menor importância atribuída aos riscos
descendentes da actividade económica na comunicação do BCE, para o que contribuiu a
evolução acima do esperado do PIB da zona euro no primeiro trimestre (reflectida na subida
do limite inferior do intervalo de crescimento nas projecções do Eurosistema para 2008).

A hipótese de subida das taxas de juro concretizou-se no início de Julho, com a taxa
principal de refinanciamento a passar de 4% para 4,25%.

1.3. Economia Real

Os mais recentes dados do Eurostat referentes ao comércio internacional (não
ajustados de sazonalidade) da zona do euro, para Abril de 2008, apontam para um
superavit de 2,3 mil milhões de euros enquanto que no período homólogo do ano anterior
se tinha registado também um superavit mas de apenas 2 mil milhões de euros.
Considerando a UE na sua globalidade, no mesmo período de análise, registou-se um défice
comercial externo de cerca de 7,5 mil milhões de euros.
Comparando a evolução de Abril com a do mês anterior, as exportações da Zona
euro cresceram perto de 6,2% e as importações 3,6%.
Analisando os dados mais detalhados disponíveis até Março, verifica-se um aumento das
exportações para todos os mercados de destino da UE (excepto EUA e Japão), nestes
destacando-se o crescimento das transacções comerciais com a Rússia (25%) e com o Brasil
(20%). Em termos de importações, o maior crescimento em relação ao período homólogo do
ano ocorreu também com a Rússia (28%) mas também com a Noruega (22%)
Finalmente em termos de produtos, comparando com o período homólogo do ano passado,
destaque-se que tanto as exportações como as importações de bens energéticos aumentaram
substancialmente (39% e 41% respectivamente) fazendo com que o défice comercial
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energético aumentasse perto de 33% face ao mesmo período do ano anterior, para 88 mil
milhões de euros.

Os dados mais recentes divulgados para a zona do euro apontam para uma nova
deterioração do desempenho industrial, desta vez apresentando a maior quebra de
toda a série estatística actual. Do lado da procura, a informação disponível relativa ao mês
de Maio sugere uma recuperação, ainda que muito ligeira, do dinamismo da despesa
das famílias em bens de consumo, após dois meses de quebras consecutivas.

Segundo dados provisórios do Eurostat (corrigidos de sazonalidade), o índice de
produção industrial da zona do euro recuou perto de 1,9% em Maio, depois de ter
apresentado um crescimento de 1% no mês anterior. Como reflexo da evolução em cadeia, a
tvh do índice diminuiu 4,6 p.p. para -0,6% no quinto mês de 2008.
Realce-se que o desempenho negativo do indicador, no mês de Maio, foi comum a todas as
suas componentes, exceptuando a referente à dos bens de capital que apresentaram uma
crescimento de 2,2%.A componente dos bens de consumo duradouros foi a mais penalizada,
apresentando uma tvh de -5,2%.
Ao nível dos maiores Estados-membros, saliente-se o forte abrandamento da produção
industrial na Alemanha (de uma tvh de 5,5% para 0,9%) mas mantendo-se ainda com uma
evolução positiva. Pelo contrário, registou-se um regresso às quebras na produção industrial
em Itália (-4,1%) assim como em França (-1,9%) e Espanha (-5,5%). Fora da zona do euro,
a produção industrial do Reino Unido também recuou, passando de uma tvh de 0,3% no mês
antecedente para -2,2% no mês de Maio.

Relativamente aos indicadores de procura interna final, os dados do Eurostat
mostram que o índice de volume de negócios do comércio a retalho da zona do euro
recuperou 1,2% em termos reais, no mês de Maio, o que compara com a quebra de
0,6% do mês anterior (dados corrigidos de sazonalidade). Reflectindo aquela evolução em
cadeia, o indicador apresentou uma tvh de 1,2% em Maio, contrariando a quebra de 3%
registada no mês precedente
Ao nível dos maiores Estados-membros, destaca-se o desagravamento verificado na Alemanha
(tvh de -0,3%, face a -4,8% em Abril). Registe-se, ainda, a agudização do índice de comércio
a retalho em Espanha (de uma tvh de -3,4% passou para -5,1%). Em relação a Itália e França
não foram disponibilizados quaisquer dados para o mês em análise. Fora da zona do euro,
observou-se um intenso crescimento do comércio a retalho no Reino Unido (de 2,4% para
7,2%), após três meses sucessivos de abrandamento.
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A taxa de variação homóloga do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor
(IHPC) da zona do euro fixou-se em 3,7%, em Maio, o que se apresenta como um
aumento de 0,4 p.p. face ao mês anterior.
O reforço da taxa de inflação homóloga em Maio é explicado pelo maior crescimento tanto da
componente mais errática

como também

da inflação subjacente, apesar de alguns

movimentos contraditórios em algumas das suas rubricas. O andamento da componente mais
instável da inflação foi determinado pelo reforço do ritmo de crescimento quer dos preços dos
bens alimentares não transformados (progrediu de uma tvh de 3,1% para 3,9%) quer dos
produtos energéticos (passou de uma tvh de 10,8% para 13,7%). Já a ligeira subida da
medida de inflação subjacente para 2,5% (0,1 p.p. acima do mês anterior) resultou do maior
ritmo de crescimento nos preços dos serviços (2,5% e 0,2 p.p. acima do mês precedente) que
mais que compensou os menores crescimentos das restantes componentes face ao período
anterior. Os produtos alimentares transformados passaram de uma tvh 7% para 6,9%,
enquanto que os bens industriais não energéticos cresceram 0,7% face ao período homólogo
do ano anterior, também marginalmente abaixo do verificado em Abril.
Os países da zona do euro com tvh do IHPC mais elevadas em Maio foram a Eslovénia (6,2%),
a Bélgica (5,1%) e a Grécia (4,9%). Por outro lado, os valores mais baixos foram observados
na Holanda (2,1%), Portugal (2,8%) e Alemanha (3,1%).

De acordo com dados do Eurostat (ajustados de sazonalidade), a taxa de
desemprego da zona do euro manteve-se novamente estável em 7,2% no mês de
Maio, à semelhança do que ocorreu nos seis meses anteriores. O valor de Abril ficou 0,3 p.p.
abaixo do nível observado no mês homólogo de 2007. Considerando o cômputo geral da
UE, a taxa de subiu ligeiramente para 6,8%, 0,1 p.p. acima do mínimo dos últimos
sete anos.
Os países da zona do euro (com dados disponíveis) com taxas de desemprego mais baixas
eram, em Março, a Holanda (2,9%), o Chipre (3,5%) e a Eslovénia (4,1%) e os países com
taxas mais altas eram a Espanha (9,9%), Grécia (7,8%) e Portugal (7,5%).

Os últimos resultados fornecidos pelos inquéritos aos consumidores e às empresas
(compilados pela Comissão Europeia) apontam para uma nova deterioração no indicador
do clima de confiança dos agentes económicos tanto da zona do euro como da UE.
No mês de Junho, este indicador recuou para os 94,9 pontos na zona euro, o mínimo desde
2005, permanecendo num patamar abaixo da sua média de longo prazo (valor de referência
100).
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O indicador de clima na UE apresentou uma evolução bastante semelhante ao seu homólogo
da zona euro, apresentando uma quebra generalizada em todos os índices sectoriais com a
excepção do dos serviços
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 quebra substancial no indicador de
clima económico na Espanha (6,2 pontos) e a quebras menos intensas mas ainda assim
consideráveis em França, Itália e Alemanha.
Fora da Zona Euro, verificou-se uma melhoria no indicador de sentimento no Reino Unido mas
ainda mantendo-se em valores abaixo da sua média de longo prazo.

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

A Reserva Federal manteve a sua principal taxa de juro directora em Julho, após
uma redução acumulada de 2,25 p.p. desde o início do ano, para um mínimo desde
Novembro de 2004. No comunicado da decisão, o Banco Central referiu que a
actividade económica continuou a aumentar, graças à firmeza do consumo privado
(isto apesar da progressão do desemprego), mas poderá enfraquecer nos próximo
trimestres devido ao aperto das condições de crédito, à correcção no mercado residencial e
à subida dos preços da energia e matérias-primas. Apesar de tudo, os riscos para o
crescimento económico parecem ter-se atenuado um pouco, no entender do Comité de
Política Monetária (reflectindo, nomeadamente, a descida das taxas de juro directoras),
enquanto os de inflação acrescida aumentaram, com a progressão continuada dos
preços da energia e matérias-primas a repercutir-se numa subida das expectativas de
inflação, tornando mais incerta a perspectiva de abrandamento dos preços a partir da
segunda metade do ano.
Não obstante a maior preocupação com os preços, o comunicado da decisão deu a
entender que o balanço dos riscos de inflação e crescimento continua equilibrado,
apontando para a manutenção das taxas directoras nas próximas reuniões.

No início do mês, durante uma conferência, o Presidente da Reserva Federal, Ben
Bernanke,

mostrou-se

também

preocupado

com

o

impacto

inflacionista

da

depreciação do dólar, tendo revelado que “a Reserva Federal e o Tesouro estão
particularmente atentos à evolução do mercado cambial”. Um dia antes, o Secretário
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do Tesouro, Henry Paulson, reiterou a política de “dólar forte” da Administração norteamericana, com base no fortalecimento dos fundamentais de longo prazo da economia, tendo
ainda referido que faltam vários meses para terminar a turbulência nos mercados
financeiros. Já no final de Junho, Paulson insistiu na importância de um “dólar forte” para a
economia dos Estados Unidos.
Parece, assim, que os riscos de inflação associados à descida do dólar estarão já a
superar os benefícios em termos de competitividade-preço, levando a uma alteração
de postura por parte das autoridades norte-americanas (em particular da Reserva
Federal), que até aqui não haviam manifestado grande inquietação com a evolução cambial,
apoiando implicitamente a depreciação da moeda.

De acordo com dados da Reserva Federal, a riqueza das famílias reduziu-se ao ritmo
mais forte dos últimos cinco anos no primeiro trimestre do ano (descida de 1,7 biliões
de dólares face ao trimestre anterior), em reflexo da desvalorização das casas e do mercado
accionista, tendo-se verificado ao mesmo tempo um abrandamento do crédito
contraído.

Depois de vários meses de negociação entre os partidos Democrata e Republicano, o Senado
aprovou uma verba adicional de 162 mil milhões de dólares para financiar a
presença militar no Iraque. Para conseguir aprovar a verba solicitada ao Congresso,
a Administração Bush teve de fazer algumas cedências ao Partido Democrata em
termos de benefícios para os veteranos e os desempregados, o que se traduziu num
esforço orçamental suplementar.

2.2. Economia Real

Os dados mais recentes do índice de preços no consumidor mostraram uma subida
da taxa de inflação homóloga para o máximo desde 1991 no mês de Junho (5%, mais
0,8 p.p. do que em Maio), em resultado da aceleração dos preços de energia e
alimentação. A taxa de inflação subjacente, que exclui as duas componentes, também
aumentou, embora de forma ligeira (0,1 p.p., para 2,4%).

Em Maio verificou-se uma subida mensal mais forte do consumo das famílias (0,4%,
em termos reais, mais 0,2 p.p. que no mês precedente), para o que contribuiu a forte
aceleração do rendimento disponível (variação real em cadeia de 5,3%, após 0,1% em
Abril) com o início do reembolso de impostos aprovado em Janeiro, no âmbito das
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medidas de estímulo económico. A maior dinâmica do rendimento disponível traduziuse numa recuperação vincada da taxa de poupança das famílias, que se situou em 5%
(mais 4,6 p.p. que em Abril). Em variação homóloga, o crescimento do consumo privado
passou de 1,9%, em Abril, para 2,2% em Maio.

