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A Comissão Europeia apresentou uma proposta de alteração da Directiva IVA com
vista a possibilitar a aplicação de forma permanente de taxas reduzidas a
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Em Julho, o Banco Central Europeu (BCE) aumentou a taxa mínima das operações
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ECONOMIA INTERNACIONAL

1. União Europeia / Zona Euro
1.1. Envolvente

Previsões Económicas do BCE – Agosto 2008
2007

2008

2009

IHCP

2,1

3,4-3,6

2,3-2,9

PIB real

2,6

1,1-1,7

0,6-1,8

Consumo Privado

1,6

0,5-0,9

0,6-1,6

Consumo Público

2,3

1,5-1,9

1,3-1,9

FBCF

4,4

0,9-2,3

-0,7-2,1

Exportações

6,1

2,9-4,5

2,4-4,6

Importações

5,4

2,4-3,8

2,0-5,0

Taxas de variação anual, salvo indicação em contrário

De acordo com as mais recentes projecções macroeconómicas elaboradas por
especialistas do BCE (versão de Agosto), o PIB da zona do euro deverá abrandar de
2,6% em 2007 para 1,4% em 2008 (ponto central do intervalo de previsão). Esta
projecção está em concordância com o cenário de menor dinâmica económica explicado pela
manutenção da instabilidade nos mercados financeiros e pelo abrandamento económico nos
EUA, que afectaram significativamente os níveis de confiança dos agentes económicos
europeus. As actuais projecções representam uma revisão em baixa de perto de 0,4 p.p. das
expectativas expressas pelo BCE em Junho, reflectindo os efeitos de um menor crescimento
das exportações e de uma procura interna fragilizada. O BCE espera que o consumo privado
europeu diminua o seu ritmo de crescimento para 0,7% em 2008, acusando a perda de poder
de compra por parte das famílias europeias decorrente da escalada dos preços dos bens
alimentares e energéticos e a quase estagnação do nível do emprego. O consumo público, por
sua vez, deverá crescer moderadamente nos próximos dois anos, em torno dos 1,7%. A FBCF
também deverá apresentar um crescimento substancialmente menor que o demonstrado nos
últimos dois anos (sendo 1,6% o ponto central do intervalo de previsão), resultando este
abrandamento das expectativas mais pessimistas dos agentes económicos e das maiores
dificuldades no acesso ao crédito. O desempenho das exportações deverá ser fortemente
afectado pelo abrandamento da economia mundial no período em análise, crescendo em torno
dos 3,7%. Com efeito, o BCE prevê que as quotas de mercado europeias no comércio mundial
diminuam devido a uma maior concorrência das economias emergentes e a uma menor
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competitividade-custo europeia. O crescimento das importações também deverá abrandar
para 3,5%.
O BCE espera que a actividade económica europeia comece a demonstrar sinais mais
positivos ao longo de 2009, beneficiando de melhoria económica dos seus principais parceiros
comerciais, da diluição da incerteza nos mercados financeiros assim como de um crescimento
menos intenso do preço das commodities.

Nas suas previsões intercalares de Setembro, a Comissão Europeia veio rever em
nova baixa o crescimento previsto para a UE e para a zona do euro em relação às
perspectivas demonstradas nas suas Previsões de Primavera A Comissão reconhece
que a maior exposição dos bancos europeus à crise financeira mundial e o forte
abrandamento dos seus principais parceiros comerciais, causou danos ainda mais graves do
que se esperava. A situação económica mantém-se especialmente envolta em incerteza. O
forte abrandamento verificado nos EUA e a evolução dos preços dos bens energéticos e das
commodities (ainda que tenham regredido um pouco nas últimas semanas) provocaram um
significativo abrandamento no crescimento europeu esperado para 2008 e um aumento dos
riscos inflacionistas que condicionam qualquer acção em termos de política monetária. O
indicador de clima económico e de confiança dos consumidores atingiu valores abaixo da
média de longo prazo na maioria dos países.
O crescimento anual do PIB na zona do euro foi então revisto em baixa em cerca de
0,4 p.p., esperando-se que seja de 1,3% em 2008.
A maior parte dos países de maior dimensão também viram as suas previsões de crescimento
revistas em baixa. A Comissão espera que Alemanha cresça 1,8% em 2008, mantendo as
previsões anteriores. As previsões de crescimento para a Espanha e a França sofreram uma
revisão negativa em 0,8 e 0,6 p.p., passando para 1,4% e 1% respectivamente. No grupo das
maiores economias da zona do euro, a Itália foi a economia mais penalizada, sofrendo uma
revisão para perto dos 0,1%, o que representa praticamente uma estagnação face ao ano
anterior.
Fora da zona do euro, também o Reino Unido viu a sua economia abrandar, esperando-se que
cresça 1,1% (0,6p.p. abaixo das últimas previsões).
A Comissão Europeia alertou ainda para o reforço das pressões inflacionistas,
revendo em alta a taxa de inflação esperada para a zona do euro em 2008 para
3,6%, 0,5 p.p. acima das últimas projecções.

A Comissão Europeia adoptou um regulamento geral de isenção por categoria de
auxílios estatais que consolida num único texto e harmoniza as regras previamente
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estabelecidas em cinco regulamentos distintos e alarga as categorias abrangidas pela isenção
de notificação prévia. Este regulamento abrange, entre outros, auxílios a favor das PME,
investigação, inovação, desenvolvimento regional, formação, emprego e capital de risco.

A Comissão Europeia apresentou uma proposta de alteração da Directiva IVA com
vista a possibilitar a aplicação de forma permanente de taxas reduzidas a
determinados bens e serviços anteriormente não contemplados. No sector da
habitação, esta possibilidade deixa de estar limitada à habitação social e alarga-se ainda aos
serviços ligados a este sector (renovação, manutenção, limpeza, etc.). A proposta aplica-se
também ao sector da restauração (com a exclusão das bebidas alcoólicas), a produtos
higiénicos de protecção (incluindo fraldas para bebes), a equipamentos e aparelhos
destinados ao uso exclusivo de deficientes, bem como a serviços intensivos em mão-de-obra.

A Comissão Europeia vai apresentar uma proposta para elevar de forma significativa
a tributação mínima do tabaco, adaptando-a ao objectivo europeu de combate ao
tabagismo.

O Senado francês aprovou a reforma da lei laboral pondo termo ao polémico limite
de 35 horas de trabalho semanal em vigor desde 1998. Desde que estabeleçam acordo
com os sindicatos, as empresas passam a poder ultrapassar aquele limite sem terem de pagar
horas extraordinárias.

1.2. Política Monetária

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

(1)

Ago-08

11,5

12,1

11,1

10,0

10,6

10,1

10

9,6

-

4,05

3,95

4,05

4,00

3,99

4,01

4,01

4,19

4,30

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

4,78

4,86

4,94

4,96

4,97

4,35

4,29

4,08

4,52

4,32

4,52

4,73

4,53

4,34

3,95

4,16

4,14

4,34

4,28

4,32

4,43

-

-

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

- Emprést. até 1 ano a empresas
5,76
6,00
5,89
6,10
6,03
6,10
6,16
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.
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Em Julho, o Banco Central Europeu (BCE) aumentou a taxa mínima das operações
principais de refinanciamento para 4,25%, após um ano em 4%. O referencial foi
mantido na reunião de Agosto, traduzindo um máximo de sete anos.

A decisão de Julho foi tomada “com vista a evitar efeitos de segunda ordem
generalizados e a contrariar os crescentes riscos ascendentes para a estabilidade de
preços”, em função das habituais análises económica e monetária. Com efeito, as taxas de
inflação continuaram a aumentar significativamente e com a perspectiva de
permanecerem muito acima dos níveis compatíveis com a estabilidade de preços por
um período mais prolongado do que o esperado. A avaliação foi corroborada, segundo o
Conselho de Política Monetária, pelo continuado crescimento vigoroso da moeda e do crédito e
pela ausência, até à data, de restrições significativas à concessão de empréstimos bancários
no contexto das tensões nos mercados financeiros, mantendo-se sólidos os fundamentos
económicos da área do euro a médio prazo.
Na reunião de Agosto, o BCE corroborou os argumentos subjacentes à decisão de
subida da taxa de referência em face dos dados entretanto disponíveis, e considerou a
actual orientação de política monetária adequada ao objectivo do seu mandato. Foi
confirmado que os riscos para a estabilidade de preços se mantêm do lado
ascendente, sendo provável que as taxas de inflação apenas comecem a moderar
gradualmente em 2009. No que se refere à actividade económica, os riscos foram
considerados descendentes, embora a incerteza permaneça elevada em face da
volatilidade dos preços das matérias-primas e das tensões nos mercados financeiros. Segundo
o BCE, o abrandamento esperado do PIB da zona do euro reflecte, em parte, uma reacção
técnica ao forte crescimento nos primeiros meses do ano, estando ainda associado à menor
expansão da economia mundial e à progressão dos preços do petróleo e alimentares. De
qualquer modo, a procura externa continuará a beneficiar do crescimento sustentado
das economias emergentes, segundo o BCE, e no que respeita à evolução interna, os
fundamentos

económicos

permanecem

sólidos

a

médio

prazo,

sem

grandes

desequilíbrios.
Foi ainda referido que “o Conselho do BCE continuará a acompanhar muito
atentamente

todos

os

desenvolvimentos”,

expressão

que

tem

sinalizado

a

manutenção das taxas de juro de referência na reunião subsequente.

No que se refere a outras políticas com impacto sobre a política monetária, o BCE
apelou ao cumprimento dos objectivos orçamentais, que estão em risco em vários
países da zona do euro. Os estabilizadores automáticos só deverão funcionar
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livremente quando exista margem orçamental, ajudando a regularizar as flutuações
cíclicas. Em relação a reformas estruturais, foi salientada, no contexto actual, a
importância das medidas que reduzam os custos de ajustamento e promovam o
crescimento moderado dos custos do trabalho, incluindo a eliminação de obstáculos à
concorrência no sector dos serviços, em geral, e mais especificamente, nas várias fases da
cadeia de produção alimentar, nos sectores do retalho e de distribuição, assim como no sector
energético. De igual modo, uma maior flexibilidade do mercado de trabalho e um maior
investimento em educação e formação fomentariam a produtividade, reforçando a margem
para aumentos dos rendimentos reais.

Em 31 de Julho, o BCE decidiu renovar as duas operações de refinanciamento de
prazo alargado suplementares pelo prazo de três meses, que foram colocadas em 21 de
Maio e 11 de Junho, de modo a consolidar os progressos alcançados até à data na
normalização do funcionamento do mercado monetário do euro.

1.3. Economia Real

Segundo as primeiras estimativas dos resultados do segundo trimestre de 2008 do
Eurostat, a zona do euro terá apresentado uma retracção real em cadeia do PIB de
0,2%. Considerando a União Europeia globalmente, a taxa de crescimento real rondou os 0,1%. No período anterior, as taxas de crescimento tinham sido 0,6% na UE e 0,7% na zona
do euro, o que representa uma deterioração da conjuntura económica europeia bastante
preocupante desde o primeiro trimestre. Em termos homólogos, o PIB da zona do euro
cresceu 1,4% (tinha sido de 2,1% no trimestre anterior) e a UE no seu todo 1,6% (2,3%
no período precedente).
No segundo trimestre do corrente ano, foi verificada uma diminuição em cadeia de 0,2%
no consumo privado da zona do euro. No entanto, a principal razão para a evolução
negativa trimestral do PIB da zona do euro remete-nos para o desempenho do
investimento, que recuou 1,2% em relação ao período anterior. Por seu lado, as
exportações e também as importações apresentaram um comportamento negativo
em torno dos 0,4%. Com efeito, a única componente do PIB da Zona do euro que
demonstrou uma evolução positiva, face ao trimestre anterior, foi a despesa pública
que cresceu na ordem dos 0,5%.
Em relação aos países de maior dimensão da zona do euro e o seu desempenho no mesmo
período, a Alemanha terá abrandado 0,9 p.p. para uma tvh de 1,7%. A Espanha e a França
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também viram o seu crescimento abrandar, para 1,8% e 1,1% respectivamente. Já a Itália
apresentou um crescimento homólogo nulo.
Fora da zona do euro, o Reino Unido viu a sua a sua tvh do PIB reduzida para 1,4%,
diminuindo 0,4 p.p. face ao trimestre precedente.

Os mais recentes dados do Eurostat referentes ao comércio internacional (não
ajustados de sazonalidade) da zona do euro, para Junho de 2008, apontam para um
défice de 0,9 mil milhões de euros enquanto que no período homólogo do ano anterior se
tinha registado um excedente de 7,5 mil milhões de euros. Considerando a UE na sua
globalidade, no mesmo período de análise, registou-se um défice comercial externo de cerca
de 20,1 mil milhões de euros.
Comparando a evolução de Junho com a do mês anterior, as exportações (ajustadas
de sazonalidade) da zona do euro cresceram perto de 0,5% e as importações 2,7%.
Procedendo à análise dos dados mais detalhados disponíveis até ao momento, verifica-se um
aumento das exportações da zona do euro para praticamente todos os mercados de destino
da zona do euro (excepto EUA e Japão), evidenciando-se o crescimento das transacções
comerciais com a Rússia (22%) e com a Polónia (20%). Em termos de importações, o maior
crescimento em relação ao período homólogo do ano ocorreu também com a Rússia (23%) e
com a Polónia (22%)
Finalmente em termos de produtos, comparando com o período homólogo do ano passado,
as exportações e importações de bens primários, principalmente os bens energéticos,
cresceram substancialmente (36% e 39% respectivamente), fazendo com que o défice
comercial energético aumentasse perto de 33% face ao mesmo período do ano anterior, para
os 124 mil milhões de euros.

Os dados mais recentes divulgados para a zona do euro apontam para o
prolongamento da retracção no desempenho industrial na zona do euro. Do lado da
procura, a informação disponível relativa ao mês de Julho demonstra uma quebra, ainda que
ligeira, do dinamismo da despesa das famílias em bens de consumo, sendo o segundo
mês consecutivo em que ocorre uma evolução negativa neste indicador para a zona do euro.

Segundo dados provisórios do Eurostat (corrigidos de sazonalidade), o índice de
produção industrial da zona do euro recuou perto de 0,3% em Julho, agravando-se em
0,1 p.p. face ao mês anterior. Como reflexo da evolução em cadeia, a tvh do índice
diminuiu 0,9 p.p. para -1,7%.
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Realce-se que o desempenho negativo do indicador, no mês de Maio, foi homogéneo em todas
as suas componentes. A componente dos bens de consumo duradouros foi a mais penalizada,
apresentando uma tvh de -5,7%, logo seguida pela produção dos bens intermédios que
recuaram, em termos homólogos, 2,3%.
Ao nível dos maiores Estados-membros, saliente-se a passagem da evolução da produção
industrial na Alemanha para valores negativos (de uma tvh de 1,7% para -0,5%),
acompanhando o movimento do resto da zona do euro. Registaram-se ainda agravamentos
tanto em Itália (-3,2% contra -1,7% em Junho) assim como na França (-2,8%, que compara
com os -2,3% do mês precedente). Em Espanha, continuam-se a registar evoluções negativas
em termos de produção industrial, mas este mês apresentou uma atenuação do ritmo de
quebra, passando de -9,2% em Junho para -4,4% no mês em análise. Fora da zona do euro, a
produção industrial do Reino Unido também recuou, passando de uma tvh de 1,8%, no mês
antecedente, para -1,4% no mês de Julho.

