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Destaque:

Economia Internacional
No dia 12 de Outubro, numa cimeira de emergência, os chefes de Estado ou de
Governo da zona do euro decidiram pôr em prática um plano conjunto (…) (pag.5)
As previsões do FMI para o crescimento económico na União Europeia são de 1,7%
em 2008 e 0,6% em 2009 (…) (pag. 5)
(…)

face

à

deterioração

cada

vez

mais

acentuada

da

situação

financeira

internacional, os principais bancos centrais decidiram uma redução concertada das
taxas de juro de referência. (pag.7)
De acordo com as segundas estimativas dos resultados do segundo trimestre de
2008 do Eurostat, a zona do euro terá apresentado uma quebra real em cadeia do
PIB em torno de 0,2%. (pag.7)
Os últimos resultados (…) apontam para um prolongamento da deterioração do
clima de confiança dos agentes económicos tanto na zona do euro como na UE (…)
(pag.10)

A meio do mês, a falência do Lehman Brothers (…) arrastou as bolsas mundiais para
grandes quedas e desencadeou uma profunda deterioração da confiança nos
mercados interbancários (…) (pag.11)
(…) uma versão reformulada [do Plano Paulson] foi aprovada no início de Outubro
(…) (pag.12)
(…) a balança comercial japonesa registou o primeiro saldo negativo em 25 anos.
(pag.14)

Em Setembro assistiu-se a uma depreciação do euro nos principais câmbios,
reflectindo a deterioração da situação financeira e económica na UEM. (pag.17)
(…) registaram-se perdas muito acentuadas nos principais índices accionistas
internacionais (…) (pag.18)
Nas matérias-primas, o mês de Setembro saldou-se por uma desvalorização
significativa da generalidade das cotações médias (…) (pag.20)
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Economia Nacional
O FMI reviu em baixa as previsões para a evolução do PIB português para
crescimentos de 0,6 p.p. em 2008 e 0,1 p.p. em 2009. (pag.23)
Em termos de receita fiscal, os dados até ao terceiro trimestre evidenciaram um
crescimento de 1,8%, 2 p.p. abaixo do orçamentado para o conjunto do ano (…)
(pag.24)

(…) o Governo assinou no dia 14 de Outubro, no Europarque, um protocolo (…)
relativo a uma nova linha de crédito bonificado destinada às pequenas e médias
empresas – PME Investe II. (pag.26)
Após aprovação na generalidade pelo Parlamento, a proposta de revisão do Código
do Trabalho vai à Comissão Parlamentar do Trabalho (…) (pag. 27)

(…) o Conselho de Ministros aprovou uma Proposta de Lei que estabelece a
possibilidade de concessão extraordinária de garantias pessoais pelo Estado, no
âmbito do sistema financeiro, de modo a reforçar a sua estabilidade e liquidez (…).
(pag. 30)

As taxas de juro do mercado monetário europeu aumentaram de forma muito
pronunciada no mês de Setembro, para máximos históricos (…) (pag.31)
A bolsa nacional retomou um andamento negativo em Setembro, acompanhando o
comportamento negativo no exterior. (pag.32)
O indicador de clima económico do INE (...) manteve a sua tendência descendente
dos três últimos meses, mas com uma queda menos acentuada em Setembro. (pag.33)
Os indicadores de consumo continuam a apontar para uma retracção da actividade
económica, apesar de se ter registado uma melhoria no indicador de confiança dos
consumidores. (pag.33)
(…) o índice de produção industrial manteve uma quebra homóloga pouco
acentuada

no

mês

de

Agosto

(…),

com

a

melhoria

ligeira

na

indústria

transformadora (…) (pag.37)

(…) o índice de preços no consumidor (IPC) apresentou uma taxa de variação
homóloga de 3,1% (…) (pag.41)
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ECONOMIA INTERNACIONAL

1. União Europeia / Zona Euro
1.1. Envolvente

Em meados de Setembro, os ministros das Finanças da UE e os governadores dos
bancos centrais deram o seu acordo a uma proposta da Presidência francesa no
sentido

de

dar

uma

resposta

coordenada

à

crise

económica

e

financeira

internacional baseada em quatro pilares:
- Na vertente orçamental, os Estados-membros poderão deixar funcionar os estabilizadores
automáticos para suportar a actividade económica, mantendo os seus esforços para controlar
a despesa e respeitando o limite de 3% do PIB para o défice.
- As reformas estruturais deverão ser prosseguidas no sentido da obtenção de uma maior
concorrência.
- O Banco Europeu de Investimentos aumentará os seus meios financeiros destinados ao
financiamento das PME.
- Finalmente, na vertente financeira, serão implementadas medidas que reforcem a confiança
nos mercados, através de uma maior transparência e responsabilização das instituições
financeiras.

A Comissão Europeia encarou com pragmatismo as injecções de capital em bancos
por parte de diversos Estados-membros, não levantando obstáculos no âmbito do
cumprimento da política de concorrência. O Presidente da Comissão declarou a este respeito
que "quando há um problema de concorrência, tentamos agir sem pôr em causa outros
valores importantes como por exemplo a estabilidade financeira". O mesmo pragmatismo
será adoptado no que respeita à disciplina orçamental. A Comissão apresentou ainda uma
série de propostas de reforço da supervisão financeira, nomeadamente no que se refere às
obrigações das agências de notação dos riscos e de obrigações de capitais próprios das
instituições, bem como uma revisão das regras bancárias sobre adequação de fundos próprios
destinada a reforçar a estabilidade do sistema financeiro.

Da cimeira que reuniu, no início de Outubro, em Paris, os quatro maiores países da
UE – França, Alemanha, Reino Unido e Itália – e a Comissão Europeia não resultou
qualquer plano conjunto para enfrentar a crise internacional, mas apenas o
"compromisso solene" de socorrer todos os bancos solventes com problemas de liquidez e a
libertação imediata de uma facilidade de crédito de 31 mil milhões de euros que foi criada no
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Banco Europeu de Investimentos para o financiamento de PME. Foi também decidido que "a
aplicação do Pacto de Estabilidade e Crescimento deverá reflectir as circunstâncias
excepcionais" em que a Europa se encontra. O Presidente da Comissão frisou, no entanto,
que tal flexibilidade "não pode ser uma desculpa generalizada para ultrapassar o limite de 3
por cento".

No dia 12 de Outubro, numa cimeira de emergência, os chefes de Estado ou de
Governo da zona do euro decidiram pôr em prática um plano conjunto (embora
aplicado ao nível nacional) que inclui como principais medidas:
- A possibilidade de garantir, por um período definido e em determinadas condições, novos
empréstimos entre bancos, contraídos até 31 de Dezembro de 2009 e por períodos até cinco
anos.
- Pôr à disposição dos bancos novos fundos próprios, por exemplo através da aquisição de
acções preferenciais.
- Os Governos reafirmaram ainda o seu compromisso de evitar a falência de qualquer
instituição que represente um risco para o sistema financeiro no seu conjunto.

Dias mais tarde, o Conselho Europeu adoptou, ao nível dos 27 Estados-membros da
UE, o plano decidido pelos 15 países da zona do euro.
No mesmo Conselho foi adoptado o Pacto europeu sobre a imigração e o asilo. No que
respeita à estratégia europeia de combate às alterações climáticas, os líderes europeus
reafirmaram os objectivos quantificados e a intenção de chegara um acordo final antes do
final deste ano, mas a decisão será tomada por unanimidade e respeitará a "situação
específica" de cada país.

As previsões do FMI para o crescimento económico na União Europeia são de 1,7%
em 2008 e 0,6% em 2009, o que representa uma revisão em baixa de -0,4 e -1,1 p.p.,
respectivamente, face às previsões do passado mês de Julho. O FMI prevê que, entre os
principais países europeus, Itália, Espanha e Reino Unido registem ligeiras quedas nos
respectivos PIB.
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1.2. Política Monetária

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

(1)

12,1

11,1

10,0

-

10,1

10

9,6

9,2

-

- taxa overnight

3,95

4,05

4,00

4,25

4,01

4,01

4,19

4,30

4,27

- Euribor a 3 meses

4,73

4,48

4,86

4,98

4,86

4,94

4,96

4,97

5,02

4,29

4,08

4,52

4,40

4,52

4,73

4,53

4,34

4,34

4,16

4,14

4,34

-

4,32

4,43

4,61

-

-

Taxas de Juro Mercado Monetário

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

- Emprést. até 1 ano a empresas(2)
6,00
5,89
6,10
6,1
6,16
6,26
Fonte: Banco Central Europeu; valores médios do período, em percentagem;
(1) Taxa de variação homóloga em média móvel de três meses, em percentagem. Valores corrigidos de todas as
detenções de instrumentos negociáveis por agentes residentes fora da área do euro.
(2) Obrigações com notação AAA.
(3) Taxas de juro para empréstimos até 1 milhão de euros.

No mês de Setembro, o BCE tomou várias medidas para melhorar a liquidez nos
mercados monetários:
- no dia 4, foram renovadas as operações de refinanciamento de prazo alargado
suplementares com vencimentos nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro;
- em meados do mês, numa acção concertada com os bancos centrais dos Estados
Unidos, Canadá, Inglaterra Japão e Suíça, o BCE anunciou o reforço das medidas para
fazer face às pressões elevadas nos mercados de financiamento a curto prazo em
dólares norte-americanos;
-

já

próximo

do

final

do

mês,

o

BCE

decidiu

realizar

uma

operação

de

refinanciamento de prazo especial, renovável até final do ano, com o objectivo de
melhorar a posição global de liquidez do sistema bancário da zona do euro e
aproximar as taxas de juro de muito curto prazo da taxa mínima de proposta.

Na reunião de política monetária realizada em Setembro, o Banco Central Europeu
(BCE), manteve a taxa mínima das operações principais de refinanciamento em
4,25% (o nível mais elevado dos últimos sete anos), pela segunda reunião
consecutiva.

As habituais análises económica e monetária confirmaram a existência de riscos
ascendentes para a estabilidade de preços (apesar de alguns sinais de moderação
nos agregados monetário e de crédito) a médio prazo, e descendentes no caso da
actividade económica. Neste segundo caso, a avaliação dos riscos reflectiu a reacção
técnica esperada ao forte crescimento verificado no segundo trimestre, bem como os efeitos
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atenuantes sobre a actividade decorrentes de factores mundiais e internos (e que levaram os
especialistas do BCE a reduzir as projecções de crescimento em 2008), incluindo os
associados aos preços elevados das matérias-primas. Nesta conjuntura, o BCE considerou
que “continua a ser imperativo evitar efeitos de segunda ordem generalizados na
fixação de preços e salários”, tendo-se mostrado empenhado em manter as expectativas
de inflação firmemente ancoradas em níveis compatíveis com o objectivo da estabilidade de
preços.
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.