Em termos de contas externas, a informação mais recente evidenciou uma subida do
défice da Balança Corrente no primeiro trimestre (9,1 mil milhões de dólares, m.m.d.,
para 176,4 m.m.d.) com origem nas principais componentes, à excepção da balança de
serviços, cujo saldo positivo verificou um reforço ligeiro. A balança de rendimentos foi a
que mais contribuiu para a deterioração do saldo externo (redução do excedente em
6,6 m.m.d.), seguida pelas balanças de mercadorias e de transferências correntes, que
registaram acréscimos de 2,1 e 1,4 m.m.d. nos respectivos saldos deficitários.

A informação sectorial disponível revelou-se desfavorável, com a evolução negativa
na construção a estender-se aos serviços e indústria:
- o índice de produção industrial registou uma quebra homóloga de 0,1% em Maio, após
vários meses em abrandamento;
- em Junho, o indicador compósito ISM para os serviços recuou abaixo dos 50 pontos pela
primeira vez em três meses, sinalizando uma retracção da actividade no sector;
- as despesas de construção apresentaram uma quebra homóloga de 5% em Abril, em termos
nominais, o que traduz um desagravamento face ao mês anterior, em que a descida foi de
6,1%. A evolução traduziu a atenuação das perdas no mercado residencial, tendo prosseguido
o abrandamento no mercado não residencial.

A taxa de desemprego dos Estados Unidos manteve-se num máximo de quase
quatro anos em Junho (5,5%), de acordo com o Departamento do Trabalho. No inquérito
às empresas, os dados revistos mostraram a quinta descida consecutiva do emprego
no sector não agrícola (62 mil postos de trabalho), com origem na indústria e na
construção, tendo-se verificado uma estabilização nos serviços.

Os

indicadores

avançados

mais

recentes,

do

instituto

Conference

Board,

continuaram a sugerir um fraco andamento da actividade económica nos próximos
meses. Em Maio, o índice de indicadores avançados aumentou pelo segundo mês seguido,
embora de forma ligeira, após uma descida quase ininterrupta desde meados de 2007. Já em
Junho, o índice de confiança dos consumidores voltou a recuar, renovando mínimos de 15
anos. Apesar de tudo, o pessimismo dos consumidores poderá ser contrariado pelo
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aumento do rendimento disponível em virtude das deduções fiscais, como se viu nos
dados do consumo em Maio.

3. Japão
3.1. Envolvente Política, Social e Económica

Em Junho, durante a Cimeira do G8 realizada no Japão, o primeiro-ministro Yasuo
Fukuda anunciou que o Governo irá lançar um sistema de negociação de direitos de
emissões de carbono para a indústria a partir do Outono, tendo ainda estabelecido
uma meta de redução das emissões de gases com efeito de estufa entre 60% a 80%
até 2050, mais exigente do que a proposta apresentada para as emissões a nível mundial
(50%).

No mesmo mês, a OCDE considerou que a economia japonesa conseguirá evitar uma
recessão devido à maior robustez da procura interna, em face da recuperação do
investimento residencial e da progressão dos salários. Segundo a organização, a
economia conseguirá suster a expansão em 2008, apesar do abrandamento económico
(sobretudo na rubrica de procura externa, afectada pela conjuntura internacional menos
favorável e pela apreciação acumulada do iene face ao dólar), e aumentar o ritmo de
crescimento em 2009.

3.2. Economia Real

No último relatório mensal de conjuntura do Banco do Japão, referente a Julho, o
Banco do Japão considerou que a actividade económica está a desacelerar de forma
mais vincada, com a subida dos preços da energia e matérias-primas a afectar o
investimento empresarial e o consumo das famílias.

O crescimento em cadeia do PIB nipónico no primeiro trimestre foi revisto de 0,8%
para 1%, reflectindo sobretudo a alteração favorável nos dados do investimento não
residencial que, em lugar de uma quebra de 0,9%, subiu 0,2%.

Em Maio verificou-se uma subida da taxa de inflação homóloga no Japão para um
dos níveis mais elevados dos últimos anos (1,3%, mais 0,5 p.p. que em Abril, valores
aferidos através do índice de preços no consumidor), em resultado da progressão mais
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forte das componentes de alimentação e energia. O índice subjacente, que exclui as
rubricas referidas, continuou a registar uma quebra de 0,1%.

As despesas de consumo das famílias evidenciaram uma quebra mais acentuada em
Maio, tanto em variação mensal (0,9%, face a 0,7% no mês anterior, em termos reais),
como em comparação homóloga (3,2%, após 2,7%), depois de uma evolução positiva
no primeiro trimestre (variação de 0,7%, em ambos os casos).

Em Maio voltou a observar-se uma taxa de desemprego de 4%, que constitui o valor
mais elevado em sete meses, situando-se 0,4 p.p. acima do mínimo de nove anos atingido
em Julho do ano passado.
A informação mais recente dos indicadores avançados sugere um abrandamento
marcado da actividade económica nos próximos meses. O inquérito de confiança
empresarial Tankan referente ao segundo trimestre revelou a descida mais forte dos últimos
quatro anos nas condições de negócios das grandes empresas industriais, em consequência
da subida dos custos com matérias-primas e o recuo da procura de automóveis e aparelhos
electrónicos. Em Junho, o índice de confiança dos consumidores atingiu o valor mínimo
da série (iniciada em 1982) devido à descida de todas as componentes, em particular das
relativas ao emprego e à disponibilidade para a compra de bens duradouros.
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 Junho
Dólares por

Libras por

Ienes por

Libras por

Ienes por

Euro

Euro

Euro

Dólar

Dólar

Sexta, 2

1,552

0,792

162,640

0,510

104,787

Segunda, 5

1,560

0,797

165,750

0,511

106,270

Sexta, 9

1,578

0,797

166,760

0,505

105,651

Segunda, 12

1,534

0,788

166,050

0,514

108,275

Sexta, 16

1,546

0,787

167,260

0,509

108,196

Segunda, 19

1,561

0,790

167,830

0,506

107,514

Sexta, 23

1,552

0,792

167,460

0,510

107,893

Segunda, 26

1,575

0,792

167,080

0,503

106,096

Sexta, 30

1,576

0,792

166,440

0,503

105,582

Variação (1)

1,65%

0,80%

1,65%

-0,84%

0,00%

(1) Variação registada entre a última cotação do mês em análise e a última cotação do mês anterior
Nota: cálculo com base no ´fixing’ do Banco Central Europeu
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O euro retomou a trajectória ascendente face ao dólar e à libra em Junho (após dois
meses de correcção em baixa), reflectindo a perspectiva de subida das taxas de
referência do BCE e de manutenção nos EUA e Reino Unido. O dólar acabou por recuar
também face à libra e estabilizou na cotação com o iene, não obstante o interesse
manifestado ao longo do mês pelas autoridades norte-americanas na apreciação da
moeda, devido aos receios de inflação.
A variação das principais taxas de câmbio no conjunto do mês foi a seguinte: apreciação do
euro em relação ao dólar, ao iene e à libra (1,65%, nos dois primeiros casos, e 0,8% no
terceiro) e da divisa inglesa face ao dólar (0,84%); a cotação dólar/euro permaneceu
praticamente inalterada em comparação de final de mês.
No câmbio com o dólar, a moeda europeia chegou a valorizar-se para um máximo
mensal de 1,578 dólares por euro no dia 9, mas recuou logo depois com a indicação
do final do ciclo de descida das taxas directoras da Reserva Federal. Após a
manutenção dos referenciais da Reserva Federal, a divisa europeia apreciou até 1,576
dólares por euro na última sessão de Junho, representando uma subida de 7,1% no
cômputo do primeiro semestre.
A sinalização da Reserva Federal conduziu a uma depreciação do iene face ao dólar,
tendo depois recuperado o valor perdido na segunda metade do mês com a redução
dos movimentos de carry trade, em que o iene é usado como moeda de financiamento,
devido à desvalorização dos mercados accionistas. No câmbio com o euro, o iene
depreciou-se de forma quase ininterrupta ao longo do mês. A evolução no conjunto
do semestre saldou-se por uma apreciação de 5,8% face ao dólar e um recuo de
0,92% na cotação com o euro.
No Reino Unido, os sinais de deterioração da actividade económica determinaram
uma descida da libra face ao euro e ao dólar na primeira parte do mês, mas o
movimento inverteu-se com os receios de inflação e a possibilidade de um aumento
das taxas de referência do Banco de Inglaterra. A divisa inglesa acabou por se apreciar
face ao dólar no conjunto do mês, mas não recuperou totalmente no câmbio com o euro. O
saldo do primeiro semestre foi negativo em ambos os câmbios, com a libra a
depreciar-se 8% face ao euro e 0,9% em relação ao dólar.
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4.2. Mercados Bolsistas Internacionais
Em Junho assistiu-se a uma desvalorização bastante acentuada dos principais
índices accionistas internacionais, encerrando um dos semestres mais negativos dos
últimos anos nas bolsas mundiais, marcado pela crise financeira internacional e pela
pressão inflacionista associada à subida dos preços das matérias-primas. No decurso do
mês, os índices reagiram em baixa ao aumento do preço do petróleo para máximos
históricos e à perspectiva de perdas acrescidas no sector financeiro, que se
desvalorizou de forma significativa, a par do sector automóvel, afectado pela deterioração das
perspectivas de consumo.
Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones Industrials registou uma quebra mensal de
10,2%, atingindo um mínimo desde Setembro de 2006. A descida no índice tecnológico
Nasdaq não foi muito inferior (9,2%), num mês em que as empresas do sector foram
penalizadas pela divulgação de resultados menos favoráveis. No conjunto do semestre, os
dois índices recuaram 14,4% e 13,6%, respectivamente.
A yield a 10 anos das obrigações do Tesouro dos Estados Unidos praticamente não
se alterou entre o início e o final do mês (3,98% e 3,99%, respectivamente), mas
chegou a aumentar para o máximo desde Dezembro do ano passado (4,27%) devido
aos receios de inflação e à indicação do fim do ciclo de descidas das taxas de referência da
Reserva Federal, tendo depois corrigido em baixa com o ressurgimento das preocupações em
torno da crise financeira internacional.

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

14300

Índice (em pontos)

13800
13058,2

13300
12800
12300
12050,41
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11740,15
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10300

Data
Nota: gráfico elaborado a partir das cotações do índice no fecho de cada sessão, e não de forma contínua
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Os dois principais mercados accionistas europeus evidenciaram perdas significativas
em Junho, com destaque para as quebras nos sectores do retalho e da banca. Na
Alemanha, o índice de referência Dax Xetra recuou quase 10% no conjunto do mês e
o dobro no semestre, para o que contribuiu a política monetária restritiva do BCE e a
evolução económica menos favorável. O índice inglês Fse-100 registou perdas inferiores,
tanto em Junho como em variação acumulada no ano (7,1% e 12,9%, respectivamente).

Alemanha e Reino Unido
Alemanha
índice Dax Xetra
8200

Índice (em pontos)

7800
7400
7000
6600
6200
Reino Unido
índice Footsie 100
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Nota: gráfico elaborado a partir das cotações do índice no fecho de cada sessão, e não de forma contínua

O índice accionista japonês Nikkei-225 verificou descidas de 6% em Junho e de
11,9% no conjunto do semestre, que ficou marcado pela apreciação do iene face ao dólar
e pelos receios de uma recessão nos Estados Unidos.
4.3. Mercados de Matérias-Primas

Brent (Mar do Norte)
Algodão

2006

2007

1T 08

2T 08

Mai-08

Jun-08

65,4

72,7

96,7

122,4

123,9

133,0

58

63

76

75

74

77

Alumínio (99,7% pureza)

2573

2640

2751

2948

2908

2968

Cobre

6731

7132

7818

8454

8356

8292

Chumbo

1288

2579

2908

2304

2216

1861

24126

37136

28978

25666

25657

22563

Estanho

8755

14495

17793

22544

23854

22133

Zinco

3266

3250

2444

2121

2178

1906

Níquel

Minério de Ferro (Fe) (1)
77
85
141
141
141
Fonte: Fundo Monetário Internacional
Cotações Spot; média das cotações diárias, excepto no caso do algodão (média das cotações semanais).
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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.

