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ECONOMIA INTERNACIONAL

1. União Europeia / Zona Euro
1.1. Envolvente

Os défices públicos reduziram-se, em média, de 1,3% do PIB em 2006 para 0,6%
em 2007, na zona do euro, e de 1,4% para 0,9% na União Europeia (UE).

No início de Novembro, a Comissão Europeia adoptou o seu programa legislativo e de
trabalho para 2009. De acordo com este programa, a Comissão prosseguirá as iniciativas
lançadas nas últimas semanas para combater a crise financeira e estabelecer um quadro
europeu para relançar a economia. Simultaneamente, a Comissão utilizará o último ano do
seu mandato para concluir os trabalhos em curso em áreas como a energia, as alterações
climáticas, as migrações e a política social. Promover um quadro regulamentar mais simples e
de melhor qualidade sem sobrecargas administrativas desnecessárias continua a ser uma
prioridade-chave do trabalho legislativo da Comissão para 2009.

Os chefes de Estado e de governo da UE reuniram-se em 7 de Novembro para
preparar a cimeira internacional destinada a discutir a reforma do sistema
financeiro internacional. Nesta reunião foram acordados quatro princípios comuns a seguir
nessa reforma:
- Nenhuma instituição financeira, nenhum segmento de mercado, nenhuma praça financeira
deve escapar a uma regulação proporcionada e adequada ou, pelo menos, à supervisão.
- O novo sistema financeiro internacional deve basear-se nos princípios da responsabilidade e
da transparência.
- O novo sistema financeiro internacional deverá permitir calcular os riscos a fim de evitar as
crises.
- Confiar ao FMI um papel central numa arquitectura financeira mais eficaz.
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1.2. Política Monetária

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

(1)

Ago-08 Set-08 Out-08

12,1

11,1

10,0

8,9

10

9,6

9,2

8,9

-

- taxa overnight

3,95

4,05

4,00

4,25

4,01

4,19

4,30

4,27

3,82

- Euribor a 3 meses

4,73

4,48

4,86

4,98

4,94

4,96

4,97

5,02

5,11

4,29

4,08

4,52

4,40

4,73

4,53

4,34

4,34

4,25

4,16

4,14

4,34

4,62

4,43

4,61

4,59

4,65

-

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
6,29
6,16
6,26
6,27
6,34
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.

Na reunião de política monetária realizada no dia 2 de Outubro, o BCE decidiu a
manutenção das suas taxas de juro directoras. Não obstante a diminuição dos riscos de
inflação acrescida, eles não desapareceram, considerou na altura o Presidente do BCE, JeanClaude Trichet, o que justificou a decisão (unânime) de manutenção das taxas directoras,
embora na reunião tenha sido já examinada a possibilidade de diminuição dos
referenciais em face dos riscos acrescidos para a actividade económica decorrentes
do agravamento da crise financeira internacional.

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 directoras. No caso do BCE, as três taxas de juro de referência foram
reduzidas em 50 pontos base, colocando em 3,75% a taxa das operações principais
de refinanciamento, que passou a ser uma taxa fixa (e não mínima). Isto porque foi
decidido que, a partir da operação a liquidar em 15 de Outubro, as operações principais de
refinanciamento semanais serão realizadas através de um leilão de taxa fixa (em lugar do
leilão de taxa variável) com colocação total à taxa de juro aplicável, retomando o
procedimento anterior a Junho de 2000. 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.
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No dia 15, pouco depois do anúncio de algumas medidas para fazer face às pressões
de financiamento de curto prazo em dólares dos Estados Unidos, o BCE adoptou
também as seguintes decisões, com vista a alargar o quadro dos activos de garantia
e melhorar a cedência de liquidez na área do euro:
- a lista de activos elegíveis como garantia em operações de crédito do Eurosistema será
alargada até ao final de 2009 (passando a incluir, nomeadamente, instrumentos de dívida
transaccionáveis denominadas em mais moedas; instrumentos de dívida emitidos por
instituições de crédito, transaccionados em mercado não regulamentados, indicados no site
do BCE; empréstimos sindicados denominados em euros, regidos pela Lei do Reino Unido; e
instrumentos de dívida subordinada, sob determinadas condições);
- a partir da liquidação da operação de 30 de Outubro de 2008 e até ao final do primeiro
trimestre de 2009, serão introduzidas melhorias nas operações de refinanciamento de prazo
alargado do Eurosistema;
- o Eurosistema passará também a ceder liquidez em dólares dos EUA, através de swaps
cambiais.

Em 28 de Outubro, a Comissão Executiva do BCE adoptou uma decisão relativa à
aplicação de reservas mínimas às instituições de crédito e sucursais da Eslováquia,
na sequência da introdução do euro naquele país, que se realizará em 1 de Janeiro de
2008.

No decorrer do mês, o BCE anunciou ainda a criação de linhas de crédito para socorrer
o sector financeiro de países europeus fora da área do euro (mas com potencial
impacto na zona), como a Hungria, a Dinamarca e a Suíça, no contexto da crise financeira
internacional.

Na reunião de 6 de Novembro, com base na suas análises económica e monetária
regulares, o Conselho do BCE decidiu reduzir em mais 50 pontos base, para 3,25%, a
taxa de juro das operações principais de refinanciamento, tendo ainda diminuído as
taxas

de

facilidade

permanente

de

liquidez

e

de

depósito

para

3,75%

e

2,7%,

respectivamente.
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1.3. Economia Real

De acordo com as previsões de Outono de 2008 da Comissão Europeia, a zona do
euro deverá apresentar este ano um crescimento do PIB de 1,2% (menos 0,6 p.p.
do que na previsão da Primavera). Considerando a União Europeia globalmente, a taxa de
crescimento prevista também baixou (de 2,0% para 1,4%).
Em relação ao desempenho dos países de maior dimensão da zona do euro no mesmo
período, prevê-se um crescimento na Alemanha próximo de 1,7 % (menos 0,8% do que o
previsto na Primavera, especialmente devido a uma acentuada queda no consumo privado). A
Espanha e a França também viram o seu crescimento previsto abrandar significativamente,
para 1,3% e 0,9% respectivamente. Já a Itália deverá apresentar um crescimento homólogo
nulo.

Todas

estas

previsões

representam

acentuadas

revisões

em

baixa

e

quedas

significativas relativamente aos valores atingidos em 2007.
Fora da zona do euro, o Reino Unido viu a previsão sua tvh do PIB reduzir-se para 0,9%,
diminuindo 2,1 p.p. face a 2007.
As previsões são mais pessimistas quanto ao comportamento das economias em 2009, com
crescimentos previstos de 0,1% para a zona do euro, de 0,2% para o conjunto da UE, de
0,0% para a Alemanha, de -0,2% para a Espanha, de 0,0% para a França, de 0,0% para a
Itália e de -1,0% para o Reino Unido.
Os dados da mesma previsão referentes ao comércio internacional (não ajustados de
sazonalidade) da zona do euro, para 2009, apontam para um crescimento das
exportações de 1,1% (contra 4,1% na previsão de Primavera). Considerando a UE na
sua globalidade, no mesmo período de análise, a previsão é de um crescimento das
exportações de 1,5% contra os 4,7% previstos na Primavera. Idêntica desaceleração é
prevista para as importações nas duas áreas.

Procedendo à análise dos dados relativos ao comércio externo disponíveis até ao momento
(Janeiro-Agosto) comparados com igual período de 2007, verifica-se um aumento das
exportações da zona do euro para praticamente todos os mercados de destino (excepto EUA e
Japão, com -5% e -4% respectivamente), evidenciando-se o crescimento das transacções
comerciais com a Rússia (+24%), e Brasil (+23%). Em termos de importações, o maior
crescimento em relação ao período homólogo do ano ocorreu também com a Rússia (+30%)
e com a Noruega (+31%).
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 34% respectivamente), fazendo com que o défice

Associação Empresarial de Portugal

9

Relatório Mensal de Economia

comercial energético anual acumulado até ao momento aumentasse para os 257,3 mil
milhões de euros (mais 49,7% que em igual período de 2007).

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 Setembro demonstra que a
despesa das famílias em bens de consumo mantém uma evolução desfavorável,
destacando-se como excepção a recuperação registada na França.

Segundo dados provisórios do Eurostat (corrigidos de sazonalidade), o índice de
produção industrial da zona do euro baixou cerca de 1,6% em Setembro, (no mês
anterior tinha crescido 0,8%). No conjunto da EU a produção industrial baixou 1,1% contra
um aumento de 0,3% em Agosto.
Realce-se que o desempenho do indicador no mês em análise apresentou novamente algumas
disparidades nas suas componentes. Os bens de consumo duradouros foram menos
penalizados que no período anterior, apresentando uma tvh de -2,5%, enquanto a produção
dos bens de consumo corrente recuou, em termos homólogos, 0,4%. Por outro lado, os bens
industriais energéticos e os bens de capital apresentaram uma evolução negativa de 0,6% e
0,9% respectivamente.
Ao nível dos maiores Estados-membros, saliente-se a forte queda da produção industrial (a
maior de todas) na Alemanha, passando de uma tvh de 1,5% no mês precedente para -2,2%.
Nos restantes países de maior dimensão da zona do euro, o cenário é também de quebra.
Registou-se a continuação de evoluções negativas tanto na Itália (-5,7% contra -5,8% em
Agosto) assim como na França (-1,6%, que compara com os -3,7% do mês precedente). Em
Espanha, registou-se um novo aprofundamento da evolução negativa da sua produção
industrial, passando de -6,7% em Agosto para -8,8% no mês em análise. Fora da zona do
euro, a produção industrial do Reino Unido continuou o seu mau desempenho do mês
passado, passando de uma tvh de -3,2% para -2,9% no mês de Setembro.

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 baixou
0.2% em Setembro, o que compara com o aumento de 0,3% do mês anterior (dados
corrigidos de sazonalidade). Reflectindo aquela evolução em cadeia, o mesmo indicador
apresentou uma tvh de -1,6% no mês em análise, ligeiramente melhor que no mês
anterior.

Associação Empresarial de Portugal

10

Relatório Mensal de Economia

Ao nível dos maiores Estados-membros, com informação disponível em termos anuais,
destaca-se o agravamento verificado na Alemanha (tvh de -2,1%, face a -0,1% em Agosto).
Registe-se, ainda, uma nova quebra considerável do comércio a retalho em Espanha (de uma
tvh de -5,9% passou para -7,1%). Em relação a Itália não foram disponibilizados quaisquer
dados para o mês em análise, e relativamente a França deu-se uma recuperação de 0,1%
para 1,6%. Fora da zona do euro, observou-se um abrandamento do crescimento do comércio
a retalho no Reino Unido com um crescimento de 2,0%, contra o crescimento desta rubrica no
mês anterior em 2,9 p.p.

A taxa de variação homóloga do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor
(IHPC) da zona do euro, em Outubro, reduziu-se para 3,2% baixando de Setembro
em 0,4 p.p.
A redução da taxa de inflação em Outubro é explicada sobretudo pela subida menos acelerada
dos preços da energia (9,6% contra 13,5% em Setembro).
Os países da zona do euro com tvh do IHPC mais elevadas em Setembro foram a Malta
(5,8%), Chipre, Bélgica e Eslovénia (4,8%). No outro extremo, os valores mais baixos foram
observados na Alemanha (2,5%), Holanda (2,5% previstos) e Portugal (2,5%).

De acordo com dados do Eurostat (ajustados de sazonalidade), a taxa de desemprego
da zona do euro manteve-se estável nos 7,5% no mês de Setembro, valor igual ao de
Agosto. O Eurostat estima assim que 11,7 milhões de pessoas na zona do euro se
encontrassem em situação de desemprego no mês em análise. Considerando o cômputo
geral da UE, a taxa de desemprego aumentou ligeiramente para 7,0%.
Os países da zona do euro (com dados disponíveis) com taxas de desemprego mais baixas
eram, em Setembro, a Holanda (2,5%), e Dinamarca (2,9%). Por outro lado, os países com
taxas mais altas de desemprego eram a Espanha (11,9%) e Eslováquia (10,0%). Para 2009, a
Comissão prevê um aumento da taxa de desemprego que deverá atingir 8,4% na zona do
Euro e 7,8% no conjunto da EU.