A decisão confirmou-se na reunião de 2 de Outubro, mas, na conferência de imprensa que
se seguiu, o Presidente do BCE, Jean-Claude Trichet referiu que foi também examinada a
possibilidade de diminuição das taxas directoras em face dos riscos acrescidos para
a

actividade

económica

decorrentes

do

agravamento

da

crise

financeira

internacional. Não obstante a diminuição dos riscos de inflação acrescida, eles não
desapareceram, segundo Trichet, o que justificou a decisão (unânime) de manutenção
das taxas directoras.
No dia 8, face à deterioração cada vez mais acentuada da situação financeira
internacional, os principais bancos centrais decidiram uma redução concertada das
taxas de juro de referência. No caso do BCE, a redução foi de 50 pontos base (passando
a taxa mínima das operações principais de refinanciamento para 3,75%). O Banco
Central Europeu anunciou também a redução para metade do corredor das
facilidades permanentes (diferença entre as taxas da facilidade permanente de depósito e
de facilidade permanente de cedência de liquidez, que passaram para 3,25% e 4,25%,
respectivamente), com vista a manter as taxas de juro de curto prazo próximas da taxa de
juro aplicável às operações principais de refinanciamento.

1.3. Economia Real

De acordo com as segundas estimativas dos resultados do segundo trimestre de
2008 do Eurostat, a zona do euro terá apresentado uma quebra real em cadeia do
PIB em torno de 0,2%. Considerando a União Europeia globalmente, a taxa de crescimento
foi nula. No período anterior, as taxas de crescimento tinham sido 0,6% na UE e 0,7% na
zona do euro, o que representa uma evolução económica europeia bastante preocupante
desde o primeiro trimestre deste ano. Em termos homólogos, o PIB da zona do euro
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apresentou um crescimento de 1,4% (tinha sido de 2,1% no trimestre anterior) e de
1,7% (2,3% no período precedente) na UE considerada como no seu todo.
Em relação ao desempenho dos países de maior dimensão da zona do euro no mesmo
período, a Alemanha terá abrandado 0,9 p.p. para uma tvh de 1,7%. A Espanha e a França
também

viram

o

seu

crescimento abrandar significativamente, para

1,8% e 1,1%

respectivamente. Já a Itália apresentou um crescimento homólogo negativo em 0,1%.
Fora da zona do euro, o Reino Unido viu a sua a sua tvh do PIB reduzir-se para 1,5%,
diminuindo 0,8 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 Julho de 2008, apontam para um
défice de 2,3 mil milhões de euros enquanto que no período homólogo do ano anterior se
tinha registado um superavit de 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 21,5 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 3,7% e as importações 5,8%.
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
(excepto EUA e Japão), evidenciando-se o crescimento das transacções comerciais com a
Rússia (20%), Polónia (19%) e Turquia (12%). Em termos de importações, o maior
crescimento em relação ao período homólogo do ano ocorreu também com a Rússia (22%) e
outros países do leste europeu.
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 em valor (20% e 29% respectivamente), fazendo com que o défice
comercial energético anual acumulado até ao momento aumentasse perto de 35% face ao
mesmo período do ano anterior, para os 163 mil milhões de euros.

Os dados mais recentes divulgados para a zona do euro apontam para o
prolongamento da retracção no desempenho industrial na maioria dos países. Do
lado da procura, a informação disponível relativa ao mês de Agosto demonstra uma
recuperação, ainda que ligeira, do dinamismo da despesa das famílias em bens de
consumo.
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Segundo dados provisórios do Eurostat (corrigidos de sazonalidade), o índice de
produção industrial da zona do euro recuperou cerca de 1,1% em Agosto, acelerando
1,4 p.p. face ao mês anterior. Como reflexo desta evolução em cadeia, a tvh do índice
atenuou a quebra em 0,5 p.p. para -0,7%.
Realce-se que o desempenho do indicador no mês em análise apresentou algumas
disparidades nas suas componentes. Os bens de consumo duradouros foram a componente
mais penalizada, apresentando uma tvh de -6,2%, logo seguida pela produção dos bens de
consumo corrente que recuaram, em termos homólogos, 2,9%. Por outro lado, os bens
industriais energéticos e os bens de capital apresentaram uma evolução positiva de 0,8% em
ambos os casos.
Ao nível dos maiores Estados-membros, saliente-se a reanimação da produção industrial na
Alemanha, passando de uma tvh de 0,3% no mês precedente para 1,8%. Nos restantes países
de maior dimensão da zona do euro, o cenário é bem menos optimista. Registaram-se
agravamentos significativos tanto em Itália (-5,3% contra -2,7% em Julho) assim como na
França (-3,7%, que compara com os -2,2% do mês precedente). Em Espanha, registou-se um
novo aprofundamento da evolução negativa da sua produção industrial, passando de -3% em
Julho para -9,2% no mês em análise. Fora da zona do euro, a produção industrial do Reino
Unido também agravou o mau desempenho do mês passado, passando de uma tvh de -1,3%
para -3,4% 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 recuperou
0,3% em termos reais, no mês de Agosto, o que compara com a quebra de 0,4% do mês
anterior (dados corrigidos de sazonalidade). Reflectindo aquela evolução em cadeia, o
mesmo indicador apresentou uma tvh de -1,8% no mês em análise, mantendo o ritmo
do mês precedente.
Ao nível dos maiores Estados-membros, com informação disponível, destaca-se a ligeira
recuperação verificada na Alemanha (tvh de 0,2%, face a -2,7% em Julho). 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 -6% passou para -5,8%). 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 2,9%,
reforçando o crescimento desta rubrica face ao mês anterior em 0,7 p.p..

A taxa de variação homóloga do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor
(IHPC) da zona do euro, em Agosto, reduziu-se para 3,8%.
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A redução da taxa de inflação em Agosto é explicada pela atenuação no crescimento das suas
componentes mais erráticas. O andamento da componente mais instável da inflação foi
caracterizado por redução do ritmo de crescimento quer dos preços dos bens alimentares não
transformados (que progrediram de uma tvh de 4,4% para 3,7%) quer dos produtos
energéticos (passaram de uma tvh de 17,1% para 14,6%). Já a inflação subjacente aumentou
marginalmente para 2,6% mas apresentou algumas disparidades de crescimento nas suas
componentes. Os preços dos serviços reforçaram o seu ritmo de crescimento (2,7%, 0,1 p.p.
acima do mês precedente). Os preços dos bens industriais não energéticos também
apresentaram um maior ritmo de crescimento face ao período anterior, reforçando a tvh para
0,7%. No sentido contrário, os bens alimentares transformados transitaram de um tvh de
7,2% em Junho para 6,8%.
Os países da zona do euro com tvh do IHPC mais elevadas em Agosto foram a Eslovénia
(6%), Malta e Bélgica (5,4%) e Chipre (5,1%). No outro extremo, os valores mais baixos
foram observados na Holanda (3%), Portugal (3,1%) e Irlanda (3,2%).

De acordo com dados do Eurostat (ajustados de sazonalidade), a taxa de desemprego
da zona do euro fixou-se em 7,5% no mês de Agosto, aumentando 0,2 p.p. face ao mês
anterior. O valor de Julho ficou 0,4 p.p. acima do nível observado no mês homólogo de 2007.
O Eurostat estima assim que 11,6 milhões de pessoas na zona do euro se encontrassem em
situação de desemprego no mês em destaque. Considerando o cômputo geral da UE, a
taxa de desemprego cresceu ligeiramente para 6,9%.
Os países da zona do euro (com dados disponíveis) com taxas de desemprego mais baixas
eram, em Julho, a Holanda (2,6%), Áustria (3,3%) e o Chipre (3,6. Por outro lado, os países
com taxas mais altas de desemprego eram a Espanha (11,3%), França (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 clima de confiança dos agentes económicos tanto na zona do euro como na UE,
atingindo o patamar mínimo desde 1993.
No mês de Setembro, este indicador recuou para os 87,7 pontos na zona do euro, o mínimo
de toda a sua série estatística, 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 euro, apresentando uma quebra generalizada em todos os índices sectoriais, sendo

Associação Empresarial de Portugal

10

Relatório Mensal de Economia

apenas contrariado por uma ligeira melhoria no indicador de comércio a retalho, após
sucessivas quebras.
Ao nível dos países de maior dimensão, assistiu-se a uma quebra substancial no indicador de
clima económico na Espanha (1,4 pontos) e Alemanha (1,3 pontos). No entanto, os
indicadores em Itália e França apresentaram recuperações ligeiras (0,5pontos em ambos os
casos).
Fora da zona do euro, verificou-se uma nova deterioração no indicador de sentimento no
Reino Unido (4,2 pontos), afastando-se, portanto cada vez mais da sua média de referência.

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

A Reserva Federal manteve as suas taxas de juro de referência inalteradas na
reunião de 16 de Setembro, não obstante a deterioração da situação financeira do
país e o abrandamento económico (reflectindo, nomeadamente, a evolução menos
favorável do consumo privado), que se deverá acentuar nos próximos trimestres devido
à correcção no sector residencial, ao aperto das condições de crédito e à retracção da procura
externa, esperando-se que a política monetária acomodatícia possa depois começar a
fornecer um maior suporte à actividade económica.
As preocupações com a inflação (que permanece em níveis bastante elevados) voltaram
a ser colocadas ao mesmo nível dos riscos para o crescimento económico, explicando a
decisão da Reserva Federal.

No início do mês, o Governo federal nacionalizou as agências para-estatais de
crédito hipotecário Fannie Mae e Freddie Mac, que estavam em risco de falência
devido à maior vaga de incumprimento em três décadas. A Agência Federal para o
Financiamento da Habitação tomará o controlo das duas agências e proporcionará o
financiamento de curto prazo necessário (140 mil milhões de dólares, para já).

A meio do mês, a falência do Lehman Brothers, o quarto maior banco norteamericano, arrastou as bolsas mundiais para grandes quedas e desencadeou uma
profunda deterioração da confiança nos mercados interbancários, ao ponto de haver
necessidade de intervenções das autoridades nacionais para socorrer várias instituições
financeiras e evitar o alastramento da crise. Neste caso, o Governo federal decidiu não
socorrer o banco de investimento depois de terem falhado as negociações para a
sua aquisição, uma abordagem semelhante à que fora utilizada com o Bear Sterns, em

Associação Empresarial de Portugal

11

Relatório Mensal de Economia

Março. Poucos dias depois, e depois de um acentuado recuo das bolsas, a Reserva
Federal concedeu um empréstimo à seguradora AIG, em dificuldades, uma intervenção
que foi encarada como uma falência controlada.

Pouco depois, a Reserva Federal aprovou o pedido da Goldman Sachs e da Morgan
Stanley para se tornarem bancos de retalho, de modo a evitar o seu colapso,
marcando o fim do sector da banca de investimento nos Estados Unidos, depois da
falência do Lehman Brothers.

Para tentar travar a descida dos mercados accionistas e da capitalização do sector
bancário, o regulador do sector financeiro, a Securities and Exchange Commission,
proibiu a prática de short selling (venda a descoberto, em que quem aliena detém a
titularidade por via de empréstimo ou outra forma de crédito).