As cotações médias das matérias-primas mantiveram-se em queda no mês de
Junho, na maioria dos casos, traduzindo sobretudo os receios de abrandamento
económico a nível mundial após a Reserva Federal ter sinalizado o final do ciclo de descida
das taxas de juro nos EUA devido à progressão da inflação.

Em sentido contrário, o preço médio do barril de brent voltou a aumentar (7,3% face a
Maio, para um máximo histórico de 133 dólares por barril) devido à depreciação do
dólar, às perturbações da oferta na Nigéria (insuficientemente compensadas pela subida
anunciada da produção da Arábia Saudita), e à tensão entre Israel e o Irão. A meio do
mês, o preço do petróleo avançou mais de 3% numa só sessão após o presidente da
OPEP ter afirmado que a matéria-prima pode chegar aos 170 dólares por barril já
este verão e a Líbia ter ameaçado reduzir a produção.
No conjunto do semestre, a cotação média do brent aumentou 45,4% (comparação
entre os valores médios de Junho e Dezembro). O movimento de subida parece resultar,
para além da depreciação do dólar, da pressão especulativa motivada pela falta de
alternativas de investimento, dos problemas de oferta em alguns produtores importantes
(como a Nigéria), e da procura mais elevada nos países emergentes.

Em Junho verificou-se uma recuperação da cotação média do algodão (aumento de
4,1%, para 77 cêntimos de dólar por libra de peso, após dois meses em queda),
acompanhando o movimento de depreciação do dólar. O saldo do semestre revelouse também positivo neste caso (subida de 10% de Dezembro a Junho).

No que se refere aos metais analisados, apenas o alumínio evidenciou um aumento
do preço médio no mês de Junho (2,1%). As descidas foram particularmente
acentuadas nos casos do chumbo (16%), do zinco (12,5%) e do níquel (12,1%), em
reacção à subida dos stocks, contribuindo para o recuo no conjunto do semestre
(28,9%, 19,9% e 13,4%, respectivamente). As cotações médias do estanho e do cobre
registaram quebras de 7,2% e de 0,8% em variação mensal, reduzindo para 36,2% e 25% o
ganho acumulado no ano.
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4.4. Comércio Internacional / Organização Mundial do Comércio (OMC)
O conjunto das oito maiores economias do Mundo, vulgarmente conhecido por G8, na
sua mais recente cimeira, sublinhou a necessidade de promoção do comércio
internacional,

garantindo

que

não

voltará

a

seguir

políticas

comerciais

proteccionistas nem impor restrições a nível do investimento internacional. Com
efeito, o G8 demonstrou grande preocupação sobre o desfecho da negociação da Ronda de
Doha, sublinhando que um acordo geral equilibrado e justo seria essencial para a garantia de
paz mundial assim como condição necessária para assegurar maiores possibilidades de
crescimento e desenvolvimento económico a todos os países envolvidos no processo. O G8
apelou também às economias emergentes (especialmente à China) para ajustarem as suas
taxas de câmbio de uma forma mais flexível

de forma a

evitarem desequilíbrios

potencialmente perigosos para a economia mundial.
Peter Mandelson, comissário para o Comércio da União Europeia, alertou também para
as consequências trágicas para a economia mundial que um falhanço na negociação
da fase final da Ronda de Doha provocaria.

A CE reconheceu que o ressurgimento da Rússia como potência económica mundial
implica

a

necessidade

de

estabelecer

uma

nova

forma

de

interacção

e

relacionamento entre ambas as regiões, estando em estudo uma nova plataforma de
entendimento que tem como referência o recente Mecanismo Prioritário de Diálogo
para o Comércio e Economia com a China. A UE justificou a importância estratégica da
discussão bilateral com a Rússia pelos variados interesses comuns tais como a segurança
regional, as crescentes trocas comerciais entre ambas as potências económicas e a intensa
relevância energética da Rússia no contexto europeu.

Um estudo conjunto da ONU e do Banco Mundial estabelece uma relação de
causalidade

entre

continentalidade

e

fracos

níveis

de

desenvolvimento.

Os

especialistas responsáveis pelo estudo afirmam que a desvantagem geográfica de estar longe
da costa marítima é responsável por uma maior morosidade e custos na entrada e saída de
bens, não sendo assim surpreendente que mais de 60% dos países numa posição totalmente
continental se encontrem numa situação de subdesenvolvimento.
Ambas as instituições defendem então que os países que estejam nestas condições deveriam
ter um estatuto especial, quer em termos de tarifas às importações, quer em apoios
internacionais

à

criação

de

melhores

infra-estruturas

internas

de

transporte

e

de

comunicação.
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4.5. Organizações Económicas Internacionais

A Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico (OCDE) apresentou
o seu relatório "Perspectivas de Emprego", que aponta para o aumento do
desemprego nos próximos dois anos entre os seus 23 países membros. O relatório
espera um “abrandamento do crescimento do emprego este ano e em 2009” em linha com a
menor vitalidade económica, antecipando uma progressão de apenas 0,7% contra uma média
de 1,1% no período de 1995-2005. Em 2007, a taxa de desemprego na zona da OCDE foi de
5,6%, o valor mais baixo desde 1980. No entanto, a tendência de baixa do desemprego
observada nos últimos anos irá inverter-se devido a uma fraqueza económica cíclica.
A OCDE considera assim que os maiores desafios que as economias desenvolvidas enfrentam
são, em termos do mercado de trabalho, a manutenção do crescimento do emprego e a
promoção da melhoria dos níveis de vida dos trabalhadores no actual contexto económico e
de envelhecimento da população.

Realizou-se, em Roma, uma reunião da Organização para a Agricultura e Alimentação
(FAO) na qual se tentou, sem grande sucesso, conseguir um consenso sobre as
linhas de orientação para a produção de biocombustíveis. Os EUA e o Brasil
apresentaram-se

como

os mais acérrimos

defensores do

estímulo de produção de

biocombustíveis contra uma grande maioria de países que defendem que essa produção
encarece

os

preços

dos

bens

alimentares.

A

recente

crise

alimentar

já

provocou

manifestações e distúrbios em diversos países, reforçando as pressões inflacionistas
praticamente em todo mundo, além de lançar o espectro da fome sobre milhões de pessoas.
Os representantes da ONU aproveitaram a ocasião para voltar a pedir ajuda internacional
para o desenvolvimento da produção agrícola dos países em vias de desenvolvimento e
apelaram também à eliminação dos subsídios à exportação agrícola e à remoção das barreiras
comerciais a este tipos de bens nos países mais desenvolvidos.

A cimeira do G8, realizada no Japão em Julho, serviu para que as grandes potências
económicas mundiais debatessem formas de combate coordenadas aos problemas
que, actualmente, afectam a economia internacional. A propósito das recentes pressões
inflacionistas, os dirigentes dos países participantes fizeram um apelo aos países produtores
de petróleo para que estes aumentem a sua capacidade de refinação e produção, de forma a
impedir uma maior escalada do preço destes bens no mercado mundial e maiores efeitos
negativos no crescimento das economias e no bem-estar das populações. Não obstante o
apelo à ampliação da oferta de petróleo nos mercados internacionais, os dirigentes do G8
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reconheceram a urgência de esforços suplementares quer na adopção de políticas de maior
eficiência energética, quer na promoção da utilização de energias alternativas.
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ECONOMIA NACIONAL

1. Envolvente Política, Social e Económica
Economic Survey 2008 – Portugal – OCDE
De acordo com a OCDE, após um período convergência substancial da economia portuguesa
face aos restantes membros da OCDE, até ao ano 2000, verificou-se um período de reduzido
crescimento. Após esse período de desempenho económico sofrível, nos últimos dois anos, o
crescimento do produto recuperou, chegando a crescer 1,9% em 2007. No entanto, o
crescimento económico português indicia sinais de abrandamento já em 2008 e com
possíveis efeitos em 2009 devido ao contexto macroeconómico mundial mais
vulnerável e a condições mais restritas no acesso ao crédito. A OCDE realça ainda que
o crescimento potencial da economia portuguesa (1,5%) é demasiadamente baixo para
permitir o relançamento do processo de convergência a médio prazo.
A OCDE considera que, no contexto actual, a economia portuguesa enfrenta uma
situação

particularmente

complexa

envolvendo

três

grandes

desafios/oportunidades. Em primeiro lugar, Portugal deve prosseguir com o processo
de consolidação orçamental de médio e longo prazo, mantendo os esforços de
contenção

da

despesa

pública,

independentemente

do

abrandamento

económico,

e

procurando reforçar a eficiência do sector público e da máquina fiscal. Nesse sentido, a
OCDE recomendou que o Governo complete totalmente a reforma da Administração
Pública (para o que é essencial a implementação e aceitação do novo modelo de gestão de
recursos humanos, sobretudo nas vertentes da avaliação de desempenho e mobilidade),
melhore o desempenho das empresas públicas, continue as reformas do Sistema
Nacional de Saúde, e controle a sustentabilidade do sistema de pensões, avaliando a
eventual necessidade de medidas adicionais. O enquadramento orçamental também terá de
ser melhorado, segundo a OCDE, que destacou a importância de definir um limite
plurianual de despesa, fácil de entender e monitorizar, além de adaptável ao ciclo
económico, conjugado com a adopção de pressupostos orçamentais prudentes, em
particular os referentes ao crescimento económico. Na área do investimento público, a
OCDE defendeu que os novos projectos do TGV e do aeroporto de Lisboa devem ser
baseados em análises custo-benefício transparentes e utilizados para promover a
concorrência.
A OCDE destacou ainda as inúmeras possibilidades oferecidas pela globalização pelo facto de
Portugal ser uma economia aberta e integrada na UE. Com esse objectivo em mente, a OCDE
sugere que Portugal deve criar condições para ter um mercado interno no qual a
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entrada/saída de

novas

empresas

seja facilitada e

onde

a competitividade

empresarial seja promovida em conjugação da promoção da inovação tecnológica.
Finalmente, a OCDE sublinhou ainda a importância vital de aumentar a flexibilidade
do

mercado

de

trabalho

e

a

necessidade

de

reforço

das

competências

e

qualificações dos trabalhadores.
Este estudo defende a ideia que só uma bem sucedida abordagem a estas questões é que
permitirá a Portugal aumentar o seu produto potencial e consequentemente voltar a convergir
com os seus pares da OCDE.

Projecções macroeconómicas

Projecções Macroeconómicas de Verão 2008 – Banco de Portugal
2007

2008 (P)

2009 (P)

Consumo Privado

1,5

1,3

0,7

Consumo Público

-0,1

-0,2

0,0

FBCF

3,2

1,0

1,2

Procura Interna

1,7

1,0

0,7

Exportações

7,7

4,4

4,0

Importações

6,1

3,3

2,1

PIB

1,9

1,2

1,3

Procura Interna

1,8

1,0

0,8

Exportações Liquidas

0,0

0,1

0,5

B. Corrente e de Capital (% do PIB)

-8,6

-10,6

-11,1

IHPC

2,4

3,0

2,5

Contributo para PIB (p.p.)

Taxas de variação homóloga, em percentagem, salvo indicação em contrário; P – previsão.