Os últimos resultados (Outubro) 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 Outubro, este indicador recuou para os 80.4 pontos (queda de 7,1 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).
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O indicador de clima na UE apresentou uma evolução bastante semelhante (baixou para 77,5
com uma queda de 7,4 pontos) ao seu homólogo da zona do euro, apresentando uma quebra
generalizada em todos os índices sectoriais, sendo apenas contrariado por uma ligeira
melhoria no indicador de 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 (3,5 pontos) e Alemanha (4,8 pontos). Todos os países
apresentaram quedas nos referidos indicadores sendo a maior queda a verificada na Holanda
(11,3 pontos)
Fora da zona do euro, verificou-se uma nova deterioração no indicador de sentimento no
Reino Unido (5,7 pontos), afastando-se ainda mais da sua média de referência.

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

Depois da descida de 0,5 p.p. das taxas de juro de referência no início de Outubro, em
concertação com os principais bancos centrais s nível mundial, a Reserva Federal voltou a
reduzir os referenciais em igual magnitude na reunião de final do mês, colocando a
taxa fed funds no nível mais baixo desde Junho de 2003 (1%), altura em que se
temeu um processo deflacionista. A decisão da Reserva Federal foi justificada pela
deterioração acentuada da conjuntura económica, com destaque para a quebra do
consumo privado, tendo sido também salientado o enfraquecimento do investimento, da
produção industrial e da procura externa nos últimos meses. Por outro lado, é provável
que a crise financeira exerça uma pressão adicional sobre a despesa nos próximos
meses, ao dificultar o acesso ao crédito por parte das famílias e empresas. Deste
modo, o Comité de Política Monetária considerou ainda predominantes os riscos para
a actividade económica, embora mitigados pelas medidas recentes de política
monetária (incluindo medidas extraordinárias de liquidez) e fiscal, em conjunto com as
decisões para fortalecer o sistema financeiro. No que se refere à inflação, as
preocupações diminuíram devido à correcção em baixa dos preços da matérias-primas e
ao arrefecimento da actividade económica.
Na mesma altura, a Reserva Federal anunciou empréstimos aos bancos centrais do
Brasil, México, Coreia do Sul e Singapura, de modo a fazerem face à procura acrescida de
dólares.

Depois da aprovação do Plano Paulson pelo Congresso no início do mês, com um
montante de 700 mil milhões de dólares (m.m.d.) para socorrer o sistema financeiro,
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sobretudo através da compra dos activos mais problemáticos das instituições em
dificuldades, a Administração Bush realocou 250 m.m.d. para a compra de
participações nos bancos através de acções preferenciais, seguindo a fórmula de
nacionalização parcial utilizada no Reino Unido.
Com esta medida, o Governo pretende ajudar a recapitalizar as maiores instituições
financeiras norte-americanas, que investiram de forma pouco prudente em produtos de
alto risco e foram obrigadas a dramáticas operações de abate de activos. Na justificação da
medida, o Secretário do Tesouro Henry Paulson referiu que a presença do Governo no
capital de companhias privadas é uma opção questionável, mas considerou
inaceitável a alternativa, que seria deixar os consumidores e as empresas sem
acesso ao crédito. Por sua parte, o ainda Presidente George W. Bush afirmou que não
se trata de um take over sobre o mercado livre, mas uma forma de o preservar.
Pouco tempo depois, Paulson referiu que há já nove bancos que aceitaram integrar o
programa e vão ter direito a metade da verba, que terá de ser disponibilizada aos
clientes. Adicionalmente, os bancos que entrarem neste plano ficam obrigados a
restritas normas de governação, incluindo um aperto dos salários e bónus dos seus
administradores, bem como das indemnizações dos administradores cessantes. O presidente
da Reserva Federal dos EUA, Ben Bernanke, mostrou-se optimista que o plano vai
despertar novamente a confiança nos mercados financeiros.

O Presidente da Reserva Federal, Ben Bernanke, considerou apropriado um eventual
segundo pacote de estímulo económico, em discussão no Congresso, tendo em conta
a deterioração da situação económica. Segundo Bernanke, mesmo que o Plano Paulson
consiga estabilizar os mercados financeiros, a recuperação da actividade económica
deverá ser demorada.

No mesmo mês, o anterior Presidente da Reserva Federal, Alan Greenspan, admitiu,
durante uma audiência no Congresso, que falhou ao opor-se a um acréscimo de
regulação no sistema financeiro (sobretudo no mercado de derivados), contribuindo
para a actual crise financeira internacional. Greenspan considerou que errou ao
confiar que o mercado livre podia regular-se a si próprio sem a supervisão da
administração, tendo-se mostrado chocado com a dimensão da crise financeira, após
40 anos de bom funcionamento do mercado livre. Segundo Greenspan, foi presumido,
erradamente, que o interesse próprio das organizações, nomeadamente dos bancos, era
suficiente para que protegessem os seus accionistas. Mais concretamente, Greenspan
mostrou-se surpreendido com o facto das empresas do sistema financeiro terem
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falhado na vigilância das contrapartes de negócio, originando o aparecimento de
perdas, sobretudo nos casos em que os créditos hipotecários foram combinados com
outra dívida e vendidos aos investidores. Para resolver este problema, Greenspan não
vê outra alternativa senão exigir que os emissores retenham uma parte significativa
desses produtos híbridos, ficando com um incentivo para assegurar que os preços
são formados em consonância com o risco.

No início de Novembro, Barak Obama foi eleito o 44º Presidente dos Estados Unidos.
Dos resultados eleitorais, destaca-se ainda o reforço da maioria do Partido
Democrata nas duas câmaras do Congresso.

2.2. Economia Real

No terceiro trimestre registou-se a maior quebra em cadeia do PIB norte-americano
desde 2001 (variação real de -0,3%, em termos anualizados, após 2,8% no trimestre
anterior, levando o crescimento homólogo a reduzir-se de 2,1% para 0,8%), embora fosse
antecipado um recuo ainda superior, tendo-se destacado a evolução particularmente
negativa do consumo privado (descida de 3,1%, em variação trimestral anualizada, a
mais forte desde 1980). O contributo da procura externa líquida para a variação do
produto também se reduziu (de 2,9 p.p. para 1,1 p.p., em termos anualizados), em
resultado do abrandamento das exportações e da menor quebra do volume
importado. No caso do investimento, verificou-se uma quebra inferior ao segundo
trimestre (1,9%, em termos anualizados), mas apenas devido à acumulação de stocks
(contributo de 0,5 p.p. para a variação anualizada do produto, face a -1,5 p.p. no trimestre
anterior), já que a FBCF diminuiu a um ritmo mais forte (6,6%), tanto na componente
residencial como na não residencial. Por último, refira-se a aceleração da despesa federal
(para uma variação trimestral anualizada de 5,8%), ajudando a mitigar a redução da
actividade económica.

A taxa de inflação homóloga (medida pelo índice de preços no consumidor) reduziu-se
pelo segundo mês consecutivo em Setembro (para 4,9%), traduzindo o menor
crescimento da componente energética. Excluindo as rubricas de alimentação e energia,
a taxa de inflação permaneceu em 2,5%.
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No que se refere aos dados sectoriais, a informação mais recente revelou uma
quebra da actividade nos serviços, e uma redução das perdas na indústria e na
construção:
- o índice de produção industrial registou uma quebra homóloga de 4,7% em Outubro, após
uma descida de 5,7% no mês anterior;
- nos serviços, o índice compósito ISM recuou abaixo dos 50 pontos em Outubro (44,4
pontos), pela primeira vez em três meses, sinalizando uma redução de actividade;
- as despesas de construção diminuíram de forma menos acentuada no mês de Setembro
(quebra homóloga de 6,1%, em termos nominais, após 8,1% em Agosto), reflectindo a
redução da perda na componente residencial (0,6 p.p., para 27,7%) e uma recuperação do
ritmo de crescimento no segmento não residencial (1,2 p.p., para 8,9%).

Em Outubro assistiu-se uma subida significativa da taxa de desemprego norteamericana (0,4 p.p., para 6,5%), situando-se no nível mais elevado desde 1994. Pela
primeira vez em 16 anos, o número de desempregados ultrapassou os 10 milhões de
pessoas. Os dados do inquérito por estabelecimento evidenciaram uma diminuição
significativa do emprego não agrícola (240 mil postos de trabalho), em particular nos
serviços.

A

informação

mais

recente

dos

indicadores

avançados

revelou-se

também

desfavorável, apontando para uma contracção mais forte da actividade económica.
Em Outubro, o índice de confiança dos consumidores recuou para um mínimo
histórico de 38 pontos (após 61,4 pontos em Setembro). No mês anterior, o índice dos
indicadores avançados recuperou de forma ligeira, mantendo-se a tendência negativa.

3. Japão
3.1. Envolvente Política, Social e Económica

No final de Outubro, o Primeiro-ministro Taro Aso anunciou um novo pacote de
estímulo económico para contrariar os efeitos da crise financeira internacional no
país, incluindo cortes fiscais e garantias às PME, que têm sido particularmente
penalizadas pela restrição do crédito. O novo pacote, com um montante de 5 biliões de ienes,
vem reforçar os 1,8 biliões de ienes de nova despesa no orçamento suplementar aprovado no
início do mês. Refira-se ainda que o Primeiro-ministro assumiu, no início do mês, que a
sua principal prioridade é o apoio à economia nipónica, colocando, para já, de parte
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a hipótese de convocação de eleições para resolver a situação de impasse político no
Parlamento nipónico.

Poucos dias antes, o Primeiro-ministro anunciou um conjunto de medidas para
estabilizar o sistema financeiro e travar a queda acentuada do mercado accionista,
com o índice de referência Nikkei-225 a recuar para um mínimo de 26 anos. Para
além da restrição das vendas a descoberto, o Governo irá reforçar o fundo de 2 biliões de
ienes destinado à recapitalização do sector bancário, e está a ponderar reactivar o plano de
compra de participações bancárias pelo Banco do Japão, que também poderá melhorar a
renumeração das reservas dos bancos comerciais.
O ministro das Finanças anunciou ainda que irá flexibilizar ligeiramente a regra de
contabilização ao valor de mercado (mark-to-market), que tem contribuído para a
descapitalização do sector bancário e a desvalorização do mercado accionista. Para já, a
flexibilização consiste apenas na possibilidade de reclassificação de alguns activos
(impedindo um impacto directo nos lucros), seguindo recomendações recentes do Acconting
Standards Board of Japan, o que fica bastante aquém da suspensão solicitada pelos
principais bancos do país, um pedido semelhante ao que se tem verificado um pouco
por todo o mundo, com empresas e governos a solicitarem um alívio dos critérios
contabilísticos.

No início de Novembro, o Banco do Japão efectuou a primeira redução da taxa de
juro de referência em sete anos (num montante de 20 pontos base, passando para 0,3%),
em face da deterioração da situação económica (tanto interna como externa), para o
que contribui o máximo de 13 anos do iene face ao dólar.

3.2. Economia Real

O PIB nipónico recuou pelo segundo trimestre consecutivo nos três meses até
Setembro, embora a um ritmo menor (variação real em cadeia de -0,1%, após -0,9% no
segundo trimestre), o que configura uma situação de recessão técnica.
A procura externa líquida contribuiu de forma mais negativa para a evolução do
produto (devido à recuperação mais forte das importações do que das exportações), o que
foi atenuado pela recuperação da despesa pública (sobretudo na componente de
investimento) e também da procura privada, com o consumo a aumentar 0,3% e o
investimento residencial 4% (após quebras de 0,9% e 3,1% no segundo trimestre,
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respectivamente), contrariando a perda ligeiramente superior no investimento não
residencial (1,7%).

No que se refere à evolução dos preços, a taxa de inflação homóloga (medida através
do índice de preços no consumidor) manteve-se em 2,1% no mês de Setembro. A
medida

de

inflação

subjacente,

que

exclui

as

componentes

de

energia

e

alimentação, passou de 0% para 0,2%.

Em Setembro verificou-se um recuo da taxa de desemprego nipónica (0,2 p.p., para
4%), mantendo-se ainda próxima do máximo de dois anos atingido no mês anterior.

Em termos de indicadores avançados, a informação disponível aponta para a
continuação de um andamento negativo da actividade económica nos próximos
meses. O índice avançado de condições de negócio manteve-se próximo de um mínimo de
dois anos no mês de Setembro, enquanto o índice de confiança dos consumidores voltou
a recuar em Outubro, atingindo o valor mais baixo da série, iniciada em 1982.