No dia 19, surgiu uma iniciativa legislativa do Governo para socorrer o sistema
financeiro norte-americano, que ficou conhecida por “Plano Paulson”, tomando o
nome do seu principal impulsionador, o Secretário do Tesouro Henry Paulson. O principal
objectivo do plano é comprar e gerir os activos mais problemáticos das instituições
financeiras em dificuldades, de modo a permitir o retorno da confiança ao sector.
Depois da rejeição do Plano inicial pelo Congresso, em 29 de Setembro (a que se seguiu uma
acentuada quebra dos mercados accionistas), uma versão reformulada foi aprovada no
início de Outubro, mobilizando, para além dos 700 mil milhões de dólares (m.m.d.)
inicialmente previstos para socorrer o sector financeiro, um montante de 152 m.m.d. em
cortes fiscais (estão previstas dezenas de medidas com incidência nas empresas e nas
famílias).

Também no início de Outubro, a principal taxa de juro directora da Reserva Federal
foi reduzida de 2% para 1,5% (o valor mais baixo desde Agosto de 2004), em
concertação com os principais bancos centrais a nível mundial. De acordo com o
comunicado da decisão conjunta divulgado pela Reserva Federal, a intensificação da crise
financeira internacional aumentou os riscos para a actividade económica e,
consequentemente, atenuou as preocupações com a estabilidade de preços (que já
se vinham a reduzir com a correcção em baixa dos preços das matérias-primas e energia),
justificando o alívio das condições monetárias a nível global.
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2.2. Economia Real

O mais recente relatório de conjuntura da Reserva Federal (Livro Bege), com
informação até 6 de Outubro, indicou um enfraquecimento da actividade económica na
generalidade dos distritos federais, tendo também sido realçada a deterioração da
confiança dos agentes económicos. A maioria dos relatórios estaduais reportou uma descida
no consumo privado, o aperto das condições de crédito e uma evolução desfavorável dos
dados sectoriais, com a actividade a diminuir nos serviços não financeiros e a abrandar na
indústria, mantendo-se o andamento negativo no sector residencial. Como aspectos
positivos, o Livro Bege destacou, para além da evolução favorável no sector agrícola e de
recursos naturais, a atenuação das pressões inflacionistas.

Os dados mais recentes do índice de preços no consumidor, relativos a Agosto,
evidenciaram uma descida da taxa de inflação homóloga para 5,4% (menos 0,2 p.p.
que em Julho), mantendo-se ainda próxima de um máximo de 17 anos. O recuo da
inflação traduziu o abrandamento da componente energética, tendo-se voltado a
registar uma progressão de 2,5% no índice subjacente (o valor mais elevado desde
Março do ano passado), que exclui, para além daquela componente, a rubrica da alimentação.

No lado da procura, as despesas de consumo das famílias mantiveram-se no mês de
Agosto, em termos reais, após dois meses de descida (0,5% em Julho e 0,2% em
Junho). O rendimento disponível prosseguiu em quebra, embora menos acentuada
que em Julho (variações de -0,9% e -1,5%, respectivamente, também em termos reais).

No que se refere às contas externas norte-americanas, destaca-se a subida do défice
da balança corrente norte-americana no segundo trimestre (para 183,1 mil m.m.d., o
valor mais elevado desde o trimestre homólogo de 2007), que traduziu a deterioração da
balança comercial e a redução do excedente da balança de rendimentos.

Em termos de dados sectoriais, a informação disponível deu conta de uma quebra
mais acentuada na indústria e na construção (apesar da evolução menos negativa
no sector residencial), mantendo-se um fraco dinamismo nos serviços:
- em Setembro, a descida homóloga do índice de produção industrial agravou-se para 4,5%
(mais 3,1 p.p. que no mês anterior), contribuindo para a quebra de 2,1% no terceiro
trimestre, que se seguiu a uma subida de 0,3% no trimestre anterior;
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- o índice compósito de actividade nos serviços recuou ligeiramente em Setembro, mas
manteve-se ainda acima da referência de expansão (50 pontos), pelo segundo mês
consecutivo.
- as despesas de construção recuaram a um ritmo mais acentuado no mês de Agosto
(quebra homóloga de 7,3%, em termos nominais, após 6,7% em Julho), reflectindo o
abrandamento na componente não residencial (4,5 p.p., para 8,6%). A quebra no
segmento residencial, que se vinha a agravar, reduziu-se para o valor mais baixo
desde Abril (27,6%).

A taxa de desemprego dos Estados Unidos manteve-se num máximo de cinco anos
em

Setembro

(6,1%),

segundo

o

Departamento

do

Trabalho.

Os

dados

por

estabelecimento voltaram a mostrar um recuo generalizado do número de postos de
trabalho no sector não agrícola, desta vez com os serviços a liderarem as perdas de
emprego.

Quanto a indicadores avançados, a informação mais recente do Instituto Conference
Board apontou para um enfraquecimento acrescido da actividade económica nos
próximos meses. O índice dos indicadores avançados voltou a recuar no mês de Agosto,
passando a registar uma quebra de 2,7% em variação homóloga. Já em Setembro, o índice
de confiança dos consumidores aumentou pelo segundo mês seguido, ainda que de forma
ligeira, mantendo-se próximo de um mínimo de 15 anos. De qualquer modo, a informação foi
recolhida antes da deterioração significativa das condições nos mercados financeiros, e
correspondeu apenas a uma melhoria nas perspectivas de curto prazo.

3. Japão
3.1. Envolvente Política, Social e Económica

As exportações japonesas para os Estados Unidos recuaram 22% em Agosto, de
acordo com dados do Governo, reflectindo sobretudo a menor procura de automóveis
pelos norte-americanos. Em consequência, a balança comercial japonesa registou o
primeiro saldo negativo em 25 anos.

Os receios de recessão levaram o novo Primeiro-ministro, Taro Aso, a prometer uma
rápida aprovação do orçamento suplementar, no valor de 11,7 biliões de ienes,
incluindo 1,8 biliões de nova despesa (considerada insuficiente para estimular a
economia, segundo a maioria dos vários analistas).
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Embora o sistema financeiro japonês tenha sido pouco afectado, de uma forma directa, pela
crise no mercado hipotecário de alto risco dos Estados Unidos, a economia nipónica já
vinha a apresentar sinais de vulnerabilidade antes dos receios de recessão a nível
mundial se terem instalado, devido à intensificação da crise financeira internacional.
Para agravar a crise de confiança, a situação política do Japão ainda não está
estabilizada, sendo provável que Taro Aso (que substituiu no início de Setembro o
anterior Primeiro-ministro demissionário) convoque eleições antecipadas para que surja
uma situação de maioria no Parlamento, actualmente bastante dividido.

No início de Outubro, o Banco do Japão mostrou-se solidário com a descida
concertada das taxas directoras dos principais bancos centrais a nível mundial, para
contrariar os efeitos da crise financeira internacional, mas manteve o seu referencial em
0,5%, considerando que a economia nipónica deverá retomar a trajectória de
crescimento sustentado e estabilidade de preços uma vez ultrapassada a pressão de
subida dos preços da energia e alimentação, bem como a fase de menor crescimento a nível
mundial. Apesar de reconhecer os riscos descendentes para actividade económica, o
Banco do Japão mostrou-se preocupado com o impacto da política monetária
acomodatícia sobre a estabilidade de preços, dada a possível alteração das
expectativas de inflação em face da recente alta de preços, para além do enviesamento
provocado pelo baixo nível das taxas de juro nipónicas nos mercados financeiros.

3.2. Economia Real

Em Setembro, o relatório mensal de conjuntura do Banco do Japão voltou a reportar
uma evolução desfavorável da actividade económica, reflectindo os efeitos da
subida dos preços da energia e alimentação, bem como o abrandamento económico
no exterior. Esta conjuntura afectou a confiança dos agentes económicos, condicionando a
despesa das famílias e das empresas. De acordo com o relatório, a actividade económica
deverá permanecer enfraquecida até que se verifique uma melhoria das condições externas, o
que não deverá acontecer tão cedo.

Os dados do índice de preços no consumidor de Setembro evidenciaram um recuo da
inflação homóloga para 2,1% (menos 0,2 p.p. face ao mês anterior), após três meses de
subida, reflectindo um abrandamento na componente alimentar, mas sobretudo na

Associação Empresarial de Portugal

15

Relatório Mensal de Economia

medida de inflação subjacente (variação homóloga de 0%, após 0,2% em Agosto), que
exclui a energia, para além da componente referida.

Em Agosto registou-se uma descida mais forte da despesa de consumo das famílias
(quebra homóloga de 3,1%, em termos reais, após 0,1% em Julho), apesar de uma
recuperação do rendimento disponível (subida homologa de 2,2%, também em termos
reais, após quebras em torno de 4% nos dois meses anteriores).

No mercado de trabalho, os últimos dados disponíveis evidenciaram uma subida da
taxa de desemprego para 6,2% em Agosto (mais 0,2 p.p. face ao mês anterior),
traduzindo um máximo de dois anos, com o número de desempregados a aproximar-se
dos 2,8 milhões de pessoas.

Quanto a indicadores avançados, a informação mais recente apontou para uma
deterioração da actividade económica nos próximos meses. Em Agosto, o índice
avançado de condições de negócios recuou para o nível mais baixo desde 2002, sendo
também de destacar o reduzido nível de confiança das famílias e das empresas. O índice de
confiança dos consumidores manteve-se próximo de um mínimo de mais de duas
décadas no mês de Setembro, enquanto o inquérito Tankan relativo ao terceiro
trimestre

evidenciou

uma

deterioração

da

confiança

nas

grandes

empresas

industriais para um mínimo de quatro anos, face às perspectivas negativas nos mercados
de exportação, em resultado da crise financeira internacional, e à erosão dos lucros com o
aumento dos preços das matérias-primas.
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4. Mercados e Organizações Internacionais
4.1. Mercado de Câmbios
CROSS RATES DAS PRINCIPAIS DIVISAS INTERNACIONAIS
(fecho das sessões de início e fim das semanas de Setembro)
Dólares por

Libras por

Ienes por

Libras por

Ienes por

Euro

Euro

Euro

Dólar

Dólar

Segunda, 1

1,462

0,812

157,720

0,555

107,872

Sexta, 5

1,425

0,809

151,540

0,568

106,366

Segunda, 8

1,421

0,807

154,420

0,568

108,639

Sexta, 12

1,407

0,796

150,910

0,566

107,287

Segunda, 15

1,415

0,794

149,870

0,561

105,908

Sexta, 19

1,424

0,787

153,030

0,553

107,495

Segunda, 22

1,457

0,792

155,200

0,544

106,513

Sexta, 26

1,464

0,795

154,130

0,543

105,280

Segunda, 29

1,435

0,796

152,300

0,555

106,140

Terça, 30

1,430

0,790

150,470

0,553

105,202

-2,93%

-1,83%

-6,09%

1,14%

-3,25%

Variação (1)

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

Em Setembro assistiu-se a uma depreciação do euro nos principais câmbios,
reflectindo a deterioração da situação financeira e económica na UEM. A falta de
uma resposta concertada da UEM à crise financeira também penalizou a evolução do
euro no decurso do mês. Apesar dos sinais de recessão no Reino Unido, a libra acabou
por se valorizar face ao euro no conjunto de Setembro, perdendo, contudo, na
cotação com o dólar. Destacou-se também a subida acentuada do iene em relação às
principais moedas (para um máximo de 2 anos face ao euro e de 4 meses face ao dólar)
com a reversão das operações de carry trade, em que a divisa é usada como moeda de
financiamento, devido à desvalorização dos mercados accionistas. Por seu turno, o
dólar foi suportado pelo repatriamento de fundos para os Estados Unidos com o
aumento da aversão ao risco e os sinais de que a crise financeira estava a afectar todos os
mercados a nível mundial. O anúncio do Plano Paulson também ajudou à apreciação da
moeda norte-americana face ao euro e à libra (para máximos de um e dois anos,
respectivamente).
A variação das principais taxas de câmbio no conjunto do mês foi a seguinte: depreciação do
euro face ao iene, ao dólar e à libra (6,09%, 2,93% e 1,83%, respectivamente) e do dólar no
câmbio com o iene (3,25%); subida de 1,14% do dólar em relação à libra.
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4.2. Mercados Bolsistas Internacionais
Em Setembro registaram-se perdas muito acentuadas nos principais índices
accionistas internacionais, com o agravamento da crise financeira a gerar receios de
uma recessão a nível mundial. O sector financeiro foi particularmente penalizado,
com as situações de falência iminente a multiplicarem-se nos Estados Unidos e na
Europa, requerendo apoio estatal. O anúncio do Plano Paulson proporcionou uma
recuperação das bolsas, sobretudo nos Estados Unidos, mas a incerteza da sua
aprovação no Congresso gerou depois uma acentuada volatilidade no final do mês.

