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ECONOMIA INTERNACIONAL

1. União Europeia / Zona Euro
1.1. Envolvente

A Comissão Europeia apresentou em 26 de Novembro um Plano Europeu
de Relançamento Económico baseado, por um lado, em medidas de curto prazo
para estimular a procura e restabelecer a confiança e, por outro, na realização de
"investimentos inteligentes" para reforçar a competitividade da Europa a longo
prazo (fundamentalmente no domínio da educação e da formação e reconversão
profissional, das infra-estruturas e da eficiência energética e dos automóveis pouco
poluentes).
As medidas de estímulo orçamental deverão ser oportunas, centradas em
objectivos precisos, temporárias e coordenadas. Elevar-se-ão a cerca de 200 mil
milhões de euros, que serão disponibilizados através dos orçamentos nacionais
(cerca de 170 mil milhões de euros) e dos orçamentos da UE e do Banco Europeu
de Investimento (cerca de 30 mil milhões de euros).
Cada Estado-Membro é convidado a tomar medidas com um volume significativo,
combinando instrumentos tanto do lado das despesas como das receitas. Estas
medidas deverão ser aplicadas no quadro do Pacto de Estabilidade e Crescimento,
embora se reconheça que as actuais circunstâncias extraordinárias justificam uma
expansão orçamental coordenada e uma “aplicação judiciosa” do Pacto.
O Plano reconhece que o aumento da despesa pública tem um maior impacto sobre
a procura, no curto prazo, mas prevê também a possibilidade de medidas como a
redução dos encargos sociais ou dos impostos sobre os trabalhadores com
rendimentos mais baixos ou a baixa temporária da taxa normal do IVA.
Entre as medidas previstas ao nível comunitário, destaca-se a intenção de acelerar
a concessão de financiamentos no âmbito dos fundos estruturais, para além do
apoio financeiro adicional do Banco Europeu de Investimento à economia, em
particular para as PME.

Já no início de Dezembro, os Ministros das Finanças dos 27 consideraram que
o Plano da Comissão constitui “uma boa base” para a definição de uma
resposta europeia “consistente e coordenada” à crise, embora “tendo em
conta as especificidades dos Estados-membros”, e reconheceram que um pacote
com esta magnitude “poderá proporcionar um estímulo significativo” à economia.
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Contudo, algumas das medidas previstas foram contestadas, tendo a Alemanha
exigido que se abandonasse qualquer referência à possibilidade (já anteriormente
proposta pela Comissão) de os Estados-membros aplicarem taxas reduzidas do IVA
aos serviços locais de mão-de-obra intensiva.
A possibilidade de redução temporária da taxa normal do IVA parece não contar
com a adesão de nenhum Estado-membro, para além do Reino Unido que já
recorreu a esta medida.

1.2. Política Monetária

INDICADORES MONETÁRIOS E FINANCEIROS – ZONA EURO
07: IV 08: I 08: II 08: III Jul-08 Ago-08 Set-08 Out-08 Nov-08
(1)

Agregado Monetário M3

12,1

11,1

10,0

8,9

9,6

9,2

8,9

8,7

-

- taxa overnight

3,95

4,05

4,00

4,25

4,19

4,30

4,27

3,82

3,15

- Euribor a 3 meses

4,73

4,48

4,86

4,98

4,96

4,97

5,02

5,11

4,24

4,29

4,08

4,52

4,40

4,53

4,34

4,34

4,25

3,77

4,16

4,14

4,34

4,62

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
(2)

- Emprést. até 1 ano a empresas
6,00
5,89
6,10
6,29
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.

No início de Novembro, o Conselho do BCE decidiu uma segunda redução
de

50

pontos

base

na

taxa de

juro

das operações

principais de

refinanciamento, que se situou no nível mais baixo dos últimos dois anos
(3,25%), tendo ainda diminuído as taxas de facilidade permanente de liquidez e
de depósito para 3,75% e 2,7%, respectivamente.

A decisão decorreu das habituais análises económica e monetária.
Segundo a avaliação do Conselho do BCE, as taxas de inflação deverão
continuar a baixar nos próximos meses, atingindo um nível compatível com a
estabilidade de preços no decurso de 2009. Com efeito, é provável que a
intensificação e a generalização da turbulência nos mercados financeiros
atenuem a procura mundial e da área do euro por um período bastante
prolongado. Face a esse cenário e tendo em conta a queda acentuada dos preços
das matérias-primas nos últimos meses, as pressões de preços, de custos e
salariais

na

área

do

euro

deverão
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Simultaneamente, o ritmo subjacente da expansão monetária permaneceu
forte mas continuou a evidenciar novos sinais de desaceleração. No seu
conjunto, a informação disponível aponta para uma nova diminuição dos
riscos ascendentes para a estabilidade de preços no horizonte de médio prazo
relevante em termos de política monetária, se bem que estes não tenham
desaparecido completamente. Neste contexto, o BCE voltou a considerar
crucial que todas as partes envolvidas, incluindo as autoridades públicas, os
responsáveis

pela

fixação

de

preços

e

os

parceiros

sociais

assumam

integralmente as suas responsabilidades. O nível de incerteza decorrente
dos

desenvolvimentos

nos

mercados

financeiros

permanece

extraordinariamente elevado e os desafios que se colocam são excepcionais.
O BCE espera que o sector bancário contribua para restituir a confiança, e
continuará a manter as expectativas de inflação firmemente ancoradas em
níveis compatíveis com o seu objectivo de médio prazo, apoiando, desse
modo, o crescimento sustentável e o emprego, bem como a estabilidade financeira.
Foi ainda referido que o BCE continuará “a acompanhar muito atentamente
todos

os

desenvolvimentos”,

expressão

que

deixou

de

sinalizar

a

manutenção das taxas de juro de referência desde o início do ciclo de
descida, em Outubro.

Da análise do BCE salienta-se ainda que, para o conjunto da área do euro
até Setembro, não havia indicações de cessação de disponibilização de
empréstimos bancários a famílias e sociedades não financeiras residentes,
embora a intensificação e generalização das tensões financeiras tenha
desencadeado uma disponibilização mais lenta do crédito, principalmente sob
a forma de detenções mais reduzidas de títulos.

Em relação a outras medidas com impacto na política monetária, o BCE destacou
a importância da política orçamental focar a sustentabilidade a médio
prazo, defendendo a aplicação na íntegra das disposições do Tratado de
Maastricht e do Pacto de Estabilidade e Crescimento, como, de resto, foi
confirmado pelo Conselho Ecofin e pelo Conselho Europeu. Relativamente às
políticas estruturais, o actual período de fraca actividade e elevada incerteza
deve ser encarado como um catalisador para fomentar a implementação
das necessárias reformas internas com vista a que os países possam
usufruir

plenamente

dos

benefícios

Associação Empresarial de Portugal
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internacional e a integração dos mercados, em consonância com o princípio de
uma economia de mercado aberto e de livre concorrência.

Na reunião de 4 de Dezembro, o Conselho do BCE decidiu reduzir em mais
75 pontos base as suas taxas de juro directoras (a maior descida desde o
início da sua actividade, em 1999), colocando a taxa de juro das operações
principais de refinanciamento em 2,5%, o valor mais baixo desde Março de
2006.

1.3. Economia Real
Uma primeira estimativa para a situação do terceiro trimestre de 2008
prevê uma queda do PIB relativamente ao período anterior de -0,2%,
tanto na zona do euro como no conjunto da UE. Esta queda prevista do PIB
traduz-se num crescimento homólogo de 0,6% na zona do euro e de 0,8%
no conjunto da UE.
Durante o terceiro trimestre de 2008, analisando dados em cadeia, o consumo das
famílias terá permanecido inalterado na zona do euro e aumentado 0,1% no
conjunto da UE (no trimestre anterior o consumo privado tinha caído em ambas as
áreas). O investimento terá caído 0,6 % na zona do euro e 0,8% no conjunto da
UE (uma evolução ligeiramente positiva relativamente ao trimestre anterior em que
as quedas foram superiores). As exportações aumentaram em 0,4% na zona do
euro e em 0,3 % no conjunto da UE (um progresso relativamente à situação
anterior em que tinham caído -0,1 % e ambas as áreas). Já as importações
aumentaram 1,7 % na zona do euro (contra 0,4 % no período anterior) e 1,3 % no
conjunto da UE (também 0,4 % anteriormente).

Os dados mais recentes apontam para o prolongamento da retracção no
desempenho industrial na maioria dos países, tendo a produção caído,
entre Setembro e Outubro, cerca de 1,2 % tanto na zona do euro como no
conjunto da UE. Em termos homólogos a queda foi de 5,3 % e 5,0 %
respectivamente.

Realce-se que o desempenho do indicador no conjunto da UE no mês em análise
apresentou novamente algumas disparidades nas suas componentes. Os bens de
consumo

duradouros

foram

mais

Associação Empresarial de Portugal
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apresentando uma tvh de -6,3%, enquanto a produção dos bens de consumo
corrente recuou, em termos homólogos, -2,7%. Por outro lado, os bens industriais
energéticos e os bens de capital apresentaram uma evolução negativa de 2,1% e 4,9% 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 anual de -1,9%
no mês precedente para -3,8%. 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 (-6,9% contra -5,8% em Agosto) assim como na França
(-6,9 que compara com os -5,8% do mês precedente). Em Espanha, registou-se
um novo aprofundamento da evolução negativa da sua produção industrial,
passando de -9,1% em Setembro para -12,8% 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 -3,1% para -5,5% no mês de Outubro.

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 0,8% em Outubro, o que compara desfavoravelmente
com a estagnação verificada no mês anterior (dados corrigidos de sazonalidade).
Reflectindo aquela evolução em cadeia, o mesmo indicador apresentou
uma tvh de -2,1% no mês em análise, claramente pior que no mês anterior. No
conjunto da UE, aquele volume de negócios baixou 0,3 % em Outubro e teve uma
tvh relativa ao mesmo mês de 2007 de -0,8%.
Ao nível dos maiores Estados-membros, com informação disponível em termos
anuais, destaca-se o agravamento verificado na Alemanha (tvh de -1,5%, face a 0,9% em Setembro). Registe-se, ainda, uma nova quebra considerável do
comércio a retalho em Espanha (de uma tvh de -7,0% passou para -7,8%). Em
relação a Itália, não foram disponibilizados quaisquer dados para o mês em análise
e o mesmo aconteceu com a França. Fora da zona do euro, observou-se
recuperação em termos anuais do crescimento do comércio a retalho no Reino
Unido com um crescimento de 2,4%, contra o crescimento desta rubrica no mês
anterior em 1,9%.