Em relação 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 recuou
0,4% em termos reais, no mês de Julho, o que compara com a quebra de 0,9% do mês
anterior (dados corrigidos de sazonalidade). Reflectindo aquela evolução em cadeia, o
mesmo indicador apresentou uma tvh de -2,8% nesse mês, atenuando a quebra de
3,2% registada no mês precedente.
Destaque-se ainda que em termos dos segmentos de produtos todos apresentaram uma
quebra em cadeia, exceptuando os bens farmacêuticos ou médicos.
Ao nível dos maiores Estados-membros, com informação disponível, destaca-se o novo
agravamento verificado na Alemanha (tvh de -3,3%, face a -1,6% em Junho). Registe-se,
ainda, uma nova quebra considerável do comércio a retalho em Espanha apesar de menos
intensa que no mês precedente (de uma tvh de -7,8% passou para -5,9%). Em relação a
Itália e França não foram disponibilizados quaisquer dados para o mês em análise. Fora da
zona do euro, observou-se um crescimento do comércio a retalho no Reino Unido na ordem
dos 2,2%, abrandando desta forma pelo segundo mês consecutivo.

A taxa de variação homóloga do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor
(IHPC) da zona do euro atingiu os 4%, em Julho, mantendo-se estável face ao mês
anterior.
A elevada taxa de inflação em Julho é explicada pela manutenção de um intenso crescimento
da sua componente mais errática. O andamento da componente mais instável da inflação foi
determinado pelo reforço do ritmo de crescimento quer dos preços dos bens alimentares não
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transformados (que progrediram de uma tvh de 4% para 4,4%) quer dos produtos
energéticos (passaram de uma tvh de 16,1% para 17,1%). Já a inflação subjacente mantevese em 2,5% mas apresentou algumas alterações de crescimento nas suas componentes. Os
preços dos serviços reforçaram o seu ritmo de crescimento (2,6% e 0,1 p.p. acima do mês
precedente), assim como os bens alimentares transformados que transitaram de um tvh de
7% em Junho para 7,2%. Estas variações mais do que compensaram a redução de 0,3 p.p.
verificado no crescimento dos preços dos bens industriais não energéticos face ao período
anterior (0,5%).
Os países da zona do euro com tvh do IHPC mais elevadas em Maio foram a Eslovénia (6,9%),
a Bélgica (5,9%) e o Luxemburgo (5,8%). No outro extremo, os valores mais baixos foram
observados na Holanda (3%), Portugal (3,1%) e Alemanha (3,5%).

De acordo com dados do Eurostat (ajustados de sazonalidade), a taxa de desemprego
da zona do euro fixou-se em 7,3% no mês de Julho tal como aconteceu no mês anterior.
O valor de Julho ficou 0,2 p.p. acima do nível observado no mês homólogo de 2007. O
Eurostat estima assim que 11.4 milhões de pessoas na zona do euro se encontrassem em
situação de desemprego em Julho de 2008. Considerando o cômputo geral da UE, a taxa
de desemprego manteve-se estável em 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 Julho, a Holanda (2,6%), o Chipre (3,7%) e o Luxemburgo (4,2%). Por outro lado,
os países com taxas mais altas de desemprego eram a Espanha (11%), Grécia (7,8%) e
Portugal (7,5%).

Os últimos resultados fornecidos pelos inquéritos aos consumidores e às empresas
(compilados pela Comissão Europeia) apontam para um prolongamento da deterioração
do indicador de confiança dos agentes económicos tanto da zona do euro como da UE.
No mês de Agosto, este indicador recuou para os 86,9 pontos na zona do euro, o mínimo
desde 2005, permanecendo num patamar bem abaixo da sua média de longo prazo (valor de
referência 100).
O indicador de clima na UE apresentou uma evolução bastante semelhante ao seu homólogo
da zona do euro, apresentando uma quebra generalizada em todos os índices sectoriais,
sendo apenas contrariado por uma ligeira melhoria no indicador de confiança dos
consumidores após seis meses de sucessivas quebras. Com efeito, os indicadores de
confiança da indústria e da construção transitaram este mês para valores abaixo da
sua média de longo prazo. É ainda importante sublinhar que os valores dos
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indicadores de clima dos serviços, dos consumidores e serviços financeiros
permanecem abaixo da sua média de longo prazo.
Ao nível dos países de maior dimensão, assistiu-se a uma quebra substancial no indicador de
clima económico na Espanha (3,2 pontos) e Alemanha (1,2 pontos). No entanto, os
indicadores em Itália e Holanda apresentaram uma recuperação considerável (4,1 e 1,7
pontos respectivamente).
Fora da zona do euro, verificou-se uma nova deterioração no indicador de sentimento no
Reino Unido (5,2 pontos), afastando-se, portanto cada vez mais da sua média de longo prazo.

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

No início de Agosto, a Reserva Federal manteve a sua principal taxa de juro em
mínimos de três anos e meio (2%), pela segunda reunião consecutiva, tendo
sinalizado que o valor deverá permanecer estável num futuro próximo. Segundo o
Banco Central, a actual política monetária acomodatícia deverá ajudar a promover um
crescimento moderado da actividade económica, que será penalizada nos próximos
trimestres pelo aperto das condições de crédito, a correcção no sector residencial e os
elevados preços da energia, isto depois um bom comportamento do PIB no segundo
trimestre, mas que não evitou a subida da taxa de desemprego. Ao mesmo tempo, esperase que os elevados valores de inflação, associados à progressão das rubricas de
energia e alimentação, comecem a reduzir-se gradualmente a partir do final do ano,
embora as projecções envolvam ainda um elevado grau de incerteza. O Comité de
Política Monetária apresentou um balanço equilibrado dos riscos de crescimento económico
(descendentes) e inflação (ascendentes) para os próximos meses, sugerindo que não irá
alterar as suas taxas de referência nas próximas reuniões.
Foi ainda realizada uma reunião fora do calendário pré-definido, a 24 de Julho, onde
a Reserva Federal decidiu um conjunto de medidas para promover a liquidez no
mercado monetário.

A meio de Julho, a Reserva Federal reviu em alta a previsão de crescimento
económico em 2008 (intervalo de 1% a 1,6%, face a 0,3% a 1,2% em Abril, referente à
variação homóloga do PIB no quarto trimestre), e manteve praticamente inalterados os
valores para 2009 (2% a 2,8%) e 2010 (2,5% a 3%). O mesmo aconteceu no caso das
projecções de inflação, com o intervalo de 2008 a ser aumentado para 3,8% a 4,2%
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(face a 3,1% a 3,4% em Abril, valores relativos à variação homóloga do deflator do consumo
privado no quarto trimestre), permanecendo os de 2009 e 2010 em torno dos 2%.
No relatório de política monetária apresentado em simultâneo, o Presidente da
Reserva Federal, Ben Bernanke, referiu-se sobretudo às medidas já tomadas para
ajudar ao regresso do normal funcionamento dos mercados financeiros, incluindo a
recente iniciativa legislativa para recapitalizar as agências para-governamentais de
crédito hipotecário, Fannie Mae e Freddie Mac. No âmbito desse plano, e com vista à
estabilização do

sistema

financeiro, caberá à Reserva Federal suprir eventuais

necessidades adicionais de liquidez das duas agências.
Poucos dias antes, a Reserva Federal revelou que irá prolongar as facilidades de
crédito concedidas aos grandes bancos de investimento norte-americanos até ao
próximo ano, enquanto persistir a turbulência dos mercados financeiros, evidenciando a
preocupação

das

autoridades

norte-americanas

com

a

situação

do

sistema

financeiro.

Já em Agosto, Bernanke defendeu mudanças nos mercados de derivados de crédito
e de acordos de recompra para fortalecer o sistema financeiro e reduzir o risco
sistémico.

De acordo com a Administração Bush, o défice público atingirá um valor recorde de
312 mil milhões de euros em 2009, 20,4% acima do previsto, em reflexo do
abrandamento económico.

No início de Julho, o Presidente George Bush aceitou, pela primeira vez, a adopção
pelos Estados Unidos de uma meta de longo prazo para a redução dos gases com
efeito de estufa. A meta, acordada na cimeira do G8 realizada no Japão, consiste numa
redução de 50% das emissões até 2050.

2.2. Economia Real

De acordo com informação preliminar do Departamento do Comércio, o PIB norteamericano aumentou a maior ritmo no segundo trimestre, em variação trimestral
(3,3%, em termos anualizados, face a 0,9% e -0,2% nos trimestres anteriores), depois de
retomar um andamento positivo no período de Janeiro a Março. Em termos
homólogos, contudo, a taxa de crescimento reduziu-se para 2,2%, face a 2,5% no
primeiro trimestre.

Associação Empresarial de Portugal

13

Relatório Mensal de Economia

Na óptica da despesa, a melhoria do andamento trimestral do PIB deveu-se
sobretudo à aceleração do consumo privado e da procura externa líquida, que
contrariou a descida mais forte na variação de stocks. A evolução particularmente
favorável da procura externa líquida resultou da aceleração das exportações e da
quebra do volume importado, para o que estará a contribuir a depreciação
acumulada do dólar. No caso da FBCF, verificou-se uma atenuação ligeira do
movimento

de

quebra

(para

2,5%),

reflectindo

a

evolução

menos

negativa

da

componente residencial. Destaca-se ainda o crescimento mais forte da despesa pública
(3,9%, face a 1,9% no primeiro trimestre).

No entanto, o último relatório de conjuntura da Reserva Federal (Livro Bege), com
informação coligida até final de Agosto, revelou já um fraco andamento da
actividade económica na maioria dos distritos federais, abrangendo os vários sectores
de actividade. As despesas de consumo evidenciaram uma fraca progressão na generalidade
dos estados, para o que contribuiu a aceleração dos preços dos bens finais, reflectindo a
passagem para o consumidor dos custos acrescidos com a energia e matérias-primas, que
entretanto começaram já a abrandar, de acordo com os relatórios estaduais. No caso dos
salários, as pressões de subida revelaram-se bastante reduzidas em face da deterioração das
condições no mercado de trabalho.

A taxa de inflação dos Estados Unidos (aferida pelo índice de preços no consumidor)
atingiu um máximo de mais de 17 anos no mês de Julho (5,6%, mais 0,6 p.p. que em
Junho), reflectindo sobretudo a progressão mais forte das componentes energética e
alimentar. A taxa de inflação subjacente, que exclui as duas rubricas, registou uma
subida ligeira (0,1 p.p., para 2,5%), situando-se no nível mais elevado desde Março
do ano passado.

No segundo trimestre verificou-se uma aceleração da produtividade horária do
sector não agrícola (variação trimestral anualizada de 4,3%, após 2,6% no trimestre até
Março), o que contribuiu para a quebra ligeira dos custos laborais unitários (0,5%),
em conjunto com o abrandamento dos salários (para 3,8%). A melhoria de andamento da
produtividade resultou da maior progressão do valor acrescentado, dado que o número de
horas

trabalhadas

recuou

de

forma

menos

acentuada

(0,8%,

também

em

termos

anualizados).
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No que se refere a dados sectoriais, a informação mais recente deu conta de um
agravamento das perdas na indústria, mas também alguma recuperação nos
serviços e uma evolução um pouco menos negativa na construção:
- o índice de produção industrial recuou pelo segundo mês consecutivo em Agosto, em termos
homólogos, tendo agravado o rimo de quebra para 1,5% (mais 1,1 p.p. face ao mês
anterior);
- nos serviços, o índice compósito ISM aumentou pelo segundo mês seguido em Agosto,
ultrapassando ligeiramente a referência de expansão (50 pontos);
- a despesa de construção verificou uma perda homóloga mais reduzida no mês de Julho
(5,8%, em termos nominais, menos 0,2 p.p. que no mês precedente), em resultado do
andamento menos negativo no sector residencial.

Segundo o Departamento do Trabalho, a taxa de desemprego dos Estados Unidos subiu
para um máximo de cinco anos no mês de Agosto (6,1%, mais 0,4 p.p. que no mês
anterior), com o número de desempregados a superar os nove milhões também pela
primeira vez desde 2003. Nos dados por estabelecimento, o número de postos de trabalho
do sector não agrícola diminuiu pelo oitavo mês consecutivo em Agosto, tendo recuado com
maior intensidade na indústria e nos serviços.

Em termos de indicadores avançados, a informação mais recente do Instituto
Conference

Board

enfraquecimento

revelou-se

acrescido

da

globalmente
actividade

nos

desfavorável,
próximos

sugerindo

meses.

O

índice

um
dos

indicadores avançados recuou de forma mais marcada em Julho (quebra mensal de 0,7%),
tendo evidenciado descidas em todas componentes. Em Agosto, o índice de confiança dos
consumidores subiu pelo segundo mês consecutivo, mas manteve-se ainda próximo do
mínimo de 15 anos registado em Junho.

3. Japão
3.1. Envolvente Política, Social e Económica

O Banco do Japão (BdJ) manteve a sua taxa de juro directora em 0,5% nas reuniões
de Julho e Agosto, mas procedeu a uma alteração da sua estratégia de comunicação
para explicar melhor as suas decisões num contexto de elevada incerteza sobre as
perspectivas económicas. Os comunicados de Julho e Agosto destacaram mais a
deterioração da actividade económica do que a subida da inflação, ambas
influenciadas pela aceleração das cotações das matérias-primas e energia, tendo
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apontado para o retorno da trajectória de crescimento sustentado e estabilidade de
preços com a esperada correcção em baixa daquelas cotações.

A meio de Julho, o BdJ reduziu a sua previsão de crescimento económico no ano
fiscal de 2008 (que termina em Março do próximo ano) de 1,5% para 1,2%, em face da
conjuntura internacional desfavorável, tendo, ao mesmo tempo, aumentado a
projecção da inflação subjacente (excluindo apenas a componente alimentar) de 1,1%
para 1,8%.

O primeiro-ministro, Yasuo Fukuda, procedeu a uma remodelação do Governo no
início de Agosto, incluindo as pastas das Finanças e da Economia, em reacção ao
crescente descontentamento e perda de popularidade devido à deterioração da
situação económica, a cerca de um ano das eleições legislativas. Fukuda nomeou ainda
Taro Aso como novo secretário-geral do seu Partido.
O novo Ministro da Economia ficou encarregue de estudar um plano de estímulo
económico, com o executivo a admitir que o maior período de expansão económica
do pós-guerra poderá estar a chegar ao fim.

No início de Setembro, o primeiro-ministro japonês, Yasuo Fukuda, anunciou a sua
demissão de modo a que o aparecimento de um novo líder possa terminar com o
impasse político no país, numa situação em que o Parlamento está dividido e os partidos
da oposição controlam a Câmara Alta do Parlamento, podendo atrasar o processo legislativo.
A demissão de Fukuda, que esteve menos de um ano em exercício, não implica
automaticamente eleições antecipadas; o seu partido deverá escolher agora um novo líder e
ganhar a confiança da Câmara Baixa do Parlamento para continuar a chefiar a coligação
governamental. O novo secretário-geral, Taro Aso, perfila-se como o principal candidato à
sucessão de Fukuda.

3.2. Economia Real

De acordo com dados revistos, o PIB nipónico verificou uma quebra em cadeia de
0,7% no segundo trimestre (correspondendo a uma variação homóloga de 0,7%, menos
0,5 p.p. que no trimestre até Março), após uma subida de igual intensidade no primeiro.
A evolução negativa afectou as principais rubricas de procura, tendo-se verificado
quebras de 0,5% no consumo privado e no investimento não residencial, de 1% na
despesa pública e um contributo negativo de -0,1 p.p. na procura externa líquida
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(face a 0,4 p.p. no primeiro trimestre), em resultado de uma quebra acentuada nas
exportações (2,5%), que não foi completamente compensada pelo recuo das importações.

Já em Agosto, o relatório mensal de conjuntura do BdJ referiu que a actividade
económica permaneceu enfraquecida em face dos elevados preços da energia e
matérias-primas, esperando-se que recupere gradualmente com o ajustamento em
baixa daqueles preços, embora a procura externa deva permanecer condicionada pela
conjuntura internacional desfavorável.