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 Outubro)
Dólares por

Libras por

Ienes por

Libras por

Ienes por

Euro

Euro

Euro

Dólar

Dólar

Quarta, 1

1,408

0,792

149,550

0,562

106,207

Sexta, 3

1,383

0,784

145,090

0,566

104,879

Segunda, 6

1,363

0,773

140,780

0,567

103,257

Sexta, 10

1,358

0,798

134,680

0,588

99,183

Segunda, 13

1,364

0,785

136,630

0,576

100,176

Sexta, 17

1,340

0,775

135,570

0,578

101,141

Segunda, 20

1,342

0,772

136,450

0,575

101,646

Sexta, 24

1,260

0,806

117,400

0,640

93,204

Segunda, 27

1,246

0,806

115,750

0,647

92,897

Sexta, 31

1,276

0,787

124,970

0,617

97,962

-10,81%

-0,43%

-16,95%

11,64%

-6,88%

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
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Em Outubro acentuou-se o movimento de apreciação do iene (para máximos de 13
anos face ao dólar e de 6 face ao euro), reflectindo a reversão das operações de
carry trade, em que a divisa é usada como moeda de financiamento, devido à
desvalorização dos mercados accionistas, numa conjuntura recessiva. A rápida
apreciação suscitou comentários de desconforto das autoridades nipónicas, apontando para a
possibilidade de intervenção cambial, mas o movimento não se interrompeu.

O dólar reforçou o seu papel de moeda refúgio, tendo-se valorizado de forma
significativa face ao euro e à libra, para máximos de 2 e 6 anos respectivamente. Estas
duas moedas foram penalizadas pelo aumento das preocupações em torno do
sistema financeiro europeu e pela perspectiva de uma redução bastante mais
acentuada das respectivas remunerações nos próximos meses, dada a maior margem
de descida das taxas directoras do BCE e do Banco de Inglaterra, em comparação com a
Reserva Federal, para contrariar a deterioração da actividade económica. A variação mensal
da cotação euro/libra não foi muito significativa.
O aumento da aversão ao risco conduziu à desvalorização acentuada das moedas de
vários países emergentes, levando, em alguns casos (como a Hungria e Ucrânia), à
intervenção do FMI.

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 (16,95%, 10,81% e 0,43%, respectivamente) e do dólar
no câmbio com o iene (6,88%); subida de 11,64% do dólar em relação à libra.

4.2. Mercados Bolsistas Internacionais

A desvalorização dos mercados accionistas acentuou-se de forma vincada em
Outubro, com a confirmação dos receios de recessão a nível mundial a levar os
índices

para

mínimos

de

vários

anos,

tendo-se

assistido

depois

a

alguma

recuperação na parte final do mês com a redução adicional das taxas directoras da Reserva
Federal

e

os

sinais

de

uma

atenuação

na

crise

de

crédito.

A recuperação

foi

particularmente significativa nos mercados emergentes, em reacção às injecções de
liquidez da Reserva Federal e do FMI.
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Nos Estados Unidos, os sinais de retracção da actividade económica conduziram a
uma descida mensal de quase 14% no índice norte-americano de referência (Dow
Jones Industrials) e de quase 18% no índice tecnológico Nadsaq, atingindo, em ambos
os casos, mínimos de uma década (8175,77 e 1505,9 pontos em cotação de fecho,
respectivamente). Em acumulado no ano, as perdas agravaram-se para 29,6% e 35,1%.
Apesar de tudo, a atenuação da crise de crédito e a perspectiva de aumento da
dívida pública com os planos de estímulo económico refreou a pressão de compra dos
títulos do Tesouro norte-americano, o que se traduziu numa subida da yield a dez
anos em comparação de final de mês (de 3,85% para 4,01%),

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

14600
13900

Índice (em pontos)

13200
12845,78

12500

11782,35

11800
11100
10962,54

10400
9700
9000
8300

28/10/08

22/09/08

03/09/08

15/08/08

29/07/08

10/07/08

23/06/08

04/06/08

16/05/08

29/04/08

10/04/08

24/03/08

05/03/08

15/02/08

29/01/08

10/01/08

24/12/07

05/12/07

16/11/07

30/10/07

11/10/07

24/09/07

05/09/07

17/08/07

31/07/07

12/07/07

25/06/07

06/06/07

18/05/07

01/05/07

09/10/08

8175,77

7600

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

Os índices de referência das duas principais praças financeiras europeias também
verificaram perdas mensais de dois dígitos. Na Alemanha, o Dax Xetra recuou 14,5%,
enquanto o índice inglês Ftse-100 verificou uma descida de 10,7%, aumentando para 38,2%
e 32,2% as desvalorizações desde o início do ano. O anúncio de medidas concertadas, a
nível europeu, para reanimar o mercado interbancário, permitiu uma recuperação
significativa dos índices, evitando um recuo mensal ainda maior.
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Alemanha e Reino Unido
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Data
Nota: gráfico elaborado a partir das cotações do índice no fecho de cada sessão, e não de forma contínua

A perda mensal foi particularmente acentuada no caso do índice nipónico Nikkei225, reflectindo a deterioração da situação económica. O índice recuou 23,8% no
cômputo de Outubro, tendo chegado a atingir um mínimo de 26 anos (7162,9 pontos),
antes de uma recuperação na parte final do mês em reacção às medidas do Governo nipónico.
Desde o início de 2008, o índice nipónico perdeu 43% do seu valor.

4.3. Mercados de Matérias-Primas
2006

2007

2T 08

3T 08

Set-08

Out-08

65,4

72,7

122,4

115,6

99,1

72,8

58

63

75

76

74

62

Alumínio (99,7% pureza)

2573

2640

2948

2785

2524

2122

Cobre

6731

7132

8454

7672

6975

4895

Chumbo

1288

2579

2304

1912

1872

1494

Brent (Mar do Norte)
Algodão

Níquel
Estanho
Zinco

24126

37136

25666

19000

17782

12145

8755

14495

22544

20399

18307

14423

3266

3250

2121

1779

1745

1303

(1)

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

A cotação média do brent desvalorizou quase 27% em variação mensal, recuando
para o nível de Agosto do ano passado (72,8 dólares por barril). Em cotação diária, o
movimento de descida prolongou-se mesmo após o anúncio de corte da produção da
OPEP (em 1,5 milhões de barris de petróleo/dia, decisão tomada numa reunião de
emergência), devido aos receios de diminuição da procura em face do contexto de recessão –
a preocupação ressurgiu depois da Agência Internacional de Energia ter voltado a reduzir as
suas previsões de procura de petróleo para 2009. O preço do brent apenas registou
alguma recuperação já próximo do final do mês, em reacção ao corte das taxas
directoras da Reserva Federal. Desde o máximo histórico de 133,9 dólares por barril
em Julho, a cotação média do brent já recuou 45,6%, sendo a desvalorização
acumulada no ano de 20,4%.

No caso do algodão, a cotação média verificou uma descida de 16,2% em Outubro
(para 62 cêntimos de dólar por libra de peso, o valor mais baixo desde Junho do ano
passado) devido à expectativa de que a China, o maior utilizador da matéria-prima a nível
mundial, irá reduzir as suas importações dos Estados Unidos em reacção à menor
procura global de produtos têxteis.

Os preços médios dos metais recuaram para mínimos de vários anos no mês de
Outubro, em face dos receios de recessão a nível mundial. A descida foi
particularmente acentuada no caso do níquel (31,7%), que atingiu o valor mais baixo
desde Maio de 2004 (12145 dólares por tonelada). Destacam-se ainda os mínimos de três
anos do alumínio e o zinco (com quebras mensais de 15,9% e 25,3% nas respectivas
cotações médias), e de dois anos no cobre e no chumbo (com recuos de 29,8% e 20,2%,
respectivamente). No caso do estanho, a desvalorização mensal de 21,2% apenas conduziu a
um mínimo desde Junho do ano passado.
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4.4. Comércio Internacional / Organização Mundial do Comércio (OMC)

Segundo Pascal Lamy, Director-Geral da OMC, estima-se em 25 000 milhões de
dólares a escassez de liquidez para o financiamento do comércio internacional,
sendo necessário tomar medidas a este respeito.

Em 12 de Novembro, reuniu-se uma comissão de especialistas do FMI para estudar
os problemas de financiamento do comércio mundial. Para além das medidas que já
estão a ser tomadas para cobrir a escassez referida por Pascal Lamy, esta comissão propõe
que sejam criadas oportunidades para os bancos comerciais partilharem o risco do crédito ao
comércio com outras instituições financeiras e sociedades de crédito à exportação; que sejam
melhorados os mecanismos de partilha da informação, de avaliação do risco e de recolha de
dados sobre os fluxos de comércio e suas contrapartidas financeiras; e que sejam criados
novos mecanismos de co-financiamento entre os três tipos de instituições.

Foi anunciado que a União para o Mediterrâneo vai ter sede em Barcelona. A União
para o Mediterrâneo substitui e alarga a já existente parceria entre a União Europeia e os
restantes países da bacia do Mediterrâneo, integrando um total de 43 países.

4.5. Organizações Económicas Internacionais

O director-geral do FMI, Dominique Strauss-Kahn, defendeu que “a concepção da regulação
financeira deve ser repensada, de modo a cobrir áreas que foram deixadas de lado”. O
mesmo responsável considerou que a regulação financeira deve continuar a ser da
competência dos Estados, cuja acção deverá ser supervisionada por uma instituição como o
FMI.

O FMI publicou a 6 de Novembro uma actualização do seu World Economic Outlook, revendo
algumas das previsões feitas nesta publicação em início de Outubro. Destacam-se as revisões
em baixa do PIB. Assim, para a Produção Mundial são agora previstos crescimentos
de 3,7 e 2,2% respectivamente em 2008 e 2009 (-0,2 e -0,8 p.p. do que o previsto
em Outubro). Para a zona do euro são previstos crescimentos de 1,2% e -0,5%
(menos -0,1 e -0,7 p.p. que em Outubro) respectivamente em 2008 e 2009.
Prevê-se, igualmente, uma contracção no crescimento do comércio mundial com aumentos de
4,6% em 2008 e de 2,1% em 2009 (-0,3 e -2 p.p. do que o previsto em Outubro), bem como
uma desaceleração substancial dos preços no consumidor (3,6% em 2008 e 1,4% em 2009)
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nas economias desenvolvidas, com os preços das “commodities” a baixar em 2009.
Concomitantemente, espera-se as taxas de juro interbancárias se reduzam.