No seu Boletim Económico de Verão 2008, o Banco de Portugal apresentou as suas mais
recentes perspectivas para a economia portuguesa, que apontam para uma
deterioração

da

actividade

económica

nacional,

compatível

com

o

cenário

internacional de turbulência financeira e de abrandamento económico generalizado.
As estimativas mais recentes do BdP apontam para que o PIB português cresça
1,2% em 2008 e 1,3% no ano seguinte. Estas projecções representam uma revisão em
baixa face às previsões de Inverno de 0,8 p.p. para o crescimento do PIB de 2008 e de 1 p.p.
para 2009. Com efeito, a combinação de choques externos, nomeadamente do abrandamento
económico da maioria dos seus parceiros comerciais, a turbulência e incerteza patente
actualmente nos mercados financeiros internacionais e a escalada dos preços das matériasprimas (com particular destaque para o do petróleo), teve um grande impacto numa pequena
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economia aberta, fortemente integrada e dependente do exterior como Portugal. Os choques
externos condicionarão, assim, de forma substancial a procura dirigida à economia
portuguesa e as decisões dos agentes económicos nacionais quer em termos de consumo
quer de investimento.
No

horizonte

previsional,

espera-se

que

o

abrandamento

económico

seja

consubstanciado numa redução de crescimento de todas as componentes da procura
global. A procura interna, componente com maior contributo para o crescimento em 2007,
deverá abrandar perto de 0,7 p.p., reduzindo a sua tvh para 1% e o seu contributo para o
crescimento para 1 p.p.. O abrandamento significativo da procura interna é um dos aspectos
mais importantes desta projecção, que reflecte, em grande medida, os constrangimentos que
os agentes económicos nacionais actualmente enfrentam. O consumo privado deverá
crescer de forma relativamente moderada (1,3% em 2008 e 0,7% em 2009), mas,
ainda assim, acima do crescimento do rendimento globalmente disponível, o que
deverá conduzir que a taxa de poupança das famílias se situe em níveis ainda
inferiores aos de 2007. A FBCF registou um crescimento de 3,2% em 2007, interrompendo
um ciclo de quebra em termos acumulados de 13% no período 2002-2006, contribuindo
significativamente para o crescimento nacional no ano passado. Para o ano corrente e para
o

próximo,

o

Banco

de

Portugal

espera

que

a

FBCF

cresça

1%

e

1,2%

respectivamente, acusando as actuais condições de financiamento mais restritivas, a
necessidade dos particulares assegurarem o serviço da dívida já anteriormente contraída e o
ambiente generalizado de incerteza, onde ainda existem graves riscos no sentido da baixa, o
que condiciona a acção dos empresários e os seus planos de investimento.
Adicionalmente, o BdP assume que o contributo do consumo e investimento público
sejam nulos.
A actual projecção do BdP prevê ainda uma desaceleração das exportações de bens
e serviços em 2008, e também, com menor intensidade, das importações. Esta
evolução terá como consequência a manutenção de um contributo residual da procura
externa líquida para o crescimento económico nacional em 2008.
A recuperação da actividade económica em 2007 teve subjacente um aumento moderado do
stock de capital mas sobretudo um aumento da produtividade total dos factores resultante do
esforço de reestruturação do tecido empresarial português especialmente do sector
exportador. Em 2008, o contributo da produtividade total dos factores para o
crescimento do PIB deverá reduzir-se de forma bastante expressiva para 0,3 p.p.
(quando foi 1,3 p.p. no ano anterior). Em relação ao contributo do stock de capital para
o crescimento nacional, este deverá manter-se próximo do registado em 2007, em
torno dos 0,4 p.p.

Associação Empresarial de Portugal

24

Relatório Mensal de Economia

Quanto ao emprego, é esperado um crescimento de 0,7% em 2008 cerca de 0,2 p.p. superior
ao verificado em 2007, contrariando, de certa forma as indicações da actividade económica, o
que pode sugerir tratarem-se de efeitos meramente temporários.
As necessidades de financiamento externo da economia portuguesa (medidas pelo saldo
conjunto das balanças corrente e de capital em percentagem do PIB) deverão aumentar de
8,6% em 2007 para 10,6% em 2008, passando finalmente para 11,1% em 2009. Esta
progressão demonstra o significativo agravamento do défice da balança de rendimentos,
originado na deterioração da posição de investimento internacional portuguesa e o aumento
substancial dos custos de financiamento. Por outro lado, as transferências correntes e de
capital dever-se-ão manter em linha com o ocorrido em 2007 ao contrário da balança de bens
e serviços cujo saldo deverá agravar-se, traduzindo a evolução dos preços do preço do
petróleo.
O Banco de Portugal alertou que as suas mais recentes projecções estão sujeitas a
um nível de incerteza particularmente grande devido à manutenção de uma grande
instabilidade e incerteza nos mercados financeiros. O BdP realçou ainda a possibilidade
de permanência de desequilíbrios macroeconómicos de grande magnitude à escala global, o
que poderia provocar um ajustamento abrupto e de grande intensidade. Neste contexto, a
actividade económica portuguesa poderá ser inferior ao actualmente projectado, em resultado
de um menor dinamismo da procura interna e exportações explicada pelo pessimismo dos
agentes económicos e dos efeitos de choques negativos sobre a riqueza nacional, assim como
de um abrandamento maior do que o esperado da economia europeia e em particular, do
nosso parceiro comercial mais significativo, a Espanha.

Contas Públicas

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) à Assembleia da República divulgou, em
Junho, a análise do Relatório de Orientação da Política Orçamental e as Grandes
Opções do Plano para 2009, tendo concluído que será difícil cumprir o objectivo de
redução do défice estrutural para 0,5% do PIB em 2010 se a reforma da
Administração do Estado continuar a ser adiada. De acordo com os cálculos da UTAO,
seria necessário um défice de 1,9% do PIB em 2008 para alcançar aquele objectivo, quando a
actual meta do Governo é de 2,2%, colocada agora em perigo pelo adiamento da reforma do
Estado e pelo crescimento económico abaixo do previsto, embora o executivo tenha uma
margem de 0,2 p.p. para acomodar o efeito do abrandamento económico já tendo em conta
medidas temporárias e o impacto da descida do IVA em metade do ano.
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No relatório de actividades relativo a 2007, o Tribunal de Contas revelou que foi
detectado um total de 800 m.e. de despesa ilegal do Estado nesse ano, representando
um acréscimo de 100 m.e. em relação a 2006. Entre as situações irregulares, encontram-se
pagamentos não orçamentados, pagamentos com recurso a operações específicas do Tesouro
e transferências de municípios para empresas públicas municipais com um instrumento legal
“desadequado”. Foi ainda destacado o montante estimado de 20 m.e. em poupanças
para os cofres do Estado como resultado da implementação das recomendações do
Tribunal.

Estimativa de Execução Orçamental do Estado
Jan-Jun

Jan-Jun

2007

2008

variação homóloga

Receita corrente

18936,7

19563,4

3,3%

Despesa corrente

20236,0

21033,8

3,9%

Saldo corrente

-1299,3

-1470,4

13,2%

145,7

749,8

414,6%

Despesa de capital

1553,7

1179,4

-24,1%

Saldo de capital

-1408,0

-429,6

-69,5%

Saldo de execução orçamental

-2707,3

-1900,0

-29,8%

Receita de capital

Saldo primário
115,5
1096,9
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

849,7%

O boletim de execução orçamental referente ao primeiro semestre do ano, elaborado
na óptica da Contabilidade pública, revelou uma descida homóloga de 29,8% no défice
do subsector Estado, para 1900 m.e., mas que foi influenciada por dois efeitos
contabilísticos. Por um lado, a receita não fiscal registou um forte acréscimo (45,6%)
devido à contabilização de parte da verba paga pela EDP para a amortização do
défice tarifário, sem que o respectivo pagamento à REN tenha ainda sido reflectido
em despesa orçamental. Por outro lado, a alteração do modelo de financiamento da
Estradas de Portugal e a consequente passagem para o Sector Empresarial do Estado
implicou uma diminuição da despesa do Estado, em particular na rubrica de capital
(redução de 24,1%, verificando-se um acréscimo de 3,9% em perímetros comparáveis), e
também da receita, com a consignação de parte do ISP à empresa por via da
Contribuição do Serviço Rodoviário, não sendo claro, neste caso, o impacto final sobre o
saldo orçamental.
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Deste modo, a variação de 1,9% da despesa total do Estado no primeiro semestre
está manifestamente subavaliada, conseguindo apenas expurgar-se o efeito da
alteração de perímetro na componente de capital, que nos mostra uma subida global
de 3,9%. A mudança de universo também terá influenciado em baixa a variação da
despesa corrente que se situou acima da meta orçamental para o conjunto do ano
(3,9% e 3%, respectivamente). Para tal contribuiu sobretudo a progressão de 1,1% das
despesas com o pessoal, 1 p.p. acima do orçamentado. Nas transferências, o desvio em
alta foi de 0,6 p.p. (variação efectiva de 4,8%, e orçamentada de 4,6%).
A alteração de perímetro também modificou o perfil evolutivo da despesa total, reflectindo-se
num menor grau de execução (48,2%, abaixo do padrão de execução uniforme ao longo do
ano, 50%).

No caso da receita fiscal, a progressão homóloga de 2,4% (1,4 p.p. abaixo do
previsto para o conjunto do ano) no semestre foi assegurada pela subida acima do
previsto dos impostos directos (aumento de 6,7%, face a uma meta orçamental de 3,9%
para o ano), que atenuou a quebra de 0,8% dos impostos indirectos, em claro contraste com
o aumento projectado de 3,8% (considerando já a consignação de parte do ISP à Estradas de
Portugal).
Nos impostos directos, o IRS aumentou 5,9%, apenas ligeiramente acima da meta
orçamental para o ano, enquanto o IRC cresceu bastante mais do que o esperado (8,3%,
face a uma meta de 1,5% para 2008), reflectindo sobretudo o efeito da autoliquidação,
segundo a DGO.
Em relação aos impostos indirectos, a quebra inesperada de 0,8% foi explicada
sobretudo pelo crescimento abaixo do esperado da receita do IVA (5,5%, face a uma
meta orçamental de 8%), a reflectir o abrandamento económico, e pela descida acima do
previsto do ISP (17,2%, mais 4,3 p.p.), ao qual foi retirada a Contribuição do Serviço
Rodoviário consignada à Estradas de Portugal, como foi referido. Destaca-se ainda o recuo
acentuado do imposto sobre o tabaco (21,8%, a reflectir um efeito base desfavorável,
segundo a DGO, mas decerto também as restrições impostas pela nova lei do tabaco), para o
qual se previa um crescimento de 7,9% no ano, e também do imposto sobre veículos
(21%, mais 15,6 pontos que o previsto), em consequência do desagravamento fiscal dos
veículos menos poluentes no Orçamento de Estado de 2008.
Refira-se ainda que o grau de execução da receita fiscal foi de 48,6%, abaixo do
padrão de execução uniforme ao longo do ano, com o valor acima do esperado nos
impostos directos (52,5%) a não conseguir compensar a baixa execução dos
impostos indirectos (45,9%).
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Sistema Fiscal

O Governo alargou a possibilidade de reembolso do IVA a 30 dias nas operações
relativamente às quais a obrigação de liquidação do IVA seja da responsabilidade do
adquirente e que representem, pelo menos, 75% do valor total das transmissões de bens e
prestações de serviços do respectivo período, e desde que não seja o primeiro reembolso.

Governo e Antram chegaram a um acordo para compensar o aumento do preço dos
combustíveis. Das diversa medidas de apoio ao sector, a nível fiscal prevê-se que (i) o
Imposto sobre Combustíveis (ISP) se manterá inalterado no Orçamento do Estado para
2009, (ii) o Imposto de Camionagem não terá alterações no próximo triénio, (iii) a partir
do próximo ano fiscal será aprovada uma nova forma de diferimento do pagamento do
IVA ao Estado, (iv) usufruirão de uma majoração em 20% dos custos com
combustíveis em sede de IRC.

As dívidas pagas por contribuintes incluídos na lista de devedores ao fisco
superaram os 417 milhões de euros. Nos primeiros cinco meses de 2008 foram pagos 117
milhões de euros em dívida. A lista dos devedores foi actualizada, incluindo agora 3803
pessoas colectivas e 6678 pessoas singulares.