De acordo com os últimos dados do índice de preços no consumidor, a taxa de inflação
homóloga do Japão aumentou pelo terceiro mês consecutivo em Julho, em reflexo
da aceleração dos preços da energia e alimentação, situando-se no nível mais
elevado dos últimos dez anos (2,3%, mais 0,3 p.p. que em Junho). Excluindo aquelas
duas componentes, o índice aumentou apenas 0,2%, mais 0,1 p.p. que em Junho.

A taxa de desemprego nipónica recuou ligeiramente em Julho (0,1 p.p., para 4%),
mantendo-se próxima do máximo de dois anos registado no mês anterior. De acordo
com o Gabinete de Estatística, a correcção em baixa ficou associada sobretudo à
entrada de mulheres no mercado de trabalho para complementar o rendimento do
agregado familiar, em reacção à subida dos custos com a energia e alimentação.

Em termos de indicadores avançados, os últimos valores disponíveis revelaram-se
desfavoráveis, sugerindo a continuação de um fraco andamento da actividade. O
índice mensal de condições de negócios verificou uma recuperação ligeira no mês de Julho,
mantendo-se ainda num dos níveis mais baixos desde 2003. Já em Agosto, o índice de
confiança dos consumidores recuou para um mínimo de mais de duas décadas (30,1
pontos).
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4.1. Mercado de Câmbios

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

Libras por

Ienes por

Libras por

Ienes por

Euro

Euro

Euro

Dólar

Dólar

Terça, 1

1,578

0,791

166,570

0,501

105,591

Sexta, 4

1,567

0,791

167,310

0,505

106,764

Segunda, 7

1,565

0,796

168,470

0,509

107,642

Sexta, 11

1,584

0,799

168,350

0,505

106,315

Segunda, 14

1,585

0,798

169,240

0,503

106,796

Sexta, 18

1,582

0,793

169,030

0,501

106,873

Segunda, 21

1,586

0,795

169,650

0,501

106,981

Sexta, 25

1,573

0,789

168,770

0,501

107,265

Segunda, 28

1,575

0,793

169,630

0,503

107,729

Quinta, 31

1,561

0,789

169,020

0,505

108,270

Sexta, 1

1,557

0,788

167,440

0,506

107,513

Segunda, 4

1,557

0,792

168,390

0,509

108,178

Sexta, 8

1,507

0,784

165,610

0,520

109,865

Segunda, 11

1,501

0,782

164,730

0,521

109,732

Sexta, 15

1,473

0,791

162,700

0,537

110,462

Segunda, 18

1,470

0,788

162,200

0,536

110,310

Sexta, 22

1,481

0,797

162,550

0,538

109,772

Segunda, 25

1,477

0,797

162,320

0,539

109,921

1,474

0,805

160,220

0,546

108,734

-6,53%

1,61%

-3,74%

8,71%

2,99%

Sexta, 29
Variação (1)

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

No mercado de câmbios, o dólar apreciou-se face às principais divisas nos meses de
Julho e Agosto, reflectindo a melhoria da actividade económica dos Estados Unidos
no segundo trimestre. Os receios de recessão no Reino Unido e, em menor grau, na
UEM, ditaram um recuo da libra e do euro ao longo dos dois meses. O iene continuou a
receber algum suporte da atenuação dos movimentos de carry trade, em que a divisa
é usada como moeda de financiamento, devido à turbulência nos mercados accionistas.

A variação das principais taxas de câmbio no conjunto dos dois meses foi a seguinte:
apreciação do dólar face à libra, ao euro e ao iene (8,71%, 6,53% e 2,99%, respectivamente)
e do euro em relação à divisa britânica (1,61%); depreciação do euro no câmbio com o iene
(3,74%).
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A depreciação do euro face ao dólar acentuou-se no mês de Agosto (descida de 5,6%,
após 1% em Julho) com a deterioração da situação económica em vários países da
UEM, ainda que o BCE se tenha mostrado mais preocupado com a progressão da inflação,
não se esperando uma descida próxima das taxas de juro de referência. Os receios de
abrandamento da economia global e as tensões militares entre a Rússia e a Geórgia
também parecem ter motivado a compra de dólares como valor refúgio. No final de
Agosto, o euro situava-se já em mínimos de seis meses face ao dólar, anulando
praticamente a subida acumulada no ano (que passou para 0,1%).

No caso do iene, a pressão de descida motivada pela deterioração da situação
económica e política no Japão foi contrariada pela menor utilização como moeda de
financiamento nas operações de carry trade. A moeda apreciou-se face ao euro no conjunto
dos dois meses (com a subida verificada em Agosto a mais do que compensar a perda no mês
de Julho), mas recuou de forma significativa face ao dólar, sobretudo em Julho. Ainda assim,
o saldo desde o início do ano permaneceu positivo no câmbio com o dólar e negativo face ao
euro (variações acumuladas de 3% e -2,9%, respectivamente).

A libra inglesa continuou a ser penalizada pelos sinais de recessão no Reino Unido,
tendo-se depreciado cerca de 8% face ao dólar no mês de Agosto (para um mínimo de
dois anos), após 0,6% em Julho, elevando para quase 10% a quebra desde o início do ano,
descida semelhante à observada no saldo com o euro, embora nesse caso concentrada no
primeiro semestre. Com efeito, a descida da libra face ao euro no conjunto dos dois meses foi
de apenas 1,6%.

4.2. Mercados Bolsistas Internacionais

Os meses de Julho e Agosto foram pautados por alguma acalmia nos mercados
accionistas (mantendo-se, contudo, os receios em torno da crise financeira internacional e
do abrandamento da economia mundial), depois da forte desvalorização ocorrida em
Junho. A descida do preço do petróleo permitiu alguma retoma da confiança dos
investidores, mas a evolução foi bastante diversa nos vários índices, destacando-se a
recuperação verificada na bolsa norte-americana, que beneficiou da melhoria do
andamento do PIB no segundo trimestre.

Com efeito, o índice norte-americano de referência Dow Jones Industrials valorizouse 0,25% em Julho e 1,45% em Agosto, reduzindo para próximo de 13% a quebra
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acumulada no ano. No caso do índice tecnológico Nasdaq, a subida foi um pouco mais
acentuada (1,4% em Julho e 1,8% em Agosto), reflectindo-se num melhor saldo anual (perda
de acumulada de 10,8%). O prolongamento das facilidades de crédito concedidas aos
bancos de investimento ajudou à recuperação dos índices.
No mercado obrigacionista, as yields dos títulos do Tesouro a dez anos foram
oscilando em função da subida da inflação e dos receios de abrandamento
económico, que acabaram por predominar, determinando um recuo no cômputo do
período (de 4,01% no início de Julho, para 3,83% no final de Agosto, com um mínimo de
3,77% em 27 de Julho, o valor mais baixo desde Maio, antes de serem divulgados os dados
do PIB no segundo trimestre).

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

14300

Índice (em pontos)

13800
13058,2

13300
12800
12300
11800
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11740,15

11300
10800
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28/08/08

11/08/08
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04/07/08

17/06/08

29/05/08

12/05/08
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04/04/08

18/03/08

28/02/08

11/02/08

23/01/08

04/01/08

18/12/07

29/11/07

12/11/07

24/10/07

05/10/07

18/09/07

30/08/07

13/08/07

25/07/07

06/07/07

19/06/07

31/05/07

14/05/07

25/04/07

06/04/07

20/03/07

01/03/07

10300

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

Na

Europa,

os

índices

de

referência

das

duas

principais

praças

europeias

valorizaram-se no conjunto dos dois meses, embora com andamentos distintos em
cada um deles. O índice alemão Dax verificou uma recuperação ligeira em Julho, mas
retomou as perdas em Agosto (variações mensais de 0,95% e -0,88%, respectivamente)
em face dos receios de recessão e da indicação do BCE de que não irá reduzir as suas
taxas de juro directoras. Os títulos do sector financeiro e os ligados à energia e matériasprimas foram dos mais penalizados. Em Londres, o Ftse-100 voltou a registar uma
perda significativa em Julho (3,8%), recuperando depois de forma vigorosa em
Agosto (subida de 4,2%) com alguma melhoria no sector imobiliário. Em variação acumulada
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no ano, a evolução mais desfavorável continuou a pertencer ao índice alemão (quebra de
20,4% no final de Agosto, face a 12,7% no Ftse).

Alemanha e Reino Unido
Alemanha
índice Dax Xetra
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5800
Reino Unido
índice Footsie 100

5400
5000

28/08/08

11/08/08

23/07/08

04/07/08

17/06/08

29/05/08

12/05/08

23/04/08

04/04/08

18/03/08

28/02/08

11/02/08

23/01/08

04/01/08

18/12/07

29/11/07

12/11/07

24/10/07

05/10/07

18/09/07

30/08/07

13/08/07

25/07/07

06/07/07

19/06/07

31/05/07

14/05/07

25/04/07

06/04/07

20/03/07

01/03/07

4600

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

A deterioração da situação económica e política no Japão determinou um recuo do
índice nipónico nos dois meses em análise (0,8% em Julho e 2,3% em Agosto),
agravando para 14,6% a perda acumulada no ano.
4.3. Mercados de Matérias-Primas
2006

2007

1T 08

2T 08

Jul-08

Ago-08

65,4

72,7

96,7

122,4

133,9

113,8

58

63

76

75

77

78

Alumínio (99,7% pureza)

2573

2640

2751

2948

3067

2763

Cobre

6731

7132

7818

8454

8407

7634

Chumbo

1288

2579

2908

2304

1960

1903

Brent (Mar do Norte)
Algodão

Níquel
Estanho
Zinco

24126

37136

28978

25666

20107

19112

8755

14495

17793

22544

22956

19935

3266

3250

2444

2121

1856

1735

(1)

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

Em Julho verificou-se um ajustamento em alta das cotações médias da generalidade
das matérias-primas, mas a tendência de quebra foi retomada em Agosto,
reflectindo a apreciação do dólar e os receios de abrandamento acrescido da
economia mundial.

No caso do brent, que vinha a contrariar o andamento geral, a trajectória de subida
atenuou-se em Julho e inverteu-se em Agosto, com a cotação média a recuar para o
valor mais baixo desde Abril (113,8 dólares por barril, após 133,9 em Julho e 133 em
Junho), num recuo mensal de 15%. De acordo com a Agência Internacional de Energia, a
OPEP aumentou a sua produção para um máximo histórico no mês de Julho, numa
altura em que a procura já estava em queda, o que se reflectiu na descida da cotação. O
anúncio de subida das reservas petrolíferas nos Estados Unidos e o restauro de um
oleoduto na Turquia também contribuíram para o recuo da cotação em Agosto, em
conjunto com a apreciação do dólar. Em Julho, o preço médio do crude foi suportado
pelos receios de perturbação da oferta na Nigéria, e pela revisão em alta, por parte da
Agência Internacional da

Energia, da procura prevista de petróleo nos países em

desenvolvimento em 2008. Mesmo após a descida verificada em Agosto, a cotação
média do brent continuou a registar um ganho superior a 20% desde o início do ano
(24,4%).

Em Agosto, a cotação média do algodão verificou uma subida de 1,3% (para 78
cêntimos de dólar por libra de peso) com a revisão em baixa da previsão de oferta a
nível mundial pelo Departamento de Agricultura norte-americano, depois de uma
variação nula no mês precedente. Desde o início do ano, a cotação do algodão registou uma
subida de 11,4%.

No que se refere às cotações dos metais, apenas o níquel e o zinco contrariaram o
movimento de subida, ainda que moderada, em Julho (a maior valorização nesse mês
ocorreu no chumbo, com um ganho de 5,3%), tendo-se assistido a um recuo
generalizado e bastante significativo no mês de Agosto. O preço médio do níquel
decresceu quase 11% em Julho, após a interrupção da produção numa unidade japonesa, na
sequência de um terramoto. A descida de 2,6% da cotação média do zinco nesse mês ficou
associada a rumores de cortes de produção. Em Agosto, destacou-se sobretudo o recuo
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de 13,2% no preço médio do estanho e as perdas de mais de 9% no alumínio e no
cobre, reduzindo os respectivos ganhos acumulados no ano para 22,7%, 15,9% e 15,1%. No
caso do zinco, do chumbo e do níquel, a evolução negativa agravou as perdas acumuladas
para cerca de 27%.

4.4. Comércio Internacional / Organização Mundial do Comércio (OMC)
Realizou-se a sétima conferência EuroMed, onde foram debatidos os próximos
passos conjuntos com o objectivo de cooperação estratégica e comercial rumo à
Zona de Comércio Livre Euro-Mediterrânica prevista para 2010. O fortalecimento do
comércio entre ambas as regiões, até e após 2010, será estimulado por várias iniciativas que
tentarão progredir da actual liberalização de comércio de bens para serviços e investimentos.
Este plano de medidas criará ainda mais oportunidades para os parceiros mediterrânicos,
além de incrementarem as suas vantagens comparativas face aos países europeus, tornando,
para além disso, mais transparente o investimento das empresas europeias nestes mercados.

As negociações da chamada Ronda de Doha, que já estavam numa fase decisiva e crítica,
acabaram por ruir face à falta de acordo em algumas das matérias essenciais. O
ponto determinante acabou por ser o desentendimento entre os EUA e China e Índia referente
à exigência destes países de terem a possibilidade de aumentar as taxas alfandegárias à
medida que crescessem as suas importações de produtos agrícolas. Este não foi o único
desacordo registado neste encontro. A própria UE não foi consensual quanto à possibilidade
de redução em 70% dos seus subsídios à agricultura. O impasse generalizado levou o
director-geral da OMC, Pascal Lamy, a concluir os trabalhos sem se ter chegado, novamente,
a nenhum consenso.
Depois deste falhanço, há que aguardar pelo delinear de um novo figurino político
nos EUA, no Parlamento Europeu e nos países emergentes antes de se poder voltar
à mesa de negociação. Os analistas internacionais consideram que a impossibilidade actual
de reconfigurar o comércio mundial é preocupante pois é ilustrativa da incapacidade política
de regulamentar a globalização, num contexto em que os mercados financeiros atravessam
uma profunda crise e se verifica um significativo abrandamento do crescimento económico
mundial.

Associação Empresarial de Portugal

23

Relatório Mensal de Economia

4.5. Organizações Económicas Internacionais

Na cimeira anual do G8, realizada em Hokkaido no Japão, foi exercida uma grande
pressão política sobre os países mais ricos do Mundo para aumentarem a ajuda
alimentar aos países em desenvolvimento. Esta reunião teve a particularidade de ter
junto o maior número de participantes de sempre, entre líderes de países africanos, países
emergentes e organizações internacionais. O Banco de Desenvolvimento Asiático juntou a sua
voz ao Banco Mundial no alerta quanto às sérias dificuldades que os países em
desenvolvimento actualmente enfrentam graças aos elevados preços dos bens alimentares e
do petróleo, tendo ambos os organismos internacionais reclamado um maior e mais
significativo auxílio do G8 por considerarem que a actual crise se deve às irresponsáveis
políticas agrícolas destes países nas últimas décadas.
O maior número de países convidados nesta reunião foi o reconhecimento de que os
países emergentes devem, de futuro, ser consultados de uma forma mais frequente
e

relevante.

Não

obstante,

alguns

membros

como

os

EUA,

Rússia

e

Japão

demonstraram uma forte renitência em relação a um eventual alargamento do G8 a
países como a Índia, China, Brasil ou África do Sul por considerarem que isso
diluiria a influência do organismo.