Nos Estados Unidos, o principal índice de referência accionista de referência (Dow
Jones Industrials) recuou 6% no conjunto do mês, tendo-se verificado uma perda
bastante superior no índice tecnológico Nasdaq (11,6%). Ambos os índices atingiram
mínimos desde 2005, alargando para 18% e 21% as perdas acumuladas em 2008,
respectivamente.
O aumento da aversão ao risco levou os investidores a refugiarem-se nos títulos do
Tesouro norte-americano, o que fez a yield a 10 anos recuar para o mínimo desde Março,
a meio do mês (3,41%), mas o anúncio do Plano Paulson inverteu aquele movimento,
acabando por se verificar uma subida ligeira da referida yield no conjunto do mês (para
3,85%, depois de 3,83% no final de Agosto).

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

14300
13800

13058,2

Índice (em pontos)

13300
12800
12300

12484,62

11800
11740,15

11300
10800
10300

10365,45
29/09/08

10/09/08

22/08/08

05/08/08

17/07/08

30/06/08

11/06/08

23/05/08

06/05/08

17/04/08

31/03/08

12/03/08

22/02/08

05/02/08

17/01/08

31/12/07

12/12/07

23/11/07

06/11/07

18/10/07

01/10/07

12/09/07

24/08/07

07/08/07

19/07/07

02/07/07

13/06/07

25/05/07

08/05/07

19/04/07

02/04/07

9800

Data
Nota: gráfico elaborado a partir das cotações do índice no fecho de cada sessão, e não de forma contínua
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As perdas acabaram por ser mais acentuadas nas duas principais praças europeias,
reflectindo o agravamento da situação financeira e económica na União Europeia, e
a falta de uma resposta concertada à crise. Na Alemanha, o índice accionista de
referência Dax Xetra desvalorizou-se 9,2% no conjunto do mês, enquanto o congénere inglês
Ftse-100 recuou 13%, situando-se, em ambos os casos, nos níveis mais baixos desde 2006.
Em variação acumulada no ano, as perdas agravaram-se para 27,7% no Dax e 24,1% no
Ftse.

Alemanha e Reino Unido
Alemanha
índice Dax Xetra
8200
7800

Índice (em pontos)

7400
7000
6600
6200
5800
Reino Unido
índice Footsie 100
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17/04/08

31/03/08

12/03/08

22/02/08
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17/01/08

31/12/07

12/12/07

23/11/07

06/11/07

18/10/07

01/10/07

12/09/07

24/08/07

07/08/07

19/07/07

02/07/07

13/06/07

25/05/07

08/05/07

19/04/07

02/04/07

4600

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

O índice japonês Nikkei-225 perdeu quase 14% do seu valor no mês de Setembro,
situando-se no valor mais baixo desde 2005. Desde o início do ano, o Nikkei já se
desvalorizou mais de 26%, reflectindo a deterioração das perspectivas económicas (em que a
procura externa assume um papel importante), mas também a instabilidade política.
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4.3. Mercados de Matérias-Primas

Brent (Mar do Norte)
Algodão

2006

2007

2T 08

3T 08

Ago-08

Set-08

65,4

72,7

122,4

115,6

113,8

99,1

58

63

75

76

78

74

Alumínio (99,7% pureza)

2573

2640

2948

2785

2763

2524

Cobre

6731

7132

8454

7672

7634

6975

Chumbo

1288

2579

2304

1912

1903

1872

24126

37136

25666

19000

19112

17782

Estanho

8755

14495

22544

20399

19935

18307

Zinco

3266

3250

2121

1779

1735

1745

Níquel

Minério de Ferro (Fe) (1)
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.
(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.

Nas matérias-primas, o mês de Setembro saldou-se por uma desvalorização
significativa da generalidade das cotações médias, reflectindo a apreciação do dólar,
mas sobretudo os receios de uma recessão a nível mundial com a intensificação da
crise financeira internacional. Ao invés, os metais preciosos, como o ouro e a prata,
funcionaram como activos de refúgio, tendo-se valorizado de forma acentuada.

O preço médio mensal do brent desceu 12,9% em Setembro (para 99,1 dólares por
barril, o valor mais baixo desde Janeiro), traduzindo sobretudo o recuo verificado na
primeira metade do mês, altura em que a cotação diária se aproximou dos 90
dólares por barril. Verificou-se depois uma recuperação do preço com a decisão de
corte da produção da OPEP (o primeiro desde Dezembro de 2006, no montante de 520 mil
barris/dia), o anúncio do Plano Paulson, e as perturbações da oferta na Nigéria (em
resultado de novos ataques a instalações petrolíferas) e nos Estados Unidos (devido à
passagem de tornados no Golfo do México) no final do mês.

No caso do algodão, a perda mensal foi de 5,1%, para 74 cêntimos de dólar por libra de
peso, devido aos receios de diminuição da procura num cenário de recessão.

As descidas também foram também significativas na generalidade dos metais mais
utilizados como matérias-primas, com excepção do zinco, que evidenciou um ganho
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de 0,6% em média mensal. As cotações médias do alumínio, do cobre e do estanho
recuaram na casa dos 8%, seguindo-se a perda de 7% no níquel e a desvalorização de 1,6%
no chumbo.

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

Na abertura do Fórum Público da OMC, em 24 de Setembro, Pascal Lamy, Director-geral
desta organização, afirmou que uma das grande lições da Grande Depressão de 1929 foi a
de que o proteccionismo e o isolacionismo económico não são solução, salientando
assim, mais uma vez a importância da conclusão da ronda de Doha para a economia
mundial e pedindo à sociedade civil que ajude a um desfecho rápido das
negociações.
Falando perante uma reunião da Comissão Financeira da Assembleia Nacional Francesa em 1
de Outubro, Pascal Lamy, afirmou que a OMC se constitui como um garante da
política económica global. Salientou, na mesma ocasião, a importância do sucesso da
ronda de Doha no contexto actual de instabilidade financeira de modo a que a OMC possa
continuar a desempenhar o seu papel de amortecedor dos choques
Lamentando os atrasos ocorridos na conclusão das negociações, afirmou que, em termos
económicos, Doha representará uma redução de 50% nos direitos aduaneiros
actualmente praticados tanto em bens industriais como agrícolas – dois terços nos países
desenvolvidos e o restante nos países emergentes. Declarou ainda que a ronda de Doha deve
ser considerada como precursora de um sistema de regras mais equitativas em que os países
emergentes (China, Índia, Brasil, África do Sul, Indonésia, etc.) devem estar prontos a
assumir a sua parte de responsabilidades.

4.5. Organizações Económicas Internacionais

Segundo o World Economic Outlook, publicado pelo FMI no início de Outubro, a economia
mundial está a entrar numa situação de profunda retracção, face ao mais perigoso
choque financeiro enfrentado pelos mercados financeiros desde os anos 30. Prevê-se que o
crescimento desacelere substancialmente em 2008 e que em 2009 ocorra, perto do
final do ano, uma recuperação de dimensão modesta.
As projecções para as economias desenvolvidas apontam para um crescimento de 1,5% em
2008 e 0,5% em 2009, o que representa uma revisão em baixa de 0,2 e 0,9 p.p.,
respectivamente, face aos números avançados em Julho.
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A inflação continuará alta principalmente devido ao forte aumento dos preços das
commodities, sendo, no entanto, de esperar que este aumento abrande. A situação é
altamente incerta e está sujeita a consideráveis riscos. Segundo o FMI, o principal desafio
das políticas é a estabilização das condições financeiras, ao mesmo tempo que se
procura sustentar as economias num período de fraca actividade e se mantém a
inflação sob controlo.

Segundo Strauss-Kahn, Director do FMI, no curto prazo, o combate à crise financeira
deve conter três elementos: disponibilização de liquidez, compra dos activos em
perigo e injecções de capital nas instituições financeiras Afirmou, ainda, que tudo deve
ser feito para evitar corridas aos bancos, sendo para isso essenciais os três elementos que
propõe.
Em 9 de Outubro, numa conferência de imprensa, Strauss-Kahn, afirmou, ainda, que os
problemas existentes nos mercados financeiros e na economia global podem ser resolvidos se
se actuar rapidamente, com determinação e em cooperação.

O Secretário-geral da OCDE, Angel Gurría, saudou o plano Paulson afirmando que o
mesmo contribuirá para restabelecer o funcionamento normal dos mercados
financeiros e para preservar a actividade económica e o emprego, contribuindo para a
estabilização da economia mundial.
Especialistas da OCDE consideraram que, dada a exposição das instituições financeiras
europeias, poderá ser necessário estudar a implantação de um plano sistémico para a
Europa se a situação não melhorar no EUA.

O grupo G-7 reuniu em Washington, durante o fim-de-semana de 11 de Outubro, para decidir
o que fazer de forma a controlar o caos em que se transformou a economia mundial. Os
líderes do G-7 desenharam um conjunto de princípios no ataque à crise, marcada por
quedas generalizadas das principais bolsas do mundo. Um "plano agressivo", garantiu Henry
Paulson, Secretário do Tesouro norte-americano que inclui a possibilidade de nacionalização,
mesmo que temporária e parcial, de instituições financeiras com problemas. Além da
garantia de recapitalização das instituições em dificuldades, o plano inclui quatro
outros pontos que visam a cedência de liquidez, o fortalecimento das instituições
financeiras, a protecção dos aforradores e a protecção dos investidores.
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ECONOMIA NACIONAL
1. Envolvente Política, Social e Económica

Projecções macroeconómicas

O FMI reviu em baixa as previsões para a evolução do PIB português para
crescimentos de 0,6 p.p. em 2008 e 0,1 p.p. em 2009. Estas novas projecções
resultam duma correcção significativa (-0,7 p.p. e -1,3 p.p. respectivamente), em
relação às projecções avançadas em Julho e estão substancialmente abaixo das
anunciadas pelo Banco de Portugal no seu Boletim Económico de Verão. Além do
impacto da crise internacional, uma das razões apontadas é a de que o processo de
ajustamento da economia portuguesa está a ser mais lento do que seria de esperar.