Segundo uma informação rápida do Eurostat, a taxa de variação homóloga
dos preços da zona do euro reduziu-se para 2,1%, baixando 1,1p.p.
relativamente a Outubro. Esta queda da inflação na zona do euro deveu-se
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sobretudo ao comportamento dos preços dos bens energéticos, que pressionaram a
taxa de inflação global abaixo da taxa de inflação subjacente. Contudo, a inflação
subjacente tem apresentado também, ao longo dos últimos meses uma tendência
descendente (excluindo a energia e os bens alimentares não transformados, a taxa
de inflação caiu de 2,7% em Agosto para 2,3% em Novembro).
Os países da zona do euro com taxas de inflação homóloga (IHPC) mais baixas
eram, em Novembro, Portugal e a Alemanha (ambos com 1,4%) e França e
Holanda (ambas com 1,9%). Por outro lado, Bélgica (3,2%), Finlândia (3,5%) e
Malta (4,9%) registaram as taxas de inflação mais elevadas.

De acordo com dados do Eurostat (ajustados de sazonalidade), a taxa de
desemprego da zona do Euro subiu para 7,7% no mês de Outubro, mais 0,4
% que em Setembro. O Eurostat estima assim que 17,2 milhões de pessoas na
zona do euro se encontrassem em situação de desemprego no mês em destaque.
Considerando o cômputo geral da UE, a taxa de desemprego cresceu
ligeiramente para 7,1%.
Os países da zona do Euro (com dados disponíveis) com taxas de desemprego mais
baixas eram, em Outubro, a Holanda (2,5%), Dinamarca (3,2%) e Áustria (3,0%).
Por outro lado, os países com taxas mais altas de desemprego eram a Espanha
(12,8%) e Estónia (10,0%).

Os

últimos

resultados

(Novembro)

fornecidos

pelos

inquéritos

aos

consumidores e às empresas (compilados pela Comissão Europeia) apontam
para um prolongamento da deterioração clima de confiança dos agentes
económicos tanto na zona do euro como na UE, atingindo o patamar mínimo
desde Janeiro de 1985.
No mês de Novembro, este indicador recuou para os 74,9 pontos (queda de 5,1
pontos) na zona do euro, permanecendo num patamar bem abaixo da sua média
de longo prazo (valor de referência 100).
O indicador de clima na UE apresentou uma evolução semelhante (uma queda de
6,7

pontos)

ao

seu

homólogo

da

zona

Euro,

apresentando

uma

quebra

generalizada em todos os índices sectoriais.
Ao nível dos países de maior dimensão, assistiu-se a uma quebra substancial no
indicador de clima económico na Alemanha (6,3 pontos). Todos os países
apresentaram quedas nos referidos indicadores sendo a maior queda a verificada
no Reino Unido (8,8 pontos)
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2. Estados Unidos da América
2.1. Envolvente Política, Social e Económica

No início de Novembro, o recém-eleito Presidente Obama anunciou que
pretende levar a cabo um plano alargado de reforma económica e social
(nomeadamente nas áreas da educação, saúde e energia), após um programa de
estímulo económico imediato.

Em meados do mês, a actual Administração Bush decidiu que o plano de
700 mil milhões de euros (m.m.d.) de ajuda ao sistema financeira já não
será aplicado na compra de activos problemáticos das instituições, mas na
sua recapitalização e no apoio aos mercados de crédito, por serem
consideradas medidas mais eficazes.

No final de Novembro, a Administração Bush socorreu o banco Citigroup,
em dificuldades, com um apoio até 300 m.m.d., de modo a assegurar a
estabilidade do sistema financeiro. O banco irá receber imediatamente uma
injecção de capital de 20 m.m.d., e verá cobertas a maior parte das perdas
associadas a um conjunto de activos “problemáticos”.

Logo depois, a Reserva Federal anunciou, em articulação com o Governo,
que irá mobilizar 800 m.m.d. num novo esforço para reavivar os mercados
de crédito e recuperar na economia norte-americana, contemplando ajuda
às famílias, pequenas empresas e estudantes. Trata-se da primeira medida
quantitativa de política monetária do Banco Central liderado por Ben
Bernanke, complementando as recentes descidas das taxas de juro de referência.
Ao abrigo do programa, a Reserva Federal irá comprar 600 m.m.d. de activos
hipotecários às agências Fannie Mae e Freddie Mac, e lançar uma facilidade de
crédito de 200 m.m.d. a detentores de créditos relacionados com o carro, cartões,
e empréstimos de estudantes e pequenas empresas, com vista a encorajar a
concessão de novo crédito a taxas de juro mais baixas. Neste segunda tranche, o
Tesouro irá contribuir com 20 m.m.d., retirados do programa de 700 m.m. de
apoio ao sector financeiro. De acordo com o actual Secretário do Tesouro, Henry
Paulson, o montante de 200 m.m. de facilidades de crédito a famílias e pequenas
empresas é apenas um ponto de partida para um programa mais alargado.
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De acordo com o National Bureau of Economic Research, que avalia os ciclos
económicos dos Estados Unidos através de um conjunto de séries mensais, a
economia norte-americana entrou em recessão em Dezembro de 2007. A
redução do emprego e da actividade industrial foram as principais
variáveis a contribuir para a contracção da actividade económica.

No início de Dezembro, o novo Presidente eleito dos Estados Unidos, Barak
Obama, apresentou o maior plano de desenvolvimento de infra-estruturas
dos últimos 50 anos, com vista a recuperar a economia norte-americana
da recessão e, ao mesmo tempo, criar as bases de um crescimento
sustentado, colocando em segundo plano as preocupações com o défice
orçamental no curto prazo. As propostas, apresentadas ainda num momento
de transição para a nova Administração, contemplam, para além de obras
públicas em estradas, pontes e escolas, medidas de eficiência energética
(aplicadas, nomeadamente, aos edifícios públicos), e de apoio à educação (com
destaque para o reequipamento informático das escolas e a promoção da banda
larga gratuita) e à saúde (reequipamento e ligação em rede de hospitais). O
programa, que deverá custar pelo menos 500 m.m.d., poderá estar pronto
já em Janeiro de 2009, após a tomada de posse do novo Presidente, de modo a
ser implementado o mais rapidamente possível. Ainda em Novembro, antes da
divulgação mais detalhada do Plano, o Presidente Obama já havia adiantado
que um dos objectivos é criar ou salvar 2,5 milhões de postos de trabalho
até 2011, e que o investimento será financiado, em parte, pelo redução
dos desperdícios em variados programas de despesa pública.

Na mesma altura, o Presidente Obama tomou também uma posição
relativamente à possibilidade de apoio às três maiores empresas do sector
automóvel norte-americano (General Motors, Chrisler e Ford), em discussão
no Congresso durante uma boa parte de Novembro. Segundo Obama, a nova
Administração irá prestar apoio sob a condição de reestruturação do
sector, que considerou não ter, actualmente, um modelo de negócio
sustentável.
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2.2. Economia Real

O último relatório de conjuntura da Reserva Federal (Livro Bege), com
informação até final de Novembro, reportou um decréscimo de actividade
económica na maioria dos Estados do país, com destaque para o recuo das
vendas a retalho, e as indicações negativas na industria, serviços e construção. Do
relatório, salienta-se ainda o aperto generalizado das condições de crédito
e a atenuação da inflação.

De acordo com dados revistos, a actividade económica contraiu-se de
forma mais acentuada do que o inicialmente estimado no terceiro
trimestre do ano. O PIB recuou 0,5% em variação trimestral anualizada, em
lugar de 0,3%, tendo-se registado um crescimento homólogo de 0,7% (após 2,1%
no segundo trimestre).

A taxa de inflação homóloga (medida pelo índice de preços no consumidor)
recuou para um mínimo de seis anos no mês de Novembro (1,1%, após
3,7% e 4,9% nos dois meses anteriores), segundo a informação mais recente. O
recuo deveu-se à quebra dos preços da energia, ao abrandamento na
rubrica da alimentação e à descida da medida de inflação subjacente (que
exclui aquelas duas componentes) para um mínimo desde 2005 (2%).

Em termos de informação sectorial, os valores mais recentes confirmaram
a evolução negativa na indústria, serviços e construção:
- o índice de produção industrial recuou 5,8% em termos homólogos no mês de
Novembro, agravando a descida face a Outubro (quebra de 4,5%);
- nos serviços, o índice compósito ISM recuou de forma significativa em Novembro
(3,1 pontos, para 37,3 pontos), situando-se pelo segundo mês consecutivo abaixo
da referência de expansão (50 pontos);
- a despesa de construção voltou a recuar no mês de Outubro, ainda que a menor
ritmo (quebra homóloga de 5,4%, em termos nominais, após 6,1% em Setembro),
reflectindo a evolução menos negativa no segmento residencial (descida de 24,3%,
face a 27,7% no mês anterior), ao mesmo tempo que prossegue o abrandamento
no resto do mercado.
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A taxa de desemprego continuou a aumentar em Novembro, atingindo o
máximo desde 1993 (6,7%, mais 0,2 p.p. que em Outubro). No inquérito por
estabelecimento, as quebras de emprego voltaram a ser mais acentuadas no
sector dos serviços, seguidos pela indústria e pela construção.

No que se refere a indicadores avançados, os dados mais recentes do
instituto Conference Board continuaram a sugerir um agravamento das
condições económicas nos próximos meses. O índice dos indicadores
avançados recuou de forma pronunciada no mês de Outubro (0,8%), com
contributos negativos de quase todas as componentes, enquanto o índice de
confiança dos consumidores melhorou de forma ligeira em Novembro, mantendose próximo do mínimo histórico.

3. Japão
3.1. Envolvente Política, Social e Económica

Em Novembro, o ministro das Finanças decidiu que os rácios mínimos de
capital dos bancos vão ser relaxados de modo a que mais dinheiro possa
ficar disponível para a concessão de crédito.

Depois da descida da taxa de juro directora do Banco do Japão no início do
mês, pela primeira vez em sete anos, um dos governadores alertou que as
condições económicas no país se poderão deteriorar ainda mais nos
próximos tempos, à medida que a crise financeira internacional reduz o
crescimento por todo o mundo, não excluindo a possibilidade de uma nova
redução da taxa de referência, actualmente em 0,3%.