Taxa de Variação (%)
2006 2007 2008(p) 2009(p)

Diferencial face às Projecções de Abril em p.p.
2008

2009

Mundo

5,1

5,0

4,1

3,9

0,4

0,1

Economias Desenvolvidas

3,0

2,7

1,7

1,4

0,4

0,1

EUA

2,9

2,2

1,3

0,8

0,8

0,2

Zona Euro

2,8

2,6

1,7

1,2

0,3

-

Japão

2,4

2,1

1,5

1,5

0,1

-

7,9

8,0

6,9

6,7

0,2

0,1

Mercados Emergentes
África

5,9

6,5

6,4

6,4

0,1

-

Europa de Leste e Central

6,6

5,6

4,6

4,5

0,2

0,2

0,4

0,3

China 11,6 11,9
9,7
9,8
Valores em taxa de variação anual, salvo indicação em contrário
(p) projecção

O FMI publicou o update, em Julho, do seu World Economic Outlook, no qual constata que o
abrandamento global, iniciado no verão do ano passado, se prolongará pelo segundo
semestre de 2008, podendo eventualmente demonstrar uma ligeira recuperação em
2009. Não obstante a desaceleração económica mundial ter sido algo mais ligeira do que o
previsto, os indicadores sugerem que o clima económico nos países desenvolvidos continuará
a deteriorar-se, assim como o prolongamento do recuo da sua produção industrial. O ritmo de
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expansão das economias emergentes e dos países em desenvolvimento também continuarão
a ser afectadas, devendo perder alguma da dinâmica demonstrada nos últimos anos.
O FMI considera, assim, que os riscos financeiros continuam elevados e classifica o
recente aumento da inflação como preocupante, pois limitará as possíveis reacções
políticas ao abrandamento económico. Por outro lado, um sinal um pouco mais optimista
remete-nos para o facto da procura nos mercados emergentes resistir de uma forma ainda
satisfatória aos choques financeiros e ao elevado preço do petróleo.
O mesmo relatório constata as particulares dificuldades na compatibilização dos trade-offs
políticos entre a inflação, crescimento económico e estabilidade financeira. Neste contexto
extremamente complicado, o FMI apela à correcta combinação de políticas macroeconómicas
para a contenção da inflação sem penalizar em demasia o crescimento, aconselhando os
países a apresentarem contenção orçamental, rigor fiscal assim como políticas monetárias
mais restritivas e, em alguns casos específicos, mais flexíveis.

O Banco Mundial defendeu a necessidade da Europa e dos EUA reduzirem os seus
subsídios à produção de biocombustíveis. Este apelo do BM vem na sequência de um
relatório da mesma instituição que sugere que 75% dos últimos aumentos dos preços dos
bens alimentares são directamente imputáveis à produção de biocombustíveis.

Projecção de Junho

Projecção Revista

EUA

1,2

1,8

Japão

1,7

1,2

Zona Euro

1,7

1,2

Alemanha

1,9

1,5
0,1

Itália

0,5

França

1,8

1

Reino Unido

1,8

1,2

Canadá

1,2

0,8

G7
1,4
1,4
Valores em taxa de variação anual, salvo indicação em contrário

A OCDE, nas suas previsões intercalares, considera que o crescimento económico do G7
continua a ser fustigado pela manutenção de um ambiente de incerteza nos
mercados financeiros, a desvalorização dos activos imobiliários em diversos países
e os elevados preços das commodities. A zona do euro acabou por sofrer efeitos maiores
do que os inicialmente esperados, sendo projectado que cresça apenas 1,2% em 2008. Este
valor fica quatro décimas p.p. aquém do que era previsto há apenas três meses, em Junho, e
deve-se, em grande parte, à economia italiana, que praticamente estagnará este ano (0,1%),
e também ao menor dinamismo das economias francesa (1%) e alemã (1,5%). Pelo
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contrário, os EUA aparentemente resistiram de uma forma mais convincente. As suas políticas
monetárias e orçamentais foram orientadas para a injecção de liquidez na economia, através
de taxas de juro mais baixas e da devolução de impostos aos contribuintes. A OCDE espera
agora uma capacidade de resistência à crise muito superior à inicialmente estimada mas
advertindo que o efeito destes estímulos poderá diluir-se mais rapidamente do que o
antecipado. Aliás, entre os países do G7, os Estados Unidos são o único que vêem a
respectiva previsão de crescimento ser revista em alta, de 1,2% para 1,8%.
Na perspectiva da OCDE, o sector bancário já terá reconhecido e incorporado a maior parte
das perdas decorrentes da crise do subprime mas não afasta a possibilidade de novos
problemas mais graves. No entanto, os mercados financeiros começam agora a reflectir
progressivamente o enfraquecimento da economia real que já por si fora agravado, de certo
modo, aquando da deterioração das condições de crédito internacional e devido à
desvalorização imobiliária (principalmente em países como EUA, Dinamarca, Irlanda, Espanha
e Reino Unido) e dos activos financeiros. Além disso, o mesmo relatório sustenta que a
manutenção dos preços dos bens alimentares em níveis historicamente elevados e a
considerável volatilidade do preço do petróleo tornou a inflação num sério obstáculo ao
crescimento

económico

pelos

efeitos

devastadores

que

esta

tem

demonstrado

nos

rendimentos reais das populações.
Rematando, a OCDE afirmou que os tempos difíceis actuais exigem uma resposta
veemente e pronta dos diversos governos à medida da sua situação específica mas
coordenada entre si.

De acordo com o Relatório do Comércio e Desenvolvimento da ONU, o crescimento
económico mundial deverá rondar os 3% em 2008, perto de 1 p.p. menos do
registado no ano anterior. Os países desenvolvidos deverão apresentar uma taxa de
crescimento em torno dos 1,5%, o que contrasta de forma significativa com o desempenho
mais positivo previsto para os países emergentes (6,4%).
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ECONOMIA NACIONAL
1. Envolvente Política, Social e Económica

A missão do FMI considerou, no âmbito das consultas ao abrigo do artigo IV, que as
condições económicas globais mais adversas tornam a resolução dos desafios que
Portugal enfrenta tanto mais complicada quanto urgente. A deterioração das
condições económicas mundiais enfraqueceram os recentes esforços portugueses para
voltar a convergir com os seus parceiros europeus. Não obstante, a comissão do FMI
considera que os maiores entraves ao retorno à convergência com a Europa tem origem
interna e não externa, nomeadamente os problemas na Balança Corrente, o défice
orçamental, o de endividamento excessivo do Estado, das famílias e empresas e o hiato
bastante acentuado na competitividade relativamente aos restantes Estados-membros.
Apesar de reconhecer as melhorias substanciais na consolidação do défice orçamental, o
FMI considera que estar abaixo dos 3% do PIB não é suficiente. Com efeito, o FMI
classificou como fulcral a continuação dos esforços de saneamento das contas públicas, não
havendo por isso margem para políticas discricionárias para enfrentar as condições
económicas actuais. Por outro lado, a análise do sistema financeiro português revelou que,
apesar de algumas lacunas, o sistema continua bem supervisionado e estável. O FMI
classificou a actuação do Banco de Portugal como ajustada e atempada, reforçando a
confiança naquele órgão de supervisão, apesar de reconhecer a possibilidade de algumas
melhorias. Foi ainda dada muita ênfase à necessidade de estímulo à poupança das famílias
portuguesas que, durante anos, “viveram acima das suas possibilidades”.
A comissão de técnicos destacou ainda o carácter essencial de reforço da
capacidade da oferta e da competitividade portuguesa, afirmando que a principal
causa de divergência face aos parceiros europeus reside no crescimento anémico
da produtividade. Segundo estes especialistas este fraco crescimento da produtividade
reflecte a existência de uma economia rígida com problemas crónicos de falta de
qualificação da sua mão-de-obra e um excesso de burocracia e falta de eficácia dos
tribunais. O FMI reconheceu as tentativas de reforma da legislação laboral e o ambicioso
programa SIMPLEX, que poderão vir ter um papel importante quer na flexibilização do
mercado de trabalho, quer na criação e gestão das empresas. O relatório acrescenta
também que é necessário estimular a competitividade das empresas no mercado interno
português, sublinhado o papel decisivo da Autoridade da Concorrência nesta área.
Finamente, o FMI terminou o seu relatório reafirmando que o ímpeto reformista
tem de se manter independentemente do clima económico actual. Os objectivos

Associação Empresarial de Portugal

27

Relatório Mensal de Economia

de longo prazo não deverão ser postos em causas por (eventuais) ganhos de curto
prazo.

Contas Públicas

O Governador do Banco de Portugal, Vítor Constâncio, defendeu que é preciso
prosseguir a consolidação orçamental, pelo que não é oportuno diminuir impostos.
Já em Agosto, o Presidente da República, Cavaco Silva, lembrou também a
necessidade de manter o controlo das contas públicas, mesmo num cenário de menor
crescimento económico.
O ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, reiterou a meta orçamental de 2,2% do
PIB para o défice das contas públicas no corrente ano já tendo em conta as medidas
de estímulo económico decididas a partir de Maio.

Estimativa de Execução Orçamental do Estado
Jan-Ago
2007

Jan-Ago
2008

variação
homóloga

Receita corrente

25096,1

25578,5

1,9%

Despesa corrente

26924,8

28209,7

4,8%

Saldo corrente

-1828,7

-2631,2

43,9%

Receita de capital

213,2

803,9

277,1%

Despesa de capital

1961,3

1637,4

-16,5%

Saldo de capital

-1748,1

-833,5

-52,3%

Saldo de execução orçamental

-3576,9

-3464,8

-3,1%

Saldo primário
12,9
76,1
489,9%
valores em milhões de euros (m.e.); óptica da Contabilidade Pública; s.s. – sem significado
Nota: os valores de despesa excluem gastos de anos anteriores, activos financeiros, passivos
financeiros e a transferência para o Fundo de Regularização da Dívida Pública.
Fonte: Direcção-geral do Orçamento (DGO) – Boletim de Execução Orçamental

De acordo com a última síntese de execução orçamental, o subsector Estado registou um
saldo deficitário de 3464,8 m.e. de Janeiro a Agosto, o que representa um
decréscimo de 3,1% em termos homólogos.
Mais uma vez se chama a atenção para a influência de dois efeitos contabilísticos na
evolução do défice orçamental do subsector Estado. Por um lado, a receita não fiscal
registou um forte acréscimo (34,5%) 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 16,5%, verificando-se um acréscimo de 6,7%
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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.

Deste modo, a variação de 3,3% da despesa total do Estado de Janeiro a Agosto está
manifestamente subavaliada, conseguindo apenas corrigir-se o efeito da alteração
de perímetro na componente de capital, que nos dá uma subida de 6,7%.
A mudança de universo também terá influenciado em baixa a variação da despesa corrente
que, mesmo assim, se situou acima da meta orçamental para o conjunto do ano (4,8% e
3%, respectivamente). Para tal contribuiu sobretudo a progressão de 2,2% das
despesas com o pessoal, 2,1 p.p. acima do orçamentado. Nas transferências, o desvio
em alta foi de 0,2 p.p. (variação efectiva de 4,4% e orçamentada de 4,2%).
A alteração de perímetro também modificou o perfil evolutivo da despesa total, reflectindo-se
num menor grau de execução (63,3%, abaixo do padrão de execução uniforme ao longo do
ano, 66,7%).

No que se refere à receita fiscal, o crescimento de 1,2% nos oito primeiro meses do
ano situou-se claramente abaixo da meta orçamental de 3,8% para o conjunto de
2008, com a evolução acima do esperado dos impostos directos (variação de 5%, face a
uma previsão de 3,9%), com origem no IRC, a compensar apenas parcialmente a
quebra inesperada dos impostos indirectos (recuo de 1,3%, quando era esperado um
crescimento de 3,8%).
Nos impostos directos, o IRC continuou a evidenciar uma progressão bastante acentuada
(10,6%, 9,1 p.p. acima do orçamentado), a reflectir o efeito da autoliquidação e o primeiro
pagamento por conta, enquanto o IRS verificou um súbito abrandamento (variação
homóloga de 1,6%, menos 2,3 p.p. que em Julho), mas que se deveu a um efeito de
base, segundo a DGO.
Em relação aos impostos indirectos, a quebra inesperada de 1,3% foi explicada
sobretudo pelo crescimento abaixo do esperado da receita do IVA (4,6%, 3,4 p.p.
abaixo do orçamentado e 0,9 p.p. menos que no primeiro semestre), a reflectir o
abrandamento económico, e pela descida acima do previsto do ISP (19%), 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 veículos
(24,1%, face a uma quebra prevista de 5,4%), em consequência do desagravamento fiscal
dos veículos menos poluentes no Orçamento de Estado de 2008.
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Refira-se ainda que o grau de execução da receita fiscal (63,9%) se situou abaixo do
padrão de execução uniforme ao longo do ano, sobretudo no caso dos impostos indirectos
(63,7%).

Sistema Fiscal

O Conselho de Ministros aprovou um conjunto de medidas fiscais anti-cíclicas,
alterando os Códigos do IRS, e do IMI e o Estatuto dos Benefícios Fiscais tendo em
vista minorar o impacto nas famílias dos custos crescentes com a habitação. Em sede
de IRS é alterado o regime de deduções à colecta respeitantes aos encargos com imóveis, em
função da matéria colectável, beneficiando, pelo recurso à técnica da isenção regressiva, os
escalões com menor rendimento. Estima-se que esta medida tenha um impacto negativo de
40 m.e. sobre as receitas de IRS. Em sede de IMI prevê-se a redução das taxas máximas em
0,1% e permite-se que os Municípios possam fixar as taxas por freguesias. Esta medida terá
um custo estimado de 100 m.e. que será suportado pelas autarquias.
O Conselho de Ministros criou uma taxa de tributação autónoma de 25% sobre as
valorizações dos stocks de produtos petrolíferos decorrentes do preço crescente do
crude nos mercados internacionais. De acordo com as estimativas apresentadas pelo
Governo, a referida taxa (popularmente designada por “taxa Robin dos Bosques”) deverá
render cerca de 100 m.e.

A Direcção-Geral dos Impostos (DGCI) lançou a operação “Resgate Fiscal” para
recuperar cerca de 2,2 mil milhões de receitas fiscais desviadas por empresas. Cerca
de 50 mil empresas serão sancionadas criminalmente pela falta de entrega dolosa
de IRS retido na fonte e de IVA recebido de clientes e não entregues ao Estado.
Visando o combate a estas práticas, entrou em funcionamento um novo sistema informático
que detecta de forma sistemática e permanente a falta de entrega destas prestações
tributárias e põe a funcionar em rede os Sistemas de Liquidação e Cobrança do IRS, IRC, e
IVA, o Sistema de Contra-ordenações (SCO), o Sistema de Gestão de execuções Fiscais
(SEF), e o sistema de Inquéritos Criminais (SINQUER).

Dados constantes do Relatório da Inspecção Tributária revelam que, entre Janeiro e Maio
de 2008, foram realizadas 54.559 acções de controlo fiscal detectando-se, desta
forma, 348,3 milhões de euros de imposto em falta.
A maior subida dos impostos em falta registou-se ao nível do Imposto sobre os Produtos
Petrolíferos que quase triplicou num ano, de 794 mil para 2,1 milhões de euros em falta.
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Nos primeiros cinco meses do ano, o grau de realização do objectivo estabelecido para
recuperar 610 milhões de euros de impostos situa-se nos 41%.

De acordo com informações da DGCI em 2007 e 2008 entraram nos cofres do Estado
mais de 36 milhões de euros de receita provenientes da fiscalização de situações de
planeamento fiscal abusivo.

Desde Janeiro de 2008 foram recuperados 160 milhões de euros da lista de
devedores ao fisco, da qual consta um total de 12 mil devedores. O montante da
dívida detectada ascende aos 3,164 mil milhões de euros.
Desde finais de Julho de 2006, o Estado recuperou 462 milhões de euros de impostos em falta
por recurso a este mecanismo.

O Governo está a preparar um perdão de juros e de coimas para os contribuintes
que tenham processos fiscais em tribunal (por contestação em tribunal de pretensas
dívidas fiscais exigidas pela DGCI), desde que adiram a uma comissão de conciliação que está
a ser criada pelos ministérios das Finanças e da Justiça.