Contas Públicas

De acordo com o reporte dos défices excessivos enviado a 29 de Setembro à
Comissão Europeia, o défice orçamental português irá situar-se em 2,2% do PIB no
corrente ano (óptica da Contabilidade Nacional), mantendo-se a meta fixada em Maio
último, na actualização do Programa de Estabilidade e Crescimento.

Estimativa de Execução Orçamental do Estado
Jan-Set
2007

Jan-Set
2008

variação homóloga

Receita corrente

28374,4

29043,5

2,4%

Despesa corrente

29991,4

31605,7

5,4%

Saldo corrente

-1617,0

-2562,2

58,5%
270,1%

Receita de capital

224,8

831,9

Despesa de capital

2067,2

1841,8

-10,9%

Saldo de capital

-1842,4

-1009,9

-45,2%

Saldo de execução orçamental

-3459,4

-3572,1

3,3%

Saldo primário
505,7
499,8
-1,2%
valores em milhões de euros (m.e.); óptica da Contabilidade Pública; s.s. – sem significado
Nota: os valores de despesa excluem gastos de anos anteriores, activos financeiros, passivos financeiros e a
transferência para o Fundo de Regularização da Dívida Pública.
Fonte: Direcção-geral do Orçamento (DGO) – Boletim de Execução Orçamental

Os últimos dados da execução orçamental do subsector Estado, referentes ao
período de Janeiro a Setembro, evidenciaram um défice orçamental de 3572.1 m.e.,
o que traduz um agravamento de 3,3% em comparação homóloga.
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Mais uma vez se destaca 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 (32,2%) 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 10,9%, verificando-se um acréscimo de 12,2% 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 4,3% da despesa total do Estado de Janeiro a Setembro
está manifestamente subavaliada, conseguindo apenas corrigir-se o efeito da
alteração de perímetro na componente de capital, que nos dá uma subida de 12,2%.
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 (5,4% e
3%, respectivamente). Para tal contribuiu sobretudo a progressão de 2,9% das
despesas com o pessoal, 2,8 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 (70%, abaixo do padrão de execução uniforme ao longo do ano,
75%).

Em termos de receita fiscal, os dados até ao terceiro trimestre evidenciaram um
crescimento de 1,8%, 2 p.p. abaixo do orçamentado para o conjunto do ano,
reflectindo a quebra inesperada nos impostos indirectos (0,5%, em lugar da subida
orçamentada de 3,8%), que se sobrepôs ao comportamento positivo nos impostos directos
(aumento de 5,3%, mais 1,4 p.p. que o previsto para 2008), com origem no IRC.
Com efeito, a receita de IRC aumentou bastante mais do que o antecipado até
Setembro (8,6% e 1,5%, respectivamente), tendo-se verificado o inverso no IRS (subida
de 3,2%, menos 3,3 p.p. que o orçamentado).
Já no que se refere aos impostos indirectos, a evolução negativa resultou sobretudo
das descidas acima do esperado no ISP (19,8%) e no ISV (23,3%), e do crescimento
inferior ao previsto no IVA (5,6%, em lugar de 8%), embora seja de salientar a
melhoria deste último imposto face aos dados até Agosto (subida de 4,6%).
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O grau de execução da receita até Setembro foi de 75,2%, em linha com padrão de
execução uniforme, com o baixo valor na receita fiscal (73%) a ser compensada pela
execução muito acima do previsto da restante receita (99,3%).

Sistema Fiscal

De Janeiro a Agosto, a Direcção-Geral dos Impostos colocou no sistema electrónico
3927 anúncios de venda de bens penhorados e obteve 161 milhões de euros, valor
que se aproxima do total cobrado em 2007 (174 milhões de euros).
O Governo planeia recuperar 1,5 mil milhões de euros em penhoras de salários, carros, casas
e contas bancárias. Azevedo Pereira, director-geral dos Impostos recorreu a um plano de
emergência para estas cobranças, destacando para esses serviços equipas especiais de
recuperação de créditos.

O Ministério das Finanças publicou, pela primeira vez, a Lista de Credores do Estado,
a qual inclui três empresas, e apresenta uma dívida do Estado de cerca de 11
milhões de euros. Esta lista, para além de não permitir a publicação das dívidas das
autarquias locais, impõe a necessidade de autorização prévia das entidades credoras, para
que dela constem.

No âmbito da reforma da acção executiva, prevê-se que os credores de dívidas possam
recuperar o valor do IVA correspondente aos contratos feitos com devedores
crónicos que constem da Lista Pública de Execuções, a divulgar a partir de Março de
2009, momento a partir do qual se prevê a entrada em vigor desta medida.

Política Industrial e Comercial e Investimentos Públicos

Na reunião do Conselho de Ministros de 11 de Setembro o Governo aprovou dois
contratos de investimento com a Embraer (Empresas Brasileira Aeronáutica, SA). Os
investimentos respeitam à instalação de duas unidades industriais, com localização
em Évora, uma para a produção de estruturas metálicas para aeronaves e outra para a
produção

de

materiais

compósitos

mais

leves

e

resistentes,

que

envolvem,

conjuntamente, cerca de 170 milhões de euros e que permitirão a criação de 569
postos de trabalho. Estão previstos incentivos, a conceder pelo Estado português, num
montante que poderá ascender a 75 milhões de euros.
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Na

mesma

reunião foi

aprovada uma Resolução

que

classifica de

“interesse

estratégico” um investimento em Vila do Conde na área das energias renováveis,
avaliado em 99,7 milhões de euros e que prevê a criação de 200 postos de trabalho.

A multinacional alemã Enercon vai avançar com a construção, no Parque Empresarial
de Lanheses, em Viana do Castelo, de uma fábrica integrada no cluster eólico. Esta
unidade, que não estava inicialmente prevista no pacote negociado com o Governo
no âmbito do primeiro concurso de atribuição de potência eólica, vai envolver um
investimento de 55 milhões de euros e a criação de 500 novos postos de trabalho. A
produção será quase exclusivamente destinada à exportação.

Foram publicitados no site do sistema de incentivos do QREN (www.qren.pt) os avisos
de abertura de candidaturas relativos aos sistemas de incentivos ao investimento
empresarial. O período para apresentação de candidaturas decorre de acordo com a
informação constante no quadro seguinte:

Sistema de Incentivos

Modalidade do projecto
Projectos Individuais
Projectos de Cooperação
Projectos Conjuntos:

SI Qualificação PME

Prazo para apresentação de
candidaturas

De 30/9/2008 a 28/11/2008

- Internacionalização

SI I&DT

- Outras tipologias
Vale Inovação
Vale I&DT

SI INOVAÇÃO

Empreendedorismo Qualificado
Novos Bens e Serviços, Novos Processos e Expansão

De 30/9/2008 a 19/12/2008

De 15/10/2008 a 31/12/2008

No seguimento do rápido esgotamento da linha de crédito lançada no passado mês de Julho,
o Governo assinou no dia 14 de Outubro, no Europarque, um protocolo com
instituições bancárias relativo a uma nova linha de crédito bonificado destinada às
pequenas e médias empresas – PME Investe II.
A taxa de juro a suportar pelas empresas corresponderá à Euribor a 3 meses menos
0,5% e o capital de cada operação será garantido, até 50%, por uma Sociedade de
Garantia Mútua.
O prazo máximo da operação de financiamento continua a ser de 4 anos (5 anos para as
empresas com estatuto de PME Líder), beneficiando as empresas de um período de carência
de 18 meses.
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O montante global da linha de crédito é de mil milhões de euros, tendo sido
estabelecidos plafonds em termos de distribuição sectorial (com linhas específicas para
os sectores do comércio e restauração) e regional (diferenciando as empresas localizadas
nas regiões de Lisboa e Algarve das restantes regiões).

em milhares de €
Distribuição regional
Total

Outras

Lisboa

Algarve

1.000.000

175.000

90.000

735.000

750.000

131.000

75.000

544.000

Comércio

200.000

35.000

10.000

155.000

Restauração

50.000

9.000

5.000

36.000

Montante total da Linha
Plafond Geral

regiões

do

Continente

Linhas específicas

São consideradas como elegíveis as operações de financiamento destinadas a novo
investimento e a aumento de fundo de maneio associado ao incremento da
actividade, embora neste último caso tenham sido impostos limites (35% do total da
operação para o sector do comércio e 30% para as restantes situações) e excluídas as
operações localizadas nas regiões de Lisboa e Algarve (excepto para o comércio).
O site www.iapmei.pt disponibiliza informações detalhadas sobre esta linha de crédito.

Política Social e Laboral

Após aprovação na generalidade pelo Parlamento, a proposta de revisão do Código
do Trabalho vai à Comissão Parlamentar do Trabalho, no âmbito da qual poderão ser
apresentadas propostas de alteração e introduzidos aperfeiçoamentos ao diploma.
Neste contexto, a UGT pretende que seja clarificado que o horário de trabalho concentrado
não pode exceder o limite de quatro horas diárias, nem pode ser acumulado com a
adaptabilidade, e que, em caso de o período experimental durar mais de 90 dias, a denúncia
do contrato por parte do empregador deve depender de aviso prévio de 15 dias.
Paralelamente, a central sindical considera inaceitável o alargamento dos períodos de
encerramento de estabelecimentos para férias e a possibilidade de pagamento da retribuição
em espécie sem o acordo do trabalhador.
As confederações patronais criticam as medidas relativas ao despedimento, considerando que
o Governo podia ir mais longe, a redução de seis para três anos da possibilidade de redução
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dos contratos de trabalho a prazo, e a introdução de novas sanções para as empresas, como
é o caso da interdição da actividade durante dois anos, para as empresas que cometam
infracções.
No debate parlamentar, o ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, acentuou que o
Governo pretende que esta reforma possa combater o recurso abusivo ao emprego
precário, aumentar a adaptabilidade das empresas, promover o desenvolvimento da
contratação colectiva, racionalizar os procedimentos e a segurança das partes no
âmbito dos processos de despedimento, e reforçar a efectividade da lei laboral.

O Presidente da República, Cavaco Silva, promulgou o Regime de Contrato de
Trabalho em Funções Públicas (RCTFP), o qual deverá entrar em vigor a 1 de Janeiro
de 2009. O RCTFP, que será aplicável a cerca de 500 mil trabalhadores, aproxima a
legislação laboral do sector público à do sector privado, vem permitir que os funcionários
públicos peçam a pré-reforma aos 55 anos e sejam abrangidos por convenções colectivas de
trabalho a negociar com as organizações sindicais.

Dados da Agência Nacional para a Qualificação mostram que cerca de 15% da
população activa portuguesa que não concluiu o ensino secundário está inscrita na
Iniciativa Novas Oportunidades. Desde 2007, e até 31 de Agosto de 2008, inscreveram-se
447.774 adultos nos Centros Novas Oportunidades, dos quais, 92.351 obtiveram certificados,
sendo de 4021 o número de certificados de nível secundário.