No final do mês, o Governo anunciou que o prometido orçamento
suplementar só será votado no Parlamento no início do próximo ano,
devido a questões administrativas. A expectativa do Governo é que o
orçamento suplementar pouco poderá estimular a economia, até porque a
maior parte dos prometidos 5 biliões de ienes é constituído por garantias e
não constitui nova despesa, de modo a não agravar a dívida pública bruta,
que já representa cerca de 180% do PIB. O ministro da Economia criticou, por isso,
os apelos a nova despesa com base em obras públicas, defendendo antes o
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alargamento do subsídio de desemprego para minorar os efeitos sociais da
recessão.

De acordo com dados recentes, o Japão enfrenta custos acentuados para
cumprir o Protocolo de Kioto, referente às emissões de gases com efeito
de estufa, uma vez que as emissões aumentaram mais de 15% acima da
meta prevista em 2007, atingindo máximos históricos.

3.2. Economia Real

De acordo com dados revistos, o PIB japonês recuou a um ritmo mais
acentuado nos segundo e terceiro trimestres (quebras em cadeia de 1% e
0,5%, respectivamente, em lugar de 0,9% e 0,1%), reforçando o cenário
recessivo.

Já em Novembro, o relatório mensal de conjuntura do Banco do Japão
confirmou a andamento desfavorável das principais rubricas de procura,
apontando para a deterioração continuada das condições económicas nos
próximos meses, a reflectir sobretudo o abrandamento da economia mundial e a
apreciação do iene.

Em Outubro, a taxa de inflação homóloga (medida pelo índice de preços no
consumidor) reduziu-se para o mínimo de cinco meses (1,7%), a reflectir a
menor progressão das rubricas de energia e alimentação, tendo-se
verificado uma estabilização da medida de inflação subjacente (em 0,2%),
que exclui as duas rubricas referidas.

No mesmo mês, a taxa de desemprego reduziu-se, inesperadamente, para
o mínimo de mais de um ano (3,7%, menos 0,3 p.p. que em Setembro).

Em relação aos indicadores avançados, a informação disponível sugere que
a situação económica continuará a piorar nos próximos tempos. O inquérito
trimestral Tankan registou a maior descida em 34 anos na avaliação das
condições de negócio por parte das grandes empresas industriais, sendo
ainda de destacar a revisão em baixa dos planos de investimento e a redução
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prevista do emprego. O índice de confiança dos consumidores voltou a
recuar em Novembro, renovando o mínimo 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 Novembro)
Dólares por

Libras por

Ienes por

Libras por

Ienes por

Euro

Euro

Euro

Dólar

Dólar

Segunda, 3

1,282

0,797

126,380

0,622

98,565

Sexta, 7

1,276

0,808

124,290

0,634

97,437

Segunda, 10

1,289

0,817

127,890

0,633

99,209

Sexta, 14

1,268

0,860

122,170

0,678

96,387

Segunda, 17

1,266

0,848

121,930

0,670

96,311

Sexta, 21

1,260

0,841

119,300

0,667

94,668

Segunda, 24

1,277

0,852

122,520

0,667

95,921

Sexta, 28

1,273

0,830

121,460

0,652

95,435

-0,24%

5,46%

-2,81%

5,71%

-2,58%

Variação (1)

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

Em Novembro prosseguiu o movimento de apreciação do iene (mantendo-se
próximo de máximos de 13 anos face ao dólar e de 6 face ao euro) com a
reversão das operações de carry trade, em que é usado como moeda de
financiamento, numa conjuntura marcada pela aversão ao risco. O dólar
voltou a beneficiar do estatuto de moeda refúgio, mas a trajectória de
subida face ao euro e à libra foi-se atenuando com a divulgação de
medidas de combate à crise financeira (nos Estados Unidos e Europa, mas
também na China, que reduziu as taxas de juro), o mesmo acontecendo em
relação à progressão do iene. A libra inglesa depreciou-se de forma
acentuada, em reacção à descida significativa das taxas de juro directoras
do Banco de Inglaterra no início do mês, tendo atingido um mínimo histórico
face ao euro e de seis anos e meio em relação ao dólar.
O euro acabou por verificar um recuo mensal pouco significativo no
câmbio com o dólar, apesar da descida das taxas directoras do BCE e da
confirmação de recessão técnica na UEM, após uma depreciação de mais de
10% em Outubro. A perda face ao iene também se atenuou, mas foi ainda
bastante significativa.
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A variação das principais taxas de câmbio no conjunto do mês foi a seguinte:
depreciação do euro face ao iene e ao dólar (2,81% e 0,24%, respectivamente) e
da libra em relação ao dólar e ao euro (5,71% e 5,46%); subida de 2,58% do iene
no câmbio com a moeda norte-americana.
4.2. Mercados Bolsistas Internacionais
Em Novembro assistiu-se a uma atenuação das perdas nos principais
índices accionistas internacionais, reflectindo a adopção de medidas antirecessivas nas maiores economias mundiais. Depois de um início de mês
bastante negativo, marcado pelo impasse no auxílio ao sector automóvel norteamericano, a alteração do plano de apoio ao sector financeiro do país e os receios
em torno do Citigroup, os índices accionistas verificaram uma recuperação
na parte final de Novembro com o anúncio de socorro estatal ao banco e
as novas medidas de combate à crise financeira e à recessão económica
apresentadas pelas autoridades norte-americanas.
O índice de referência norte-americano Dow Jones Industrials (DJI)
desvalorizou-se 5,5% no conjunto do mês, cerca de metade do índice
tecnológico Nasdaq (10,8%). Ambos os índices atingiram os níveis mais
baixos desde 2003 (já abaixo dos 8000 e dos 1500 pontos, respectivamente),
tendo recuado cerca de 50% desde os máximos registados em Outubro de
2007 (histórico, no caso do DJI), e mais de 30% desde o início do ano (33% e
42%).
Em reacção à conjuntura recessiva a nível mundial, os investidores continuaram
a refugiar-se nas obrigações do Tesouro norte-americano, conduzindo a
yield a dez anos para um mínimo de mais de cinco décadas (2,93%, no final
do mês, após 4,01% em 31 de Outubro)
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Estados Unidos - índice Dow Jones Industrials
Máximo histórico
14164,53

14700,00
14000,00

13028,16

Índice (em pontos)

13300,00
12600,00

12845,78

11900,00

11740,15

11200,00
10500,00
9800,00
9100,00
8400,00
7700,00

23/10/08

03/10/08

15/09/08

26/08/08

06/08/08

17/07/08

27/06/08

09/06/08

20/05/08

30/04/08

10/04/08

21/03/08

03/03/08

12/02/08

23/01/08

03/01/08

14/12/07

26/11/07

06/11/07

17/10/07

27/09/07

07/09/07

20/08/07

31/07/07

11/07/07

21/06/07

01/06/07

12/11/08

7552,29

7000,00

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

Na Europa, os índices de referência das duas principais bolsas pouco
beneficiaram com a descida das taxas de referência do BCE e do Banco de
Inglaterra no início do mês, face aos receios de agravamento da conjuntura
recessiva (que penalizaram, em particular, os títulos do sector financeiro e os
ligados às matérias-primas), tendo apenas recuperado na parte final de
Novembro. O índice alemão Dax Xetra acabou por se desvalorizar 6,4% no
conjunto do mês, enquanto o congénere inglês Ftse-100 recuou apenas 2%,
situando-se em mínimos desde 2004 e 2003, respectivamente. Em variação
acumulada, o Dax recuou bastante mais do que o Ftse desde o início do ano
(42,1% e 33,6%, respectivamente), a que não será alheia a resposta mais
atempada das autoridades inglesas à crise financeira e económica. Desde
os máximos verificados em 2007, a descida é também superior no Dax (49% e
40%).
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Alemanha e Reino Unido
8500,00
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Data
Nota: gráfico elaborado a partir das cotações do índice no fecho de cada sessão, e não de forma contínua

Desta vez, o índice nipónico Nikkei-225 apresentou uma perda mensal
bastante ligeira (0,75%), ainda a beneficiar das medidas que o Governo
japonês apresentou no final de Outubro. O índice não recuou na primeira
semana de Novembro, ao contrário dos principais congéneres, e as perdas
verificadas em meados do mês, decorrentes do agravamento da situação
económica do país, foram quase compensadas pela recuperação na última semana
de Novembro, que se estendeu à generalidade dos mercados accionistas. Desde o
início de 2008, o Nikkei perdeu 44,4% do seu valor situando-se em
mínimos de quase três décadas.

4.3. Mercados de Matérias-Primas

2006

2007

2T 08

3T 08

Out-08

Nov-08

65,4

72,7

122,4

115,6

72,8

53,2

58

63

75

76

62

55

Alumínio (99,7% pureza)

2573

2640

2948

2785

2122

1857

Cobre

6731

7132

8454

7672

4895

3729

Chumbo

1288

2579

2304

1912

1494

1286

24126

37136

25666

19000

12145

10777

Estanho

8755

14495

22544

20399

14423

13674

Zinco

3266

3250

2121

1779

1303

1169

85

141

141

141

141

Brent (Mar do Norte)
Algodão

Níquel

(1)

Minério de Ferro (Fe)
77
Fonte: Fundo Monetário Internacional
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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.

As cotações médias das matérias-primas prosseguiram em queda no mês
de Novembro (para mínimos de vários anos), a reflectir a perspectiva de
uma recessão prolongada a nível mundial e, em menor medida, a apreciação
do dólar. As medidas de estímulo económico decididas em alguns dos
principais países consumidores de matérias-primas (como os Estado Unidos e a
China) impediram uma quebra mais acentuada das cotações.

O preço médio do barril de brent recuou quase 27% face a Outubro, para
um mínimo de mais de três anos (53,2 dólares), para o que contribuiu a
revisão em baixa do crescimento da procura de petróleo pela Agência
Internacional de Energia, a subida dos stocks nos Estados Unidos, e os primeiros
sinais de fractura no cartel da OPEP. A possibilidade de uma nova redução da
oferta da OPEP na reunião de final de mês não travou a descida do preço do
petróleo, que chegou a recuar abaixo dos 50 dólares por barril em
cotação diária. Desde o início do ano, a cotação média do brent já diminuiu
42%, verificando-se uma descida de 60% face ao máximo histórico
registado em Julho (133,9 dólares por barril).

No caso do algodão, o preço médio desvalorizou-se 11,3% em Novembro
(para 55 cêntimos de dólar por libra de peso, o valor mais baixo desde Maio de
2006), dada a expectativa de uma menor procura de produtos têxteis na
actual conjuntura, que levou o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
a reduzir a previsão de consumo mundial da matéria-prima.