Política Industrial e Comercial e Investimentos Públicos

O Governo disponibilizou a Linha de Crédito PME Investe, num total de 750 milhões
de euros, que se destina ao financiamento de novos investimentos ou ao aumento
de fundo de maneio associado ao incremento da actividade das pequenas e médias
empresas (PME).
Trata-se de uma linha de crédito bonificado, com uma taxa de juro indexada à Euribor a três
meses menos 1,25 pontos percentuais, beneficiando de um período de carência de 18 meses,
sendo que 50% do capital de cada operação é garantido por uma Sociedade de Garantia
Mútua.
O prazo máximo das operações de financiamento é de 4 anos (5 anos para as empresas com
estatuto de PME Líder), sendo o montante máximo a conceder por empresa de um milhão de
euros (um milhão e meio para as empresas com estatuto de PME Líder).
A bonificação da taxa de juro, as comissões de garantia mútua, bem como a dotação do
Fundo de Contragarantia Mútua (com vista à contragarantia das operações de financiamento)
são suportadas pelo QREN, através do Programa Operacional Factores de Competitividade ou
dos Programas Operacionais Regionais de Lisboa e do Algarve.
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Sabe-se já que se encontram suspensas as candidaturas a esta linha de crédito, em
virtude do volume de procura registado ter ultrapassado o montante global fixado
para este instrumento. O Governo vai renovar este mecanismo de apoio financeiro,
criando uma nova linha de crédito que deverá estar disponível em Outubro deste
ano.

Foi criado o Fundo de Apoio ao Financiamento à Inovação, designado por FINOVA,
que tem a natureza de fundo autónomo, cujo capital inicial é de 100 milhões de euros, e que
está vocacionado para a criação ou reforço de instrumentos de financiamento de
empresas, em particular no que se refere às pequenas e médias empresas e aos
projectos com maior grau de inovação, no âmbito do Quadro de Referência
Estratégico Nacional (QREN).
O FINOVA tem como entidade gestora a PME Investimentos, S.A, sociedade detida
maioritariamente por entidades públicas, e tem por objectivos:
a) Estimular a intervenção do capital de risco no apoio às pequenas e médias
empresas;
b) Reforçar o sistema de garantia mútua;
c) Promover a contratualização, junto do sistema financeiro, de linhas de crédito;
d) Dinamizar os instrumentos convertíveis de capital e dívida e a titularização de
créditos;
e) Apoiar o financiamento da inovação;
f) Incentivar o empreendedorismo;
h) Favorecer a implementação de «Estratégias de Eficiência Colectiva» definidas na
Agenda da Competitividade do QREN;
i) Incentivar a emergência de novos pólos de desenvolvimento de actividades com
dinâmicas de crescimento, nomeadamente, as indústrias criativas.

O Governo Português e a Aliança Renault-Nissan anunciaram uma parceria para
promover a mobilidade com zero emissões no país. Esta parceria centrar-se-á em três
áreas: i) estudo das condições adequadas para os veículos eléctricos serem uma oferta
atraente para os consumidores portugueses; ii) estudo das infra-estruturas e organizações
necessárias para criar uma ampla rede de estações de carga para os veículos eléctricos, a
nível nacional; iii) identificação dos canais mais eficazes de comunicação e educação para
aumentar a consciencialização sobre veículos eléctricos
Segundo o Governo, o nosso país será um dos primeiros mercados mundiais onde serão
introduzidos os modelos de veículos eléctricos da Aliança Renault-Nissan, sendo que esta
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concordou

em

comercializar

em

larga

escala

veículos

eléctricos

para

os

consumidores em Portugal, com início em 2011.

Foi aprovado um diploma que estabelece os termos a que devem obedecer a
apresentação e recepção de propostas, candidaturas e soluções previstas no âmbito
do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29
de

Janeiro,

procedendo,

ainda,

à

transposição

parcial

de

duas

directivas

comunitárias.
O diploma vem, assim, dar resposta ao regime implementado no CCP, que procedeu à
desmaterialização

dos

procedimentos,

estabelecendo

as

regras

gerais

aplicáveis

à

apresentação electrónica de propostas e candidaturas, bem como os princípios e regras pelas
quais as plataformas se devem reger.

De acordo com os dados da Conta Geral do Estado, entregue no Parlamento em 2 de
Julho, em 2007 o valor total dos benefícios fiscais ascendeu a 1,1 mil milhões de
euros, correspondendo a 0,7% da riqueza produzida nesse ano, reflectindo, assim, um
acréscimo de 21% face ao registado no ano anterior.
Entre os benefícios fiscais, a maior fatia recaiu sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
IRS (37%) e sobre o Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (24%).

Foi publicada a Lei n.º 42/2008, de 27 de Agosto, que autoriza o Governo a rever o
regime jurídico de instalação e de modificação dos estabelecimentos de comércio a
retalho e dos conjuntos comerciais em matéria de taxas e a adaptar o regime geral das
contra-ordenações às infracções decorrentes da violação das regras fixadas para aquelas
unidades comerciais.

Foi publicado o Decreto-lei n.º 143/2008, de 25 de Julho, que altera o Código da
Propriedade Industrial (CPI), aprovando medidas de simplificação e de acesso à
propriedade industrial, no sentido de dar cumprimento a uma das metas constantes no
programa SIMPLEX.
O diploma procede a uma republicação do CPI, sendo que a maioria das alterações entra
em vigor no próximo dia 1 de Outubro (já que algumas regras entraram já em vigor).
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Política Social e Laboral

Após acordo com os parceiros sociais, a proposta de alteração do Código do
Trabalho foi entregue no Parlamento, estando o debate previsto para o início da
próxima sessão legislativa e prevendo-se que entre em vigor em 1 de Janeiro de
2009.
No âmbito da adaptabilidade horária, o Governo tem defendido a flexibilidade dos horários
como essencial para adaptar as empresas aos ciclos de procura, pelo que a proposta do
Governo prevê que o trabalho suplementar possa deixar de ser compensado com
remuneração extraordinária desde que isso resulte de acordo entre a entidade patronal e
sindicatos.
Sem constar do acordo tripartido com o Governo, a proposta de lei de alteração ao Código do
Trabalho prevê também a possibilidade de pagamento da retribuição em espécie sem
necessidade do acordo do trabalhador.

Dados do Ministério do Trabalho e Solidariedade Social mostram que em 2007
apenas 50% dos beneficiários do Regime Social de Inserção (RSI) estavam a seguir
planos de reinserção, ou seja, 158.389, do universo de 311.731 dependentes daquela
prestação social.
No primeiro semestre de 2008, o número total de beneficiários tinha ascendido a 334.865
registando um aumento de 23.134 dependentes. A despesa da Segurança social com o RSI
registou, neste período, um aumento de 12,1 por cento face a igual período do ano passado.
A prestação média por família ronda os 230 euros mensais.

Em 2007, a Segurança Social prescindiu de 105,2 milhões de euros de contribuições,
para apoiar a contratação de 81.284 jovens e desempregados de longa duração,
cerca de mais mil pessoas que no ano anterior. Até Maio de 2008, foram apoiadas 61.995
pessoas e a Segurança Social deixou de receber 32,4 milhões de euros de contribuições. O
salário médio pago rondou os 400 euros mensais.

Dados da Direcção-Geral do Emprego e Relações de Trabalho, referentes ao primeiro
semestre de 2008, revelam que 62 empresas dispensaram 1.003 trabalhadores por
despedimento colectivo. O Norte é a região mais afectada, registando um aumento do
número de trabalhadores despedidos.
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Na

sequência

de

visitas

de

inspecção,

a

Provedoria

de

Justiça

detectou

um

desconhecimento profundo do regime legal de desemprego e considerou que o
direito dos cidadãos à informação não está devidamente assegurado. No relatório que
a Provedoria de Justiça elaborou, são formuladas propostas quando ao funcionamento da
comissão de recursos (são sugeridas medidas para evitar o atraso excessivo na apreciação
dos recursos) e à actuação dos centros de emprego, aos quais é recomendado que prestem
uma informação mais clara.

A Assembleia da República aprovou o novo Regime de Contrato de Trabalho em
Funções Públicas, que aproxima a legislação laboral do sector público à do sector privado,
exceptuando as normas referentes à formação profissional, à comissão de serviço (regulada
pelo regime de vínculos, carreiras e remunerações), e ao estatuto disciplinar.

No âmbito do Plano Tecnológico da Educação, o Governo vai investir 400 milhões de
euros para que meio milhão de alunos do primeiro ciclo do ensino básico possam ter acesso a
computadores portáteis.
O Primeiro-Ministro anunciou o alargamento da acção social escolar no ensino básico e
secundário de 230 mil alunos para 710 mil, aplicando-se agora às crianças abrangidas pelos
dois escalões inferiores do abono de família.

Sistema Monetário e Financeiro

Segundo um projecto de diploma regulamentar do Banco de Portugal, a publicidade
bancária vai passar a estar sujeita a princípios de transparência e rigor adequados.
Entre outros aspectos, o diploma prevê o alargamento dos deveres de informação na
divulgação de produtos e serviços financeiros a todas as fases do processo de escolha, bem
como a dimensão dos caracteres usados na divulgação dos produtos.

No primeiro semestre, o número de reclamações recebidas pela CMVM ascendeu a
um máximo de seis anos (248), sendo que metade se relacionou com a informação
deficiente fornecida pelos intermediários financeiros, incluindo as comissões cobradas pelos
serviços prestados.

De acordo com um estudo da CMVM, um terço dos portugueses que investe em
mercados financeiros é reformado ou desempregado, só tem a quarta classe e
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admite estar pouco informado sobre a bolsa. Segundo o estudo, ainda que o nível de
escolaridade possa não ser um indicador perfeito da formação em matérias de natureza
financeira,

a iliteracia financeira é

preocupante

pois pode

originar

erros de

comportamento dos investidores e enviesamentos de mercado.

Na sequência dos maus resultados do sector bancário no segundo trimestre, o
Governador do Banco de Portugal considerou que podem vir a ser necessários novos
aumentos de capital para garantir o cumprimento dos rácios de solvabilidade ou para
financiar o crescimento dos bancos.

Em Agosto, a CMVM anunciou que possui um novo sistema informático de vigilância
para a detecção de crimes de mercado. Segundo o regulador, o sistema já detectou vários
movimentos anormais em bolsa, que estão sob investigação. Foram ainda aprovadas
outras medidas no mesmo âmbito, como o novo entendimento de informação privilegiada,
a criação de formulários simplificados de denúncia, a obrigatoriedade de denuncia das
sociedades gestoras de mercados (como a Euronext) em caso de transacções suspeitas, ou a
divulgação imediata das transacções de dirigentes de empresas cotadas de valor superior a 5
mil euros.

Pouco tempo depois, a CMVM apresentou o anteprojecto de transposição da Directiva
dos Direitos dos Accionistas e de alterações ao Código das Sociedades Comerciais,
onde se salienta a imposição de uma maior transparência nos negócios com acções
próprias, que permitirá evitar situações como as que se verificaram recentemente no BCP.
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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

Junho 08

5,130

5,390

4,92

5,08

Julho 08

5,156

5,366

4,60

4,83

Agosto 08

5,169

5,335

4,42

4,67

4 Julho 08

5,144

5,395

4,74

4,94

11 Julho 08

5,145

5,388

4,71

4,88

18 Julho 08

5,138

5,375

4,88

5,01

25 Julho 08

5,148

5,387

4,85

5,03

31 Julho 08

5,156

5,366

4,60

4,83

1 Agosto 08

5,160

5,357

4,59

4,81

8 Agosto 08

5,149

5,313

4,38

4,71

15 Agosto 08

5,162

5,308

4,31

4,65

22 Agosto 08

5,162

5,321

4,43

4,69

29 Agosto 08
5,169
5,335
4,42
4,67
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.

Nos meses Julho e Agosto verificou-se uma subida mais moderada das taxas de juro
do mercado monetário europeu, que renovaram máximos de sete anos, excepto nas
maturidades mais longas, onde se verificou mesmo um recuo ligeiro, conduzindo a
uma menor inclinação da curva de rendimentos. Depois do aumento esperado das taxas
directoras do BCE no início de Julho, as indicações da autoridade monetária apontaram
no sentido da estabilidade dos referenciais nos meses subsequentes, o que atenuou a
progressão das taxas de juro. No entanto, as taxas de juro continuaram pressionadas
em alta pela subida dos prémios de risco associada à crise financeira internacional,
como se pode constatar pelo elevado diferencial entre as taxas Euribor das várias
maturidades e a taxa mínima das operações principais de refinanciamento do BCE (4,25%),
não se esperando um aumento do referencial nos próximos meses, como foi referido. No
final de Agosto, a taxa Euribor a seis meses situava-se em 5,169%, um máximo de
mais de sete anos, traduzindo variações de 1,3 pontos base (p.b.) e 3,9 p.b. face às últimas
sessões de Julho e Junho, respectivamente, bastante inferiores às que se vinham a observar
(só em Junho, a subida fora de 20,2 p.b.). Em sentido contrário, a taxa Euribor a 12 meses

Associação Empresarial de Portugal

37

Relatório Mensal de Economia

recuou 5,5 p.b. no conjunto dos dois meses, para 5,335%, comportamento mais próximo do
observado no mercado obrigacionista.

Com efeito, as taxas de juro de longo prazo implícitas nos títulos de dívida pública
nacional verificaram um recuo nos meses de Julho e Agosto, acompanhado a
tendência de descida na Europa em face dos receios de recessão em alguns países. A
yield a 5 anos recuou 50 p.b. no conjunto dos dois meses, para mínimos desde Maio,
enquanto nos 10 anos a descida foi apenas de 41 p.b., o que se repercutiu num aumento da
inclinação da curva de rendimentos no mercado obrigacionista.

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 Julho e Agosto)
Terça, 1

Sexta, 4

Seg, 7

Sexta, 11

Seg, 14

Sexta, 18

Seg, 21

Sexta, 25

Seg, 28

Quinta, 31

8.486,91

8.553,70

8.697,04

8.456,70

8.325,44

8.674,27

8.815,73

8.613,12

8.496,49

8.496,58

Sexta, 1

Seg, 4

Sexta, 8

Seg, 11

Sexta, 15

Seg, 18

Sexta, 22

Seg, 25

Sexta, 29

8.384,85
8.290,89
8.364,83
8.573,07
8.584,53
8.538,04
8.499,20
8.466,31
8.600,31
Índice composto pelo cabaz das 20 acções mais importantes do mercado, sujeito a uma revisão semestral; 31-12-92=
3000

O índice accionista nacional de referência PSI-20 voltou a recuar de forma bastante
significativa no mês Julho (descida de 4,6%, após 16% em Junho), para um mínimo
desde Novembro de 2005, tendo depois recuperado algum valor em Agosto (1,2%). A
divulgação de resultados desfavoráveis em algumas das principais empresas do
índice impediu o índice nacional de acompanhar a tendência de recuperação nas
principais praças internacionais.
O valor negociado diminuiu em variação homóloga (para além de mensal, o que é
habitual no período de férias) nos dois meses em análise, sobretudo em Agosto,
alargando para quase 40% a quebra do total acumulado no ano.

Dentro da carteira do PSI-20 destacam-se, no mês de Julho, as desvalorizações do
BCP (16,7%) e da Brisa (11,2%), ambos a reflectir resultados abaixo do esperado, bem
como a perda de 15,9% na Galp Energia, em resultado do recuo do preço do crude, das
perspectivas de redução da procura, e do impacto nos dividendos da futura “taxa Robin dos
Bosques”. No lado dos ganhos, a subida do preço da pasta de papel levou a uma valorização
de 17,7% da Altri.
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Em Agosto, o movimento de recuperação do índice PSI-20 foi suportado, em parte,
pelo BCP (ganho mensal de 3,1%) e pela Galp Energia (15,3%), que se valorizou com a
divulgação de contas favoráveis.