A Administração Fiscal pôs em execução mais uma campanha de pressão e
sensibilização tendo em vista a regularização de situações de incumprimento.
Assim, notificou 50 mil empresas para entregarem 1,29 mil milhões de euros de
IRS; IRC e IVA que retiveram dos seus funcionários e clientes. Em resultado, o fisco
conseguiu recuperar 4,6 milhões de euros junto de 1.771 das empresas notificadas. Caso as
restantes não regularizem a sua situação tributária ser-lhes-á instaurado um processo de
inquérito criminal, que, através de um novo sistema informático será instaurado de forma
automática.
No mesmo âmbito, a DGCI enviou 200 mil mensagens de correio electrónico a contribuintes
com dívidas fiscais no sentido de regularizarem as suas dívidas. De acordo com comunicado
do Ministério das Finanças 36 mil contribuintes com direito a reembolso, mas que têm dívidas
fiscais, verão o montante a receber ser utilizado para compensar as dívidas que não estejam
legalmente suspensas.

Está a ser preparada uma reformulação do Código de Processo e Procedimento Tributário no
sentido de o harmonizar com o Código do Processo Administrativo.
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Paralelamente, a DGCI aprovou um plano excepcional com o objectivo de reduzir para
1 mês o prazo de resposta às reclamações graciosas (3 meses para casos de elevada
complexidade), e de resolver as mais de 24 mil reclamações pendentes até ao final do
ano. O prazo médio actual de resposta às reclamações supera os cinco meses.
Carlos Lobo, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais declarou que para além da diminuição
das pendências ao nível das reclamações dos contribuintes, as prioridades da Administração
Tributária passam pelo reforço dos tribunais tributários, através de concurso para 30 novos
juízes e mais 9 juízes liquidatários.

Política Industrial e Comercial e Investimentos Públicos

Foi aprovado em Conselho de Ministros um Decreto Regulamentar que altera e
republica o Regulamento do Sistema de Reconhecimento e Acompanhamento de
Projectos de Potencial Interesse Nacional (PIN), consolidando num único diploma todos
os procedimentos relativos ao reconhecimento de tais projectos.
O novo regulamento introduz alguns ajustamentos aos critérios aplicáveis ao reconhecimento
de projectos PIN, estabelecendo-se, de acordo com o Governo, um maior rigor e exigência
mediante a introdução de novos requisitos, como a necessidade de comprovação da
viabilidade económica do projecto e da idoneidade do promotor e o estabelecimento de
condições impeditivas, como no caso de projectos dependentes de concurso público ou da
resolução de litígios em que o Estado seja parte.
Por outro lado, ao nível dos procedimentos aplicáveis passa a prever-se a suspensão,
caducidade e perda do estatuto de projecto PIN.

O Governo aprovou uma Proposta de Lei, a submeter à aprovação da Assembleia da
República, que estabelece o regime jurídico das Autoridades Metropolitanas de
Transportes (AMT) de Lisboa e do Porto e aprova os respectivos Estatutos.
As Autoridades Metropolitanas de Transportes de Lisboa e do Porto, que anteriormente se
configuravam como sociedades anónimas, passam, no novo modelo, a assumir a forma de
pessoas colectivas de direito público, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial,
que se regem por estatutos próprios e que se encontram sujeitas a tutela administrativa, nos
termos definidos na lei para as associações de municípios de direito público.
Deste modo, as AMT são dotadas de atribuições e competências que lhes permitam actuar
sobre o planeamento estratégico, coordenação e fiscalização do serviço de transportes e
sobre as matérias de financiamento e de tarifação, promovendo a utilização do transporte

Associação Empresarial de Portugal

29

Relatório Mensal de Economia

público, de modo integrado e potenciador da intermodalidade, tendo em conta as políticas de
ordenamento do território e gestão da via pública

No âmbito das conclusões do relatório sobre o sector dos combustíveis em Portugal,
efectuado pela Autoridade da Concorrência (AdC) a pedido do Ministro da Economia, o
presidente daquela entidade reguladora afirmou que não foram encontradas situações
ilícitas na formação dos preços dos combustíveis em Portugal nem situações de
abuso da posição dominante por parte das maiores petrolíferas do mercado,
nomeadamente a Galp Energia, a BP e a Repsol.
No entanto, a AdC apresentou recomendações em algumas áreas, como sejam no acesso de
concorrentes ao mercado retalhista (recomendando uma simplificação dos procedimentos de
licenciamento de instalação dos postos de combustíveis), na informação aos consumidores
finais no mercado retalhista e no acesso grossista a fontes alternativas de abastecimento.
De notar que no Conselho de Ministros do dia 6 foi aprovado um decreto-lei que
estabelece a obrigatoriedade de indicação do preços de venda a retalho dos
combustíveis nas auto-estradas. Deste modo, os titulares dos postos de abastecimento de
combustível passam a ser responsáveis pela instalação, conservação e manutenção de painéis
comparativos de preços, prevendo-se uma penalização para a falta de colocação do painel e
para os casos em que o preço anunciado não corresponda ao preço efectivamente praticado
no posto de combustível.

Foi lançado o concurso público internacional para a concessão relativa às infraestruturas ferroviárias do troço Poceirão-Caia, parte integrante da ligação de alta
velocidade entre Lisboa e Madrid. A concessão será feita por um período de 40 anos,
sendo que a construção da ligação de alta velocidade entre Poceirão e Caia será iniciada em
2010, prevendo-se a entrada em serviço da linha Lisboa-Madrid em 2013.
O investimento global para esta obra está avaliado em cerca de 1450 milhões de
euros, prevendo-se a disponibilização de um montante de fundos comunitários de
aproximadamente 641 milhões de euros, dos quais 191 milhões de euros provenientes
do Programa Multianual 2007/2013 da Rede Transeuropeia de Transportes e 450 milhões de
euros no âmbito do Programa Temático Operacional de Valorização do Território (Fundo de
Coesão) do Quadro de Referência Estratégico Nacional, igualmente para o período 2007/2013.

Política Social e Laboral
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O Conselho de Ministros aprovou a Proposta de Lei que revê o Código do Trabalho.
Anteriormente, Governo e parceiros sociais alcançaram um acordo quanto à revisão da
legislação laboral, que tem por objectivos principais: (i) fomentar a adaptabilidade nas
empresas, mantendo a flexibilidade dos horários de trabalho, (ii) reforçar a efectividade da
legislação e do quadro sancionatório em vigor, e (iii) combater a precariedade, alterando a
presunção de contrato de trabalho, criando uma contra-ordenação muito grave para a
dissimulação de contrato de trabalho no sentido de permitir uma fiscalização eficaz ao uso dos
falsos recibos verdes, e reduzindo a duração dos contratos de trabalho a termo certo para 3
anos. O despedimento por inadaptação funcional, ponto mais polémico da reforma,
deixou de constar do documento final do acordo.
A proposta aprovada em Conselho de Ministros foi enviada para aprovação na Assembleia da
República. O primeiro-ministro, José Sócrates, manifestou a vontade de que a nova
legislação laboral entre em vigor em Janeiro de 2009.

Portugal não votou favoravelmente as Directivas relativas à organização do tempo
de trabalho e às condições de trabalho dos trabalhadores temporários. O ministro do
Trabalho e da Solidariedade Social, ao intervir no Conselho de Ministros do Emprego, Politica
Social, Saúde e Consumidores da União Europeia, no Luxemburgo, considerou que seria
desejável um acordo mais equilibrado relativamente à Directiva do Tempo de Trabalho. A
posição assumida por Portugal foi justificada com o facto de se considerar que, apesar de o
princípio geral da semana de trabalho continuar a ser de 48 horas, os limites fixados para o
opt-out (65 horas) são excessivos. Relativamente à Directiva sobre o trabalho temporário, o
ministro português defendeu o estabelecimento de um período máximo para a possibilidade
de derrogar o princípio da igualdade de tratamento.

Segundo dados do Eurostat, em 2007, a taxa de emprego das mulheres em Portugal
atingiu os 61,9 por cento, mais 3,6 pontos percentuais que a média (58,3 por cento)
dos 27 países da União Europeia. Portugal faz assim parte do conjunto de 14 países da
União Europeia que já ultrapassou a meta definida na Estratégia de Lisboa, de atingir, em
2010, uma taxa de emprego de 60 por cento para as mulheres.

De acordo com dados da OCDE, Portugal, a par da Itália, é o país da União Europeia
onde as empresas de capital estrangeiro têm menos peso no emprego. Apenas 12%
dos trabalhadores da indústria e serviços estão empregados em companhias estrangeiras.
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No âmbito do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais foram
assinados contratos para a criação de 618 novas creches ou lares, tendo sido criados
10.000 postos de trabalho no sector social. Em 2009, através da criação de mais 408
equipamentos, com capacidade para 18.500 crianças, no âmbito do PARES, Portugal deverá
atingir a taxa europeia de cobertura de creches.

De 2005 para 2007 registou-se um aumento de 50 mil no número de alunos que
frequentam os cursos profissionalizantes.

No âmbito do Plano Tecnológico da Educação, o Governo propõe-se realizar um
investimento global de 400 milhões de euros com o objectivo de colocar a escola pública
na linha da frente tecnológica.

No próximo ano o Programa e.escola, entrega de computadores portáteis e acesso à
banda larga, vai ser alargado aos alunos do 7.º, 8.º e 9.º anos, abrangendo mais 380
mil alunos do ensino público e privado.

A Comissão de acompanhamento do sistema de empréstimos para apoio a estudantes
do ensino superior, no seu primeiro relatório revela que este incentivo já abrange 3000
jovens.

Sistema Monetário e Financeiro

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliário (CMVM) e o Instituto de Seguros de
Portugal (ISP) assinaram, em Junho, um memorando de acordo com o objectivo de
reforçar, no âmbito das suas competências legais, a cooperação e a articulação em
matéria de regulação e supervisão. Além de definir os princípios gerais de cooperação, o
acordo

prevê,

designadamente,

mecanismos

de

articulação

na

supervisão

em

base

permanente, abrange matérias relativas a situações irregulares e processos de contraordenação, e estabelece os canais e práticas de comunicação entre as duas autoridades. O
acordo estabelece duas grandes áreas de cooperação:
a) Cooperação em Geral, que integra as matérias relativas a regulamentação e outras
iniciativas normativas, estrutura accionista e de governo societário, participações qualificadas
e relações de domínio e de grupo e apreciação dos requisitos de idoneidade e experiência;
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b) Cooperação em Especial, que incide sobre a supervisão relativa a fundos de pensões
abertos com adesão individual e operações e contratos de seguro ligados a fundos de
investimento.

No mesmo mês, o Presidente da CMVM, Carlos Tavares, revelou que está em estudo
uma proposta para agravar as penas relacionadas com crimes de mercado, que são
ainda bastante leves no contexto europeu. A actual pena máxima em Portugal para estes
crimes é de três anos de prisão, face a dez em alguns países europeus, mas na maioria dos
casos a pena pode ser substituída por uma multa, não se chegando a verificar uma pena de
prisão efectiva.
Carlos Tavares afirmou que tem recebido expressões de apoio por parte do Governo e da
Comissão Parlamentar de Orçamento em Finanças relativamente à medida.