Nos metais, os sinais de acumulação de stocks pressionaram as cotações
médias para mínimos de mais de três anos, na generalidade dos casos. A
descida mais acentuada pertenceu ao cobre (23,8%), seguido do chumbo (13,9%),
do alumínio (12,5%), do níquel (11,3%) e do zinco (10,3%). Apenas o estanho
apresentou uma desvalorização inferior a 10% (5,2%).
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4.4. Comércio Internacional / Organização Mundial do Comércio (OMC)

Numa reunião informal com os representantes dos países membros, em 12 de
Dezembro, referindo-se ao andamento das negociações de Doha, Pascal Lamy
afirmou ter concluído que, nos diversos sectores e nos mecanismos especiais de
salvaguarda, continua a não existir vontade política para fazer cedências por parte
das diversas delegações. As palavras do Director-geral da OMC foram claras:
“É minha convicção de que não existe disponibilidade neste momento no
sentido de usar o capital político necessário para chegar a acordos. Os
diversos dirigentes expressaram um desejo, mas isso não é suficiente para ser
traduzido em vontades de momento”.

4.5. Organizações Económicas Internacionais

No dia 15 de Novembro realizou-se uma reunião dos Chefes de Governo do
G20 com o intuito de analisar as razões da actual crise mundial e de
encontrar consensos que possam servir de base às negociações a realizar
no início de 2009. Desta reunião saiu uma declaração de que se destacam, em
versão muito resumida, os seguintes princípios comuns para reforma dos
mercados financeiros:
(i)

Reforçar a transparência e a prestação de contas;

(ii)

melhorar a regulação;

(iii)

promover a integridade nos mercados financeiros;

(iv)

reforçar a cooperação internacional;

(v)

reformar as instituições financeiras internacionais.

Para cada um destes princípios, os líderes do G20 estabeleceram tarefas e medidas
a serem desenvolvidas pelos Ministros e especialistas que reunirão em Janeiro de
2009. Salienta-se a revisão de princípios contabilísticos, especialmente os
referentes a instrumentos financeiros complexos; o reforço da solidez dos
mercados de derivados financeiros, de modo a reduzir os seus riscos sistémicos; a
revisão dos mandatos, a governação e as exigências das instituições financeiras
internacionais; o comprometimento com uma economia global aberta e com o
comércio livre; a ajuda aos países em desenvolvimento; o comprometimento com
a economia energética e a protecção climática e, finalmente, a luta contra a
pobreza.
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A

conferência

estabeleceu

planos

de

acção

para

as

reformas

a

realizar

imediatamente (31 de Março de 2009), a curto e a médio prazo.

Em 25 de Novembro, a OCDE divulgou previsões avançadas do seu
Economic Outlook. Nelas mantém as projecções de crescimento para a
área

da

OCDE

e

para

a

zona

do

euro

em

2008,

2009

e

2010

(respectivamente1,4%, -0,4% e 1,5% para OCDE e 1%, -0,6% e 1,2 % para a
zona do euro).
Quanto às previsões de desemprego elas são de 5,9%, 6,9% e 7,2% para a OCDE
e de 7,4%, 8,6% e 9% para a zona do euro, em 2008, 2009 e 2010,
respectivamente. A inflação deverá situar-se em 3,3%, 1,7% e 1,5% para a OCDE
e 3,4%, 1,4% e 1,3% para zona euro, nos três anos referidos.
O comércio internacional é previsto crescer 4,8% em 2008, 1,9% em 2009
e 5% em 2010. Simultaneamente, são previstos agravamentos da balança
corrente e dos défices orçamentais nas duas zonas e nos três anos, com
excepção de uma melhoria ligeira na Balança Corrente da zona do euro de 2009
para 2010.
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ECONOMIA NACIONAL
1. Envolvente Política, Social e Económica

Projecções macroeconómicas

A OCDE prevê um crescimento negativo do PIB de -0,2% para Portugal em
2009. Trata-se da primeira projecção divulgada que aponta para uma diminuição
do PIB para o próximo ano. Com um desvio do produto (relativamente ao seu
potencial) substancial, é esperado que o desemprego aumente e que a queda nos
preços das commodities faça baixar a inflação. A OCDE também prevê que a
situação fiscal se deteriore em 2009 e 2010 devido a redução das receitas
fiscais em consequência daquele agravamento das condições económicas: prevê
um défice orçamental de 2,9% em 2009 e de 3,1% em 2010. Aconselha,
assim,

uma

maior

enquadramento

da

eficiência

do

actividade

sector

privada,

público
de

e

modo

a
a

melhoria

do

melhorar

as

expectativas e a induzir o crescimento económico.

Previsões Económicas para Portugal – Dezembro 2008 – OCDE
2009
(p
Jun)

2006

2007

Consumo Privado

1,9

1,6

1,2

-0,2

1,4

1,6

Consumo Público

-1,4

0,0

-2,2

0,5

0,5

0,5

Formação Bruta Capital Fixo

--0,7

3,1

0,7

-1,2

3,0

3,1

Procura Interna Total

0,7

1,6

0,8

-0,4

1,6

1,7

Exportações de Bens e Serviços

8,7

7,5

2,0

-0,5

4,0

5,3

Importações de Bens e Serviços

5,1

5,6

2,4

-0,9

3,7

4,3

Exportações líquidas *

0,6

0,1

-0,4

0,2

-0,2

0,0

Produto Interno Bruto

1,4

1,9

0,5

-0,2

1,6

1,8

Taxa de inflação (IHPC)

3,0

2,4

2,8

1,3

3,0

2,2

Taxa de Desemprego (% pop. activa)

7,7

8,0

7,6

8,5

7,9

7,9

-10,1

-9,8

-10,9

-10,2

-11,6

-11,6

Balança Corrente (% PIB)

2008 (p) 2009(p)

2008
(p
Jun)

Fonte: Economic Outlook Preleminary Edition 84
* Contribuição para a variação real do PIB

Contas Públicas

Em Novembro, o Primeiro-ministro José Sócrates garantiu, em Bruxelas,
que o défice orçamental de 2008 irá situar-se em 2,2% do PIB (na óptica da
Contabilidade Nacional), como previsto.
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O Conselho de Ministros extraordinário de 13 de Dezembro aprovou uma
Iniciativa para o Investimento e o Emprego (IIE) destinada a minimizar os
efeitos da crise financeira e económica internacional. A IIE, que foi aprovada
um dia depois de o Conselho Europeu ter adoptado medidas do mesmo teor,
representa um investimento de 2180 milhões de euros, ou 1,25% do PIB, dos
quais 0,8% do produto correspondem a financiamento nacional, com impacto no
Orçamento de Estado. Em consonância, o Governo reviu o défice orçamental
de 2009, na óptica da Contabilidade Nacional, de 2,2% para 3% do PIB.

Sistema Fiscal

O Governo definiu o Cadastro Especial de Contribuintes (CEC). A Direcção
dos

Serviços

de

Inspecção

Tributária

irá

proceder

à

análise

e

acompanhamento do comportamento fiscal das entidades que integrarem
o CEC, designadamente, as entidades sob a supervisão do Banco de Portugal, do
Instituto de Seguros de Portugal ou da Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários, as sociedades desportivas que participem há mais de cinco anos
consecutivos no campeonato da I Liga e sociedades abrangidas pelo regime
especial de tributação dos grupos de sociedades.
Poderão também fazer parte do CEC, contribuintes que apresentem elevados
montantes de impostos pagos ou em fase de cobrança executiva, elevados valores
de imposto em situação de pedido de reembolso, situação de crédito de imposto de
elevado valor, sem o respectivo pedido de reembolso, ou cuja situação tributária
revista elevado grau de complexidade.

O Governo aprovou o Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas
do Estado a fornecedores, com vista a garantir os pagamentos a credores
privados das dívidas vencidas dos serviços e organismos da administração directa e
indirecta do Estado, das Regiões Autónomas e dos municípios. Neste âmbito, serão
mobilizados 1200 milhões de euros, correspondentes a dívidas da Administração
Central e 1250 milhões da Administração Local.

O Tribunal Constitucional (TC) considerou ilegal uma das práticas de cobrança de
dívidas recorrentemente usada pelo Fisco. O Acórdão do TC considera que usar
o dinheiro dos reembolsos, a que os contribuintes têm direito, para abater
às respectivas dívidas fiscais, sem que tenham sido esgotados todos os meios
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de defesa, é uma prática ilegal. Entendeu o TC que esta prática viola os
princípios constitucionais da igualdade e do acesso ao direito. Em 2007, em
reembolsos do IVA, a DGCI fez compensações superiores a 50 milhões de
euros.

Segundo dados do Ministério das Finanças, o Fisco ultrapassou o objectivo, de 180
milhões de euros, estabelecido para a cobrança de coimas para 2008. Até
Outubro já haviam entrado nos cofres do Estado 191,7 milhões de euros
em coimas.

O Orçamento do Estado para 2009 foi discutido e aprovado na Assembleia
da República.

No âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2009 na Assembleia da
República o Partido Socialista propôs um agravamento da fiscalidade
automóvel relativamente aos carros usados importados e aos novos automóveis
com motores a gasóleo, os quais passam a pagar mais imposto em 2009.

Política Industrial e Comercial e Investimentos Públicos

De acordo com a primeira edição do Boletim Informativo “Indicadores Conjunturais
de Monitorização” do QREN, reportada a 31 de Outubro de 2008, foram
aprovadas 10 879 candidaturas (cerca de metade do total de candidaturas
apresentadas), a que corresponde um investimento total de 7 220 milhões
de euros, com uma comparticipação de fundos comunitários prevista de 3
662 milhões de euros.
A taxa de compromisso ascende a 17,1%, embora com uma dispersão considerável
ao nível dos diferentes Programas Operacionais (PO).
Em termos de repartição geográfica, a região Norte concentra, em termos
globais, a maior fatia do número de projectos aprovados (45%) e de
investimento (39%).
As duas regiões com uma mais forte especialização na indústria contribuem,
conjuntamente, com 77% das candidaturas aprovadas no âmbito do PO Factores
de Competitividade (região Norte: 45% e região Centro: 32%), que concentra os
sistemas de incentivos às empresas. No entanto, a distribuição regional do
investimento correspondente a estas candidaturas coloca estas regiões numa
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situação

mais

desfavorável,

dado

que

o

Alentejo,

com

apenas

4%

das

candidaturas, absorve 27% do investimento apoiado.
Apesar deste PO ser destinado às regiões de convergência, a região de Lisboa
obteve 5% do investimento apoiado, sob a justificação dos efeitos de difusão (spillover) sobre as restantes regiões.