3. Economia Real
3.1. Actividade Económica Global

CONTAS NACIONAIS TRIMESTRAIS (ÓPTICA DA DESPESA)
06:IV

07:I

07:II

07:III

07:IV

08:I

08:II

Consumo Privado

1,9

1,4

1,8

1,4

1,8

2,1

1,1

Consumo Público

-1,7

-1,0

-0,1

0,5

0,6

0,4

0,1

FBC Total

-1,4

-2,1

0,8

5,1

8,9

3,8

4,0

Exportações

9,8

10,1

8,2

6,3

5,4

3,9

1,5

Importações

4,9

3,6

5,1

6,1

7,5

6,3

3,3

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

Os dados mais recentes para as Contas Nacionais Trimestrais, disponibilizados pelo
INE, indicam que o PIB português cresceu, em termos reais, 0,7% no segundo
trimestre de 2008 face ao período homólogo, abrandando em relação ao trimestre
anterior (0,9%). Em termos da evolução em cadeia e comparando com o trimestre
anterior, o PIB registou uma variação de 0,3% em volume (dados corrigidos de
sazonalidade). Na óptica da despesa, o andamento do produto neste trimestre é
essencialmente explicado pelo crescimento menos acentuado da procura interna. O
consumo privado apresentou um crescimento de 1,1%, abrandando significativamente face
ao trimestre anterior (2,1%). Esta evolução foi especialmente marcada por uma diminuição
em termos homólogos do consumo de bens duradouros (6,1%). Tenha-se, no entanto, em
conta que este resultado pode ter sido influenciado pela diminuição esperada do IVA para
20% no mês de Julho, o que pode ter feito com que as famílias adiassem a aquisição destes
bens. Por outro lado, as despesas de em bens de consumo não duradouro (alimentar e
corrente) e em serviços aumentaram 2,1% em volume, comparando com o período anterior.
Neste trimestre, a componente do investimento voltou a acelerar em termos homólogos,
ainda que de forma ligeira. Com efeito, a FBC foi a rubrica com crescimento mais
significativo (cerca de 4% em termos homólogos). Esta evolução representa um
contributo de 0,9 p.p. para o crescimento homólogo do PIB. Não obstante, o total da FBCF
registou uma desaceleração, aumentando apenas 2,1% quando tinha sido 3,3% no trimestre
anterior. A FBCF em material de transporte foi a variável que mais influenciou esta evolução,
acabando por contribuir para uma retracção de 0,5 p.p. no PIB. Este agregado apresentou
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uma variação trimestral negativa de 5,8% (o que compara com os 34,1% do período anterior,
devido à aquisição de aeronaves por parte da TAP). A componente de máquinas e
equipamentos também contribuiu para a desaceleração da FBCF, crescendo a um ritmo de
6,1%, 0,9 p.p. abaixo do trimestre anterior. Pelo contrário, a FBCF em Construção melhorou,
atenuando a evolução negativa para -2%, quando foi de -4% no período anterior.
Em relação à composição do crescimento em volume do PIB, verificou-se que o
crescimento português, tal como no último trimestre, se deve única e exclusivamente à
procura interna apesar do seu contributo para o PIB se ter reduzido para 1,6 p.p., após ter
sido 2,3 p.p. no período anterior. A procura externa líquida teve um impacto negativo
de 0,9 p.p. no crescimento, atenuando o movimento decrescente que vinha pautando esta
variável nos últimos trimestres. Este movimento é essencialmente explicado pela
contínua desaceleração que vem caracterizando as exportações portuguesas de
bens e serviços desde finais de 2006 (a tvh passou de 3,9% no trimestre anterior para
1,5% neste último). Assistiu-se também a uma redução no ritmo de crescimento das
importações para 3,3%, recuando 3 p.p. face ao período anterior.
Em termos nominais, o saldo da Balança de Bens e Serviços (medido em percentagem do
PIB) atenuou-se em cerca de 0,1 p.p. face ao período anterior, atingindo os -8,7% no
segundo trimestre do ano corrente, o que representa um agravamento face ao período
homólogo (6,7%). A deterioração, em termos homólogos, do saldo da Balança de Bens e de
Serviços é explicada principalmente por uma intensa deterioração dos termos de troca
portugueses.
A necessidade de financiamento da economia portuguesa, medida também em percentagem
do PIB, aumentou de forma ligeira, fixando-se nos -10,1% no segundo trimestre de 2008 (era
-9,9% no primeiro trimestre). Este agravamento é explicado pelo agravamento do saldo dos
rendimentos primários.
Na óptica da produção, registou-se um andamento algo diferenciado dos diversos
ramos produtivos no segundo trimestre de 2008. O VAB da Construção manteve uma
evolução negativa, recuando 1,6% mas de forma menos intensa que os -3,7% do período
anterior. O VAB da Indústria também registou uma quebra, recuando, em volume, cerca de
1,1% e agravando 0,3 p.p. face ao trimestre anterior. Em relação à Agricultura e Pescas,
registou-se uma inversão, desta vez crescendo 2,4%, em termos homólogos.
No mesmo sentido, o VAB do agregado das Actividades Financeiras e Imobiliárias acelerou 1
p.p., passando para 3,1%. Por outro lado, o VAB do ramo do Comércio, Restaurantes e Hotéis
também diminuiu o seu ritmo de crescimento em 2 p.p. face ao trimestre anterior, crescendo
apenas 0,6% em volume no segundo trimestre do ano corrente. Desta forma, este sector
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destacou-se como o agregado com maior influência na desaceleração da actividade económica
deste último trimestre.
O indicador de clima económico do INE – indicador que sintetiza a informação qualitativa
referente aos principais ramos de actividade – prolongou o seu movimento descendente,
em Agosto, ainda que forma menos intensa que nos três meses anteriores. O indicador
continua progressivamente a afastar-se da sua média de longo prazo.
O comportamento

dos diferentes sectores foi semelhante,

verificando-se uma

deterioração generalizada, exceptuando-se apenas o indicador sectorial da indústria que
apresentou uma recuperação.
O indicador de confiança da indústria transformadora evoluiu positivamente,
interrompendo o movimento descendente que teve início em Março deste ano. Esta
evolução teve como principal causa a recuperação das opiniões dos empresários do sector em
relação à procura global e também a diminuição das apreciações sobre os stocks de produtos
acabados. Por seu lado, o indicador de confiança para o comércio evoluiu negativamente,
voltando a intensificar a evolução negativa dos 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 e atingiu o valor mínimo desde Novembro de 2005. O
agravamento das apreciações dos empresários quanto à actividade corrente foi decisivo para
o desempenho mensal deste indicador. Já o indicador de confiança para a construção
intensificou a tendência de deterioração iniciada em Junho. O desempenho deste indicador
deveu-se à deterioração de ambas as suas componentes: a perspectiva dos empresários
sobre a carteira de encomendas e sobre as perspectivas de emprego. O indicador de
confiança para a construção permanece assim abaixo da sua média de longo prazo.
Finalmente, o indicador para os serviços tem apresentado quebras significativas 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. No mês em análise, este indicador quebrou para valores abaixo da sua média de
longo prazo.
3.2. Procura Interna
Os indicadores de consumo continuam a apontar para uma retracção e agravamento
da actividade económica, apesar de se ter registado uma melhoria no indicador de
confiança dos consumidores e no volume de negócios do comércio a retalho. Em
linha com o contexto internacional envolvente, os indicadores de Investimento nacionais
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também reflectem o abrandamento da actividade económica com especial destaque
para a evolução negativa do indicador de FBCF.
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 a retalho
Crédito ao consumo

(4)

INE
(3)

INE

07:IV

08:I

08:II Abr-08 Mai-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08

-39,23 -42,93 -44,85 -41,79 -43,41 -44,85 -47,22

-45,28

10,40

12,69

3,18

13,26

5,15

-8,87

-4,44

-

6,36

2,96

1,62

6,13

0,30

-1,59

-

-

-23,00 -19,33 -30,33 -17,00 -23,67 -30,33 -32,00
-0,30

2,20

-0,10

-0,90

2,20

-1,60

2,00

-32,33
-

BdP

13,70 12,27 12,33 12,20 12,90 11,90
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 no final do ano passado, pois, após um crescimento nulo no mês
anterior, passou para valores negativos em Julho de 2008 (-0,4%). Com efeito, esta evolução
pode ser facilmente confirmada se tivermos em consideração a transição de uma tvh média
trimestral de 1,9% em finais de 2007 para 0,4% no segundo trimestre de 2008. No
mês de Julho, a venda de automóveis não comerciais atenuou ligeiramente o ritmo de intensa
quebra demonstrado no período anterior (-8,87% para -4,4%) mas ainda assim manteve-se
em valores francamente abaixo da média do último ano. Finalmente, assistiu-se a um novo
reforço do ritmo de quebra da procura interna de bens de consumo e ainda ao regresso a
valores negativos por parte 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 segundo
trimestre de 2008 apenas interrompido no mês de Maio. Em Julho de 2008, o Volume de
Negócios do Comércio a Retalho avançou assim 2% em termos homólogos. Com
efeito, ambas as componentes do indicador apresentaram um contributo positivo. A despesa
de bens não alimentares inverteu do movimento negativo apresentado no mês anterior 2,3%), passando para uma tvh de 1,2%. Por outro lado, a componente de produtos de bens
alimentares, bebidas e tabaco cresceu 2,8 % em Julho, reforçando o seu ritmo de
crescimento em 3,6 p.p. face ao mês precedente.
Em Julho, o volume de negócios nos serviços registou uma taxa de variação homóloga
nominal de 5,8%, quando em Junho se situara em -0,2%.
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Relativamente aos indicadores prospectivos de consumo privado, o indicador de
confiança recuperou, em Agosto, depois de ter registado em Julho, o valor mais baixo
de toda a série estatística iniciada em 1986.
O comportamento deste indicador deve-se um desempenho positivo de todas as suas
componentes. Os maiores destaques vão para as melhorias constatadas nas apreciações dos
consumidores sobre a situação financeira das famílias e das perspectivas sobre a situação
económica

do

país.

Já

as

expectativas

de

poupança

demonstraram

uma

pequena

recuperação, tal como no mês anterior.
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)

BdP

07:IV
5,37
-8,47

08:I

08:II Mar-08 Abr-08 Mai-08 Jun-08

2,47

-1,67

-17,81 -32,25

Jul-08

-1,8

-0,5

-2,5

-2,0

-4,0

-22,5

-16,5

-20,8

-59,5

24,1

15,93

5,92

1,77

-12,5

7,4

-7,6

5,5

-

1,56

-2,35

-2,85

-7,2

9,5

-12,9

-5,1

-3,9

11,13

-7,93

0,83

-16,9

5,0

-6,4

3,9

3,4

-1,01

-4,87

-3,96

-8,8

1,4

-8,7

-4,6

-3,8

8,63

8,17

7,30

7,8

7,7

7,3

6,9

-

10,20

12,77

12,47

12,9

13,2

12,0

12,2

-

BdP

26,64 -27,22
-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 acentuou significativamente a sua evolução
negativa, no mês de Julho, passando para uma tvh de -4%. O indicador de vendas de
veículos comerciais atenuou as intensas quebras dos meses passados, provavelmente por
efeito da redução da taxa de IVA em vigor a partir deste mês. O índice de produção na
Construção e o índice de produção de bens de investimento prolongaram as evoluções
negativas iniciadas alguns meses atrás (apresentando taxas de variação homólogas de -3,8%
e -3,9% respectivamente). Por sua vez, as importações de bens de investimento, após terem
apresentado uma evolução negativa em Maio, recuperaram para 5,5% no mês seguinte.
Em relação ao investimento em construção e obras públicas, os indicadores quantitativos,
corrigidos da sazonalidade continuam a contrariar as expectativas optimistas demonstradas
pelos empresários do sector no final de 2007. O índice de produção na construção voltou
a acentuar as suas quebras (5,7%) após ter apresentado uma ligeira melhoria no
mês anterior. Realce-se, ainda, que o indicador referente às obras de engenharia continua a
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compensar um pouco a evolução da construção no indicador geral, mantendo, pelo menos
para já, um desempenho positivo.
De acordo com os resultados do mais recente inquérito do Banco de Portugal aos
principais bancos comerciais a operar em Portugal, no segundo trimestre de 2008,
foram aplicados critérios progressivamente mais restritivos na concessão de
empréstimos. Esta situação reflectiu essencialmente as maiores dificuldades de liquidez por
parte dos bancos, num contexto de incerteza e de intensas perturbações nos mercados
financeiros internacionais que provocaram um aumento significativo das restrições aos
balanços dos bancos e a uma deterioração dos riscos apercebidos pelos mesmos.
Segundo os testemunhos dos bancos, no período em análise verificou-se um aumento dos
spreads nos empréstimos de risco médio ou elevado. Além disso, os bancos tiveram atitudes
mais restritivas ao nível das restantes condições contratuais como sejam: a maturidade das
concessões de crédito, as garantias exigidas e as covenants (condições contratuais não
pecuniárias). É esperado que as condições de acesso ao crédito cumpram critérios ainda mais
rigorosos e restritivos pelo menos durante o terceiro trimestre de 2008.
A procura de empréstimos por parte das empresas manteve-se relativamente estável, mas
por outro lado, a grande maioria das instituições bancárias registou uma diminuição na
procura de crédito por parte dos particulares, quer para aquisição de habitação, quer para
consumo.
3.3. Emprego
Inquérito Trimestral ao Emprego
Valor Trimestral

Variação (%)

2ºT-2007

1ºT-2008

2ºT-2008

10597,0

10620,0

10617,7

0,20

-0,02

População activa
Taxa de Actividade

5595,2
52,8

5618,0
52,9

5638,0
53,1

0,76

0,36

População Empregada

5154,6

5191,0

5228,1

1,4

0,7

605,8

588,8

601,5

-0,7

2,2

Sector Secundário

1568,3

1537,4

1535,2

-2,1

-0,1

Sector terciário

2980,5

3064,8

3091,4

3,7

0,9

440,5
54,4
386,1

427,0
59,5
367,5

409,9
50,3
359,6

-6,9
-7,5
-6,9

-4,0
-15,5
-2,1

População Total

Sector Primário

População Desempregada
à procura do 1º emprego
à procura de novo emprego

Homóloga

Trimestral

Taxa de Desemprego
7,9
7,6
7,3
Fonte: INE
Valores em milhares de unidades, excepto nas taxas de actividade e de desemprego;
Tvh (taxa de variação face ao período homólogo do ano anterior) e tvpa (taxa de variação face ao período anterior)
expressas em percentagem, excepto no caso das taxas de actividade e desemprego, cujas variações estão expressas
em pontos percentuais
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De acordo com o inquérito ao emprego do INE referente ao segundo trimestre de 2008, a
população empregada registou um acréscimo de 0,7% face ao trimestre anterior
(37,1 mil indivíduos) e um crescimento de 1,4% (73,5 mil indivíduos) em termos
homólogos. Destaque-se que, face ao período homólogo, o número de empregados
aumentou nos vários segmentos com diferentes escolaridades. O correspondente aos
indivíduos empregados com formação superior aumentou em cerca de 44,0 mil indivíduos e
também, embora menos intensamente, o segmento dos indivíduos com o ensino secundário
(5,9 mil indivíduos) tal como o segmento em que os indivíduos dispõem apenas até ao ensino
básico (23,6 mil indivíduos). Realce-se ainda o facto de do sector das actividades imobiliárias
e serviços prestados às empresas ter sido o único que gerou emprego face ao período
homólogo do ano anterior.
No segundo trimestre do ano, a população desempregada em Portugal foi estimada
em 409,9 mil indivíduos. Neste período, assistiu-se a um decréscimo em termos homólogos
de 6,9% da população desempregada (30,6 mil indivíduos) e a uma redução de 2,1%
(praticamente dezoito mil indivíduos) em comparação com o trimestre precedente. Para esta
evolução contribuiu sobretudo a diminuição da passagem dos estados de emprego ou de
inactividade para uma situação de desemprego comparativamente com o período anterior. A
taxa de desemprego diminuiu assim 0,3 p.p. em relação ao trimestre passado, ou
seja, transitou para 7,3%.
3.4. Comércio Internacional
Resultados Globais
Abr 07-Jun 07