A OCDE divulgou as suas projecções avançadas para as principais economias em antecipação
do Economic Outlook a divulgar no final de Novembro. Prevê, para 2008, um crescimento
do PIB de 1,1% para a zona do euro e de 1,4% para o conjunto da OCDE, com
previsões de forte desaceleração e crescimentos negativos para 2009. Relativamente à
inflação, prevê que esta atinja, em 2008, 3,4% na zona do euro e 3,3% no conjunto da
OCDE, com baixas acentuadas em 2009. A taxa de desemprego deverá atingir 7,4% na Zona
do euro e 5,9% na OCDE, agravando-se cerca de 1 p.p. em 2009. O crescimento do volume
de comércio mundial deverá atingir os 4,7% em 2008, desacelerando fortemente para 1,8%
em 2009.
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ECONOMIA NACIONAL
1. Envolvente Política, Social e Económica

Projecções macroeconómicas

Comissão Europeia
2006

2007

2008

2009

2008
P.Verão

2009
P.Verão

Produto Interno Bruto

1,3

1,9

0,5

0,1

1,7

1,6

Consumo Privado

1,1

1,5

1,3

0,1

1,2

1,4

Consumo Público

-1,2

0,3

-0,1

0,2

0,3

0,5

Formação Bruta Capital Fixo

-1,0

3,2

0,1

-2,7

2,9

1,4

Exportações Bens e Serviços

9,2

7,1

2,1

1,1

4,6

4,2

Procura interna

2,3

3,0

0,8

-0,5

2,1

1,9

Importações Bens e Serviços

4,6

5,4

2,6

-0,5

3,3

2,8

Emprego

0,7

0,2

0,8

0,0

0,7

0,5

Taxa de Desemprego (% pop. activa)

7,7

8,0

7,7

7,9

7,9

7,9

Custos Salariais Unitários

-1,0

-2,5

1,3

-0,5

-0,4

-0,8

Deflator do PIB

2,7

3,0

2,1

3,1

2,1

2,4

Inflação (Índice Harmonizado)

3,0

2,4

2,9

2,3

2,8

2,3

-10,4

-10,0

-11,6

-10,6

Bal. Corrente (% PIB)
Saldo Orçamental do SPA (% PIB)

-3,9

64,7
Dívida Pública (% PIB)
Taxas de variação anual, salvo indicação em contrário

-2,6

-1,9

-2,2

-2,2

-2,6

63,6

64,3

65,2

64,1

64,3

A Comissão Europeia publicou as suas estimativas de Outono. Nestas as previsões para
Portugal são revistas em baixa. Assim a CE prevê um crescimento do PIB de 0,5% em
2008 e de 0,1% em 2009 o que constitui uma quebra de 1,4 e 1,8p.p. respectivamente,
em relação a 2007. Praticamente todas as componentes do PIB na óptica da Despesa sofrem
quebras acentuadas nas suas previsões com destaque para a FBCF e para as exportações.
Sendo a quebra prevista para o consumo privado menos pronunciada e dado o peso deste no
PIB (65%), a possibilidade de uma recessão poderá ser evitada pelo comportamento deste
agregado.
Saliente-se, entretanto, que o Rendimento Nacional Bruto deverá decrescer -0,2%,
o que significa que, em termos de rendimentos uma parte não negligenciável se destina a
pagamentos devidos a residentes fora de Portugal e não a serem distribuídos por residentes
no país.
As mesmas estimativas prevêem uma taxa de desemprego de 7,7% em 2008 (o que
representa uma melhoria relativamente a 2007) mas estimam, igualmente um agravamento
para 7,9% em 2009 e 2010. Em termos de inflação, a taxa (HICP) prevista para
2008 é de 2,9% e, em linha com as previsões de desaceleração da economia, de
2,3% para 2009.
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As estimativas prevêem também um agravamento da Balança Corrente, com ligeira
recuperação em 2009 e um défice orçamental de 2,2% que se deverá agravar para 2,8% em
2009. A divida pública é prevista continuar a crescer, em resultado destes défices, devendo
atingir 64,3% do PIB em 2008 e 65,2% do PIB em 2009. A previsão global da Comissão
Europeia é a de que a economia está praticamente em estagnação e que os
desequilíbrios macroeconómicos irão persistir.

Previsões do Banco de Portugal – Outono
2007

2008

2008
P.Verão

PIB

1,9

0,5

1,2

Consumo privado

1,5

1,4

1,3

Consumo público

0,3

0,2

-0,2

FBCF

3,2

-0,8

1

Procura interna

1,7

1

1

Exportações

7,8

1,4

4,4

Importações

5,9

2,6

3,3

Contributo para o PIB
1,8

1

1

0

-0,6

0,1

Balança corrente + Balança de capital (%PIB)

-6,2

-8,9

-10,6

IHPC

2,4

2,8

3

Procura interna
Exportações líquidas

Fonte: BdP, em taxas de var. homóloga, excepto onde indicado

O Banco de Portugal publicou, igualmente, as suas previsões no Boletim Económico de
Outono com uma previsão do crescimento do PIB também de 0,5% em 2008, 0,7 p.p.
abaixo das suas previsões de Verão. Prevê, igualmente uma significativa desaceleração do
investimento (com crescimento negativo de -0,8%), e das exportações com uma queda
relativamente à projecção anterior de 3 p.p. Em contrapartida revê ligeiramente em alta o
crescimento do consumo privado (+ 0,1 p.p.) e o consumo público (+0,4 p.p.).

Contas Públicas

O Relatório da Proposta de Orçamento de Estado para 2009 prevê a manutenção do
défice do SPA, na óptica da Contabilidade Nacional, em 2,2% do PIB, verificando-se
uma redução marginal do peso da receita e da despesa no PIB (0,1 pontos
percentuais, p.p., nos dois casos, para 43,8% e 46%). De acordo com o Relatório, o valor do
défice reflecte uma opção política de acomodar os custos adicionais com as medidas
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de apoio à família e às empresas, iniciadas em 2008, para minorar o impacto da
crise financeira internacional (e que levarão à ultrapassagem da meta de 45,1% da
despesa no PIB neste ano), num quadro de não deterioração das contas públicas,
justificando o desvio em alta face à meta de 1,5% em 2009 no Programa de
Estabilidade e Crescimento.
Note-se, contudo, que há problemas de comparabilidade da despesa e da receita
corrente em 2008 e 2009 devido a uma alteração contabilística de montante
significativo neste último ano.
Com valores comparáveis, verifica-se, não uma descida (ainda que ligeira), mas um
aumento

do

peso

da

receita

e

da

despesa

total

no

produto

para

níveis

historicamente elevados (1,5 e 1,6 p.p., respectivamente, para 45,4% e 47,7%),
acentuando a subida verificada em 2008.

A despesa corrente aumenta 5,3%, acima do crescimento nominal do PIB, o que faz
aumentar o peso no produto para 44,1% (mais 0,9 p.p. que em 2008). A despesa
corrente primária reforça o peso no PIB para 40,8%, depois de 40,2% em 2008, valor que se
situou bastante acima do orçamentado (38,8%) devido às medidas para atenuar o impacto da
crise financeira internacional.
Em termos de componentes, a evolução da despesa corrente primária é determinada
sobretudo pelo crescimento de 8,2% nas prestações sociais, que reforçam o rácio no
PIB para 20,4% (mais 1 p.p. que em 2008), e pela subida de 1,5% das despesas com o
pessoal, que parece baixa tendo em conta a proposta de actualização salarial da
função pública de 2,9% (para além de um eventual descongelamento parcial das
progressões), pelo que só poderá ser concretizada com o controlo apertado das
admissões, como, de resto, é indicado no Relatório.
No caso da despesa de capital, está previsto um crescimento bastante significativo
(28,5%), permitindo uma recuperação do peso no PIB para o nível de 2007 (3,5%),
isto depois de um rácio abaixo do orçamentado em 2008 (2,8%, menos 0,6 p.p. que o
previsto).

Ao nível da receita, a componente de capital aumenta o peso no PIB (0,6 p.p., para
2%) devido à aceleração das transferências do FSE com a entrada do QREN em
velocidade cruzeiro. Também no caso da receita corrente se verifica um aumento do
rácio no PIB em 2009 (1 p.p., para 43,4%), mas apenas quando se procede ao
ajustamento nas contribuições para os fundos da Segurança Social que, em lugar de um
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recuo de 7,9%, aumentam 5,8%, reforçando o peso no PIB para 13% (mais 0,3 p.p. que em
2008).
Face à evolução acima referida dos principais agregados, os saldo corrente e de capital
mantêm-se praticamente inalterados em 2009 (-0,7% e -1,5% do PIB, respectivamente,
face a -0,8% e -1,4% em 2008), explicando a estabilização do saldo global em -2,2%
do PIB. Excluindo os juros da dívida, que aceleram de forma bastante significativa,
verificamos um aumento de 1 p.p. do PIB no saldo primário, para 4,6%. O Relatório revela
ainda que o défice estrutural (após correcção do ciclo e de medidas temporárias) se
deverá reduzir em 0,4 p.p. em 2009, para 1,8% do PIB, depois de um recuo de 0,3 p.p.
em 2008. Regista-se o esforço de consolidação orçamental subjacente a estes dois
ajustamentos (ainda que se situem abaixo da habitual meta de 0,5 p.p. para os países com
saldo deficitário), num contexto marcado pelo abrandamento económico, embora o objectivo
de 2009 se possa considerar optimista em face das previsões de receita.

Segundo a Comissão Europeia, o défice das contas públicas nacionais em 2009
deverá situar-se em 2,8% do PIB (na óptica da Contabilidade nacional), acima da meta
de

2,2%

apontada

pelo

Governo.

O

impacto

substancial

do

abrandamento

económico sobre as receitas fiscais e a aceleração das transferências sociais (em
particular as indexadas à inflação do ano anterior) são as principais justificações para a
ultrapassagem da meta, segundo a Comissão, para além das mais recentes medidas
de política, isto apesar de um valor de 0,4% do PIB em receitas extraordinárias (o
mesmo montante de 2008). Em 2010, a Comissão prevê que o défice aumente para
3,3%, mas o comissário para os Assuntos Económicos salientou que o valor tem por
hipótese a manutenção de políticas, havendo “tempo mais do que suficiente” para
que o Governo português evite a ultrapassagem do limite de 3% do PIB.

De acordo com a Unidade Técnica de Apoio orçamental (UTAO) à Assembleia da
República, as alterações metodológicas introduzidas pelo Governo na proposta de
Orçamento de Estado de 2009 tornam imperceptíveis aumentos significativos da
despesa e receita públicas (6,7% e 6,8%, em termos comparáveis, face a variações
apresentadas de 3% e 2,9%, respectivamente) e podem mesmo vir a levar a uma subida
ligeira do défice público em percentagem do PIB (de 2,2% para 2,3%), caso no valor
nominal do produto não tenha sido reflectido o impacto das alterações. A UTAO considerou
ainda que a não explicitação total e detalhada da alteração metodológica constitui
um retrocesso na transparência da informação da Proposta de Orçamento de Estado,
que em muito dificulta a sua análise.
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No que se refere à Proposta, a UTAO assinalou como factores de risco o optimismo
relativamente à receita fiscal e contributiva e uma grande dependência da evolução
de rubricas residuais de receita, em particular as “outras receitas corrente” (com um
crescimento não explicado de 23%). Em particular, o crescimento das receitas com
contribuições sociais é 1,8 vezes superior ao crescimento nominal do PIB, o que poderá
decorrer de uma estimativa de execução em 2008 demasiado baixa ou, não sendo esse o
caso, poderá não ser sustentável tendo em conta a actual conjuntura. Do lado da despesa,
foi destacada a subida de 14,4% da despesa com juros, que parece não encontrar
explicação na evolução esperada das taxas de juro, dado que a maior parte da dívida é
emitida a taxa fixa, embora se possa justificar por motivos de prudência.

No início de Novembro, o Governo aprovou uma resolução que cria um programa de
regularização extraordinária de dívidas do Estado a fornecedores, garantindo
pagamentos a credores privados das dívidas vencidas dos serviços e organismos da
Administração directa e indirecta do Estado, das Regiões Autónomas e dos
municípios, visando a continuação da redução dos prazos de pagamento a
fornecedores praticados por entidades públicas.
Para além da responsabilização das entidades pelo pagamento das suas dívidas, o Ministério
das Finanças e da Administração Pública assegurará a criação de um balcão único,
junto do qual os credores privados poderão solicitar o pagamento das dívidas
vencidas.
Por outro lado, após audição das regiões autónomas e dos municípios, o Governo
acordará

com

estas

entidades

os

mecanismos

contratuais

necessários

para

disponibilizar aos credores privados um mecanismo de garantia de pagamento dos
seus créditos vencidos.
No caso específico das unidades de saúde, determinou-se a reestruturação do Fundo
de Apoio ao Sistema de Pagamentos do Sistema Nacional de Saúde com vista ao
processamento célere dos pagamentos devidos aos fornecedores.
Em termos de valores, serão mobilizados 1200 milhões de euros para pagamento das
dívidas vencidas dos serviços e organismos da administração directa e indirecta do
Estado e do Serviço Nacional de Saúde.
Foi ainda aberta uma linha de financiamento de médio e longo prazo a conceder às
Regiões Autónomas e aos municípios para pagamento de dívidas a fornecedores,
cujo montante poderá atingir os 1250 milhões de euros.
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A resolução determinou ainda o reforço do acompanhamento e controlo dos prazos
médios de pagamento, assumindo o Conselho de Ministros um papel relevante na análise
da evolução trimestral dos prazos médios de pagamento em cada ministério.
Finalmente, foram estabelecidas medidas sancionatórias para os serviços com prazos
médios de pagamento alargados e introduzidas medidas para reforçar o quadro de
transparência dos deveres de informação.