O Governo aprovou uma Resolução que vem determinar, em termos
definitivos, a sua concordância com o projecto de reconversão da Refinaria
de Matosinhos que, pelo seu mérito e especial interesse para a economia
nacional, foi considerado de excelência e merecedor da classificação como
PIN+.

Foi celebrado um Acordo entre o Banco Europeu de Investimento (BEI) e o
Estado Português, através da Caixa Geral de Depósitos, que estabelece a
participação do BEI no financiamento de um programa de investimentos
de quarenta mil milhões de euros nos próximos dez anos em projectos
infra-estruturantes de grande impacto na economia.

Política Social e Laboral

Terminada a discussão na especialidade, a Assembleia da República aprovou a
revisão do Código do Trabalho, a qual deverá entrar em vigor a 1 de
Janeiro de 2009.
Das novas regras laborais, destaca-se: (i) maior flexibilidade nos horários
de trabalho, designadamente através de horários concentrados: o período
normal de trabalho diário pode ser aumentado até 4 horas. No contrato individual
de trabalho é possível concentrar os horários em quatro dias da semana e, na
contratação colectiva, o período semanal pode concentrar-se em menos dias desde
que sejam asseguradas duas folgas semanais consecutivas. Empresa e trabalhador
podem acordar que, durante certo período, o tempo de trabalho diário possa atingir
10 horas ou diminuir para 6 horas, desde que a média semanal não ultrapasse 40
horas; (ii) no processo de despedimento os erros processuais deixam de
ser relevantes desde que se prove a justa causa do mesmo, e não obrigam à
reintegração do trabalhador, a entidade patronal continua a ter de fundamentar as
causas e a enviar a nota de culpa ao trabalhador, e reduz-se de um ano para dois
meses o prazo para o trabalhador impugnar a decisão de despedimento; (iii) o
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período experimental é alargado de 90 para 180 dias para a generalidade dos
trabalhadores e a renúncia do contrato após 120 dias de vigência fica sujeita a
aviso prévio; (iv) presume-se a existência de contrato de trabalho nas
situações em que o trabalhador esteja integrado na empresa, tenha remuneração
fixa, esteja sujeito a hierarquia ou cumpra um horário de trabalho; (v) alteram-se
as regras da contratação a termo, limitando a três e a seis anos a duração,
respectivamente, dos contratos a termo certo e dos contratos a termo incerto; (vi)
permitem-se contratos de muito curta duração para actividades sazonais e
eventos turísticos; (vii) as entidades empregadoras passam a ter as taxas
contributivas para a Segurança Social agravadas em 3 pontos percentuais
nos contratos a termo, reduzidas em 1 ponto percentual nos contratos sem
termo, e ficam sujeitas ao pagamento de uma parcela de 5 pontos percentuais da
taxa

contributiva

pelos

trabalhadores

abrangidos

pelo

regime

de

trabalho

independente.

Na sequência do Acordo entre Governo e parceiros sociais, celebrado em Dezembro
de 2006, o Conselho de Ministros aprovou a actualização da retribuição
mínima mensal garantida para 450 euros em 2009. Este montante traduz-se
num acréscimo de 24 euros relativamente a 2008, correspondendo a um aumento
de 5,6%.

As negociações entre o Governo e os sindicatos relativamente aos
aumentos salariais da função pública para 2009, não conduziram a
qualquer acordo. Neste âmbito, o secretário de Estado do Orçamento
reafirmou que o aumento de 2,9 por cento está nos limites da capacidade
orçamental do Governo. Pelo lado dos sindicatos, quer a Frente Sindical da
Administração Pública, quer o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado continuam
a reivindicar aumentos de 3,5 por cento, pelo que pedem a realização de reuniões
suplementares com o Governo.
Castilho dos Santos, secretário de Estado da Administração Pública afirmou que o
aumento proposto pelo Governo implica um acréscimo de despesa de 450 milhões
de euros aos quais acrescem 170 milhões de euros referentes à actualização das
pensões.

O secretário de Estado do Emprego, Fernando Medina, declarou que, em 2009, o
Governo gastará mais 33 milhões de euros com os apoios à contratação de
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jovens e desempregados. Estes apoios à contratação custam 150 milhões de euros
ao Governo.

De acordo com um relatório do Fundo das Nações Unidas para a População
a imigração será insuficiente para travar a queda da população em Portugal que,
até 2050, deverá perder mais de meio milhão de habitantes. Segundo este
relatório o nosso País terá menos 700 mil habitantes, passando dos actuais 10,7
milhões para 10 milhões.

Sistema Monetário e Financeiro

De acordo com um estudo da consultora A.T. Kearney, a banca portuguesa
vai ser obrigada a reforçar o seu capital em 2,5 mil milhões de euros para
conseguir cumprir as novas exigências do Banco de Portugal, que obrigam
a um rácio de solvabilidade Tier I de 8%, até Setembro de 2009. A
necessidade de gerar liquidez e cumprir o novo rácio irá requerer não só a
realização de aumentos de capital, mas também a alienação de activos não
estratégicos, como participações financeiras, unidades de negócio não bancário,
créditos vencidos e activos imobiliários. O estudo apontou ainda para a
duplicação do crédito malparado até final de 2009 (para cerca de 3% da
carteira de crédito) e a redução da rentabilidade dos capitais próprios de
níveis superiores a 15% para próximo de 6 a 7%.

O Governador do Banco de Portugal, Vítor Constâncio, explicou no
Parlamento as irregularidades no BPN que levaram à nacionalização do
banco, e considerou não ter havido falha na supervisão, recusando, por isso,
a sua demissão, como foi solicitado por alguns deputados.

Foi aprovado um diploma que aprova medidas de reforço dos deveres de
informação e transparência no âmbito da actividade financeira e dos
poderes

de

coordenação

do

Conselho

Nacional

de

Supervisores

Financeiros.
Assim, no âmbito do reforço dos deveres de informação prevê-se: i) a obrigação
das instituições financeiras prestarem regularmente às autoridades de supervisão
informação relativa ao nível de exposição e controlo de riscos e à avaliação de
activos; ii) a obrigação de comunicação às autoridades de supervisão das
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participações e interesses detidos ou geridos por instituições financeiras e
sociedades abertas em sociedades com sede em Estado que não seja membro da
União Europeia; iii) a imposição de regras sobre política de remuneração dos
membros dos órgãos de administração e fiscalização.
Estabelece-se como regime transitório que, até 31 de Dezembro de 2011, o limite
de garantia previsto no Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades
Financeiras passa de vinte e cinco mil euros para cem mil euros.

No início de Dezembro, o Banco de Portugal divulgou um plano de
recuperação e saneamento para o banco BPP, em sérias dificuldades
financeiras (agravadas pelo início de uma corrida aos depósitos), depois do
Governo ter recusado usar a garantia pessoal extraordinária do Estado para um
empréstimo de 750 milhões de euros, em virtude do banco não conceder crédito a
particulares e empresas (trata-se de um banco de investimento), e de terem
falhado as negociações para a sua compra. Considerando os riscos de contágio
ao sistema financeiro, foi possível obter a concordância de outras
instituições de crédito para prestar apoio financeiro ao BPP e obter uma
garantia do Estado, com contra-garantia de activos da instituição. Assim,
para além da designação de uma Administração provisória, foi estabelecido um
consórcio de seis instituições de crédito para emprestar 450 milhões de euros ao
BPP, com maturidade de 6 meses renováveis, de modo a que o banco possa
cumprir as responsabilidades perante depositantes e demais credores. O Estado
concede às seis instituições de crédito uma garantia no quadro da Lei nº 112/97, de
16 de Setembro, tendo como contra-garantia o penhor de activos do balanço do
BPP no montante de cerca de 672 milhões de euros.
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2. Economia Monetária e Financeira
2.1. Taxas de Juro
TAXAS

Euribor

Obrigações do Tesouro

6 meses

12 meses

5 anos

10 anos

07: III

4,759

4,726

4,27

4,56

07: IV

4,707

4,745

4,23

4,53

08: I

4,725

4,725

4,01

4,42

08: II

5,130

5,390

4,92

5,08

08: III

5,377

5,495

4,30

4,72

Setembro 08

5,377

5,495

4,30

4,72

Outubro 08

5,377

5,495

4,30

4,72

Novembro 08

3,897

3,951

3,79

4,03

7 Novembro 08

4,544

4,596

3,83

4,48

14 Novembro 08

4,292

4,355

3,84

4,38

21 Novembro 08

4,065

4,123

3,78

4,12

28 Novembro 08
3,897
3,951
3,79
4,03
Fonte: Banco de Portugal e Reuters; valores em percentagem; taxas anualizadas a 360 dias.
Nota: Valores de final de semana/mês/trimestre; os valores para as Obrigações do Tesouro
referem-se às yields do mercado secundário.

As taxas de juro do mercado monetário voltaram a reduzir-se de forma
muito significativa no mês de Novembro (atingindo mínimos de quase dois
anos), face a uma nova descida das taxas de juro directoras do BCE, e à
perspectiva de novos cortes para apoiar a actividade económica. A redução foi
superior nas maturidades mais longas (91,4 p.b. na Eurbor a 12 meses, face a
86 p.b. no prazo de um mês), o que se traduziu numa menor inclinação da
curva de rendimentos, cada vez mais próxima da horizontal a partir dos três
meses. No caso da Euribor a 6 meses, o valor fixou-se em 3,897% no final de
Novembro, representando um decréscimo de 90,7 p.b. em comparação de final de
mês. Os problemas de liquidez no mercado monetário continuaram a
impedir uma maior aproximação das taxas Euribor à taxa das operações
principais de refinanciamento (em 3,25%, desde o início de Novembro).

No mercado secundário de dívida pública nacional, as taxas de juro
implícitas acompanharam a descida verificada no exterior, a reflectir a
conjuntura recessiva. A yield a cinco anos reduziu-se 14 p.b. em comparação de
final de mês, para 3,79%, mas chegou a recuar até 3,75%, que constitui um
mínimo de oito meses. Na maturidade dos dez anos, a descida foi bastante
superior, conduzindo a yield ao nível mais baixo desde Dezembro de 2006
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(4,03%, menos 74 p.b. em comparação de final de mês). Este comportamento
traduziu-se numa menor inclinação da curva de rendimentos.