Alguns dias antes, o ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, defendeu uma
intervenção “mais activa” por parte do Banco de Portugal na protecção dos
interesses dos clientes das instituições financeiras. Segundo o ministro, os poderes de
fiscalização, decisão e sanção, até agora circunscritos a determinadas áreas
específicas, como o dever de informação ao público, devem ser complementados por
mecanismos adicionais. Esses mecanismos, já ao dispor do Banco de Portugal, permitirão
assegurar o cumprimento das normas de conduta por parte das instituições de crédito e das
sociedades financeiras, seja por via de procedimentos oficiosos ou através da apreciação de
reclamações dos clientes. Nesse contexto, surgiram iniciativas como o Portal do Cliente
Bancário, os Relatórios de Supervisão Comportamental do Banco de Portugal e diversos actos
normativos que visam a regulação da oferta de produtos e serviços financeiros, através do
reforço dos deveres de informação e o aumento da literacia financeira das famílias. Foi ainda
referido que o Banco de Portugal se defronta com novos desafios na área das
instituições de crédito e sociedades financeiras, mas que dispõe de competências
acrescidas desde o início deste ano.
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2. Economia Monetária e Financeira
2.1. Taxas de Juro

TAXAS

Euribor

Obrigações do Tesouro

6 meses

12 meses

5 anos

10 anos

07: 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

08: II

5,130

5,390

4,92

5,08

Abril 08

4,882

4,955

4,18

4,57

Maio 08

4,928

5,097

4,53

4,79

Junho 08

5,130

5,390

4,92

5,08

6 Junho 08

5,113

5,418

4,66

4,82

13 Junho 08

5,132

5,439

4,94

5,07

20 Junho 08

5,126

5,429

4,93

5,03

27 Junho 08

5,128

5,382

4,77

4,98

30 Junho 08
5,130
5,390
4,92
5,08
Fonte: Banco de Portugal e Reuters; valores em percentagem; taxas anualizadas a 360 dias.
Nota: Valores de final de semana/mês/trimestre; os valores para as Obrigações do Tesouro referem-se às
yields do mercado secundário.

As taxas de juro do mercado monetário europeu voltaram a exibir uma tendência de
subida no mês de Junho, reagindo em alta à sinalização de aumento das taxas
directoras do BCE para travar a progressão da inflação. Apenas as maturidades até um
mês verificaram uma descida em comparação de final de mês, ainda que ligeira (2,4 pontos
base, p.b., no caso da Euribor a 1 mês), a que estará associada a normalização progressiva
das condições de liquidez do mercado. As taxas Euribor a 6 e 12 meses aumentaram
20,2 e 29,3 p.b., respectivamente, para máximos de mais de 7 anos (5,13% e 5,39%), o
que se traduziu num reforço acentuado da inclinação da curva de rendimentos
(diferencial de 95 p.b. entre as taxas e 1 e 12 meses em 30 de Junho, o mais elevado desde
a introdução do euro).

No mercado secundário de dívida pública nacional, as taxas de rentabilidade
implícitas também aumentaram em comparação de final de mês, à semelhança do
resto da Europa, reflectindo os receios de inflação. As yields a 5 e 10 anos subiram 39 e
29 p.b., respectivamente, para 4,92% e 5,08%, valores que constituem máximos de 6 anos,
situando-se, contudo, claramente abaixo das taxas Euribor no final da curva de rendimentos
do mercado monetário.
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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 Junho)
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

Em Junho assistiu-se a uma quebra acentuada do principal índice accionista nacional
de referência, reflectindo a conjuntura negativa nas bolsas de valores. O PSI-20
registou uma perda mensal de 16%, a mais elevada desde Setembro de 2002,
cotando-se no mínimo desde Fevereiro de 2006. Depois de uma perda semelhante até
Maio, o índice acabou por recuar perto de 32% no conjunto do primeiro semestre.
A queda das cotações foi acompanhada por um aumento do valor transaccionado,
(subida mensal de 13,6%, a primeira desde Janeiro, mantendo-se, contudo, uma quebra
homóloga acentuada, de 58,8%), que traduziu a saída de investidores estrangeiros da
praça nacional, de acordo com vários analistas. No conjunto do primeiro semestre, o
valor negociado diminuiu cerca de 38% em termos homólogos.

Todos os títulos da carteira do PSI-20 apresentaram um saldo mensal negativo, com
as principais perdas a pertencerem à Altri (49%), à Teixeira Duarte (45,1%), à Sonae
Indústria (30,9%) e à Sonae SGPS (27,1%). Estes foram também os títulos que mais
se desvalorizaram no primeiro semestre (com excepção da Teixeira Duarte, que só entrou
no índice em Março), com perdas em torno dos 60%, sendo ainda de destacar o forte
recuo dos títulos da banca, em especial do BCP e do BPI, ambos com quebras ligeiramente
acima dos 50%.
O desempenho mensal menos negativo coube à EDP renováveis (3,9%), que se estreou no
PSI-20 em substituição da Soares da Costa, no âmbito da revisão semestral do índice.

3. Economia Real
3.1. Actividade Económica Global

O indicador de clima económico do INE – indicador que sintetiza a informação
qualitativa referente aos principais ramos de actividade – acentuou, em Junho, o
movimento de quebra já observado no mês anterior. O indicador continua, desta forma, a
afastar-se cada vez mais abaixo da sua média de longo prazo.
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O comportamento

dos diferentes sectores foi semelhante,

verificando-se uma

deterioração generalizada.
O indicador de confiança da indústria transformadora evoluiu negativamente pelo
quarto mês consecutivo, atingindo o valor mais baixo desde Junho de 2006 e abaixo
da sua média de longo prazo. O comportamento deste indicador, no mês de Junho, é
explicado essencialmente pela deterioração das expectativas dos empresários quanto à
procura global. O indicador de confiança para o comércio também evoluiu negativamente,
voltando a intensificar a evolução negativa dos dois meses anteriores. No mês em questão, a
evolução deste indicador deveu-se à deterioração do clima de ambas as suas componentes,
mas com especial destaque para a do comércio a retalho. O indicador permaneceu assim
abaixo da sua média de longo prazo. O agravamento das apreciações dos empresários sobre
o volume de vendas e quanto à actividade corrente foram determinantes para o desempenho
mensal deste indicador. Já o indicador de confiança para a construção interrompeu a
tendência de recuperação iniciada no início de 2008. A inversão registada no comportamento
deste indicador deveu-se à deterioração das opiniões sobre a carteira de encomendas e sobre
as perspectivas de emprego. O indicador de confiança para a construção também permaneceu
abaixo da sua média de longo prazo. Finalmente, o indicador para os serviços praticamente
anulou o processo de recuperação registado nos últimos três meses. O desempenho deste
mês é explicado pelo agravamento das apreciações dos empresários do sector sobre a
carteira de encomendas e também pelas perspectivas de actividade. Não obstante, este
indicador continua acima da sua média de longo prazo.

3.2. Procura Interna

Os indicadores de consumo evidenciam sinais de mais claros de retracção e
agravamento apesar de algumas indicações díspares na volume de negócios do
comércio a retalho e nas importações de bens de consumo. Por outro lado, os indicadores
de Investimento apresentaram, na sua generalidade, sinais negativos face à evolução
dos últimos meses, bem demonstrativos da situação particularmente vulnerável de Portugal
face à crise económica internacional. No entanto, os resultados do Inquérito Semestral ao
Investimento do INE, apontam para um cenário mais optimista, suportado no comportamento
das grandes empresas.
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3.2.1. Consumo
Fonte
Indic. Confiança dos Consumidores

(1)

INE
BdP

Venda de automóveis não comerciais
Importações de bens de consumo

(2)

Procura interna de bens de consumo

INE
(1)

Volume de negócios do comércio retalho
Crédito ao consumo

INE
(3)

(4)

INE

07:III 07:IV

08:I

Fev-08 Mar-08 Abr-08 Mai-08 Jun-08

-35,52 -39,23 -42,93 -42,53 -42,93 -41,79 -43,41 -44,85
9,38

10,40

12,70

22,96

5,57

13,34

5,05

-

9,88

6,36

2,43

6,47

-4,25

5,75

-

-

-20,67 -23,00 -19,33 -18,00 -19,33 -17,00 -23,67 -30,33
-0,17

-0,30

2,20

4,00

0,50

-0,80

2,10

-

BdP

12,33 13,70 12,27 12,40 12,70 12,20
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 intensificou o movimento de
abrandamento iniciado final do ano passado, passando de uma tvh de 0,8% para 0,5%
em

Maio.

No

mês

de

Maio,

a

venda

de

automóveis

não

comerciais

abrandou

substancialmente de novo, após o forte crescimento registado em Abril. Finalmente, assistiuse a um novo reforço do ritmo de quebra da procura interna de bens de consumo mas, por
outro lado, ao regresso a valores positivos das importações de bens de consumo.
No que toca a despesa das famílias em bens de consumo corrente, os dados para o comércio
a retalho demonstram um regresso a um comportamento positivo que caracterizou o primeiro
trimestre de 2008 mas que foi interrompido no mês de Abril. Em Maio de 2008, o Volume
de Negócios do Comércio a Retalho avançou 2,1% em termos homólogos. Com efeito,
ambas as componentes do indicador apresentaram um contributo positivo. A despesa de bens
não alimentares reforçou o movimento marginalmente positivo apresentado no mês anterior,
passando para uma tvh de 0,6%. Por outro lado, a componente de produtos de bens
alimentares, bebidas e tabaco cresceu 3,9 % em Maio, acelerando 5,2 p.p. face ao mês
precedente.
Em Maio de 2008, o volume de negócios nos serviços registou em Maio de 2008 uma taxa de
variação homóloga nominal de -0,9%, quando em Abril esta variação foi de 5,2%. Não
obstante, o INE refere que estas evoluções foram parcialmente influenciadas por efeitos de
calendário.
Relativamente aos indicadores prospectivos de consumo privado, o indicador de
confiança reforçou, em Junho, a tendência negativa que vinha a apresentar já há
bastantes meses, com a excepção do mês de Abril.
O comportamento deste indicador deve-se novamente a uma desempenho negativo de todas
as suas componentes. O maior destaque vai para a intensa deterioração das expectativas
sobre a situação financeira das famílias e das perspectivas sobre a situação económica do
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país, a primeira no mínimo de 2003 e a última apresentando o mínimo histórico da série
iniciada em Junho de 1986. As perspectivas sobre a evolução da taxa de desemprego
agravaram-se nos últimos dois meses, contrariando a recuperação que foi sendo delineada
nos dois meses anteriores. Já as expectativas de poupança recuaram pelo terceiro mês
consecutivo, aproximando-se do mínimo histórico da série registado no final do ano passado.

3.2.2. Investimento
Fonte
Indicador de FBCF

INE

Vendas de veículos comerciais

BdP

Importações bens de investimento

(1)

INE

Índice produção bens de investimento

INE

Vendas de cimento

BdP

Índice de Produção na Construção

BdP

Crédito para compra de habitação (2)

INE

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

(2)

07:III 07:IV

08:I

Jan-08 Fev-08 Mar-08 Abr-08

Mai-08

6,10

5,37

2,47

5,8

3,4

-1,8

-0,5

-1,8

-17,84

-8,47

-17,81

-19,8

-11,1

-22,5

-16,6

-21,1

21,36

15,93

5,17

15,0

13,5

-13,0

8,5

-

0,58

1,56

-2,35

-1,6

1,8

-7,2

9,4

-12,4

1,70

11,13

-7,93

-10,6

3,7

-16,9

5,0

-6,4

-2,95

-1,01

-4,87

-3,8

-2,0

-8,8

1,5

-8,9

8,87

8,63

8,17

8,4

8,3

7,8

7,7

-

8,07

10,20

12,77

12,5

12,9

12,9

13,2

-

BdP
BdP

38,88 26,64 -27,22 -29,1
-39,5
-13,0
-14,7
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, voltou a recuar significativamente no mês de
Maio, passando para uma tvh de -1,8%. O mesmo sucedeu com os indicadores de vendas
de veículos comerciais (intensificando a variação negativa do mês precedente de -16,6% para
-21,1% em Maio), de produção na Construção (-8,9% quando tinha sido 1,5% no mês
anterior) e também com as vendas de cimento (-6,4%). As importações de bens de
investimento, após terem apresentado uma evolução negativa em Abril, recuperaram para
8,5%. Por sua vez, o índice de produção de bens de investimento regressou a um
desempenho negativo, após o interregno do mês de Abril, apresentando uma forte quebra no
mês de Maio (12,4%).