Em conferência de imprensa, o ministro das Finanças assegurou que nos próximos três
meses será regularizada a dívida vencida da administração central (estimada em 1200
m.e.), mas não referiu prazos no caso das dívidas das autarquias locais e regiões, estimadas
em 1250 m.e.. Quanto ao financiamento da iniciativa, o mesmo “resultará da
concentração de meios de tesouraria identificados e disponíveis que serão mobilizados
para este efeito”, segundo o ministro. Teixeira dos Santos acrescentou que, se tais fundos
se revelarem insuficientes, o Estado deverá recorrer à emissão de dívida pública,
ressalvando, porém, não acreditar que até ao final do ano seja necessário proceder a
essa emissão.

Estimativa de Execução Orçamental do Estado
Jan-Out
2007

Jan-Out
2008

variação
homóloga

Receita corrente

30957,8

31751,2

2,6%

Despesa corrente

33632,9

35442,5

5,4%

Saldo corrente

-2675,1

-3691,3

38,0%
259,0%

Receita de capital

252,6

906,8

Despesa de capital

2397,8

2139,8

-10,8%

Saldo de capital

-2145,2

-1233,0

-42,5%

Saldo de execução orçamental

-4820,3

-4924,3

2,2%

Saldo primário
-343,8
-187,9
-45,3%
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 valores mais recentes da execução orçamental do subsector Estado, referentes
aos dez primeiros meses do ano, deram conta de um défice orçamental de 4924,3
m.e., o que traduz um agravamento de 2,2% em termos homólogos.

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 (31,1%) devido à contabilização de parte da verba paga pela EDP
para a amortização do défice tarifário, sem que o respectivo pagamento à REN tenha

Associação Empresarial de Portugal

29

Relatório Mensal de Economia

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 10,8%, verificando-se um acréscimo de 9,4% 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 9,4%.
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 2,6% das
despesas com o pessoal, 2,5 p.p. acima do orçamentado. Nas transferências, o desvio
foi de -0,1 p.p. (variação efectiva de 4,1% e orçamentada de 4,2%).
A alteração de perímetro também modificou o perfil evolutivo da despesa total, reflectindo-se
num menor grau de execução (81%, abaixo do padrão de execução uniforme ao longo do ano,
83,3%).

Em termos de receita fiscal, os dados até Outubro evidenciaram um crescimento de
2,1%, 1,7 p.p. abaixo do orçamentado para o conjunto do ano, reflectindo a quebra
inesperada nos impostos indirectos (1,2%, em lugar da subida orçamentada de 3,8%),
que se sobrepôs ao comportamento positivo nos impostos directos (aumento de 7%, mais 3,1
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 (10,6% e 1,5%, respectivamente), tendo-se verificado o inverso no IRS
(subida de 4,8%, menos 1,7 p.p. que o orçamentado), embora se destaque uma melhoria face
aos dados até Setembro (em que o crescimento do IRS fora de 3,2%).
Já no que se refere aos impostos indirectos, a evolução negativa resultou sobretudo
das descidas acima do esperado no ISP (19,4%) e no ISV (22,6%), e do crescimento
inferior ao previsto no IVA (4,5%, em lugar de 8%), que desacelerou em relação ao
acumulado até Setembro (subida de 5,6%).
O grau de execução da receita até Setembro foi de 82,2%, ligeiramente abaixo do
padrão de execução uniforme, com o baixo valor na receita fiscal (79,8%) a ser
compensada pela execução muito acima do previsto da restante receita (108,1%).
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Sistema Fiscal

Na proposta de Orçamento do Estado para 2009, o Governo apresenta como
prioridades o apoio às Pequenas e Médias Empresas e a resposta à crise financeira
sobre o mercado imobiliário. A criação de uma taxa reduzida de IRC e a alteração
nos pagamentos por conta do IRC destacam-se como principais medidas de
fiscalidade para 2009.

Em sede de IRC: (i) mantém-se a actual taxa de 25% e é criada uma nova taxa de 12,5%
aplicável aos primeiros 12.500 € da matéria colectável. Passando a existir dois escalões, a
tributação das empresas, à semelhança do que acontece no IRS, passa a fazer-se de forma
progressiva, ou seja, os primeiros 12.500 € são tributados à taxa de 12,5% e o restante da
matéria colectável à taxa de 25%. A nova taxa de 12,5% não é aplicável a situações que a lei
tipifica como aproveitamentos abusivos; (ii) relativamente aos pagamentos por conta, as
taxas de 75% e de 85% aplicáveis, respectivamente, às empresas com volume de negócios
no exercício anterior igual ou inferior a 498.797,90 euros e superior a esse montante, são
substituídas por taxas de 70% e de 90% respectivamente; (iii) suspende-se o regime
simplificado de tributação em IRC. A partir de 1 de Janeiro de 2009, as empresas abrangidas
por este regime poderão optar pelo regime geral de determinação do lucro tributável, ou
então pôr se manter no regime simplificado até ao final do período de três exercícios ainda a
decorrer; (iv) passam a ser dedutíveis os custos suportados com a aquisição de passes
sociais em benefício do pessoal da empresa.

No que se refere aos Benefícios Fiscais: (i) destaca-se, como medida de estímulo ao
arrendamento, a aprovação do regime especial aplicável ao FIIAH - Fundo de Investimento
Imobiliário em Arrendamento Habitacional, com o objectivo de aliviar a carga fiscal sobre
proprietários e inquilinos, e às SIIAH – Sociedades de Investimentos Imobiliário para
Arrendamento Habitacional. As famílias com empréstimos à habitação podem converter as
respectivas prestações, no pagamento de uma renda, mediante a venda do imóvel ao FIIAH,
e a celebração, com a entidade gestora do fundo, de contrato de arrendamento sobre o
mesmo imóvel. Em simultâneo, podem manter a opção de compra até 2020. Neste âmbito,
prevêem-se diversas isenções ao nível do IMI, do IMT, do Imposto do Selo, do IRS e do IRC;
(ii) prevêem-se, no âmbito dos fundos de investimento imobiliário, que se constituam entre 1
de Janeiro de 2008 e 31 de Dezembro de 2012, e que integrem 75% de bens imóveis sujeitos
a acções de reabilitação, diversos benefícios fiscais à reabilitação urbana, designadamente,
isenção de IRC, de IMI e de IMT; (iii) prolongam-se, até 2012, os benefícios fiscais aos
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transportes rodoviários, podendo descontar 120 por cento dos gastos com combustível; (iv)
continuará em vigor, durante o ano de 2009, o incentivo fiscal ao abate de automóveis
velhos; (v) prolonga-se, até 2011, o benefício fiscal concedido à aquisição de computadores;
(vi) revêem-se os benefícios fiscais ao investimento produtivo, no sentido de os prolongar até
2020.

No âmbito do IRS: (i) alarga-se de 24 para 36 meses o período durante o qual os
contribuintes poderão reinvestir o valor de realização decorrente de alienação de habitação,
beneficiando da isenção de tributação da mais-valia apurada. Paralelamente, alarga-se
também de 12 para 24 meses, o período durante o qual o reinvestimento dos valores de
realização pode ocorrer através da aquisição de imóvel anteriormente à alienação que deu
origem à mais-valia; (ii) passam a ser tributados na esfera dos sócios das sociedades sujeitas
ao regime de transparência fiscal os adiantamentos por conta dos lucros; (iii) os sócios de
sociedades abrangidas pelo regime de transparência fiscal deixam de poder optar pela
tributação em sede da categoria A; (iv) se os rendimentos forem apurados através de
métodos indirectos, não há lugar à dedução de resultados negativos; (v) os contribuintes
com deficiência que aufiram rendimentos de trabalho dependente, e independente e pensões
terão uma redução dos seus impostos em 2009; (vi) mantêm-se as taxas marginais entre
10,5% e 42% sendo os escalões de IRS actualizados em 2,5%; (vii) concede-se aos
residentes noutro Estado-membro da União Europeia, a possibilidade de optarem pela
tributação como sujeitos passivos residentes.

Ao nível do IVA: (i) é alterado o regime de recuperação do IVA nos créditos de cobrança
duvidosa. Passa a ser dedutível o IVA referente a créditos incobráveis superiores a 750 € e
inferiores a 8.000 €, a partir do momento em que o devedor integre a lista on-line de
execuções extintas com pagamento parcial ou por inexistência de bens penhoráveis no
momento da dedução; (ii) o Governo tem também autorização legislativa para transpor duas
directivas, uma respeitante a regras de localização de serviços, e outra relativa às
modalidades de reembolso do IVA a não residentes; (iii) passa a ser permitida a renúncia à
isenção na sublocação de imóveis destinados a fins industriais.

Em sede de Imposto do Selo: (i) deixam de estar sujeitas a IS as operações de
reestruturação que se traduzam na constituição ou no aumento de capital decorrentes de
operações de permuta de partes sociais ou da entrega por uma ou mais sociedades de
capitais da totalidade do respectivo património ou de um ou vários ramos da sua actividade a
uma ou mais sociedades de capitais em vias de constituição ou já constituídas; (ii) elimina-se
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a tributação incidente sobre factos previstos na actual Tabela Geral de IS como é o caso de
operações aduaneiras, comodato, registo de marcas e patentes, entre outros; (iii) alarga-se
a incidência do IS aos actos praticados por entidades profissionais com competência para
autenticar documentos particulares e a actos, contratos ou outros factos em que sejam
intervenientes; (iv) a incidência do IS na aquisição onerosa ou por doação de imóveis passa a
recair sobre os adquirentes.

Ao nível do combate à fraude e evasão fiscais: (i) a quebra do sigilo bancário passa a
ser possível quando exista uma divergência, não justificada, de pelo menos 1/3, para menos,
entre acréscimos patrimoniais ou consumo e os rendimentos do sujeito passivo; (ii) procedese à reformulação das informações prévias vinculativas, possibilitando que as mesmas se
obtenham num prazo normal (90 dias), ou com carácter urgente (60 dias), neste último caso
mediante o pagamento de uma taxa que varia entre 2.400 € e 9.600 €. A ausência de
resposta implica o deferimento tácito; (iii) altera-se a fórmula de cálculo do montante da
garantia bancária; (iv) cria-se o Procedimento de Correcção de Erros da Administração
Tributária; (v) a falta de entrega de imposto deduzido nos termos da lei e que o contribuinte
estava legalmente obrigado a entregar só constitui ilícito criminal se for de valor superior a
7.500 €; (vi) passa a ser punível como contra-ordenação a falta de entrega, total ou parcial,
do imposto devido que tenha sido liquidado ou que devesse ter sido liquidado.

No âmbito dos Impostos Especiais de Consumo são revogados os limites mínimos das
garantias de armazenagem e das garantias a prestar pelos operadores representantes.

Com o objectivo de alcançar a meta de 1500 milhões de euros de cobrança coerciva
prevista para 2008, a Administração Fiscal está a implementar uma estratégia de
emergência através do Plano Operacional para a Realização do Objectivo da
Cobrança Coerciva (POROCC), no âmbito do qual estão previstas mais de 60 medidas com
vista à regularização de dívidas fiscais. Estas medidas passarão (i) pelo envio de e-mail a
todos os contribuintes com dívida inferior a 1000 euros, recomendando a regularização
voluntária, (ii) por compensações, designadamente ao nível da verificação de reembolsos de
IVA de contribuintes que têm dívidas, (iii) pelo não recebimento de benefícios fiscais face à
existência de dívida, (iii) pela publicitação da dívida, (iv) pelo sistema de penhoras
automáticas, e (v) pelo sistema de gestão de vendas coercivas.
Em execução deste Plano, a Direcção-geral dos Impostos vai enviar e-mails a 28 mil
contribuintes, notificando-os para que, caso não regularizem as suas dívidas fiscais,
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entreguem os documentos das suas viaturas, as quais, face á não regularização, serão
apreendidas e vendidas em leilão.

De acordo com dados do Ministério das Finanças registou-se um aumento de 30% no
número de contribuintes que em 2008 não receberam os seus benefícios fiscais por
terem dívidas ao Fisco ou à Segurança Social. O número de contribuintes nesta situação
passou de 6.337 em 2007 para 8.386 em 2008.

Política Industrial e Comercial e Investimentos Públicos

Até 31 de Dezembro de 2008 decorre o prazo para apresentação de candidaturas ao
Sistema de Incentivos à Inovação, no âmbito do Quadro de Referência Estratégico
Nacional (QREN).
Ainda no âmbito do QREN, decorre até ao dia 27 de Fevereiro de 2009 o prazo para
apresentação de candidaturas ao Sistema de Apoio a Áreas de Acolhimento
Empresarial e Logística, enquadrável no âmbito do Programa Operacional Regional do
Norte.
Em ambos os casos, as candidaturas serão apreciadas e hierarquizadas em função de critérios
de selecção que constam nos Avisos de Abertura de Concurso.