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 Novembro)
Sexta, 7

Seg, 10

Sexta, 14

Seg, 17

Sexta, 21

Seg, 24

Sexta, 28

6.574,14
6.668,80
31-12-92= 3000

Seg, 3

6.690,99

6.573,01

6.478,38

5.852,15

6.108,62

6.300,41

O principal índice accionista nacional de referência recuou pelo terceiro
mês consecutivo em Novembro, embora a um ritmo bastante mais
atenuado, acompanhando o andamento no exterior. Depois da queda de mais
de 20% em Outubro, o PSI-20 registou uma descida mensal de apenas 0,9% (que
alargou para 51,6% a perda acumulada no ano), mantendo-se nos níveis mais
baixos desde 2003.
O valor transaccionado na bolsa portuguesa diminuiu de forma mais
acentuada em Novembro (35,5% em variação mensal e 70,5% em comparação
homóloga), reflectindo o afastamento dos investidores.

Dentro da carteira do PSI-20, apenas quatro títulos registaram uma
valorização em Novembro, tendo-se destacado as subidas próximas de
20% na EDP e na EDP Renováveis, ambas a beneficiar com a perspectiva
de uma mudança na política ambiental e energética nos EUA (a que se
juntou a divulgação de resultados acima do esperado, no caso da EDP). Os outros
dois títulos com variação mensal positiva foram a PT (com um ganho de 12,8%, na
sequência de resultados favoráveis) e a Cimpor (1,1%). Entre as descidas, realce
para as quebras de 22,9% do BES (bastante acima das perdas de 10,7% no BPI
e de 12,5% no BCP), a reflectir recomendações de venda, e de 22% na
Sonae Indústria, que revelou uma deterioração das contas.

3. Economia Real
3.1. Actividade Económica Global

As contas nacionais referentes ao trimestre terminado em Setembro registaram
uma taxa de variação do PIB de -0,1% relativamente ao segundo trimestre e uma
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desaceleração do PIB, em termos homólogos, em 0,1 p.p. do segundo para
o terceiro trimestre.

07:I

07:II

07:III

07:IV

08:I

08:II

08:III

Consumo Final

0,9

1,3

1,2

1,5

1,7

0,8

1,7

FBC Total

-2,1

0,8

5,1

8,9

3,7

3,2

-1,4

Procura Interna

0,3

1,2

2,0

3,0

2.1

1,3

1,1

Exportações

10,1

8,2

6,3

5,4

3,9

1,8

0,7

Importações

3,6

5,1

6,1

7,5

6,3

3,0

1,8

PIB pm

2,1

1,9

1,8

1,9

0,9

0,7

0,6

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

Os principais agregados responsáveis por esta desaceleração foram o
investimento (de 3,2% no segundo trimestre para -1,4% no terceiro trimestre
em tvh) e as exportações (de 1,6% para 0,7% respectivamente).
Estas variações reflectem o agravamento da crise internacional e encontram-se em
linha com as previsões referidas em números anteriores deste relatório. Ocorreu,
igualmente, uma desaceleração das importações (de 3 para 1,8%), acompanhando
o comportamento da procura interna e das exportações.
Contrariando

esta

tendência,

o

consumo

das

famílias

acelerou,

principalmente na despesa na aquisição de bens duradouros, facto que não
será estranho a um adiamento das aquisições do segundo para o terceiro trimestre
dada a baixa da taxa do IVA ocorrida em Julho.
No caso do investimento, a principal razão da evolução negativa verificada
parece ter sido o comportamento da FBCF em construção, que diminui entre
os dois trimestres cerca de -4,6 %. Pelo contrário, a FBCF em máquinas e
equipamentos acelerou para 5,9%, mais 0,6 p.p. do que no trimestre anterior.
Por ramos de actividade, registaram-se quedas no VAB, em termos
homólogos, superiores às registadas no segundo trimestre, na construção
(-4,2%) e na indústria (-1,3%). O ramo de outros serviços desacelerou para
0,6%. O comércio, restaurantes e hotéis e as actividades financeiras
melhoraram ligeiramente a sua taxa de crescimento (para 1,0% e 3,1%,
respectivamente).
Em consequência deste comportamento, o emprego terá caído, do segundo
para o terceiro trimestre cerca de 0,2 %, em valores corrigidos da
sazonalidade.
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O indicador de clima económico do INE – síntese da informação de carácter
qualitativo relacionada com as principais actividades económicas – reforçou
novamente a sua tendência descendente verificada nos quatro meses
anteriores, atingindo o seu valor mínimo desde Junho de 1986.
Ao contrário do sucedido em Outubro, os índices de confiança do comércio
e dos consumidores tiveram todos tendência negativa.
O indicador de confiança da indústria transformadora agravou-se de forma
significativa em Novembro, atingindo o seu mínimo desde Setembro de 1993,
principalmente devido ao saldo das opiniões acerca da evolução da procura global e
das perspectivas de produção, ambos com quedas expressivas. Esta evolução é
principalmente resultado da tendência muito negativa do saldo de opiniões tanto
sobre a sobre a procura externa como sobre a procura interna.

Em Novembro, o indicador de confiança do comércio diminuiu, mantendo a
tendência descendente iniciada em Abril e atingindo o seu mínimo desde Janeiro de
1989. Este resultado é principalmente decorrente da queda das opiniões sobre as
perspectivas da actividade.
O indicador de confiança dos consumidores, que tinha recuperado em Agosto,
Setembro e Outubro, experimentou um agravamento com significativa intensidade
em Novembro, especialmente devido às perspectivas acerca do desemprego e da
evolução económica do país em geral.

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 um continuado
abrandamento deste agregado.
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3.2.1. Consumo
Fonte
Indic. Confiança dos Consumidores

(1)

Venda de automóveis não comerciais
Importações de bens de consumo

Crédito ao consumo

(4)

-42,93 -44,85

BdP

12,69

INE

2,96

(1)

Volume de negócios do comércio a retalho

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

INE

(2)

Procura interna de bens de consumo

08:I

INE
(3)

-43,0

-47,22

3,18

0,9

1,62

3,7

-19,33 -30,33

INE

2,20

-0,10

BdP

12,27

12,33

1,0

-45,28

-43,0

-42

-48

-4,44

4,8

6,4

-6,4

-3,5

5,8

-0,8

9,5

-32,00

-32,33

-29,7

-28,0

2,00

1,1

-0,4

-0,8

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 1,4% em Outubro de 2008, continuando o comportamento
positivo verificado em Setembro de 2008. No mês de Novembro, a venda de
automóveis não comerciais continuou a tendência decrescente dos meses finais do
segundo semestre e manteve-se em valores claramente abaixo da média do último
ano mas menos negativos do que em Outubro.

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 Outubro de 2008, o volume de
negócios do comércio a retalho baixou -0,8% em termos homólogos A
despesa em bens não alimentares continuou a inversão da evolução positiva dos
meses anteriores a Setembro, passando para uma tvh de -4,7% Por outro lado, a
componente de bens alimentares, bebidas e tabaco cresceu em Outubro em
variação homóloga de 4%, na mesma linha da evolução de meses anteriores,
interrompida em Setembro (valor corrigido pelo INE). No entanto, a conjugação
dos dois movimentos foi desfavorável, reflectindo-se no decréscimo referido. Em
Outubro, o volume de negócios nos serviços registou uma taxa de variação
homóloga nominal de -1,7 % quando em Setembro se situara em +2,7%.
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3.2.2. Investimento
Fonte 08:I 08:II 08:III Jul-08
Indicador de FBCF

INE

Vendas de veículos comerciais

BdP
(1)

2,47

-1,4

-

-

17,81 32,25

Ago 08

Set 08 Out 08 Nov 08

-4,0

-3,2

-5,2

-4,0

6,4

24,1

-4,1

-1,8

8,3

-9,2

5,1

11,6

-5,5

-4,3

-6,4

-9,3

-9,1

INE

5,92

Índice produção bens de investimento

INE

-2,35 -2,85

Vendas de cimento

BdP

-7,93

0,83

-3,4

3,4

-15,1

0,1

-9,7

Índice de Produção na Construção

BdP

-4,87 -3,96

-1,7

-0,9

-6,7

2,4

-0,2

Crédito para compra de habitação (2)

INE

8,17

6,7

6,2

5,7

12,2

12,4

12,0

-1,7

3,9

Importações bens de investimento

Crédito às sociedades não financeiras

(2)

Valor de obras públicas adjudicadas (3)

BdP
BdP

1,77

7,30

12,77 12,47
27,22

-

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.

Após alguns indícios positivos em Setembro, os dados mais recentes
disponíveis confirmam a deterioração da evolução do investimento de que
havia já sinais no mês passado.
O indicador de vendas de veículos comerciais apresenta em Novembro uma nova
quebra, bastante mais acentuada do que nos dois meses anteriores. O índice de
produção na construção teve uma evolução negativa no cômputo do
terceiro trimestre (-1,7%) e em Novembro teve uma evolução negativa de 0,2 % (em termos homólogos, médias corrigidas de três meses a evolução foi de 1,6%). O índice de produção de bens de investimento teve uma evolução
negativa em variação homóloga, agravando a sua descida em Outubro.