Abr 08-Jun 08

∆ 08/07
3,3%

Total
Saída (Fob)

9.592,8

9.913,4

Entrada (Cif)

14.387,2

15.692,0

9,1%

Saldo

-4.794,4

-5.778,6

-20,5%

66,7%

63,2%

-

Taxa de Cobertura
União Europeia a 27

7.398,0

7.384,5

-0,2%

Chegada

Expedição

10.783,7

11.237,4

4,2%

Saldo

-3.385,7

-3.852,9

-13,8%

68,6%

65,7%

-

2.194,8

2.528,9

15,2%

Taxa de Cobertura
Países Terceiros
Exportação
Importação

3.603,4

4.454,6

23,6%

Saldo

-1.408,6

-1.925,7

-36,7%

60,9%

56,8%

-

Taxa de Cobertura
(em milhões de euros)
Fonte: INE
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Entre Abril e Junho do presente ano, o défice comercial de Portugal fixou-se em
5778,6 milhões de euros, um montante que representa um intenso agravamento
face ao mesmo período do ano anterior (quase 21%). No período em análise, as saídas
registaram um aumento de 3,3% e as entradas de 9,1%, resultando, deste modo, numa
deterioração da taxa de cobertura de 3,5 p.p. face ao período homólogo do ano passado para
63,2%.
No período em análise, deve ser destacado novamente o crescimento das entradas de
Material de Transporte (10,4%) e dos produtos alimentares (8,4%). Realce-se ainda o
aumento de 15,7% nos fluxos para o exterior de bens alimentares e as diminuições, em
termos homólogos das saídas de material de transporte (-4,3%) e nas máquinas e bens de
consumo duradouro (-3.2% e -3,8% respectivamente).
As saídas de combustíveis e lubrificantes cresceram 70,2%, enquanto que as entradas
cresceram 47%. Como consequência desta evolução, assistiu-se a um forte agravamento no
défice comercial de bens energéticos, que ultrapassou os 2000 milhões de euros (mais 41%
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). Destaque-se ainda a relativa maior intensidade comercial com os novos países
comunitários de Leste: as entradas de bens oriundos destes países cresceram 10,6% e as
saídas para estes destinos aumentaram 16,2%. Apesar desta dinâmica, o peso relativo no
contexto total das transacções é ainda bastante reduzido (perto de 2% da totalidade das
trocas) mas não deixa de ser um sinal positivo pois são zonas com inúmeras possibilidades de
negócio para os empresários portugueses.

3.5. Conjuntura na Indústria

Segundo o INE, o índice de produção industrial manteve uma quebra homóloga
próxima de 2,6% no segundo trimestre, após um abrandamento ao longo de 2007
(até uma variação nula no último trimestre), tendo-se registado, entretanto, uma
atenuação da perda para 0,6% em Julho. A indústria transformadora retomou uma
variação positiva da produção naquele mês (0,3%), depois um reforço das perdas no
segundo trimestre (de 0,5% para 1,4%), que foi contrariado pelo desagravamento no ramo
de electricidade, gás e água (de 17,8% para 12,4%), prolongado em Julho (tvh de -7,9%).
Em variação média anual, contudo, a descida do índice geral de produção continuou
a agravar-se no mês de Julho (para 1,3%).
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ÍNDICES DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
(Variação homóloga, %)
10

INDÚSTRIA
TRANSFORMADORA

8
6
4
2
0
-2

INDÚSTRIA GERAL

-4
-6
-8

Jul-08

Jun-08

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

-10

Segundo a desagregação por agrupamentos, as indústrias de bens intermédios foram as
únicas a evidenciar um aumento da produção na primeira metade do ano (tvh de
0,9%), não obstante a quebra verificada no trimestre até Junho (-0,9%), tendo retomado a
trajectória de crescimento em Julho (2,1%). Os agrupamentos de bens de consumo e da
energia verificaram uma atenuação das perdas no segundo trimestre (1,8% e 9,6%,
respectivamente), que prosseguiu naquele mês (para 0,6% e 5,5%). Nas indústrias de bens
de investimento, pelo contrário, o trimestre de Março a Junho foi mais negativo que o anterior
(tvh de -2,9% e -2,2%, respectivamente), embora em Julho já se tenha verificado uma
estabilização das perdas face ao mês precedente (5,1%). Em termos de variação média
anual, prosseguiu a trajectória de crescimento nas indústrias de bens intermédios (2,9%, em
Julho), embora em desaceleração, e de perda no resto das indústrias (recuos desde 1,4% nos
bens de consumo até 12,7% na energia, no mês de Julho).
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ÍNDICE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
07: II

07: III

07: IV

08: I

08: II

Mai-08

Jun-08

Jul-08
TVH

TVM 12m

Índice Geral

1,6

1,3

0,0

-2,7

-2,6

-6,9

-4,0

-0,6

-1,3

Industria Extractiva

6,7

9,9

16,9

4,0

0,5

-9,8

3,8

6,4

6,9

Ind. Transformadora

3,4

2,2

2,9

-0,5

-1,4

-6,0

-3,5

0,3

0,4

Electric., Gás, Água

-11,3

-5,0

-18,4

-17,8

-12,4

-13,6

-9,6

-7,9

-14,2

Bens de Consumo

0,3

-1,3

1,7

-4,7

-1,8

-6,8

-1,7

-0,6

-1,4

Bens Intermédios

6,2

6,1

6,3

2,6

-0,9

-4,6

-4,2

2,1

2,9

Bens de Capital

2,2

-0,2

0,1

-2,2

-2,9

-12,0

-5,1

-5,1

-2,1

-10,1

-5,3

-18,9

-15,1

-9,6

-10,8

-7,5

-5,5

-12,7

Por grandes agrupamentos:

Energia

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

Atendendo à divisão da indústria transformadora em subsectores, os dados actuais
permitem destacar, quanto a comportamentos negativos:
(i) a manutenção da contracção nas indústrias de curtimenta e calçado (tvm 12m de -7,2%
em Julho), de máquinas e equipamento (-1,1%), de produtos petrolíferos (5,2%), de pasta e
papel (-0,1%), do mobiliário (-4%), de madeira e cortiça (-5,9%), de material de transporte
(4,9%), alimentares (0,4%), de vestuário (-1,9%), de minerais não metálicos (-1,6%),
metalúrgicas de base (-1,9%) e têxteis (-6,4% em Junho).
(ii) o abrandamento da produção nas indústrias de borracha e plásticos (de uma tvm 12m de
4,4% em Junho para 3,3% em Julho).

Quanto a comportamentos positivos, salienta-se:
(i) a aceleração da produção nas indústrias de equipamento eléctrico e óptico (de uma tvm
12m de 11,5% em Junho para 11,8% em Julho), de reciclagem (de 9,8% para 11,4%) e do
tabaco (de 1,8% para 3%);
(ii) a manutenção de um andamento positivo nas indústrias de produtos químicos (tvm 12m
de 2,3%) e de produtos metálicos (5,6%).
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PRODUÇÃO E PROCURA NA INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
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No que se refere à informação qualitativa, do inquérito à indústria transformadora
de Agosto, os dados apontam para a continuação da retoma da produção no ramo.
As apreciações da produção corrente melhoraram de forma acentuada em Agosto, o mesmo
acontecendo com a carteira de encomendas doméstica, que contrariou o recuo na
componente externa. As opiniões dos industriais sobre o nível de existências em
stock mantiveram-se a um nível elevado.

De acordo com o detalhe por tipo de bens, apenas as indústrias de bens intermédios
registaram uma evolução menos favorável da produção corrente em Agosto. No caso
da carteira de encomendas, a melhoria da procura interna e a descida na componente
externa abrangeram a generalidade das indústrias.

A evolução negativa da produção na primeira metade do ano não impediu uma
subida significativa do volume de negócios (5,2%, em termos homólogos), que se
acentuou no segundo trimestre (1,7 p.p., para 6,1%), em particular no mercado
nacional (2,6 p.p., para 8,3%), em resultado da aceleração dos preços à saída de
fábrica. A vendas no exterior recuaram em Maio e Junho (quebras de 2,3% e 0,8%,
respectivamente), acompanhando

a conjuntura internacional desfavorável,

mas

mesmo assim registou-se um crescimento de 2,6% no trimestre, mais 0,2 p.p. que
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no anterior, tendo-se verificado uma retoma do movimento ascendente em Julho
(10,8%), contribuindo para a aceleração do índice geral nesse mês (tvh de 9,4%, após
3,6% no mês precedente). O crescimento médio anual das vendas manteve-se em 5,1% no
mês de Julho, repartido entre 6,5% no mercado nacional e 2,9% no externo.

Por agrupamentos, apenas as indústrias de bens de investimento apresentaram um
andamento menos favorável das vendas no segundo trimestre, com o crescimento
homólogo a reduzir-se de 7,2% para 3,2%, traduzindo a evolução negativa da produção, mas
sobretudo o abrandamento dos preços à saída de fábrica, em contra-ciclo com o resto da
indústria. As vendas deste agrupamento chegaram mesmo a diminuir nos meses de
Maio e Junho, dado o comportamento desfavorável no mercado externo, mas retomaram
um andamento positivo em Julho (3,5%). O resto das indústrias evidenciou uma
aceleração do volume de negócios no segundo trimestre (para 1,7% nos bens de
consumo, 4,1% nos bens intermédios e 27,5% na energia), que se prolongou em Julho.
Em termos de variação média anual das vendas, as indústrias da energia continuaram a
apresentar a progressão mais elevada, seguidas pelos bens de investimento, bens
intermédios e bens de consumo (18,3%, 5,9%, 3,4% e 2,7%, respectivamente.

Quanto a informação avançada, destaca-se a melhoria acentuada das avaliações da
produção prevista no inquérito à indústria transformadora de Agosto, fornecendo alguma
sustentação à recente retoma da actividade no ramo. No caso dos preços de venda,
pelo contrário, as indicações foram no sentido de um abrandamento significativo ao
longo dos próximos meses, o que poderá afectar a evolução das vendas.
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ÍNDICE DE EMPREGO INDUSTRIAL
(Variação homóloga, %)
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Em Julho observou-se uma descida mais acentuada do emprego industrial, em
termos homólogos (1%, o valor mais elevado desde Setembro do ano passado, após 0,6%
em Junho), interrompendo o desagravamento observado no segundo trimestre (tvh
de -0,5%, face a -0,7% no trimestre até Março). Em média anual, contudo, a quebra do
emprego voltou a reduzir-se em Julho, situando-se no valor mais baixo desde Dezembro
de 2001 (0,7%, menos 0,1 p.p. que em Junho). A descida média anual do índice de horas
trabalhadas manteve-se em 0,4%, o que se traduziu num ligeiro abrandamento da
ocupação laboral da indústria no confronto com o andamento do índice de emprego.

3.6. Preços

07:II 07: III 07: IV 08: I 08:II Mai-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 tvm 12m
IPC Total
IPC Bens

2,5

2,2

2,7

3,0

2,9

2,8

3,4

3,1

3,0

2,8

2,3

1,7

2,5

2,6

2,9

2,8

3,6

3,2

-

-

IPC Serviços

3,1
3,0
3,0
3,5
2,8
2,8
2,8
2,7
Fontes: INE; Banco de Portugal
Taxas de variação percentual face ao período homólogo do ano anterior, salvo outra indicação

-

No mês de Agosto, o IPC registou um crescimento em cadeia de -0,5% face ao mês
precedente. A taxa de variação homóloga (tvh) recuou para 3%, 0,1 p.p. abaixo do
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mês anterior. Não obstante a forte subida da taxa de variação homóloga, a taxa de variação
média dos últimos 12 meses aumentou para 2,8%.

Em relação ao quadro evolutivo dos preços de Julho (último mês com informação mais
completa), a tvh do IPC de 3,1% foi superior em 0,6 p.p. ao indicador da inflação
subjacente (medido pelo índice total excepto produtos alimentares não transformados e
industriais energéticos). A inflação no mês de Julho foi caracterizada por uma evolução no
sentido descendente comum a praticamente todas as suas componentes, exceptuando a dos
bens alimentares transformados. O recuo da inflação deveu-se essencialmente a um
menor ritmo de crescimento da sua componente mais volátil. Os preços dos bens
alimentares não transformados recuaram 0,5 p.p. face ao mês anterior, crescendo 2,4%.
Além disso, voltou a registar-se uma atenuação no crescimento dos preços dos bens
energéticos, pelo segundo mês consecutivo, mas mantendo-se ainda num nível bastante
elevado (10,9%). Relativamente às rubricas que compõem a inflação subjacente, constatouse uma ligeira redução no ritmo de crescimento dos preços dos serviços (atingindo a tvh de
2,7% neste mês). Os preços dos bens industriais não energéticos intensificaram o movimento
de quebra, iniciado há seis meses, passando para uma tvh de -1,1%. Finalmente, os preços
dos bens alimentares transformados reforçaram o seu ritmo de crescimento face a Junho em
0,5 p.p. o que resultou numa tvh de 9,6%.

A taxa de inflação subjacente em Portugal foi de 2,5%, tornando o diferencial com a
zona do euro nulo. Esta evolução é explicada essencialmente pelo agravamento do
diferencial entre o andamento dos preços dos bens alimentares transformados para 2,6 p.p..
O estreitamento do hiato entre o ritmo de crescimento dos preços dos serviços entre Portugal
e a zona euro para 0,1 p.p., e o facto dos preços dos bens industriais não energéticos
continuaram a mostrar um andamento extremamente favorável a Portugal (crescendo a um
ritmo inferior ao da zona do euro em cerca de 1,6 p.p..) foram insuficientes para compensar o
agravamento relativo dos bens alimentares transformados.

Para os próximos meses, e de acordo com as Previsões Económicas Intercalares da
Comissão Europeia, os preços dos bens energéticos continuarão a exercer uma
intensa pressão inflacionista ainda que de forma menos intensa que no primeiro
semestre de 2008. Com efeito, espera-se que a taxa de variação média do IHPC, em
2008 para a zona do euro, seja de 3,6%. A CE espera que o crescimento do preço do
petróleo e das matérias-primas normalize no segundo semestre de 2008 em especial devido
ao prolongamento do abrandamento económico generalizado. No entanto, reconhece que
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existe um forte risco de flutuações consideráveis nos preços destes bens por motivos
financeiros e de carácter geopolítico, as quais agravariam as condições actuais da economia
mundial. Além disso, a CE acrescentou que os efeitos de segunda ordem, originados no
reforço da inflação dos últimos meses, ainda só se evidenciaram de uma forma algo limitada,
alertando para a possibilidade de ocorrer uma nova escalada da inflação se as expectativas
dos agentes económicos não se mantiverem contidas.