Em relação ao investimento em construção e obras públicas, os indicadores quantitativos,
corrigidos da sazonalidade continuam a contrariar as expectativas optimistas que vinham
sendo demonstradas pelos empresários do sector nos últimos meses. O índice de produção
na

construção

apresenta

um

regresso

às

fortes

quebras

(8,9%)

após

ter

apresentado uma ligeira recuperação no mês anterior (1,5%). Realce-se, no entanto,
que o indicador referente às obras de engenharia tem atenuado a evolução do indicador geral,
continuando, pelo menos para já, com uma evolução positiva.
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De acordo com o Inquérito ao Investimento efectuado pelo INE em Abril de 2008, o valor do
investimento das empresas em 2007 terá sido 14,6% superior ao de 2006. Este
resultado apresenta-se como uma revisão em alta face à informação recolhida no inquérito
anterior.
Em relação ao ano de 2008, o inquérito aponta para uma redução das intenções de
investimento em cerca de 3,3 p.p. comparativamente com o último inquérito, o que
representa um crescimento nominal na ordem dos 11%. Não obstante a revisão em
baixa para 2008, estes dados podem ser considerados particularmente positivos se tivermos
em conta a presente conjuntura económica actual, bem mais adversa do que a que rodeou a
análise anterior. No caso das grandes empresas (com mais de 500 trabalhadores), observamse alguns programas de investimento extremamente ambiciosos, representando mesmo uma
aceleração de 6,3 p.p. face a 2007, consubstanciando esta variação num crescimento de
28,3% do seu nível de investimento.
Para 2008, tal como se tem vindo a constatar nos últimos inquéritos, mantém-se a trajectória
descendente do indicador de difusão do investimento (percentagem de empresas que referem
a realização de investimentos ou a intenção de investir). Este indicador apresentou um
decréscimo acentuado desde 2006, diminuindo de 85,9% para 79,2% no ano passado e agora
68,2% em 2008. Os resultados do inquérito apontam para que seis das nove secções
apresentem uma variação positiva da FBCF empresarial. As secções que onde se espera o
maior crescimento são as das Actividades Financeiras (37,7%) e da Indústria Extractiva
(34,9%). Por outro lado, as únicas secções em que esperam quebras do investimento em
2008 são as do Alojamento e Restauração (-49,8%), Construção (-23,8%) e Comércio (7,3%).
O crescimento do investimento em 2008 ficar-se-á a dever principalmente às secções da
Indústria Transformadora (4,3 p.p.), de Transportes, Armazenagem e Comunicações (3,5
p.p.) e da Electricidade, Gás e Água (3,9 p.p.)

No período em análise não houve alterações significativas no ordenamento dos
objectivos do investimento. Segundo o inquérito efectuado, cerca de 46% do investimento
teve como objectivo a expansão da capacidade de produção, seguindo-se o investimento de
substituição (29%).
O

auto-financiamento

permanece

como

a

opção

preferida

como

meio

de

financiamento dos projectos de investimento das empresas portuguesas (cerca de
57% em 2007 e 55,1% em 2008), sendo logo seguido pelo crédito bancário que é
responsável por cerca de 26,9% dos financiamentos em 2007 e 27,6% em 2008.
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Segundo o inquérito efectuado pelo INE, verificou-se uma aumento de 2,2 p.p., entre
2007 e 2008, na percentagem de empresas que afirmam ter limitações ao
investimento, fixando-se em 42,5% em 2008. A indústria Transformadora e a Indústria
Extractiva foram as secções que apresentaram os valores mais elevados na resposta
afirmativa a esta questão.
Os principais factores limitativos do investimento apontados pelas empresas
continuam a ser a deterioração das perspectivas de vendas (acima de 50%) e com
menor relevância, a incerteza sobre a rentabilidade dos investimentos (15% das
respostas).
3.3. Comércio Internacional
Resultados Globais
Fev 07-Abr 07

Fev 08-Abr 08

∆ 08/07

9.354,1

10.021,2

7,1%

Entrada (Cif)

13.676,2

15.636,3

14,3%

Saldo

-4.322,1

-5.615,1

-29,9%

68,4%

64,1%

-

7.308,4

7.675,6

5,0%

Chegada

10.585,2

11.537,4

9,0%

Saldo

-3.276,8

-3.861,8

-17,9%

69,0%

66,5%

-

Total
Saída (Fob)

Taxa de Cobertura
União Europeia a 27
Expedição

Taxa de Cobertura
Países Terceiros
Exportação

2.045,7

2.345,5

14,7%

Importação

3.091,0

4.098,9

32,6%

Saldo

-1.045,3

-1.753,4

-67,7%

66,2%

57,2%

-

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

Entre Fevereiro e Abril do presente ano, o défice comercial de Portugal fixou-se em
5615,1 milhões de euros, um montante que representa um intenso agravamento
face ao período correspondente do ano anterior (praticamente 30%). No período em
análise, as saídas registaram um aumento de 7,1% e as entradas de 14,3%, resultando,
deste modo, numa deterioração de 4,3 p.p. face ao período homólogo do ano passado da taxa
de cobertura, para 64,1%.
Em relação ao desempenho dos diferentes segmentos de produtos, verificou-se um
agravamento da tendência evidenciada no segundo semestre de 2007, afectando
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negativamente o saldo comercial, e contrariando 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 (33%). Realce-se ainda os aumentos de 17,7% nos fluxos
para o exterior de bens alimentares e de 10,6% de material de transporte.
As saídas de combustíveis e lubrificantes cresceram 42,2%, enquanto que as entradas
cresceram 60,9%. Como consequência desta evolução, assistiu-se um forte agravamento no
défice comercial de bens energéticos, que ultrapassou os 2000 milhões de euros (mais 66%
que no período homólogo de 2007).
É importante também realçar o reforço da importância dos países terceiros à União Europeia,
reforçando a sua relevância nas transacções internacionais de Portugal (perto de 25% do
volume total). O crescimento das entradas provenientes desses países cresceu ao dobro do
ritmo do das saídas (32,6% contra 14,7%) o que se traduziu numa deterioração substancial
da taxa de cobertura relativa a esses países (57,2% quando era 66,2% no mesmo período do
ano anterior).

3.4. Conjuntura na Indústria

Em Maio verificou-se uma acentuada quebra homóloga da produção industrial (tvh
de -6,2% após 2,8% em Abril), reforçando a tendência negativa que se vinha a
observar desde o início do ano, não obstante a alternância de subidas e descidas, que
reflecte o andamento recente da indústria transformadora (tvh de -5,2%, face a 4,8%
em Abril). O ramo de electricidade, gás e água continuou a exibir uma perda homóloga
bastante elevada, embora se tenha observado uma atenuação face a Abril (0,4 p.p., para
13,6%). Em termos de variação média anual, o índice geral de produção acentuou o
ritmo de quebra para 0,8% (mais 0,7 p.p. do que em Abril), traduzindo a intensificação da
descida no ramo de electricidade, gás e água (para 13,7%) e o abrandamento na indústria
transformadora (0,8 p.p., para 1%).
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ÍNDICES DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
(Variação homóloga, %)
10

INDÚSTRIA
TRANSFORMADORA

8
6
4
2
0
-2

INDÚSTRIA GERAL

-4
-6
-8

Mai-08

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

-10

A desagregação dos dados por agrupamentos mostrou um reforço ligeiro da descida
nas indústrias de energia (para uma tvm 12m de -10,8%) e quebras nas demais
indústrias,

que

foram

particularmente

pronunciadas

no

caso

dos

bens

de

investimento (11,5%, face a 6% nos bens de consumo e 3,7% nos bens intermédios). Em
média anual, apenas o agrupamento de bens intermédios apresentou uma variação
positiva, embora em desaceleração (1 p.p., para 3,9%).
ÍNDICE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
07: I

07: II

07: III

07: IV

Índice Geral

4,3

1,6

1,3

0,0

Industria Extractiva

9,0

6,7

9,9

Ind. Transformadora

4,6

3,4

2,2

Electric., Gás, Água

1,5

-11,3

Bens de Consumo

3,1

Bens Intermédios

6,2

08: I

Mar-08

Abr-08

Mai-08
TVH

TVM 12m
-0,8

-2,7

-6,7

2,8

-6,2

16,9

4,0

-8,4

8,2

-9,1

6,4

2,9

-0,5

-4,1

4,8

-5,2

1,0

-5,0

-18,4

-17,8

-25,3

-14,0

-13,6

-13,7

0,3

-1,3

1,7

-4,7

-9,0

2,6

-6,0

-1,6

6,2

6,1

6,3

2,6

-1,0

5,5

-3,7

3,9

Por grandes agrupamentos:

Bens de Capital

5,5

2,2

-0,2

0,1

-2,2

-6,0

8,2

-11,5

-0,8

Energia

-0,1

-10,1

-5,3

-18,9

-15,1

-21,7

-10,4

-10,8

-12,6

Fonte: INE ; Corrigido dos dias úteis; Base: 2000=100
Taxas de variação percentual homóloga (tvh), com excepção da última coluna (taxa de variação média de 12 meses –
tvm 12m)
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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 -7% em
Maio), de têxteis (-6%), de máquinas e equipamento (-0,8%), de produtos petrolíferos (7%), de pasta e papel (-1,4%), do mobiliário (-5,6%), e de madeira e cortiça (-3,7%); a
quebra de produção nas indústrias de material de transporte, alimentares e do vestuário (tvm
12m de -0,9%, -0,1% e -0,4%, respectivamente, após 1,9%, 0,4% e 0,9% em Abril);
(ii) o abrandamento da produção nas indústrias de minerais não metálicos (de uma tvm 12m
de 1,6% em Abril para 0,4% em Maio), metalúrgicas de base (de 2,1% para 0,1%), de
borracha e plásticos (de 7,5% para 5,7%), e de equipamento eléctrico e óptico (de 13% para
12,4%).

Quanto a comportamentos positivos, salienta-se:
(i) a aceleração da produção nas indústrias de reciclagem (de uma tvm 12m de 8,8% em
Abril para 9,9% em Maio) e de produtos metálicos (de 6% para 6,1%);
(ii) a manutenção de um andamento positivo nas indústrias do tabaco (tvm 12m de 2,1% em
Maio) e de produtos químicos (1,8%).
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
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Já

em

Junho,

a

avaliação

da

produção

corrente

no

inquérito

à

indústria

transformadora recuou para um valor bastante negativo (após quatro meses
consecutivos de apreciações positivas e gradualmente mais elevadas), confirmando a
evolução desfavorável da actividade industrial. As respostas sobre a procura global
situaram-se no nível mais baixo desde Setembro de 2004, em resultado da
deterioração da procura interna (neste caso, as avaliações atingiram o mínimo desde Maio
de 2003), mantendo-se as apreciações da procura externa. No que se refere aos stocks
de produtos acabados, as opiniões dos industriais apontam agora para uma redução do nível
de existências, que também ajuda a explicar o andamento menos favorável da produção.

Por tipo de bens, apenas as indústrias de equipamento não automóvel indicaram
uma melhoria do andamento da produção corrente em Junho, tendo-se verificado
uma forte revisão em baixa das avaliações nas demais indústrias. No que toca a
apreciação

da

carteira

de

encomendas,

a

deterioração

da

procura

interna

foi

generalizada, enquanto as indicações sobre a procura externa revelaram-se mais
favoráveis nas indústrias de bens de equipamento e de bens intermédios e pioraram
ligeiramente nos bens de consumo. A indicação de redução de stocks estendeu-se às várias
indústrias.