A Proposta de Orçamento do Estado para 2009 prevê uma despesa de 4061 milhões
de euros com o PIDDAC (mais 13,1% que o valor estimado para 2008), repartida
entre 49,8% de financiamento comunitário e 50,2% de financiamento nacional, onde
o contributo do Estado representa a maior parcela (34,9% do total), cabendo às entidades
executoras dos projectos assegurar o remanescente.
O Relatório orçamental apresentou, pela primeira vez, dados relativos à execução do PIDDAC
desde 2006, destacando-se a redução significativa do financiamento nacional em 2008
(10,5%, em termos nominais), que se pretende recuperar em 2009 (subida de 14,6%).
Para 2009, a regionalização das verbas do PIDDAC atribuiu a maior fatia à Região
Norte (20,9% do total), por troca com a Região de Lisboa e Vale do Tejo, que surge agora
em segundo lugar (13,8%), seguindo-se o Centro, o Alentejo e o Algarve. No entanto, em
termos de despesa por habitante, à Região Norte cabe receber o segundo valor mais
baixo (226,6 euros), apenas superando Lisboa e Vale do Tejo (153,5 euros) e abaixo da
média do Continente.
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PIDDAC Regionalizado de 2009
Despesa (milhões de €)

Estrutura

Despesa per capita (€)

Norte

849

20,9%

226,6

Centro

495

12,2%

276,3

Lisboa e Vale do Tejo

561

13,8%

153,5

Alentejo

398

9,8%

777,9

Algarve

100

2,5%

234,5

2402

59,1%

237,2

42

1,0%

86,2

Despesa não regionalizada

1617

39,8%

Total

4061

100,0%

Total regionalizado no Continente
Regiões Autónomas

382,5

Fontes: Orçamento de Estado de 2009; INE – população residente em 2007 (NUTS II 2001).

O

governo

espanhol

aprovou

um

convénio

que

modifica

o

documento

de

constituição do Mercado Ibérico de Electricidade (Mibel) para o adaptar aos acordos
firmados em 2007 por Portugal e Espanha, com vista a incorporar de forma
simultânea no ordenamento jurídico de Portugal e de Espanha os acordos políticos,
eliminando eventuais contradições.
Entre as medidas conta-se a criação do Operador de Mercado Ibérico (OMI) da
electricidade, fruto da fusão dos operadores de cada país, configurado em duas
sociedades "holding" e duas gestoras. Esta instituição regulará os intercâmbios de energia
entre empresas do sector, antes a cargo de duas bolsas separadas, o Operador Mercado
Ibérico de Energia (OMIP) e o Operador do Mercado Espanhol de Electricidade (OMEL).
São ainda definidas regras comuns para reduzir o poder de mercado das empresas,
introduzindo o conceito de "operador dominante ibérico" e fixando a realização de leilões
virtuais de capacidade, em que as empresas com maior quota de mercado devem vender
capacidade de geração eléctrica.

O Governo vai investir nos próximos dois anos cerca de 189 milhões de euros na
floresta nacional, a maior fatia com origem no Plano de Desenvolvimento Rural,
comparticipado pelos Fundos Estruturais.

O Governo aprovou um contrato de investimento da multinacional Quimonda, em Vila do
Conde, na área das energias renováveis, que visa melhorar a eficiência das células
fotovoltaicas. O investimento, que se destinará essencialmente para exportação, ascende a
100 milhões de euros e permitirá a criação de cem postos de trabalho.
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Sabe-se já que o Governo anunciou três novas linhas de crédito bonificado no
montante global de 1400 milhões de euros, distribuídos da seguinte forma: 400
milhões de euros para as micro e pequenas empresas, 500 milhões para as
empresas exportadoras e 500 milhões para o sector do turismo. As condições de
financiamento (designadamente, montante, prazo, garantia e taxa de juro) são diferentes em
cada caso. No que diz respeito à taxa de juro a aplicar e ao montante de financiamento por
empresa, será a Euribor menos 0,25%, com um montante máximo de 25 mil euros no caso
das micro e de 50 mil euros no caso das pequenas empresas, a Euribor mais 1% no caso das
empresas exportadoras, com um montante máximo de 1 milhão de euros (1,5 milhões de
euros para as PME líder) e a Euribor mais 1,5% no caso do sector do turismo, sendo o
montante máximo por empresa de 2,5 milhões de euros (3 milhões de euros para as PME
líder).

O Primeiro-Ministro anunciou ainda que será lançado um novo programa, no valor
de 300 milhões de euros, para incentivar a fusão de empresas, com vista a
conseguirem um ganho de dimensão e escala para enfrentar as dificuldades.

Política Social e Laboral

O Primeiro-ministro, José Sócrates, declarou que o salário mínimo nacional vai
aumentar 5,6%, passando a ser de 450 € em 2009. Este aumento corresponde aos
valores decididos em Dezembro de 2006, no âmbito do acordo de concertação social para
revalorização do salário mínimo nacional.

A proposta de revisão do Código do Trabalho esteve em discussão na Comissão
Parlamentar do Trabalho, no âmbito da qual, os despedimentos e o aumento para
180 dias do período experimental para trabalhadores não qualificados e sem qualquer
especialização técnica foram objecto de análise aprofundada. Relativamente ao primeiro
ponto, a CGTP defendeu que o facto de o Código simplificar o processo disciplinar e remeter
para o Tribunal do Trabalho o apuramento das razões do despedimento, em paralelo com a
possibilidade de o empregador se opor à reintegração do trabalhador injustamente despedido,
incentivará o patronato a despedir. No que se refere ao período experimental o ministro do
Trabalho e Solidariedade Social, anunciou que os recibos verdes vão agora contar para esse
período.
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O grupo parlamentar do PS fez diversas propostas de alteração da revisão do Código do
Trabalho apresentada pelo Governo, designadamente no sentido de impedir que um
trabalhador possa ser pago em espécie sem o seu acordo prévio.
Da discussão na Comissão Parlamentar do Trabalho resultou mais clarificado o conceito de
adaptabilidade grupal, a qual pode ocorrer por contrato individual (o período normal de
trabalho pode ser alargado até 2 horas por dia ou 50 horas por semana) ou por contratação
colectiva (o período normal de trabalho pode aumentar até 4 horas por dia ou 60 por
semana).

Dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional revelam que em Setembro
se registou um aumento de 16,4% no número de inscrições de desempregados nos
centros de emprego. Trata-se do maior crescimento registado no nono mês do ano desde
2004.
Paralelamente, de acordo com dados do Instituto de Informática da Segurança Social, houve
em Setembro 19920 requerimentos para novos subsídios de desemprego, o que corresponde
um aumento de 20,6% face ao mesmo mês de 2007.

No âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças, o secretário de Estado da Segurança
Social divulgou que, até Setembro, o sistema de segurança social cobrou 268
milhões de euros de dívidas, sendo de 948 milhões de euros o valor de dívida recuperado
na actual legislatura. No final de 2007, a dívida total foi estimada em 3300 milhões de euros,
dos quais 2872 milhões devidos por empresas e os restantes 458 milhões por parte de
beneficiários.

No âmbito do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais – Pares, o
Primeiro-ministro anunciou que, até 2010, serão construídas, nas áreas metropolitanas do
Porto e Lisboa, 147 creches com vagas para 7483 crianças nas áreas.

No âmbito do reforço das políticas sociais do Estado, o Governo alargou a todos os
beneficiários do abono de família o pagamento do 13.º mês desta prestação social,
anteriormente apenas aplicável aos beneficiários do 1.º escalão, a qual envolverá
um custo de 20 milhões de euros.
Paralelamente, o Governo determinou que o rendimento anual relevante a considerar no
domínio das actividades dos trabalhadores independentes, para efeitos de atribuição do
montante das prestações do sistema de segurança social, passa a corresponder (em
conformidade com os coeficientes previstos no Código do IRS) a 70% dos serviços prestados
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ou a 20% do valor das vendas. Esta nova forma de contabilização dos rendimentos dos
trabalhadores independentes abrangerá mais 50 mil crianças e jovens e envolverá um custo
de 25 milhões de euros.

Sistema Monetário e Financeiro

No final de Outubro, o BES foi o primeiro banco a assumir que irá utilizar a garantia
pessoal extraordinária facultada pelo Estado às instituições financeiras para que se
possam financiar no exterior em condições que permitam assegurar o regular funcionamento
da actividade económica.

Poucos dias antes, o Ministério das Finanças definiu, por Portaria, que as garantias
(até um montante global 20 mil milhões de euros) têm “por objecto exclusivamente
o cumprimento de obrigações assumidas em contratos de financiamento ou de
emissão de dívida não subordinada com um prazo mínimo de 3 meses e máximo de 3
anos, denominada em euros”. No entanto, o Banco de Portugal propôs que o prazo
possa, excepcionalmente, ser estendido por cinco anos. Em termos de condições de
acesso às garantias, destaca-se ainda que a concessão está sujeita ao pagamento de uma
comissão pelo beneficiário, que pode ser revista. O contributo do beneficiário para o
financiamento da

economia, o grau

de

necessidade e as

condições financeiras do

financiamento que este necessita são pressupostos tidos em conta na avaliação do pedido. O
Banco de Portugal terá que apreciar a situação financeira do beneficiário e fornecer a
informação necessária para o acompanhamento e fiscalização dos encargos emergentes da
execução das garantias. No prazo de oito dias úteis após o pedido, o Banco de Portugal e o
Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público submetem a proposta de decisão ao
Governo, que deverá decidir em dois dias úteis.
No caso da garantia ser accionada por incumprimento, o Estado fica com o direito de
exigir o crédito e, se necessário, convertê-lo em capital da entidade beneficiária
(designadamente, através da emissão de acções preferenciais, após consulta ao Banco de
Portugal), podendo ainda decidir a adopção de princípios de boa governação, a política de
dividendos e de remuneração dos titulares dos órgãos de administração e fiscalização, bem
como designar um ou mais administradores provisórios.

No início de Novembro, após um Conselho de Ministros extraordinário, o ministro das
Finanças anunciou que o Governo iria propor à Assembleia da República a
nacionalização do Banco Português de Negócios, ficando a Caixa Geral de Depósitos
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encarregue da gestão do banco, que acumulou perdas na ordem de 700 milhões de euros
(metade das quais associadas a operações com o Banco Insular, de Cabo Verde). A
intervenção foi justificada com a situação “anómala” e “delicada” do banco, e visou
assegurar os depositantes que os seus depósitos estavam seguros, segundo o ministro
Teixeira dos Santos. O banco estava já “numa situação de iminente ruptura de
pagamentos", tendo deixado de cumprir os rácios exigíveis de solvabilidade e apresentado
capitais próprios negativos.
Poucas horas depois, o Governador do Banco de Portugal, Vítor Constâncio, revelou que
foram identificadas operações de centenas de milhões de euros que não estavam
contabilizadas, tendo excluído qualquer responsabilidade da actual e anterior
administrações, lideradas por Miguel Cadilhe e Karim Vakil, respectivamente.

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

Agosto 08

5,169

5,335

4,42

4,67

Setembro 08

5,377

5,495

4,30

4,72

Outubro 08

5,377

5,495

4,30

4,72

3 Outubro 08

5,415

5,493

4,15

4,56

10 Outubro 08

5,431

5,489

4,14

4,67

17 Outubro 08

5,117

5,202

4,05

4,53

24 Outubro 08

4,973

5,035

3,79

4,44

31 Outubro 08
4,804
4,865
3,93
4,77
Fonte: Banco de Portugal e Reuters; valores em percentagem; taxas anualizadas a 360 dias.
Nota: Valores de final de semana/mês/trimestre; os valores para as Obrigações do Tesouro
referem-se às yields do mercado secundário.