O inquérito do BdP aos bancos sobre o mercado de crédito, realizado em
Outubro,

dá

conta

de

um

aperto

dos

critérios

de

aprovação

dos

empréstimos ao sector privado, traduzido em spreads mais elevados e num
aumento de restritividade das restantes condições contratuais. Para o quarto
trimestre de 2008, os bancos inquiridos perspectivam continuar a aumentar
a exigência dos critérios de aprovação de empréstimos, o que não deixará de
ter reflexos negativos no investimento e, de uma forma geral, na actividade
económica.
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3.3. Comércio Internacional
Resultados Globais
Jul 07-Set 07

Jul 08-Set 08

∆ 08/07

8 997.0

9 423.3

4.7%

Total
Saída (Fob)
Entrada (Cif)

13 866.8

15 199.8

9.6%

Saldo

-4 869.8

-5 776.4

-18,1

Taxa de Cobertura

64.9%

62.0%

-

União Europeia a 27
6 783.6

6 737.9

-0.7%

Chegada

Expedição

10 303.0

10 813.7

5.0%

Saldo

-3 519.3

-4 075.7

-15,8%

Taxa de Cobertura

65.8%

62.3%

-

2 213.3

2 685.4

21.3%

Países Terceiros
Exportação
Importação

3 563.8

4 386.1

23.1%

Saldo

-1 350.5

-1 700.7

-26,0

Taxa de Cobertura

62.1%

61.2%

-

(em milhões de euros)
Fonte: INE

Entre Julho e Setembro do presente ano, o défice comercial de Portugal
fixou-se em cerca de 5.776 milhões de euros, um montante que representa
um intenso agravamento face ao mesmo período do ano anterior (18,6%),
mas uma melhoria relativamente ao período anterior de Junho a Agosto (em que o
agravamento foi de 21%). No período em análise as saídas registaram um
aumento

muito

inferior

aos

das

entradas

originando,

deste

modo,

numa

deterioração da taxa de cobertura de 2,9% face ao período homólogo do ano
passado, para 62,0%.
Realce-se ainda o aumento de 16,7% nas saídas de bens alimentares e a
diminuição, em termos homólogos, das saídas de outros bens de consumo (4,9%). Todas as outras categorias registaram crescimento nas saídas.
As saídas de combustíveis e lubrificantes cresceram 31,9 %, enquanto que as
entradas cresceram 44,0%. Como consequência desta evolução, o défice
comercial de bens energéticos ultrapassou os 2.291 milhões de euros
(mais 47,5% que no período homólogo de 2007), mas melhorou ligeiramente
com relação ao período anterior, reflectindo já a evolução favorável dos
preços.
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É importante também realçar a continuação do reforço da importância dos países
terceiros à União Europeia, fortalecendo o seu peso no comércio externo
português.
O INE divulgou, igualmente, informações quanto à composição das saídas
(exportações) portuguesas no ano de 2007, no que diz respeito aos
produtos de alta tecnologia. Estes representaram nesse ano 6,9% do total
de saídas (menos 0,2 p.p. que em 2006) com 71,5% destas exportações
destinadas a países extracomunitários. No período de Janeiro a Setembro de
2008 esta parcela do comércio extracomunitário viu reduzido o seu peso nas
exportações para países terceiros para 17,6% do total contra 21,6% em igual
período de 2007. Assim o peso dos bens de alta tecnologia nas saídas totais
baixou, no período de Janeiro a Setembro, para 6,3% do total. Os principais
países destinatários destas exportações foram Singapura e Malásia,
levando a supor que este tipo de comércio internacional se pode qualificar
na categoria de comércio intra-indústria.
3.4. Conjuntura na Indústria
Em Outubro registou-se uma atenuação da perda homóloga da produção
industrial (para 2,9%, menos 0,8 p.p. que no mês anterior), o que não impediu
um novo agravamento em variação média anual (de 1,8% para 2,3%). A
dinâmica do índice geral foi semelhante à da indústria transformadora, que
passou a exibir uma quebra de 3,9% em termos homólogos e de 1% em média de
12 meses. No ramo de electricidade, gás e água, o crescimento homólogo
aumentou para 6,1%, permitindo uma atenuação da descida em média anual, que
permaneceu, ainda assim, bastante elevada (12,7%).
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ÍNDICES DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
(Variação homóloga, %)
10

INDÚSTRIA
TRANSFORMADORA

8
6
4
2
0
-2
-4

INDÚSTRIA GERAL

-6
-8

Out-08

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

-10

De acordo com a desagregação por agrupamentos, a redução das quebras
homólogas de produção nas indústrias de bens de consumo e da energia
(para 2,6% e 1,2%, respectivamente) mais do que compensou o agravamento
no resto da indústria. As indústrias de bens de investimento viram a sua perda
alargada de 6,1% para 8,6%, enquanto o agrupamento de bens intermédios
registou uma descida de 2,2% (mais 0,2 p.p.), mantendo-se o único com uma
variação média anual positiva, ainda que em desaceleração (tvm 12m de 1%, face
a 1,9% em Setembro).

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

-2,6

08: III

Ago-08

Set-08

-3,7

Out-08
TVH

TVM 12m

-2,9

-2,3

-1,5

-0,5

0,9

7,1

5,0

6,3

-4,1

4,4

-1,4

-1,2

0,7

-4,7

-3,9

-1,0

-12,4

-4,7

-9,3

3,0

6,1

-12,7

Por grandes agrupamentos:
Bens de Consumo

-1,3

1,7

-4,7

-1,6

-0,7

1,1

-4,7

-2,6

-2,2

Bens Intermédios

6,1

6,3

2,6

-1,0

0,5

2,2

-2,0

-2,2

1,0

Bens de Capital

-0,2

0,1

-2,2

-3,0

-5,6

-5,6

-6,1

-8,6

-3,7

Energia

-5,3

-18,9

-15,1

-9,6

-6,4

-8,2

-5,4

-1,2

-11,9

Fonte: INE ; Corrigido dos dias úteis; Base: 2000=100
Taxas de variação percentual homóloga (tvh), excepto na última coluna (taxa de variação média de 12 meses – tvm
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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 Outubro), de máquinas e equipamento (-1,6%), de produtos
petrolíferos (-8,1%), do mobiliário (-1,7%), de madeira e cortiça (-8,6%), de
material de transporte (-9%), alimentares (-1,6%), de vestuário (-4,8%), de
minerais não metálicos (-3%), metalúrgicas de base (-2,2%), têxteis (-5,9%) e do
tabaco (6,9%); a quebra de produção nas indústrias de pasta e papel (tvm 12m de
-1,2%, após 1,2% em Setembro) e de borracha e plásticos (-2,2%, face a 0,2% no
mês anterior);
(ii) o abrandamento da produção nas indústrias de equipamento eléctrico e óptico
(de uma tvm 12m de 10,6%, em Setembro, para 10,2% em Outubro) e de
produtos metálicos (de 4,6% para 3,7%).

Quanto a comportamentos positivos, salienta-se:
(i) a aceleração da produção nas indústrias de reciclagem (de uma tvm 12m de
13%, em Setembro, para 13,3% em Outubro);
(ii) a manutenção de um andamento positivo da produção nas indústrias de
produtos químicos (tvm 12m de 2,7% em Outubro).
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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

Já em Novembro, o inquérito à Indústria Transformadora apontou para
uma deterioração pronunciada da produção no ramo, com as apreciações
sobre a produção corrente e a carteira de encomendas (interna e externa) a
recuarem de forma acentuada, atingindo os mínimos desde o início das
respectivas séries, em 1994. A deterioração das perspectivas reflectiu-se
numa redução súbita (e voluntária) dos stocks de produtos acabados, que
se vinham a acumular nos últimos meses, tendo em conta a evolução das
opiniões dos industriais.
A informação desagregada por tipo de bens produzidos mostrou uma
evolução desfavorável das avaliações da produção e da procura (externa e
interna) em todas as indústrias. Já no que se refere às opiniões sobre os stocks,
apenas as indústrias de bens de equipamento contrariaram a tendência de descida.

No índice de volume de negócios, os dados de Outubro mostraram a
primeira quebra homóloga em sete meses (tvh de -3,5%, após 8,7% no mês
precedente, em termos nominais), que se revelou um pouco mais acentuada
no mercado externo (tvh de -4,2%, face a -3,1% no doméstico). Em
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consonância, o índice geral de vendas registou um abrandamento significativo em
média anual (1,2 p.p., para 4,6%).
O andamento homólogo das vendas piorou em todos os agrupamentos
industriais no mês de Outubro, sendo que apenas as indústrias de bens de
consumo mantiveram uma variação positiva (tvh de 1,1%, após 11,6% no
mês anterior). A evolução foi particularmente desfavorável nos bens de
investimento, com uma quebra de 8,2% (em claro contraste com a progressão
de 11,9% em Setembro), a que se seguiram os recuos de 6,5% na energia e de
4,7% nos bens intermédios. A taxa de variação média anual das vendas reduziu-se
em todos os agrupamentos, permanecendo mais elevada nas indústrias de energia
(19,9%).
Em termos de informação avançada, os dados do inquérito à Indústria
Transformadora de Novembro reforçaram o pessimismo dos industriais
relativamente à evolução próxima da produção e dos preços, apontando
para uma evolução mais negativa das vendas. As apreciações sobre a
produção e os preços previstos reforçaram a tendência de descida e atingiram os
níveis mais baixos desde 1994, altura em que se iniciaram os registos.

ÍNDICE DE EMPREGO INDUSTRIAL
(Variação homóloga, %)
1

0,5

0

-0,5

-1

-1,5

-2

-2,5

Em Outubro verificou-se um reforço mais acentuado da quebra de
emprego na indústria, em termos homólogos (0,4 p.p., para 1,7%). Em média
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anual, a perda estabilizou em 0,8% (o valor mais baixo em seis anos), travando a
tendência de desagravamento que se vinha a observar. No confronto entre os
índices de emprego e horas trabalhadas, registou-se um crescimento
ligeiramente mais forte da ocupação laboral em variação média de 12 meses.

3.5. Preços

07:II 07: III 07: IV 08: I 08:II Ago-08 Set-08 Out 08
IPC Total

2,5

2,2

2,7

3,0

2,9

3,0

3,1

Nov 08

tvm 12m

1,4

2,8

2,3

IPC Bens

2,3

1,7

2,5

2,6

2,9

3,1

3,3

2,0

-

IPC Serviços

3,1

3,0

3,0

3,5

2,8

2,9

-3,0

3,2

-

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 1,4%, significativamente inferior ao valor registado
em Outubro e o valor mais baixo da zona do euro, a par da Alemanha. A variação
mensal situou-se em -0,6%, sendo a segunda variação negativa dos preços ao
consumidor nos últimos meses. A inflação média dos últimos doze meses
baixou para 2,8%. O IPC encontra-se, agora, claramente abaixo da evolução dos
preços na zona euro (cerca de 0,7 p.p.)
A tvh do IPC foi inferior em 0,8 p.p. ao indicador da inflação subjacente
(medido pelo índice total excepto produtos alimentares não transformados e
industriais energéticos), que teve uma variação homóloga de 2,2% A inflação no
mês de Novembro apresentou diferentes evoluções das suas componentes. O recuo
da inflação deveu-se essencialmente ao abaixamento dos preços do material de
transporte (-2,5 %. em Novembro), lazer e cultura (-1,2 %.). De salientar,
também, a evolução dos preços dos produtos energéticos que em termos
homólogos baixaram 3,4% e no mês baixaram 5,1%.