O índice de volume de negócios da indústria registou uma variação homóloga nula
no mês de Maio, abrandando fortemente face à progressão de 12,9% verificada no mês
precedente, mas que foi influenciada, pelo menos em parte, por efeitos de calendário. A
evolução mais desfavorável ocorreu no mercado externo, onde o índice de vendas
verificou mesmo uma quebra (tvh de -2,7%, após 10,3% em Abril, face a variações de
1,7% e 14,5% no mercado nacional, respectivamente). O crescimento médio anual das
vendas reduziu-se para 5% (menos 0,4 p.p. do que em Abril), repartido entre 6,2% no
mercado doméstico e 3,1% no externo. Deste modo, o andamento em média anual
continuou a ser bastante mais favorável que o da produção, traduzindo o elevado
crescimento dos preços à saída de fábrica.

A desagregação das vendas por agrupamentos revelou quebras na generalidade das
indústrias, com excepção das ligadas à energia, que evidenciaram apenas um
abrandamento pouco significativo (0,1 p.p., para 28,6%). Os agrupamentos de bens de
consumo e de bens intermédios verificaram quebras de 3%, enquanto nas indústrias de bens
de investimento o recuo foi de 4,8%. Em termos de variação média anual, acentuou-se a
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aceleração

das

vendas

nas

indústrias

da

energia

e

o

abrandamento

nos

demais

agrupamentos.

No que se refere à informação avançada disponível, do inquérito à indústria
transformadora de Junho, destaca-se sobretudo a revisão em baixa das perspectivas
de produção (depois do máximo de mais de um ano registado em Maio), que se
mantiveram ainda positivas. As apreciações sobre os preços de venda previstos
prosseguiram em máximos de 13 anos.

ÍNDICE DE EMPREGO INDUSTRIAL
(Variação homóloga, %)
1

0,5

0

-0,5

-1

-1,5

-2

-2,5

-3

Mai-08

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

-3,5

Em Maio assistiu-se a uma menor perda homóloga no índice de emprego industrial
(0,6%, após 0,8% no mês anterior, de acordo com dados revistos), interrompendo o
agravamento que se vinha a observar desde o início de 2008, mas que não se
chegou a reflectir em termos de média anual, com a perda a reduzir-se agora para
0,8%, o mínimo desde o início de 2002. Em sentido contrário, o índice de horas
trabalhadas agravou o ritmo de perda para 0,6%, em média anual, traduzindo uma
quebra da ocupação laboral na indústria no confronto com o andamento do índice de
emprego.
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3.5. Preços

07: I 07:II 07: III 07: IV 08: I Mar-08 Abr-08 Mai-08 Jun-08 tvm 12m
IPC Total

2,4

2,5

2,2

2,7

3,0

3,1

2,5

2,8

3,4

2,6

IPC Bens

2,3

2,3

1,7

2,5

2,6

2,8

2,3

2,8

-

-

IPC Serviços

2,6

3,1

3,0

3,0

3,5

3,6

2,9

2,8

-

-

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

No mês de Junho, o IPC registou um crescimento em cadeia de 0,5% face ao mês
precedente. A taxa de variação homóloga (tvh) subiu para 3,4%, 0,6 p.p. acima do
mês anterior. Não obstante a forte subida da taxa de variação homóloga, a taxa de variação
média dos últimos 12 meses permaneceu nos 2,6%.

Em relação ao quadro evolutivo dos preços de Maio (último mês com informação mais
completa), a tvh do IPC de 2,8% foi superior em 0,5 p.p. ao indicador da inflação
subjacente (medido pelo índice total excepto produtos alimentares não transformados e
industriais energéticos). A inflação no mês de Maio foi caracterizada por uma evolução no
sentido ascendente comum a praticamente todas as suas componentes, exceptuando os
Serviços. O reforço da inflação deveu-se essencialmente a um maior ritmo de
crescimento da sua componente mais errática. Os preços dos bens alimentares não
transformados cresceram marginalmente enquanto que, por outro lado, se voltou a registar
um intenso aumento dos preços dos bens energéticos (10%), 1,2 p.p. acima do verificado no
mês precedente. Relativamente às rubricas que compõem a inflação subjacente, constatou-se
uma redução no ritmo de crescimento dos preços dos serviços (atingindo a tvh de 2,8% neste
mês). Os preços dos bens industriais não energéticos atenuaram ligeiramente o movimento
de quebra dos seus preços, iniciado há quatro meses, passando para uma tvh de -0,5%.
Finalmente, os preços dos bens alimentares transformados reforçaram o seu ritmo de
crescimento face a Abril em 0,2 p.p. o que resultou numa tvh de 8,6%.
A taxa de inflação subjacente em Portugal foi de 2,2%, tornando o diferencial com
zona euro favorável ao nosso país em cerca de 0,3 p.p.. Esta evolução é explicada
essencialmente pelo estreitamento do hiato entre o ritmo de crescimento dos preços dos
serviços entre Portugal e a Zona Euro para 0,3 p.p., o que tendo em conta o peso destes bens
no indicador possibilitou esta melhoria comparativa.

Além disso, os preços dos bens industriais não energéticos continuaram a mostrar um
andamento extremamente favorável a Portugal ainda que de forma menos intensa que nos
meses precedentes, crescendo a um ritmo inferior ao da Zona Euro em cerca de 1,2 p.p.. Já
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os preços dos bens alimentares transformados tiveram uma evolução mais desfavorável a
Portugal face à Zona Euro, aumentando o seu diferencial para 1,7 p.p. (0,3 p.p.) acima do
registado no mês anterior.

Para os próximos meses, e de acordo com as Previsões Económicas de Verão do Banco de
Portugal, os preços dos bens energéticos continuarão a exercer uma intensa pressão
inflacionista, esperando-se uma taxa de variação média do IHPC, em 2008, seja de
3% (0,6 p.p. superior ao ano anterior). O BdP espera que o crescimento do preço do petróleo
e das matérias-primas normalize no segundo semestre de 2008. No entanto, reconhece que
existe um forte risco de flutuações consideráveis nos preços destes bens por motivos
financeiros e de carácter geopolítico, as quais agravariam as condições da economia mundial
e em particular da portuguesa.

O indicador de competitividade-custo para a economia portuguesa (calculado com
base nos custos laborais por unidade produzida) avançou perto de 0,75% durante o
primeiro trimestre de 2008, voltando a reforçar o seu ritmo de crescimento após a subida
de 0,63% no último trimestre do ano anterior.
De acordo com os dados revistos da Comissão Europeia, em termos homólogos, o mesmo
indicador acelerou pelo segundo trimestre consecutivo, passando de uma taxa de
crescimento de 0,1%, no trimestre anterior, para 1,1%, o que indicia um maior ritmo de
perda de competitividade da economia nacional, no período em análise.
Esta evolução resulta exclusivamente da evolução da taxa de câmbio, já que os
custos laborais unitários relativos têm vindo a apresentar um desempenho bastante
favorável nos últimos dois anos. Com efeito, no primeiro trimestre de 2008, os custos
laborais unitários relativos recuaram 1,31%, enquanto que no ano de 2007 terão recuado
perto de 1,58%. Por outro lado, no primeiro trimestre de 2008, a componente cambial
demonstrou uma evolução ainda mais desfavorável do que em 2007. O desempenho positivo
dos custos laborais unitários foi assim insuficiente para compensar o prolongamento do
movimento de apreciação do euro face às principais divisas internacionais.
Relativamente à evolução esperada para este ano, as previsões da Comissão
Europeia para Portugal indiciam que a moderação salarial, combinada com o
acréscimo da produtividade (ainda que inferior ao registado em 2007), poderá facilitar
uma melhoria da competitividade nacional. De facto, no actual enquadramento
macroeconómico, a CE considera que as expectativas de inflação dos agentes económicos
portugueses poderão apresentar-se inferiores às dos seus congéneres europeus, evitando
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desta forma efeitos de segunda ordem generalizados nos salários e potenciando vantagens
em termos de competitividade-custo.

Indicador de Competitividade-Custo e Custos Laborais Unitários Relativos (1999 =
100)
120,00

115,00

115,00

110,00

INDICADOR DE
COMPETITIVIDADE-CUSTO
(esc. esq.)

CLU RELATIVOS (esc. dir.)
110,00

105,00

1 Trim 08

4 Trim 07

3 Trim 07

2 Trim 07

1 Trim 07

4 Trim 06

3 Trim 06

2 Trim 06

1 Trim 06

4 Trim 05

3 Trim 05

2 Trim 05

1 Trim 05

4 Trim 04

3 Trim 04

2 Trim 04

1 Trim 04

4 Trim 03

3 Trim 03

2 Trim 03

1 Trim 03

4 Trim 02

3 Trim 02

2 Trim 02

1 Trim 02

4 Trim 01

3 Trim 01

2 Trim 01

95,00

1 Trim 01

90,00
4 Trim 00

100,00

3 Trim 00

95,00

2 Trim 00

105,00

1 Trim 00

100,00

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

Balança Corrente
Mercadorias

2005

2006

2007

Jan-Abr 08

Jan-Abr 08

∆

-14.139

-15.680

-16.042

-4.678

-6.631

41,7%

-16.362

-16.665

-17.501

-4.989

-6.540

31,1%

Serviços

3.843

4.804

6.200

1.391

1.676

20,5%

Rendimentos

-3.894

-6.340

-7.376

-1.959

-2.671

36,3%

Transferências Correntes

2.274

2.521

2.636

880

903

2,6%

Balança de Capital

1.721

1.219

2.061

765

1.354

77,0%

Balança Financeira

13.062

13.313

15.022

3.536

6.238

76,4%

1.463

3.455

-428

-132

482

s.s.

De Portugal no exterior

-1.697

-5.557

-4.542

-2.030

-1.067

-47,4%

Do exterior em Portugal

3.160

9.011

4.115

1.899

1.549

-18,4%

Investimento Directo

Investimento de Carteira
Activos

-1.191

2.600

9.404

-5.293

5.058

s.s.

-15.975

-7.866

-8.871

-5.457

255

s.s.

Passivos

14.784

10.466

18.276

164

4.802

2828,0%

Outro Investimento

11.524

5.559

4.651

9.082

766

-91,6%

Activos

-845

-13.663

-11.280

-2.429

-4.462

83,7%

12.369

19.221

15.931

11.511

5.227

-54,6%

Passivos
Derivados Financeiros

-164

-220

681

118

149

26,3%

Activos de Reserva

1.431

1.919

713

-239

-217

-9,2%

-1.041

377

-961

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.

Segundo dados provisórios do Banco de Portugal, entre Janeiro e Abril acumulou-se um
défice de 6631 m.e. na Balança Corrente nacional, traduzindo um acréscimo de
quase 42% em termos homólogos. O aumento do desequilíbrio externo correspondeu
ao alargamento do défice das balanças de mercadorias e rendimentos (em 1551 e
712 m.e., respectivamente), que se sobrepôs ao reforço do excedente das balanças de
serviços e transferências correntes (em 285 e 23 m.e.).

Na Balança de Capital, o saldo positivo aumentou 77% em comparação homóloga, para
1354 m.e., reflectindo um maior afluxo de fundos comunitários, em termos líquidos.
Este comportamento não evitou um agravamento significativo do défice conjunto das
balanças corrente e de capital, que se situou em 5277 m.e. (mais 34,9% que nos primeiros
quatro meses de 2007).
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O aumento das necessidades de financiamento da economia traduziu-se numa
subida do saldo positivo da Balança Financeira (para 6238 m.e.), com origem nas
componentes de investimento de carteira e investimento directo. A recuperação do
investimento de carteira (saldo de 5058 m.e, após -5293 m.e. nos primeiros quatro meses
de 2007) mais do que compensou a redução acentuada do excedente da rubrica
“outro investimento” (8316 m.e., para 766 m.e.), que deixou, assim, de representar a
maior fatia do financiamento, em termos líquidos. No caso do investimento directo, o
saldo passou de negativo a positivo (482 m.e.) graças à redução mais forte das saídas do que
das entradas.
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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.concorrencia.pt (Autoridade da Concorrência)
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 (Gab. de Planea., Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais M.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.rave.pt (Rede Ferroviária de Alta Velocidade)
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