Em Outubro assistiu-se a uma descida significativa das taxas de juro no mercado
monetário europeu, reflectindo a redução das taxas de referência do BCE, embora
no início do mês se tenha ainda assistido a novos máximos históricos com o
aumento dos prémios de risco, numa altura de agravamento da crise financeira
internacional. No caso da taxa Euribor a 6 meses, o valor passou de 5,377%, no final de
Setembro, para um máximo histórico de 5,448% no dia 8 de Outubro, recuando depois até
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4,804% no final do mês. Comparando a evolução das taxas a 1 e 12 meses, a descida
revelou-se um pouco mais forte no segundo caso (63 e 61,6 pontos base (p.b.),
respectivamente), resultando numa menor inclinação da curva de rendimentos. Apesar de
alguma normalização das condições do mercado monetário ao longo do mês, no
final de Outubro a taxa Euribor a 1 mês situava-se ainda bastante acima da taxa das
operações principais de refinanciamento (4,434% e 3,75%), mesmo tendo sido
sinalizada pelo BCE uma nova redução das taxas de juro directoras.

As taxas de rentabilidade implícita das obrigações do Tesouro também diminuíram
na generalidade dos casos em Outubro, a reflectir os receios de recessão económica
na Europa, embora atenuados pelo alívio da política monetária do BCE. Na maturidade
de cinco anos, a yield nacional reduziu-se 37 p.b. em comparação de final de mês, para
3,93%. Na parte final da curva de rendimentos, no entanto, a yield a 10 anos
registou uma subida ligeira no conjunto do mês (5 p.b. para 4,77%), seguindo o
movimento no exterior, em face da atenuação da crise de crédito e das perspectivas
de aumento da dívida pública para contrariar o impacto sobre a actividade económica. Da
evolução descrita resultou um aumento acentuado da inclinação da curva de rendimentos do
mercado obrigacionista, para o máximo desde 2004 (diferencial de 84 p.b. entre as yields a
10 e 5 anos).

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 Outubro)
Quarta, 1

Sexta, 3

7.999,71 7.715,52
31-12-92= 3000

Seg, 6

Sexta, 10

Seg, 13

Sexta, 17

Seg, 20

Sexta, 24

Seg, 27

Sexta, 31

6.954,87

6.281,03

6.921,48

6.689,23

6.824,99

5.966,65

5.801,76

6.360,51

Em Outubro, o principal índice accionista nacional de referência desvalorizou-se
acima dos principais congéneres europeus, numa conjuntura marcada pelos receios
de recessão a nível mundial e pela reduzida liquidez da praça portuguesa. O índice
PSI-20 registou a maior perda mensal desde a sua criação (20,8%), tendo atingido o
valor mais baixo desde Agosto de 2003 (5801,76 pontos, no dia 28).
O valor negociado na bolsa nacional recuou quase 50% em variação homóloga no
mês de Outubro (e 10% face a Setembro), reflectindo a quebra das cotações mas
também

o

menor

número

de

transacções,

que

contribuiu

para

acentuar

a

volatilidade dos preços. Desde o início do ano, o valor transaccionado na bolsa nacional
diminuiu 40,3% em comparação com igual período de 2007.
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Entre os títulos da carteira do PSI-20, apenas a Altri registou uma variação positiva
no mês de Outubro (13,6%), em antecipação de resultados favoráveis. As perdas
cifraram-se em dois dígitos na maioria dos restantes títulos, tendo a descida mais
acentuada pertencido à Galp Energia (38,3%), num mês particularmente negativo
para o sector petrolífero. Entre os títulos com maior peso no índice, destacam-se ainda as
quebras de 8,6% da EDP, de 27,5% da EDP Renováveis e de 27,6% da PT. Na banca, as
perdas oscilaram entre 13,3% no BES e 25% no BPI.

3. Economia Real
3.1. Actividade Económica Global

O indicador de clima económico do INE – síntese da informação de carácter qualitativo
relacionada com as principais actividades económicas – reforçou em Outubro a sua
tendência descendente verificada nos quatro meses anteriores, atingindo o seu
valor mínimo desde Setembro de 2003.
Os índices de confiança do comércio e dos consumidores retomaram a tendência
negativa, depois de um mês de recuperação. Se tomarmos em consideração este
último indicador sem aplicação de médias móveis de três meses, foi atingido o seu mínimo
desde 1986 e o mesmo valor de Julho de 2008. A este comportamento não será
certamente alheia a evolução da crise nos mercados financeiros.
Assim, todos os indicadores observados sofreram variações negativas.
O indicador de confiança da indústria transformadora agravou-se de forma
significativa em Outubro, atingindo o seu mínimo desde os finais de 2003,
principalmente devido ao saldo das opiniões acerca da evolução da procura global.
Esta evolução contraria a ligeira recuperação constatada em Setembro e é principalmente
resultado da tendência muito negativa do saldo de opiniões sobre a procura externa.

Em Outubro, como foi dito acima, o indicador de confiança do comércio diminuiu
ligeiramente, retomando o movimento descendente começado em Abril. Este resultado é
principalmente decorrente da queda das opiniões sobre as carteiras de encomendas.
O indicador de confiança dos consumidores, que tinha recuperado nos dois últimos
meses, voltou a deteriorar-se, especialmente devido às perspectivas acerca do desemprego e
da evolução económica do país em geral.
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3.2. Procura Interna

Os indicadores de consumo continuam a apontar para uma retracção da actividade
económica. Em linha com o contexto internacional envolvente, os indicadores de
investimento nacionais também reflectem uma continuada deterioração deste
agregado.

Fonte 08:I
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)

INE

-42,93 -44,85 -43,0 -44,85 -47,22 -45,28

BdP

12,69

3,18

INE

2,96

1,62

INE
(3)

08:II 08:III Jun-08 Jul-08 Ago-08 Set 08 Out 08

0,7

-19,33 -30,33

INE

2,20

-0,10

BdP

12,27

12,33

-8,87

-4,44

4,8

-0,4

5,8

-0,8-

-30,33 -32,00 -32,33
1,1

-43,0

-43,1

5,9

-6,4

-29,7

-28,0

-1,60

2,00

1,1

-0,4

10,60

9,7

9,0

8,7

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 inverteu ligeiramente o
movimento de abrandamento iniciado em meados do ano passado, passando para um
valor de 1,1% em Setembro de 2008, contra 0,9% em Agosto No mês de Outubro, a venda
de automóveis não comerciais regressou à tendência decrescente dos meses finais do 2º
Semestre e manteve-se em valores claramente abaixo da média do último ano. Finalmente,
assistiu-se à continuação da redução do ritmo de crescimento do crédito ao consumo e ainda
ao regresso a valores claramente negativos por parte das importações de bens de consumo.

No que toca a despesa das famílias em bens de consumo corrente, os dados para o comércio
a retalho demonstram uma nova deterioração, após um comportamento positivo nos dois
meses anteriores. Em Setembro de 2008, o Volume de Negócios do Comércio a
Retalho baixou -0,4% em termos homólogos, invertendo a tendência dos meses de
Julho e Agosto. A despesa em bens não alimentares inverteu a evolução positiva dos meses
anteriores, passando para uma tvh de -1,9% Por outro lado, a componente de bens
alimentares, bebidas e tabaco cresceu em Setembro em variação homóloga de 1,4%, na
mesma linha da evolução de meses anteriores (valores corrigidos neste último Boletim do
INE). No entanto, a conjugação dos dois movimentos foi desfavorável reflectindo-se no
decréscimo referido.
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Em Setembro, o volume de negócios nos serviços registou uma taxa de variação homóloga
nominal de 2,0% quando em Agosto se situara em -2,6%. É, no entanto, crível que a esta
evolução não sejam alheios efeitos de calendário, com mais dias úteis em Setembro e menos
em Agosto do que em 2007.

3.2.2. Investimento

Indicador de FBCF

Fonte

08:I

INE

2,47

BdP

Vendas de veículos comerciais
(1)

08:II 08:III Jul-08 Ago 08 Set 08 Out 08
-1,4

-17,81 -32,25

-4,0

-3,2

-5,2

-4,0

6,4

24,1

-4,1

-1,8

INE

5,92

1,77

-9,2

5,1

Índice produção bens de investimento

INE

-2,35

-2,85

-5,5

-4,9

Vendas de cimento

BdP

-7,93

0,83

-3,4

3,4

-15,1

0,1

Índice de Produção na Construção

BdP

-4,87

-3,96

-1,7

-0,9

-6,7

2,6

INE

8,17

7,30

6,7

6,2

5,7

BdP

12,77

12,47

12,2

12,4

12,0

BdP

-27,22

-

--1,7

3,9

Importações bens de investimento

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

(3)

(2)

-9,1

-7,7
-9,7

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

O indicador de vendas de veículos comerciais apresenta em Outubro uma nova quebra, mais
acentuada do que nos dois meses anteriores. O índice de produção na construção apesar
da sua evolução negativa no cômputo do terceiro trimestre (- 1,7%) em Setembro
teve uma recuperação de em 0,8 p.p. relativamente a Agosto. O índice de produção
de bens de investimento teve uma evolução negativa em termos homólogos,
agravando a sua descida de Agosto para -1,7% em Setembro.
A procura de empréstimos por parte das empresas continuou a desacelerar, o mesmo
acontecendo à procura de crédito à habitação, ainda que em variações ligeiras.
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3.3. Comércio Internacional

Resultados Globais
Jun 07-Ago 07

Jun 08-Ago 08

∆ 08/07

Total
Saída (Fob)

9 216,7

9 482.4

2.9%

Entrada (Cif)

13 897.9

15 161.0

9.1%

Saldo

-4 681.2

-5 678.6

-21,0%

Taxa de Cobertura

66.3%

62.5%

-

6 949.9

6 846.8

-1.5%

Chegada

10 323.6

10 578.6

2.5%

Saldo

-3 373.8

-3 731.9

-10,6%

Taxa de Cobertura

67.3%

64.7%

-

Exportação

2 266.8

2 635.7

16.3%

Importação

3 574.2

4 582.4

28.2%

Saldo

-1 307.4

-1 946.7

-48,8%

Taxa de Cobertura

63.4%

57.5%

-

União Europeia a 27
Expedição

Países Terceiros

(em milhões de euros)
Fonte: INE

Entre Julho e Agosto do presente ano, o défice comercial de Portugal fixou-se em
cerca de 5.679 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 muito inferior aos das entradas originando, deste modo, numa deterioração da taxa
de cobertura de 3,8 p.p. face ao período homólogo do ano passado, para 62,5%.
Realce-se ainda o aumento de 10,2% nas saídas de bens alimentares e a diminuição, em
termos homólogos, das saídas de material de transporte (-5,2%).
As saídas de combustíveis e lubrificantes cresceram 73,6 %, enquanto que as entradas
cresceram 56,5%. Como consequência desta evolução, assistiu-se a um forte agravamento
no défice comercial de bens energéticos, que ultrapassou os 2300 milhões de euros (mais
51,9% 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.
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3.4. Conjuntura na Indústria

Segundo dados recentes do INE, o índice de produção industrial contraiu-se de forma
menos acentuada no terceiro trimestre, em termos homólogos (tvh de -1,7%, após 2,6% no segundo). A redução das perdas teve origem no ramo de electricidade, gás e
água (onde a descida passou de 12,4% para 4,7%), tendo-se mantido o recuo de 1,4%
na indústria transformadora. As indústrias extractivas verificaram uma aceleração
pronunciada (6,7 p.p., para uma tvh de 7,6%), mas com pouca influência no andamento do
índice geral, dado o peso reduzido do ramo.
Note-se, contudo, que os dados de Setembro mostraram já uma deterioração
acentuada do índice geral de produção (tvh de -4,3%, após -0,5% em Agosto), com
origem na indústria transformadora (quebra de 5,3%, face a uma tvh de 0,7% no mês
anterior), reflectindo-se também em variação média anual (tvm 12m de 1,8% no índice geral
e -0,2% na indústria transformadora, face a -1,4% e 0,3% em Agosto).

ÍNDICES DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
(Variação homóloga, %)
10

INDÚSTRIA
TRANSFORMADORA

8
6
4
2
0

INDÚSTRIA GERAL

-2
-4
-6
-8

Nos

agrupamentos

industriais,

apenas

as

indústrias

de

bens

de

Set-08

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

-10

investimento

registaram uma descida da taxa de variação homóloga da produção no terceiro
trimestre (de -3% para -6,2%). A produção diminuiu a menor ritmo nas indústrias da
energia e de bens de consumo (6,4% e 1%, respectivamente), e retomou uma trajectória de
Associação Empresarial de Portugal

45

Relatório Mensal de Economia

crescimento no agrupamento de bens intermédios (tvh de 0,5%, após -1% no segundo
trimestre). Em Setembro, o andamento homólogo piorou na generalidade das
indústrias, com excepção da energia (tvh de - 5,4%, após -8,2% no mês de Agosto),
tendo-se verificado quebras bastante acentuadas, em particular nos bens de investimento
(7,3%). Em média anual, o andamento deteriorou-se em todas as indústrias, mantendo-se
ainda uma variação positiva nos bens intermédios (1,9%).