A ministra da Educação anunciou que, para o ano de 2008/2009 o Governo criou 48 672
vagas no ensino profissional, mais 18 036 que no ano anterior, representando uma
taxa de crescimento de 58,9%.
Dados do Ministério da Educação revelam que, em 2005, 40% dos jovens entraram no
mercado de trabalho sem o ensino secundário e apenas 30% dos jovens do ensino secundário
frequentavam as vias profissionais. Na União Europeia, 80% dos jovens que entram no
mercado de trabalho têm o ensino secundário, e 70% estão inscritos em vias profissionais.
O Governo tem por objectivo aproximar o País das médias da UE reduzindo para 25% o
número de jovens que entram no mercado de trabalho sem o ensino secundário e
aumentando para 50% os jovens a frequentar vias profissionais de ensino.

O Conselho de Ministros aprovou o novo enquadramento para a acção social escolar,
que adopta os critérios usados para atribuição do abono de família. Espera o executivo que
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este novo enquadramento proporcione uma maior transparência na concessão dos apoios da
acção social escolar e um alargamento dos seus beneficiários.

Antes de se iniciarem as negociações relativas aos aumentos salariais para 2009, os
sindicatos começaram a entregar as suas propostas ao Governo. A CGTP definiu como
prioridade a melhoria dos salários reais dos trabalhadores e propôs que os aumentos
salariais em 2009 sejam 2% acima da inflação verificada. Cinco sindicatos da
Administração Pública propuseram aumentos salariais e de pensões de 4% para os
funcionários públicos.

Indicadores da OCDE, elaborados com base em dados de 2006, revelam que 60% da mãode-obra em Portugal não tem qualquer formação específica, 13% tem formação
superior e apenas 28% pode considerar-se mão-de-obra especializada.

De acordo com declarações do inspector-geral da Autoridade para as Condições de Trabalho,
em 2007 registou-se um reforço das inspecções realizadas por esta entidade, em
resultado do que, no sector da construção civil, foram suspensas 1027 obras. Até
Agosto registou-se a morte de 72 pessoas em virtude de acidentes de trabalho. Paulo
Morgado, considera que a existência de muito trabalho precário e ilegal tem contribuído para
esta realidade.

Sistema Monetário e Financeiro

No dia 19 de Setembro, face ao potencial acrescido de manipulação de mercado num
contexto de queda dos mercado de acções, a Comissão de Mercado de Valores
Mobiliários (CMVM) aprovou, em reunião extraordinária, uma instrução que torna
obrigatório o reporte diário de informação sobre as operações de venda a descoberto
(short-selling).
Poucos dias depois (a 22 de Setembro), noutra reunião extraordinária, a CMVM
divulgou uma outra instrução onde proibiu mesmo as vendas a descoberto até que os
mercados regressem à normalidade.

No dia 26, o ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, anunciou a aceleração da
entrada em vigor de um conjunto de medidas que já estavam em preparação para
fortalecer os poderes de supervisão e a transparência do mercado financeiro
nacional. O Ministro salientou que não são medidas para responder às dificuldades
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imediatas, mas ajudarão a prevenir, no futuro, situações como as que foram originadas nos
EUA. Teixeira dos Santos realçou ainda a capacidade de resistência das instituições
financeiras

nacionais

no

quadro

da

crise

financeira

internacional,

e

o

acompanhamento de perto da situação por parte das entidades de supervisão
nacionais, às quais manifestou a sua total confiança.

As referidas medidas, que já vinham a ser apontadas como necessárias há algum
tempo (sobretudo depois das investigações lançadas ao BCP), foram aprovadas no
Conselho de Ministros de 2 de Outubro através de dois diplomas.
Em traços gerais, um dos diplomas é uma Proposta de Lei que prevê o agravamento
das penas para os crimes de mercado, que passarão a incluir a pena de prisão efectiva,
enquanto o outro é um Decreto-lei que reforça os deveres de informação das
instituições financeiras (passando a estar obrigadas a prestar regularmente dados sobre o
nível de exposição, controlo dos riscos e avaliação de activos às autoridades de supervisão),
para além de alargar os poderes de coordenação do Conselho Nacional de
Supervisores Financeiros.

No dia 7 de Outubro, o Governador do Banco de Portugal garantiu que, apesar dos
problemas que se sentem nos mercados internacionais, o sistema financeiro
português “se encontra robusto”. Vítor Constâncio lembrou ainda a garantia dada,
nesse mesmo dia, pelo ministro das Finanças e pelos 27 países da União Europeia,
de que nenhum cidadão europeu perderá as suas poupanças, e que os governos vão
todos tomar medidas de protecção dos depositantes.

No dia 12 de Outubro, o Conselho de Ministros aprovou uma Proposta de Lei que
estabelece a possibilidade de concessão extraordinária de garantias pessoais pelo
Estado, no âmbito do sistema financeiro, de modo a reforçar a sua estabilidade e liquidez
em condições que permitam assegurar o regular funcionamento da actividade
económica.
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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: 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

08: III

5,377

5,495

4,30

4,72

Julho 08

5,156

5,366

4,60

4,83

Agosto 08

5,169

5,335

4,42

4,67

Setembro 08

5,377

5,495

4,30

4,72

5 Setembro 08

5,171

5,322

4,22

4,55

12 Setembro 08

5,185

5,341

4,36

4,69

19 Setembro 08

5,235

5,410

4,52

4,77

26 Setembro 08

5,290

5,471

4,36

4,74

30 Setembro 08
5,377
5,495
4,30
4,72
Fonte: Banco de Portugal e Reuters; valores em percentagem; taxas anualizadas a 360 dias.
Nota: Valores de final de semana/mês/trimestre; os valores para as Obrigações do Tesouro referem-se às yields do
mercado secundário.

As taxas de juro do mercado monetário europeu aumentaram de forma muito
pronunciada no mês de Setembro, para máximos históricos, traduzindo o aumento
dos prémios de riscos com o agravamento da crise financeira internacional. As
subidas foram maiores nas maturidades mais curtas, o que reduziu a inclinação da curva de
rendimentos. Com efeito, a taxa Euribor a um mês aumentou 53,9 pontos base (p.b.) em
comparação de final de mês, ultrapassando os 5% pela primeira vez desde 2000, enquanto
no prazo de 12 meses o acréscimo foi apenas de 16 p.b. (para 5,495%). A falta de
confiança entre os bancos continuou, assim, a aumentar as taxas Euribor muito
acima da taxa mínima das operações principais de refinanciamento do BCE (4,25%),
sem que se esperasse um aumento das taxas directoras.

No mercado secundário de dívida pública nacional, pelo contrário, as taxas de
rentabilidade implícita exibiram uma trajectória descendente na maior parte dos
casos, acompanhando o movimento verificado na União Europeia, que reflectiu os
receios de recessão económica. A descida das yields nacionais foi mais significativa nas
maturidades menores (recuos de 41 p.b., nos dois anos, e de 12 p.b. nos cinco anos, em
comparação de final de mês, passando para 3,96% e 4,3%, respectivamente), tendo-se
mesmo verificado um aumento ligeiro no caso das obrigações do Tesouro a 10 anos (subida
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de 5 p.b. face à última sessão de Agosto, para 4,72%). Este comportamento conduziu a um
reforço da inclinação da curva de rendimentos no mercado de obrigações.

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 Setembro)
Seg, 1

Sexta, 5

8.625,62 8.354,13
31-12-92= 3000

Seg, 8

Sexta, 12

Seg, 15

Sexta, 19

Seg, 22

Sexta, 26

Seg, 29

Terça, 30

8.592,64

8.356,23

8.096,37

8.316,61

8.320,32

8.190,10

7.885,87

8.033,23

A bolsa nacional retomou um andamento negativo em Setembro, acompanhando o
comportamento negativo no exterior. Apesar de tudo, o índice nacional de referência
PSI-20 desvalorizou-se menos do que nas principais praças europeias (6,6%, a maior
descida desde Junho, após um ganho de 1,2% em Agosto), dado o comportamento menos
desfavorável dos títulos da banca nacional, ainda pouco afectada pela crise financeira
internacional.
O valor negociado recuperou em variação mensal (23,2%), reflectindo o aumento do
número de transacções, mas continuou a verificar-se uma descida homóloga
significativa (36,4%). Em termos acumulados, os dados de Janeiro a Setembro mostraram
uma quebra homóloga de quase 40% no valor transaccionado.

O PSI-20 recuou cerca de 10% até dia 18, para um mínimo desde Agosto de 2005, já
abaixo dos 8 mil pontos (7698,5 pontos), mas no dia seguinte recuperou 8% com o
anúncio do Plano Paulson, o que representou a maior subida diária de sempre do
índice nacional. Até final do mês, o movimento voltou a ser de descida, acabando por
se verificar uma quebra mensal de 6,6%, que alargou para 38,3% a perda
acumulada no ano.
A Brisa, a Cimpor e a Jerónimo Martins foram os únicos títulos do PSI-20 que se
valorizaram em Setembro (10,4%, 4,9% e 2,9%), funcionando como activos de
refúgio. Também se destacam as quebras abaixo da média nos títulos da banca
(1,9% no BES, 3,2% no BCP e 5,9% no BPI) e na PT (0,5%).
A maior perda mensal pertenceu à Sonae SGPS (23,2%), seguindo-se as descidas da
EDP Renováveis (19,8%), da Sonae Indústria (17,2%), da Mota Engil (16,2%), da Sonae.com
(15,4%) e da EDP (15,3%).
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3. Economia Real
3.1. Actividade Económica Global

O indicador de clima económico do INE – síntese de informação de carácter qualitativo
relacionada com os principais ramos de actividade – manteve a sua tendência
descendente dos três últimos meses, mas com uma queda menos acentuada em
Setembro. Continua, assim, abaixo da sua média histórica.
No entanto, verificou-se em Setembro uma recuperação no índice de confiança do
comércio e o índice de confiança dos consumidores manteve a tendência de
recuperação iniciada em Agosto.
Os restantes indicadores mantiveram a sua tendência para a deterioração.
O indicador de confiança da indústria transformadora agravou-se em Setembro
principalmente devido à deterioração das perspectivas de produção e ao aumento do
saldo das respostas relativas aos stocks de produtos acabados. No entanto, o saldo das
respostas sobre a procura global recuperou, mantendo a tendência do mês anterior. As
opiniões sobre a produção actual têm vindo a ganhar amplitude desde Junho, pelo que o
saldo atingiu o valor mais baixo desde Março de 2006.
Em Setembro, como foi dito acima, o indicador de confiança do comércio recuperou
levemente,

suspendendo

o

movimento

descendente

começado

em

Abril.

Este

comportamento deveu-se ao contributo positivo das opiniões sobre a actividade corrente e
das perspectivas de actividade, com maior influência destas últimas.
O indicador de confiança dos consumidores recuperou nos dois últimos meses,
depois de ter registado em Julho o seu mínimo histórico. A evolução observada nestes dois
meses resultou de um trajecto positivo de todas as suas componentes, mas sobretudo da
melhoria das expectativas sobre a evolução económica do país.