3.7. Conjuntura de Pagamentos com o Exterior

Balança Corrente
Mercadorias

2005

2006

2007

Jan-Jun 08

Jan-Jun 08

∆

-14.139

-15.680

-16.042

-7.616

-10.395

36,5%

-16.362

-16.665

-17.501

-7.820

-9.957

27,3%

Serviços

3.843

4.804

6.200

2.415

2.658

10,1%

Rendimentos

-3.894

-6.340

-7.376

-3.611

-4.323

19,7%

Transferências Correntes

2.274

2.521

2.636

1.401

1.227

-12,4%

Balança de Capital

1.721

1.219

2.061

865

1.542

78,3%

Balança Financeira

13.062

13.313

15.022

8.230

9.325

13,3%

1.463

3.455

-428

217

1.135

423,0%

De Portugal no exterior

-1.697

-5.557

-4.542

-2.255

-895

-60,3%

Do exterior em Portugal

3.160

9.011

4.115

2.472

2.030

-17,9%

-1.191

2.600

9.404

6.394

8.800

37,6%
-55,8%

Investimento Directo

Investimento de Carteira
Activos

-15.975

-7.866

-8.871

-7.413

-3.274

Passivos

14.784

10.466

18.276

13.806

12.074

-12,5%

Outro Investimento

11.524

5.559

4.651

1.128

-600

-153,2%

-845

-13.663

-11.280

-7.791

-5.960

-23,5%

12.369

19.221

15.931

8.919

5.360

-39,9%

Activos
Passivos
Derivados Financeiros

-164

-220

681

300

179

-40,3%

Activos de Reserva

1.431

1.919

713

191

-189

-199,0%

-1.041

-1.479

-472

-68,1%

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.

De acordo com informação preliminar do Banco de Portugal, o défice da Balança Corrente
nacional continuou a agravar-se no primeiro semestre, tendo aumentado quase
37% em termos homólogos, para 10395 m.e.. Por componentes, apenas a balança de
serviços registou uma melhoria do saldo no período em análise (alargamento do
excedente em 243 m.e.), revelando-se insuficiente para contrariar o agravamento do défice
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das balanças de mercadorias e rendimentos (em 2137 e 712 m.e., respectivamente) e a
redução do excedente das transferências correntes (em 174 m.e.).

Na Balança de Capital, o saldo positivo aumentou 78,3% face à primeira metade de
2007 (para 1542 m.e.), a reflectir a evolução das entradas líquidas de fundos comunitários.
A melhoria não compensou a evolução da Balança Corrente, resultando numa subida
do défice conjunto (31,1%, para 8853 m.e.).

O aumento das necessidades de financiamento ficou patente no reforço do
excedente da Balança Financeira (em 1095 m.e.), que se repartiu pelas componentes
de investimento de carteira e de investimento directo (aumentos de 2406 m.e. e 918
m.e. nos respectivos saldos excedentários). No caso do investimento directo, o
comportamento resultou de uma redução mais forte nas saídas do que nas entradas
de capital. Em sentido contrário, o saldo de “outro investimento” passou de positivo a
negativo (descida de 1728 m.e.) devido ao recuo mais pronunciado dos passivos do que dos
activos.
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Principais sítios da Internet consultados na elaboração do Relatório Mensal de Economia:
Economia Internacional:
www.boj.or.jp/en (Banco do Japão)
www.ecb.int (Banco Central Europeu)
www.bloomberg.com (agência noticiosa Bloomberg)
www.bea.doc.gov (Bureau of Economic Analysis - EUA)
www.bls.gov (Bureau of Labor Statistics - EUA)
www.census.gov (Census Bureau - EUA)
http://europa.eu.int/comm/index_en.htm (Comissão Europeia)
www.conference-board.org (Instituto Conference Board - EUA)
www.cbo.gov (Congress Budget Office - EUA)
www.esri.cao.go.jp/en (Economic and Social Research Institute - Japão)
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/ (Eurostat)
www.federalreserve.gov (Federal Reserve - EUA)
www.imf.org (Fundo Monetário Internacional)
www.stat.go.jp/english (Gabinete de Estatística japonês)
www.mof.go.jp (Ministério das Finanças japonês)
http://metalsplace.com (notícias sobre metais)
www.oecd.org (Organização para o Crescimento e Desenvolvimento Económico)
http://europa.eu.int/index_pt.htm (Portal da União Europeia)
http://finance.yahoo.com (Secção Financeira do Yahoo)
http://metalsplace.com (sítio especializado em notícias sobre metais de base)
Economia Nacional:
www.bportugal.pt (Banco de Portugal)
http://europa.eu.int/comm/index_en.htm (Comissão Europeia)
www.cmvm.pt (Comissão de Mercados de Valores Mobiliários)
www.dgo.pt (Direcção-Geral do Orçamento – Ministério das Finanças)
www.imf.org (Fundo Monetário Internacional)
www.gpeari.min-financas.pt (Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações
Internacionais – Ministério das Finanças)
www.iapmei.pt (IAPMEI)
www.ine.pt (Instituto Nacional de Estatística)
www.marcasepatentes.pt (Instituto Nacional de Propriedade Industrial)
www.oecd.org (Organização para o Crescimento e Desenvolvimento Económico)
www.portugal.gov.pt/ (Portal do Governo)
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Análise BPI

Turismo em Portugal: situação actual e tendências

O turismo é um sector de significativa relevância para a economia portuguesa, não só em
termos de contributo para o produto interno, mas sobretudo no que respeita ao saldo
externo, na medida em que apresenta um superávite e, deste modo, ajuda a reduzir o
elevado défice da balança de bens e serviços. Apesar da sua importância, este sector não tem
crescido significativamente desde o início da década. Efectivamente, de acordo com dados
divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o turismo interior, isto é turismo de
residentes e de não-residentes, representava 10,4% do PIB em 2007, que compara com
10,1% em 2000. Porém, esta aparente estabilidade esconde o aumento de 1 ponto percentual
registado entre 2004 e 2007, recuperando da quebra observada entre 2002 e 2004 (mínimo
de 9.1% verificado em 2003) devido à diminuição observada no turismo global após o 11 de
Setembro de 2001. Em termos de emprego, os progressos também são marginais. Em 2007,
este sector representava 5,6% do emprego total e 9,7% do emprego nos serviços,
correspondendo a um acréscimo no que respeita ao emprego total de 4 p.p. e uma diminuição
de 1 p.p. relativamente ao emprego nos serviços face a 2000. Portanto, em termos de
emprego gerado por serviços, o turismo perdeu terreno. Mundialmente, em 2007, o turismo
representava 9.9% do PIB e 8.3% do emprego total. Portanto, Portugal compara
positivamente, sobretudo no que respeita à produtividade do sector. Considerando o
contributo directo e indirecto do turismo para o PIB português, os dados são igualmente
positivos. Segundo informação do Conselho Mundial de Turismo e Viagens (WTTC), em
Portugal, este sector correspondia a 14,1% do PIB em 1995, atingindo 15,8% em 2007 e
estimando-se que, em 2015, possa situar-se em 17,6%. Relativamente ao emprego, o peso
era 17% em 1995, subindo para 20% em 2007. Ainda, segundo o WTTC, em 2015, deverá
atingir 21,7%.

Esta evolução modesta é confirmada pela informação relativa ao investimento sectorial. O
investimento em turismo tem-se mantido relativamente estável em torno de 2,9% do PIB
desde 1990; mas, o peso cresceu de 11,3% em 1990 para 13,3% do investimento total. A
despeito deste incremento, entre 1995 e 2006, a oferta hoteleira nacional expandiu-se em
2% no que respeita a estabelecimentos e em 3% em termos de capacidade de alojamento.
Não obstante, o crescimento dos proveitos atingiu 5,2% entre 2002 e 2007, com destaque
para os anos de 2006 e 2007, anos em que o acréscimo foi 9,4% e 10,4%, respectivamente.
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O turismo interno tem um peso de cerca de 20% no total, tendo crescido a procura por
residentes cerca de 6% entre 2002 e 2006. Por seu turno, a entrada de visitantes, entre 2004
e 2007, subiu 4%, com destaque para as visitas a familiares e amigos e por motivos
profissionais com acréscimos de 10% e 8%, respectivamente. A principal razão para não
residentes visitarem Portugal é lazer, recreio e férias, correspondendo a 73% do total,
seguida por motivos profissionais e negócios (12%). Contudo, visitas a familiares e amigos é
muito importante para alguns mercados específicos como: Suíça (28% das entradas em
Portugal são por esta razão e este país é o nono mais importante em termos de turistas), EUA
(23% e é o décimo país em termos de turistas recebidos), e França (18%). Não por acaso
estes países apresentam importantes comunidades de emigrantes portugueses.

Regionalmente, a oferta hoteleira distribui-se da seguinte forma: Algarve (38%), Lisboa
(21%), Madeira (15%), Norte (11%), Centro (9%), Açores (3%) e Alentejo (3%) em termos
de dormidas. Porém, no que concerne os proveitos totais, constata-se que: Lisboa (29%)
consegue ter um proveito unitário superior, enquanto o Algarve é a região que apresenta um
proveito por unidade inferior (30%).

Como se referiu anteriormente, o contributo do turismo para a contenção do desequilíbrio
externo é fundamental, na medida em que a balança turística representa 73% da balança de
serviços, correspondendo o seu saldo positivo, em 2007, a 2,8% do PIB. Nos últimos dez
anos, o saldo da balança turística aumentou 8,2%, tendo as receitas crescido 6,6% e as
despesas 4,8%. Contudo, as exportações de serviços excluindo as receitas turísticas
cresceram ainda mais nesse período: 13%. Saliente-se que as receitas turísticas se têm
mantido relativamente estáveis desde 2001 em torno de 4,5% do PIB.

Os turistas que mais procuram Portugal são originários de Espanha (22%), Reino Unido
(20%), França (13%), Alemanha (11%), e Países Baixos (5%). No entanto, mundialmente, os
principais países em termos de despesas de turismo são: Alemanha, EUA, Reino Unido,
França, Japão, China, Itália, Canadá, Federação Russa, República da Coreia. Ora, Portugal
está mal representado em alguns dos principais mercados; designadamente naqueles que
apresentam maior potencial de crescimento. Os mercados europeus, mais importantes para
Portugal, revelam procura madura. Importa ainda referir, que Espanha, o mercado que
representa cerca de 25% das entradas de turistas em Portugal, não apresenta idêntica
relevância em termos de dormidas ou estadas médias. No que respeita a dormidas, o Reino
Unido e a Alemanha lideram, enquanto em termos de estada média, a Irlanda e o Reino Unido
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encabeçam a lista. Ou seja, em termos de proveitos por turista, o Reino Unido é o mercado
mais relevante para Portugal.

Analisando a evolução da posição de Portugal em termos de turismo mundial no que respeita
à entrada de turistas e receitas obtidas, constata-se uma progressiva queda de posições no
ranking mundial, a qual poderá ser justificada, parcialmente, pelos mercados emissores
dominantes. Refira-se que, em termos de turistas, em 1995, Portugal surgia listado em
décimo terceiro com uma quota de mercado de 1,8%, que caiu para 1,3% conferindo-lhe a
décima nona posição mundial, em 2006. Em termos de receita, o deslize foi menor: da
décima quinta posição e uma quota de 1,1% em 1995, para a mesma quota, mas menos um
lugar em 2006. Outra tendência relevante concerne ao declínio progressivo da estada média
de 4,2 dias em 1999 para 3,1 em 2006.

No primeiro semestre de 2008, as principais tendências observadas pelo turismo nos últimos
tempos foram reforçadas. Face a igual período do ano anterior, registou-se um acréscimo de
4,2% de hóspedes e um aumento de 1,5% das dormidas. Os principais mercados
mantiveram-se inalterados, muito embora a França e os Países Baixos tenham observado
importantes aumentos (21% e 11%, respectivamente), compensando decréscimos registados
noutros mercados tradicionais como: Espanha (-9%), Alemanha (-6,3%), Irlanda (-3,6%) e
Reino Unido (-3,2%). Em termos regionais: a Madeira e o Centro registaram os maiores
aumentos de dormidas (9,8% e 2,1%,respectivamente) que comparam com perdas
observadas no Norte (-5,4%) e Algarve (-5,2%). Muito embora a estada média se tenha
mantido, a taxa de ocupação caiu 1,7% para 46,4%. Também os proveitos totais e por
aposento se ressentiram, acusando perdas homólogas de 3,1% e 1,3%, respectivamente.

O comportamento relativamente melhor dos proveitos por aposento face aos proveitos totais
é encorajador da direcção que se pretende imprimir ao turismo português, fazendo-o subir na
escala de valor. Neste sentido, em 2006, a aprovação do Plano Estratégico Nacional do
Turismo (PENT) para os seguintes dez anos é paradigmática. Os principais objectivos deste
plano compreendem o aumento do número de turistas para 20 milhões e de receitas para 15
mil milhões de euros em 2015, o que corresponde a acréscimos de 5% e 9%,
respectivamente. Para tal, propõe o reforço das ligações aéreas directas entre os mercados
emissores e os destinos turísticos, diversificação e requalificação da oferta (através da
requalificação das principais regiões e criação de pólos de desenvolvimento turístico) e
melhoria da formação profissional. Também o Quadro de Referência Estratégico Nacional
(QREN) prevê uma despesa de investimento em turismo média anual entre 2007 e 2015 de
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218 milhões de euros, ou seja mais 8% que o verificado entre 2000 e 2005 e mais 5% que a
despesa média total projectada.

A despeito dos investimentos previstos, face às características da oferta turística nacional e
aos seus principais mercados emissores, no futuro próximo, a evolução da procura deverá ser
modesta, porque os principais mercados tradicionais: Espanha, Reino Unido, Alemanha e
Irlanda defrontam-se com desaceleração económica e, concretamente, com abrandamento do
consumo privado. Por outro lado, devido ao preço do petróleo, as companhias aéreas
enfrentam dificuldades, aumentando as tarifas. Finalmente, a desvalorização da libra face ao
euro é um forte desincentivo ao turismo britânico na Europa.

Existem, no entanto, algumas tendências mundiais que Portugal poderá explorar e aproveitar.
Lisboa e Madeira estão, aparentemente, a beneficiar do florescimento do conceito de
escapadela (city break) ou turismo de curta duração, um dos segmentos com mais rápido
crescimento em termos mundiais. Acresce que a aposta de oferta de qualidade na Madeira e o
surgimento de Lisboa em roteiros culturais internacionais parecem estar a produzir
resultados. Cidades como o Porto também deverão beneficiar desta tendência, sobretudo
capitalizando na oferta cultural em crescimento, suportada por equipamentos culturais como
a Fundação de Serralves e a Casa da Música. Igualmente, inserida na vertente de turismo
urbano, Portugal poderá igualmente beneficiar do crescimento do turismo de negócios. Em
2006, Lisboa ocupava a nona posição em termos mundiais: lista liderada por Viena. As
condições climatéricas privilegiadas de Lisboa e outras cidades litorais conferem potencial a
este tipo de turismo.

Outra tendência do turismo mundial é a expansão de eco-turismo. Sendo Portugal um dos
pioneiros na criação de parques nacionais e apresentando uma das maiores áreas inscritas na
Rede Natura, dispõe de uma posição privilegiada para o desenvolvimento do turismo da
Natureza. Contudo, para tal, é imperiosa a requalificação das áreas protegidas e, igualmente,
o desenvolvimento de capacidade de alojamento e estruturas de apoio (logísticas e humanas)
específico aos turistas, podendo-se enfatizar a vertente infanto-juvenil.

Finalmente, o maior desafio do turismo português é penetração em mercados com maior
potencial de crescimento em termos de visitas e de despesa média. Assim, impõe-se o
crescimento nos mercados asiáticos, com especial destaque para a China e Japão, mas
também uma maior atenção ao mercado americano e canadiano, respectivamente, o segundo
e oitavo em termos de despesa turística. Relativamente aos restantes mercados, deve existir
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um esforço para melhorar e diversificar a oferta no sentido de aumentar a relevância da
Alemanha, Reino Unido e França, já mercados relevantes, e reduzir o peso relativo de
Espanha, que, embora relevante em termos de entradas, perde importância para, sobretudo,
o Reino Unido em termos de dormidas.

Lisboa, 4 de Setembro de 2008.
Cristina Casalinho
Banco BPI, SA
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