ÍNDICE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
07: III

07: IV

08: I

Índice Geral

1,3

0,0

-2,7

Industria Extractiva

9,9

16,9

4,0

Ind. Transformadora

2,2

2,9

-0,5

Electric., Gás, Água

-5,0

-18,4

-17,8

08: II

08: III

-2,6

Jul-08

Ago-08

Set-08
TVH

TVM 12m

-4,3

-1,8

-1,7

-0,3

-0,5

0,9

7,6

10,1

5,4

7,3

6,7

-1,4

-1,4

0,5

0,7

-5,3

-0,2

-12,4

-4,7

-7,9

-9,3

3,0

-14,0

Por grandes agrupamentos:
Bens de Consumo

-1,3

1,7

-4,7

-1,6

-1,0

1,6

1,0

-5,7

-1,6

Bens Intermédios

6,1

6,3

2,6

-1,0

0,5

1,3

2,3

-2,2

1,9

Bens de Capital

-0,2

0,1

-2,2

-3,0

-6,2

-5,1

-6,2

-7,3

-2,9

Energia

-5,3

-18,9

-15,1

-9,6

-6,4

-5,5

-8,2

-5,4

-12,9

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 Setembro), de máquinas e equipamento (-1,7%), de produtos petrolíferos (-7,5%), do
mobiliário (-2,2%), de madeira e cortiça (-7,8%), de material de transporte (-6,9%),
alimentares (-1,8%), de vestuário (-4%), de minerais não metálicos (-2,5%), metalúrgicas
de base (-1,2%) e têxteis (-6,1%); a quebra de produção nas indústrias do tabaco (tvm 12m
de -2,3%, após 0,8% em Agosto);
(ii) o abrandamento da produção nas indústrias de borracha e plásticos (de uma tvm 12m de
0,7%, em Agosto, para 0,1% em Setembro), de pasta e papel (de 1,4% para 1,2%) e de
equipamento eléctrico e óptico (de 12,3% para 10,6%).

Quanto a comportamentos positivos, salienta-se:
(i) a aceleração da produção nas indústrias de produtos químicos (de uma tvm 12m de 2,5%,
em Agosto, para 3,1% em Setembro), de produtos metálicos (de 4,4% para 4,6%) e de
reciclagem (de 11% para 12,1%).
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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

Out-08

Ago-08

Jun-08

Abr-08

Fev-08

Dez-07

Out-07

Ago-07

Jun-07

Abr-07

Fev-07

Dez-06

Out-06

Ago-06

Jun-06

Abr-06

Fev-06

Dez-05

Out-05

Ago-05

Jun-05

Abr-05

Fev-05

Dez-04

Out-04

-50

A informação mais recente da actividade industrial, do inquérito à indústria
transformadora de Outubro, evidenciou alguma recuperação das avaliações da
produção corrente (após uma acentuada deterioração em Setembro), mas também uma
deterioração marcada da carteira de encomendas, sobretudo a externa, onde o
saldo de respostas registou um mínimo de 14 anos, a reflectir a deterioração da
conjuntura externa. Em consonância, as opiniões sobre o nível de existências
indicaram uma acumulação involuntária de stocks.

De acordo com o detalhe do inquérito por tipo de bens produzidos, a recuperação das
avaliações

da

produção

corrente

teve

origem

nas

indústrias

de

bens

de

equipamento, contrariando a descida nos bens de consumo e nos bens intermédios.
Já no que se refere à apreciação da carteira de encomendas, a deterioração foi
generalizada na componente externa e apenas não abrangeu as indústrias de bens
de equipamento no caso da procura doméstica. Estas indústrias contrariaram também a
tendência de aumento dos stocks verificada em Setembro, verificando-se uma estabilização
das avaliações na componente automóvel e um recuo nos outros bens de equipamento.

No terceiro trimestre assistiu-se a uma aceleração homóloga do volume de negócios
da indústria (1,9 p.p., para uma tvh de 7,5%, em termos nominais), traduzindo a
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aceleração dos preços à saída de fábrica. O mercado doméstico continuou a revelarse o mais dinâmico (tvh de 9,1%, face a 4,6% no mercado externo), tendo registado
uma subida de 12,8% no mês de Setembro (que compara com 5,8% no mercado
externo). A desproporção de andamento verificou-se também em média anual (tvm 12m de
7,6% no mercado doméstico e 3,4% no externo no mês de Setembro).

A informação por agrupamentos evidenciou uma aceleração quase generalizada das
vendas no terceiro trimestre, em termos homólogos. Apenas as indústrias da energia
não acompanharam o andamento geral, com a taxa de crescimento a reduzir-se
para 20,2%, mantendo-se, contudo, a mais elevada da indústria (face a 8,3% nos
bens de investimento, 6,1% nos bens de consumo e 4,8% nos intermédios). O abrandamento
homólogo das vendas nas indústrias da energia reflectiu a quebra de 0,2% no mês de
Setembro, em claro contraste com o andamento dos últimos meses (subidas homólogas de
22,6% em Agosto e 38,3% em Julho) e com a progressão dos outros agrupamentos nesse
mês (entre 8,8% nos bens intermédios e 16,2% nos de investimento), traduzindo-se também
num menor crescimento em média anual (20,6%, ainda bastante acima do resto da
indústria).

No que se refere à informação avançada, o inquérito à indústria transformadora de
Outubro

evidenciou

uma deterioração

muito

acentuada

das perspectivas de

produção, num contexto recessivo (sobretudo a nível internacional), com a avaliação da
produção prevista a atingir o mínimo da série, iniciada em 1994. Nos preços de venda,
as expectativas apontam agora para uma desaceleração vincada nos próximos meses, o que
se deverá traduzir numa deterioração rápida do volume de negócios, depois da evolução
bastante favorável no terceiro trimestre.

Associação Empresarial de Portugal

48

Relatório Mensal de Economia

ÍNDICE DE EMPREGO INDUSTRIAL
(Variação homóloga, %)
1

0,5

0

-0,5

-1

-1,5

-2

-2,5

Set-08

Ago-08

Jul-08
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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

-3

O índice de emprego industrial duplicou o ritmo de perda homóloga no terceiro
trimestre (para 1,2%, o recuo mais forte desde há um ano), embora em média anual se
continue a registar a descida mais baixa dos últimos seis anos (0,7% em Setembro). No
confronto com o índice de horas trabalhadas, continuou a verificar-se um crescimento ligeiro
da ocupação laboral da indústria, em média anual.
3.5. Preços
07:II 07: III 07: IV 08: I 08:II Jul-08 Ago-08 Set-08 Out 08 tvm 12m
IPC Total

2,5

2,2

2,7

3,0

2,9

3,1

3,0

3,1

2,3

2,9

IPC Bens

2,3

1,7

2,5

2,6

2,9

3,2

3,1

-3,3

-

IPC Serviços

3,1

3,0

3,0

3,5

2,8

2,7

2,9

-3,0

-

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

Em Outubro, o índice de preços no consumidor (IPC) apresentou uma taxa de
variação homóloga de 2,3%, claramente inferior ao valor registado em Setembro. A
variação mensal situou-se em -0,2%, coincidindo com a primeira variação negativa dos
preços no consumidor nos últimos meses. A variação média dos últimos doze meses
manteve-se nos 2,9%. O IPC encontra-se, agora, claramente abaixo da evolução dos
preços na zona do euro (cerca de 0,4 p.p.)
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A tvh do IPC foi inferior em 0,2 p.p. ao indicador da inflação subjacente (medido pelo
índice total excepto produtos alimentares não transformados e industriais energéticos). A
inflação no mês de Outubro 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

aumentaram apenas 0,6% (menos 1 p.p. do que em Setembro) e os preços dos produtos
energéticos desaceleraram de 9,2% para 4,3%.
A inflação subjacente desceu 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 inverteram o movimento de quebra, iniciado em
Março, passando para uma tvh positiva de 0,5%. Finalmente, os preços dos bens alimentares
transformados apresentaram um ritmo de crescimento ainda intenso mas inferir ao de Junho
em 0,4 p.p., o que resultou numa tvh de 8,7%.
A taxa de inflação subjacente em Portugal manteve o diferencial nulo com a zona do
euro.
3.6. Conjuntura de Pagamentos com o Exterior

Balança Corrente
Mercadorias

2005

2006

2007

Jan-Ago 07

Jan-Ago 08

∆

-14.139

-15.680

-15.513

-9.193

-12.499

36,0%

-16.362

-16.665

-17.491

-10.752

-13.460

25,2%

Serviços

3.843

4.804

6.720

4.446

4.575

2,9%

Rendimentos

-3.894

-6.340

-7.376

-4.794

-5.371

12,0%

Transferências Correntes

2.274

2.521

2.634

1.908

1.758

-7,9%

Balança de Capital

1.721

1.219

2.061

1.343

1.812

34,9%

Balança Financeira

13.062

13.313

14.684

10.451

11.591

10,9%

1.463

3.455

-427

426

916

115,0%

De Portugal no exterior

-1.697

-5.557

-4.542

-2.754

-1.491

-45,9%

Do exterior em Portugal

3.160

9.011

4.115

3.180

2.407

-24,3%

Investimento Directo

Investimento de Carteira

-1.191

2.600

9.405

9.141

11.449

25,2%

-15.975

-7.866

-8.871

-5.425

-4.010

-26,1%

Passivos

14.784

10.466

18.276

14.566

15.459

6,1%

Outro Investimento

11.524

5.559

4.313

-248

-520

109,7%

-845

-13.663

-11.768

-13.243

-8.028

-39,4%

12.369

19.221

16.081

12.995

7.508

-42,2%

Activos

Activos
Passivos
Derivados Financeiros

-164

-220

681

323

42

-87,0%

Activos de Reserva

1.431

1.919

713

810

-296

-136,5%

-1.232

-2.600

-904

-65,2%

Erros e Omissões
-644
1.149
dados provisórios expressos em milhões de euros (m.e.)
Fonte: Banco de Portugal
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Nota prévia: a análise evolutiva das várias rubricas da Balança de Pagamentos deve ser feita com especial cautela,
atendendo ao carácter provisório dos dados e à disparidade de valores da componente “erros e omissões” nos
períodos em confronto, esperando-se a sua redução e redistribuição pelas outras componentes da Balança de
Pagamentos.

Os últimos dados das contas externas (ainda provisórios), referente aos meses de
Janeiro a Agosto, evidenciaram uma subida homóloga de 36% no défice da Balança
Corrente, para 12499 m.e.. A balança de mercadorias foi a principal responsável pela
deterioração do saldo corrente, com um aumento de 2708 m.e. no respectivo défice,
tendo-se também registado uma evolução desfavorável nas balanças de rendimentos
(alargamento do saldo negativo em 577 m.e.) e transferências correntes (redução do
excedente em 150 m.e.). A melhoria da balança de serviços (subida de 129 m.e. no saldo
positivo) foi insuficiente para contrariar o andamento das restantes rubricas.

Ao invés, a Balança de Capital registou um aumento significativo do saldo
excedentário (subida homóloga de 34,9%, para 1812 m.e.), traduzindo a evolução das
entradas líquidas de fundos comunitários, que integram maioritariamente a rubrica.
Mesmo assim, o défice conjunto das balanças corrente e de capital aumentou para
10687 m.e. nos oito primeiros meses de 2008, o que traduz um acréscimo homólogo de
36,1%.

Reflectindo o alargamento das necessidades de financiamento, o saldo positivo da
Balança Financeira verificou um acréscimo de 1140 m.e. (para 11591 m.e.), com
origem nas componentes de investimento directo e de investimento de carteira. O
saldo de investimento directo aumentou 490 m.e. graças a uma redução mais forte nos fluxos
de saída do que de entrada de capital. No caso do investimento de carteira, a subida de 2308
m.e. no saldo positivo deveu-se quer à redução dos activos quer ao aumento dos passivos
sobre o exterior. A evolução das duas rubricas foi parcialmente compensada pela quebra do
saldo de activos de reserva (de 810 para -296 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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