3.2. Procura Interna

Os indicadores de consumo continuam a apontar para uma retracção da actividade
económica, apesar de se ter registado uma melhoria no indicador de confiança dos
consumidores. Em linha com o contexto internacional envolvente, os indicadores de
investimento nacionais também reflectem um continuado abrandamento desta
variável.
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3.2.1. Consumo

Indic. Confiança dos Consumidores

(1)

Venda de automóveis não comerciais
Importações de bens de consumo

(2)

Procura interna de bens de consumo

(1)

Volume de negócios do comércio a retalho
Crédito ao consumo

(4)

Fonte

07:IV

INE

-39,23 -42,93 -44,85 -41,79 -43,41 -44,85 -47,22 -45,28

BdP

10,40

12,69

3,18

13,26

5,15

-8,87

-4,44

4,8

INE

6,36

2,96

1,62

6,13

0,30

-0,4

5,8

-

INE
(3)

08:I

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

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

INE

-0,30

2,20

-0,10

-0,90

2,20

-1,60

2,00

1,5

BdP

13,70

12,27

12,33

11,40

10,50

10,60

9,9

-

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 manteve o movimento de
abrandamento iniciado em meados do ano passado, passando para um valor de 0,6% em
Agosto de 2008, contra 0,7% em Julho Esta evolução negativa pode ser confirmada pela
transição de uma tvh média trimestral de 1,9% em finais de 2007 para 1% no
segundo trimestre de 2008. No mês de Agosto, a venda de automóveis não comerciais
inverteu a sua tendência decrescente mas manteve-se em valores claramente abaixo da
média do último ano. Finalmente, assistiu-se a um uma redução, ainda que ligeira, do ritmo
de quebra da procura interna de bens de consumo e ainda ao regresso a valores positivos 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 Agosto de 2008, o Volume de
Negócios do Comércio a Retalho aumentou 1,5% em termos homólogos, um pouco
abaixo do mês anterior. A despesa em bens não alimentares manteve a evolução positiva
de Julho, passando para uma tvh de 1%. Por outro lado, a componente de bens alimentares,
bebidas e tabaco decresceu 0,6% em Agosto, invertendo o movimento positivo apresentado
no mês anterior. No entanto, a conjugação dos dois movimentos foi favorável, levando ao
crescimento referido. Em Agosto, o volume de negócios nos serviços registou uma taxa de
variação homóloga nominal de -2,2% quando em Julho se situara em 7%.
É, no entanto, crível que a esta evolução não sejam alheios efeitos de calendário, com menos
dias que em período homólogo de 2007.
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3.2.2. Investimento

Indicador de FBCF

Fonte 07:IV

08:I

08:II Mai-08 Jun-08

INE

2,47

-1,67

5,37

Jul-08

-2,5

-2,0

-4,0

Ago 08 Set 08

BdP

-8,47

-20,8

-59,5

24,1

INE

15,93

5,92

1,77

-7,6

6,2

-9,2

Índice produção bens de investimento

INE

1,56

-2,35

-2,85

-12,9

-5,1

-3,9

-20

Vendas de cimento

BdP

11,13

-7,93

0,83

-6,4

3,9

3,4

-15,1

BdP

-1,01

-4,87

-3,96

-8,7

-3,0

-1,1

-6,9

INE

8,63

8,17

7,30

7,3

6,9

7,1

6,8

Vendas de veículos comerciais
Importações bens de investimento

(1)

Índice de Produção na Construção
Crédito para compra de habitação

(2)

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

(2)

-17,81 -32,25

BdP

10,20

12,77

12,47

12,0

12,2

-12,1

BdP

26,64

-27,22

-

-

-

-

-4,1

-1,8

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 de vendas de veículos comerciais, após a recuperação verificada em Julho, indicia
uma nova quebra, ainda que menor que a verificada em meses anteriores. O índice de
produção na construção e o índice de produção de bens de investimento agravaram
substancialmente

as

evoluções

negativas

iniciadas

alguns

meses

atrás

(apresentando taxas de variação homólogas de -6,9% e -20% respectivamente). Por
sua vez, as importações de bens de investimento, após terem apresentado uma evolução
negativa em Maio, continuaram a sua tendência de recuperação com um crescimento
homólogo de 9,2 %em Julho

A procura de empréstimos por parte das empresas baixou substancialmente, enquanto a
procura de crédito à habitação se manteve em crescimento.
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3.3. Comércio Internacional

Resultados Globais
Abr 07-Jul 07

Abr 08-Jul 08

∆ 08/07

Saída (Fob)

10.068,2

10.342,4

2,7%

Entrada (Cif)

14.707,2

15.955,1

8,5%

Saldo

-4.639,0

-5.612,8

-21,0%

Taxa de Cobertura

68,5%

64,8%

-

Expedição

7.711,10

7.589,1

-1,6%

Chegada

11.052,0

11.241,4

1,7%

Saldo

-3.340,9

-3.652,3

-9,3%

Taxa de Cobertura

69,8%

67,5

-

Exportação

2.357,1

2.753,2

16,8%

Importação

3.655,2

4.713,7

29,0%

-1.298,16

-1.960,5

-51,0%

64,5%

58,4

-

Total

União Europeia a 27

Países Terceiros

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

Entre Abril e Julho do presente ano, o défice comercial de Portugal fixou-se em
5.612,8 milhões de euros, um montante que representa um intenso agravamento
face ao mesmo período do ano anterior (21%), mas uma ligeira melhoria relativamente
ao período de Abril a Junho. No período em análise, as saídas registaram um aumento de
2,7% e as entradas de 8,5%, originando, deste modo, numa deterioração da taxa de
cobertura de 3,7 p.p. face ao período homólogo do ano passado, para 64,8%.
Deve ser destacado o crescimento das entradas de produtos alimentares (8,3%). Realce-se
ainda o aumento de 12,7% nas saídas de bens alimentares e a diminuição, em termos
homólogos, das saídas de material de transporte (-6,9%).
As saídas de combustíveis e lubrificantes cresceram 86,1 %, enquanto que as entradas
cresceram 53,4%. Como consequência desta evolução, assistiu-se a um forte agravamento
no défice comercial de bens energéticos, que ultrapassou os 2100 milhões de euros (mais
44,5% que no período homólogo de 2007).
É importante também realçar a continuação do reforço da importância dos países terceiros à
União Europeia, reforçando o seu peso nas transacções internacionais de Portugal. Destaquese ainda a maior intensidade comercial com os novos países comunitários de Leste: as
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entradas de bens oriundos destes países cresceram 18% e as saídas para estes destinos
aumentaram16,2%.

3.4. Conjuntura na Indústria

De acordo com dados revistos, o índice de produção industrial manteve uma quebra
homóloga pouco acentuada no mês de Agosto (0,4%, após 0,2% em Julho), com a
melhoria ligeira na indústria transformadora (aceleração de 0,2 p.p., para uma tvh de
0,9%) a ser contrariada pela evolução mais negativa no ramo de electricidade, gás e
água (quebra de 9,3%, face a 7,9% em Julho). A variação média anual do índice geral de
produção foi de -1,4%, traduzindo um novo agravamento das perdas (1,3% em Julho).

ÍNDICES DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
(Variação homóloga, %)
10

INDÚSTRIA
TRANSFORMADORA

8
6
4
2
0

INDÚSTRIA GERAL

-2
-4
-6
-8

Ago-08

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

-10

Por agrupamentos, apenas as indústrias de bens de consumo evidenciaram uma
melhoria do andamento homólogo da produção no mês de Agosto (subida de 1,4%,
mais 1 p.p. que em Julho). As perdas acentuaram-se nos agrupamentos de investimento e
energia (para 6% e 8,2%, respectivamente), tendo-se registado um abrandamento ligeiro no
caso das indústrias de bens intermédios (0,1 p.p., para 2,4%), que continuaram a contrariar
a tendência de descida em média anual (tvm 12m de 2,5%, após 2,9% em Julho, face a
quebras de 1,1% nos bens de consumo, 2,2% nos bens de investimento, e 12,7% na
energia).
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ÍNDICE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
07: II

07: III

07: IV

08: I

Índice Geral

1,6

1,3

0,0

-2,7

Industria Extractiva

6,7

9,9

16,9

4,0

Ind. Transformadora

3,4

2,2

2,9

-0,5

Electric., Gás, Água

-11,3

-5,0

-18,4

-17,8

Bens de Consumo

0,3

-1,3

1,7

Bens Intermédios

6,2

6,1

6,3

08: II

-2,6

Jun-08

Jul-08

Ago-08
TVH

TVM 12m

-4,0

-0,2

-0,4

-1,4

0,9

4,9

12,2

6,6

6,8

-1,4

-3,4

0,7

0,9

0,4

-12,4

-9,6

-7,9

-9,3

-14,3

-4,7

-1,6

-1,3

0,4

1,4

-1,1

2,6

-1,0

-4,3

2,5

2,4

2,5

Por grandes agrupamentos:

Bens de Capital
Energia

2,2

-0,2

0,1

-2,2

-3,0

-5,2

-5,7

-6,0

-2,2

-10,1

-5,3

-18,9

-15,1

-9,6

-7,5

-5,5

-8,2

-12,7

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

Atendendo à divisão da indústria transformadora em subsectores, os dados actuais
permitem destacar, quanto a comportamentos negativos:
(i) a manutenção da contracção nas indústrias de curtimenta e calçado (tvm 12m de -6,3%
em Agosto), de máquinas e equipamento (-1,2%), de produtos petrolíferos (-4,6%), do
mobiliário (-4,4%), de madeira e cortiça (-6,6%), de material de transporte (-5,1%),
alimentares (-0,8%), de vestuário (-2,5%), de minerais não metálicos (-1,8%), metalúrgicas
de base (-2,1%) e têxteis (-6,4%);
(ii) o abrandamento da produção nas indústrias de borracha e plásticos (de uma tvm 12m de
3,3%, em Julho, para 0,9% em Agosto), de produtos metálicos (de 5,5% para 4,6%) e do
tabaco (de 3% para 0,8%).

Quanto a comportamentos positivos, salienta-se:
(i) a aceleração da produção nas indústrias de equipamento eléctrico e óptico (de uma tvm
12m de 11,8%, em Julho, para 12,3% em Agosto), e o crescimento da produção nas
indústrias de pasta e papel (tvm 12m de 1%, após 0% em Julho e -0,9% em Junho);
(ii) a manutenção de um andamento positivo nas indústrias de produtos químicos (tvm 12m
de 2,4%) e de reciclagem (11%).
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PRODUÇÃO E PROCURA NA INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
Média Móvel de 3 meses - s.r.e.
20

10

PRODUÇÃO

0

-10

PROCURA
EXTERNA
-20

-30

PROCURA
INTERNA

-40

Set-08

Jul-08

Mai-08

Mar-08

Jan-08

Nov-07

Set-07

Jul-07

Mai-07

Mar-07

Jan-07

Nov-06

Set-06

Jul-06

Mai-06

Mar-06

Jan-06

Nov-05

Set-05

Jul-05

Mai-05

Mar-05

Jan-05

Nov-04

Set-04

-50

Já em Setembro, o inquérito à Indústria Transformadora evidenciou uma acentuada
deterioração das apreciações da produção corrente (para o mínimo desde Janeiro), o
que deverá colocar em causa a recente recuperação da actividade no ramo. A
avaliação da carteira de encomendas piorou face a Agosto, em particular na
componente externa, que registou o saldo de respostas mais baixo desde Maio de 2006.
Apesar do ligeiro recuo, as opiniões sobre a procura interna continuaram a evidenciar
uma tendência de recuperação, amortecendo a evolução menos favorável do
mercado externo. No que se refere ao nível de existências, os industriais continuaram a
indicar um reforço dos stocks, que no contexto actual parece ser involuntário.

De acordo com a desagregação dos dados por tipo de bens, as respostas sobre a produção
pioraram na generalidade das indústrias, com excepção das produtoras de bens
intermédios (onde o saldo estabilizou). Na carteira de encomendas, a descida foi
generalizada ao nível da procura externa e apenas não abarcou as indústrias de bens de
consumo no caso da componente doméstica. As indústrias de equipamento não automóvel
foram as únicas onde não se verificou um aumento na avaliação dos stocks de produtos
acabados em Setembro.

O índice de volume de negócios da indústria abrandou de forma vincada no mês de
Agosto, em termos homólogos (subida de 1,6%, em termos nominais, após 10,2% em
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Julho), tendo-se mesmo registado uma quebra no mercado externo (3,1%). O
crescimento menos forte

dos preços à saída de fábrica contribuiu

para

a

desaceleração do índice geral, que foi apenas ligeira em média anual (0,1 p.p., para uma
tvm 12m de 5,1%, que se repartiu entre 6,6% no mercado doméstico e 2,5% no mercado
externo).

Nos agrupamentos, o andamento homólogo das vendas em Agosto caracterizou-se
por um abrandamento ao nível das indústrias de bens intermédios e da energia (para
tvh de 2,9% e 22,6%, respectivamente), e quebras nos bens de consumo (3,4%) e bens
intermédios (1,4%). Em média anual, apenas as indústrias de energia escaparam à
tendência de abrandamento, tendo alargado o ritmo de crescimento para 21,6%, valor muito
acima dos demais agrupamentos (6% nos bens de investimento, 3,1% os bens intermédios e
2,1% nos bens de consumo).

Em termos de informação avançada, o inquérito à indústria transformadora de
Setembro evidenciou uma deterioração significativa das perspectivas quanto ao
andamento da produção e dos preços de venda, com as apreciações a recuarem para
mínimos de mais de dois anos.

ÍNDICE DE EMPREGO INDUSTRIAL
(Variação homóloga, %)
1

0,5

0

-0,5

-1

-1,5

-2

-2,5
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Em Agosto verificou-se uma perda homóloga ligeiramente menos acentuada no
índice de emprego industrial (tvh de -1,1%, após -1,2% em Julho), interrompendo a
tendência de agravamento dos últimos meses. Em média anual, a quebra do emprego
manteve-se no nível mais baixo desde o início de 2002 (0,7%).

3.5. Preços

07:II

07: III

07: IV

08: I

08:II

2,5

2,2

2,7

3,0

2,9

3,4

3,1

3,0

3,1

2,8

2,3

1,7

2,5

2,6

2,9

3,6

3,2

3,1

-

-

3,1
3,0
Fontes: INE; Banco de Portugal

3,0

3,5

2,8

2,8

2,7

2,9

-

-

IPC Total
IPC Bens
IPC Serviços

Jun-08

Jul-08

Ago-08

Set-08

tvm 12m

Taxas de variação percentual face ao período homólogo do ano anterior, salvo outra indicação

Em Setembro, o índice de preços no consumidor (IPC) apresentou uma taxa de
variação homóloga de 3,1%, 0,1p.p. superior ao valor observado em Agosto. A variação
mensal situou-se em 0,5%, tal como no mês anterior e no período homólogo. A variação
média dos últimos doze meses progrediu para os 2,9% (2,8% em Agosto de 2008).

Em relação ao quadro evolutivo dos preços de Agosto (último mês com informação mais
completa), a tvh do IPC foi de 3%, 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 Agosto apresentou diferenciadas evoluções das
suas componentes. O recuo da inflação deveu-se essencialmente a um menor ritmo de
crescimento da sua componente mais errática. Os preços dos bens alimentares não
transformados recuaram 0,8 p.p. face ao mês anterior, crescendo 1,6%. Além disso, voltou a
registar-se uma significativa atenuação do crescimento dos preços dos bens energéticos, pelo
terceiro mês consecutivo, mas mantendo-se ainda num nível bastante elevado (9,2%).
A inflação subjacente acelerou ligeiramente, apresentando uma taxa de variação homóloga
em torno dos 2,5%. Relativamente às rubricas que a compõem, constatou-se um ligeiro
aumento do ritmo de crescimento dos preços dos serviços (atingindo a tvh de 2,9% neste
mês). Os preços dos bens industriais não energéticos reduziram o movimento de quebra,
iniciado há seis meses, passando para uma tvh de -0,3%. Finalmente, os preços dos bens
alimentares transformados apresentaram um ritmo de crescimento intenso mas inferior ao de
Julho em 0,6 p.p., o que resultou numa tvh de 9%.
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A taxa de inflação subjacente em Portugal manteve o diferencial nulo com a zona do
euro. Esta evolução é caracterizada pela diminuição do diferencial da evolução dos preços
dos bens industriais não energéticos, que apesar de se manter favorável a Portugal em 1 p.p.,
se reduziu em cerca de 0,6 p.p. no mês em questão. Por outro lado, o diferencial do
andamento dos preços dos serviços aumentou para 0,2 p.p. Não obstante, o hiato entre os
crescimentos dos preços dos bens alimentares transformados em Portugal e na zona do euro
recuou para 2,2 p.p., o que compensou as evoluções anteriormente referidas.

3.6. Conjuntura de Pagamentos com o Exterior
2005

2006

2007

Jan-Jul 07

Jan-Jul 08

∆

-14.139

-15.680

-15.554

-7.985

-11.109

39,1%

-16.362

-16.665

-17.501

-9.099

-11.730

28,9%

Serviços

3.843

4.804

6.687

3.483

3.720

6,8%

Rendimentos

-3.894

-6.340

-7.376

-4.111

-4.630

12,6%

Transferências Correntes

2.274

2.521

2.636

1.741

1.531

-12,1%

Balança de Capital

1.721

1.219

2.061

1.012

1.803

78,2%

Balança Financeira

13.062

13.313

14.684

8.592

10.045

16,9%

1.463

3.455

-427

98

1.267

1192,9%

De Portugal no exterior

-1.697

-5.557

-4.542

-2.820

-1.170

-58,5%

Do exterior em Portugal

3.160

9.011

4.115

2.918

2.437

-16,5%

Balança Corrente
Mercadorias

Investimento Directo

Investimento de Carteira

-1.191

2.600

9.405

10.145

10.052

-0,9%

Activos

-15.975

-7.866

-8.871

-6.522

-3.318

-49,1%

Passivos

14.784

10.466

18.276

16.667

13.370

-19,8%

Outro Investimento

11.524

5.559

4.313

-2.646

-1.151

-56,5%

Activos

-845

-13.663

-11.768

-10.589

-11.594

9,5%

12.369

19.221

16.081

7.943

10.443

31,5%

Passivos
Derivados Financeiros

-164

-220

681

308

154

-50,0%

Activos de Reserva

1.431

1.919

713

687

-277

-140,3%

-1.191

-1.618

-739

-54,3%

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 dados preliminares do Banco de Portugal, o défice da Balança
Corrente aumentou 39,1% no período de Janeiro a Julho, em termos homólogos,
atingindo 11109 m.e.. Entre as principais componentes, apenas a balança de serviços
registou uma melhoria (aumento do excedente em 237 m.e.), tendo a deterioração
mais acentuada ocorrido na balança de mercadorias (aumento do défice em 2631 m.e.),
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seguida pela balança de rendimentos (reforço do saldo negativo em 519 m.e.) e pela rubrica
de transferências correntes (redução do excedente em 210 m.e.).

Na Balança de Capital, pelo contrário, o excedente cresceu perto de 78% em termos
homólogos (para 1803 m.e.), a reflectir a evolução dos fluxos líquidos de fundos
comunitários. No conjunto das balanças corrente e de capital, verificou-se um saldo
negativo de 9306 m.e., traduzindo um agravamento de 33,5% face aos primeiros sete
meses de 2007.

Este acréscimo das necessidades de financiamento traduziu-se numa subida do
excedente da Balança Financeira (16,9%, para 10045 m.e.), que se repartiu entre as
componentes de investimento directo líquido e de “outro investimento”. No caso do
investimento directo líquido, o alargamento do excedente (de 98 para 1267 m.e.) traduziu
uma redução mais forte dos fluxos de saída do que de entrada de capital, enquanto na rubrica
“outro investimento”, a redução do saldo deficitário (de 2646 para 1151 m.e.) ficou associada
ao aumento dos passivos superior ao decréscimo dos activos. A evolução das duas rubricas foi
parcialmente compensada pela quebra do saldo de activos de reserva (de 687 para -277
m.e.).
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Principais sítios da Internet consultados na elaboração do Relatório Mensal de
Economia:
Economia Internacional:
www.boj.or.jp/en (Banco do Japão)
www.ecb.int (Banco Central Europeu)
www.bloomberg.com (agência noticiosa Bloomberg)
www.bea.doc.gov (Bureau of Economic Analysis - EUA)
www.bls.gov (Bureau of Labor Statistics - EUA)
www.census.gov (Census Bureau - EUA)
http://europa.eu.int/comm/index_en.htm (Comissão Europeia)
www.conference-board.org (Instituto Conference Board - EUA)
www.cbo.gov (Congress Budget Office - EUA)
www.esri.cao.go.jp/en (Economic and Social Research Institute - Japão)
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/ (Eurostat)
www.federalreserve.gov (Federal Reserve - EUA)
www.imf.org (Fundo Monetário Internacional)
www.stat.go.jp/english (Gabinete de Estatística japonês)
www.mof.go.jp (Ministério das Finanças japonês)
http://metalsplace.com (notícias sobre metais)
www.oecd.org (Organização para o Crescimento e Desenvolvimento Económico)
http://europa.eu.int/index_pt.htm (Portal da União Europeia)
http://finance.yahoo.com (Secção Financeira do Yahoo)
http://metalsplace.com (sítio especializado em notícias sobre metais de base)
Economia Nacional:
www.bportugal.pt (Banco de Portugal)
http://europa.eu.int/comm/index_en.htm (Comissão Europeia)
http://www.cmvm.pt (Comissão de Mercados de Valores Mobiliários)
www.dgo.pt (Direcção-Geral do Orçamento – Ministério das Finanças)
www.imf.org (Fundo Monetário Internacional)
www.gpeari.min-financas.pt (Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações
Internacionais – Ministério das Finanças)
www.ine.pt (Instituto Nacional de Estatística)
www.oecd.org (Organização para o Crescimento e Desenvolvimento Económico)
http://www.portugal.gov.pt/ (Portal do Governo)
www.incentivos.qren.pt (Sistemas de incentivos – QREN)
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