O

indicador

de

competitividade-custo

para

a

economia

portuguesa

(calculado com base nos custos laborais por unidade produzida) avançou perto
de 0,96% durante o segundo trimestre de 2008, voltando a reforçar o seu
ritmo de crescimento após a subida de 0,74% no primeiro trimestre do ano.
De acordo com os dados da Comissão Europeia, em termos homólogos, o
mesmo indicador acelerou pelo terceiro trimestre consecutivo, passando de
uma taxa de crescimento de 1,1%, no trimestre anterior, para 2,1%, o que

Associação Empresarial de Portugal

42

Relatório Mensal de Economia

aponta para um ritmo superior de perda de competitividade da economia
nacional, neste período.
Esta evolução resulta unicamente da evolução da taxa de câmbio, já que
os

custos

laborais

unitários

relativos

continuam

a

apresentar

o

desempenho favorável verificado nos últimos dois anos. Com efeito, no
segundo trimestre de 2008, os custos laborais unitários relativos recuaram 0,9%,
enquanto que no ano de 2007 terão recuado perto de 1,6%. Por outro lado, no
segundo trimestre de 2008, a componente cambial demonstrou uma evolução mais
desfavorável do que em 2007. O desempenho positivo dos custos laborais unitários
não foi, assim, suficiente para compensar a continuação do movimento de
apreciação do euro face às principais divisas internacionais.

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

115,00

115,00

110,00

INDICADOR DE
COMPETITIVIDADE-CUSTO
(esc. esq.)

CLU RELATIVOS (esc. dir.)
110,00

105,00

2 Trim 08

1 Trim 08

4 Trim 07

3 Trim 07

2 Trim 07

1 Trim 07

4 Trim 06

3 Trim 06

2 Trim 06

1 Trim 06

4 Trim 05

3 Trim 05

2 Trim 05

1 Trim 05

4 Trim 04

3 Trim 04

2 Trim 04

1 Trim 04

4 Trim 03

3 Trim 03

2 Trim 03

1 Trim 03

4 Trim 02

3 Trim 02

2 Trim 02

1 Trim 02

4 Trim 01

3 Trim 01

2 Trim 01

95,00

1 Trim 01

90,00
4 Trim 00

100,00

3 Trim 00

95,00

2 Trim 00

105,00

1 Trim 00

100,00

Nota: um aumento (descida) do índice significa uma apreciação (depreciação) real e, consequentemente, uma perda (ganho) de
competitividade-custo.

O indicador de competitividade-custo é elaborado pela Comissão Europeia e incorpora os custos
laborais unitários relativos de Portugal (total da economia) calculados face aos vinte e três principais
parceiros comerciais (restantes países da UE15 mais os EUA, Canadá, Japão, Suíça, Noruega,
Austrália, Nova Zelândia, México e Turquia).
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3.6. Conjuntura de Pagamentos com o Exterior
2005
Balança Corrente
Mercadorias

Jan-Set 07

Jan-Set 08

∆

-14.139 -15.680 -15.513

2006

-10.569

-14.108

33,5%

-16.362

-12.242

-15.240

24,5%

-16.665

2007
-17.491

Serviços

3.843

4.804

6.720

5.090

5.344

5,0%

Rendimentos

-3.894

-6.340

-7.376

-5.381

-6.149

14,3%

Transferências Correntes

2.274

2.521

2.634

1.963

1.937

-1,3%

Balança de Capital

1.721

1.219

2.061

1.339

1.997

49,1%

Balança Financeira

13.062

13.313

14.684

11.587

13.077

12,9%

1.463

3.455

-427

555

1.142

105,8%

De Portugal no exterior

-1.697

-5.557

-4.542

-3.141

-1.641

-47,8%

Do exterior em Portugal

3.160

9.011

4.115

3.696

2.783

-24,7%

Investimento Directo

Investimento de Carteira

-1.191

2.600

9.405

8.252

13.482

63,4%

-15.975

-7.866

-8.871

-5.481

-4.185

-23,6%

Passivos

14.784

10.466

18.276

13.732

17.667

28,7%

Outro Investimento

11.524

5.559

4.313

1.385

-1.515

-209,4%

-845

-13.663

-11.768

-13.602

-4.153

-69,5%

12.369

19.221

16.081

14.987

2.637

-82,4%

Activos

Activos
Passivos
Derivados Financeiros

-164

-220

681

646

103

-84,1%

Activos de Reserva

1.431

1.919

713

749

-135

-118,0%

-2.358

-965

-59,1%

Erros e Omissões
-644
1.149
-1.232
dados provisórios expressos em milhões de euros (m.e.)
Fonte: Banco de Portugal

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

Segundo informação provisória do Banco de Portugal, a Balança Corrente
registou um défice de 14108 m.e. até ao terceiro trimestre, traduzindo um
agravamento de 33,5% em termos homólogos, sobretudo em resultado da
evolução negativa da balança de mercadorias (subida do saldo deficitário em
2998 m.e.). Para a deterioração do saldo corrente contribuiu ainda o
aumento do défice da balança de rendimentos (em 768 m.e.), que
suplantou a melhoria verificada na componente de serviços (reforço do
excedente em 254 m.e.). O saldo líquido positivo das transferências correntes
permaneceu praticamente inalterado.

No que se refere à Balança de Capital, os dados evidenciaram uma subida
homóloga de quase 50% no saldo excedentário, para próximo de 2000 m.e..
Esta evolução reflecte, em grande medida, o comportamento das entradas
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líquidas de fundos comunitários. Em agregado, as balanças de capital e
corrente apresentaram um saldo negativo de 12111 m.e., que traduziu um
agravamento de 31,2% em comparação homóloga.

Em face da maior necessidade de financiamento da economia, o saldo
positivo da Balança Financeira alargou-se para 13077 m.e. de Janeiro a
Setembro (correspondendo a um crescimento homólogo de 12,9%), com origem
nas componentes de investimento directo e, sobretudo, de carteira (reforço
dos excedentes em 5230 e 587 m.e., respectivamente). A subida do investimento
de carteira traduziu quer o aumento dos passivos, quer a redução dos activos,
enquanto o investimento directo líquido aumentou em resultado do recuo mais
forte das saídas do que das entradas de capital. A melhoria das duas rubricas
permitiu contrariar a diminuição do saldo nas restantes componentes, com
destaque para a quebra do “outro investimento” (de 1385 m.e. para -1515 m.e.),
onde a redução dos activos foi superior à dos passivos.
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BPI - Perspectivas económicas para 2009

Os vários organismos internacionais, aquando da publicação das projecções
económicas para 2009, foram unânimes em antecipar contracção da actividade
económica nas economias desenvolvidas e forte abrandamento das economias
emergentes e em desenvolvimento. Quando a crise financeira eclodiu em 2007,
acreditava-se que o impacto na actividade económica se circunscreveria aos EUA,
deixando a Europa e os países emergentes incólumes. As economias em
desenvolvimento seriam capazes de manter ritmos de crescimento elevado,
assegurando uma saudável expansão económica global. O acréscimo da procura
interna na Europa, Ásia, América Latina e países produtores de petróleo seria
suficiente para compensar a retracção do consumo privado e investimento nos
EUA.

Projecções do Fundo Monetário Internacional
publicadas em
Nov 2008
Economia mundial
Economias avançadas
EUA
UEM
Alemanha
França
Itália
Espanha
Reino Unido
Japão
Economias emergentes e em desenvolvimento
África subsariana
Rússia
China
Índia
Médio Oriente
Brasil

2008
3.7
1.4
1.4
1.2
1.7
0.8
-0.2
1.4
0.8
0.5

2009
2.2
-0.3
-0.7
-0.5
-0.8
-0.5
-0.6
-0.7
-1.3
-0.2

2008
3.9
1.5
1.5
1.3
1.9
0.9
-0.1
1.4
1.0
0.7

Out 2008
2009
3.0
0.5
0.1
0.2
0.0
0.1
-0.2
-0.2
-0.1
0.5

6.6
5.5
6.8
9.7
7.8
6.1
5.2

5.1
5.1
3.5
8.5
6.3
5.3
3.0

6.9
6.1
7.0
9.8
7.9
6.4
5.2

6.1
6.4
5.5
9.3
6.9
5.9
3.5

Fonte: FMI.

Os indicadores económicos mais recentes apontam para que os EUA se encontram
em recessão desde o início de 2008 e as principais economias europeias, com
destaque para a Alemanha, já registam dois trimestres consecutivos de contracção
do produto, o que sinaliza um período recessivo. Simultaneamente, surge evidência
que a produção industrial e a actividade exportadora está em declínio em todo o
mundo, afectando particularmente os países emergentes. Efectivamente, para
2009, o Banco Mundial prevê a primeira redução do comércio internacional nos
últimos dez anos. A alteração das expectativas relativas às economias em
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desenvolvimento decorre de forte contenção da procura nos países de destino das
suas exportações; da queda acelerada dos preços internacionais de algumas das
suas principais exportações: petróleo, matérias-primas, consumos industriais; e da
incapacidade da procura interna compensar a envolvente externa adversa.

O ambiente macroeconómico para 2009 é exigente não só pelo pessimismo que
perpassa pelas projecções como também pela elevada incerteza de que enferma.
De forma pouco habitual, o Fundo Monetário Internacional (FMI), a Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), a Comissão Europeia
(CE), o Banco Mundial (BM), entre outros, têm vindo a proceder a revisões
drásticas e muito frequentes das suas projecções para o próximo ano, reforçando
sistematicamente o potencial de deterioração que encerram. Assim, segundo as
últimas projecções do FMI avançadas em Novembro, a economia mundial deverá
crescer cerca de 2.2% em 2009 depois de se ter expandido 3.7% em 2008, com
destaque para as economias desenvolvidas que deverão apresentar retracção do
produto (-0.3%).

Vão emergindo receios de que, nos EUA e espaço euro, a actividade económica
possa soçobrar, suscitando a possibilidade de ocorrência da pior crise económica
depois de 1940. Associado ao espectro de recessão, têm surgido temores de
deflação. Nos últimos meses, sobretudo após Agosto, os indicadores de inflação
têm vindo a registar forte desaceleração. Na área do euro, a inflação deslizou de
4.0% em Julho para 2.1% em Novembro, empurrada pela impressionante queda
dos preços de produtos energéticos e alimentares. Dado o andamento recente dos
preços internacionais destes produtos, é possível que a inflação possa atingir níveis
negativos,

pontualmente.

Da

mesma

forma

que

a

inflação

acelerou

dramaticamente no primeiro semestre de 2008 impelida pela subida inexorável do
preço do petróleo e outros, presentemente assiste-se à correcção do movimento
ascendente de forma igualmente drástica e violenta. Assim, é possível que nos EUA
se venham a registar variações de preços homólogas negativas na segunda metade
do ano, enquanto na Europa, as variações mínimas deverão quebrar a fasquia de
1%.

Os receios de queda contínua e generalizada dos preços: deflação, concretamente
nos EUA, começam a condicionar a orientação da política económica. O risco de
deflação afigura-se restrito, na medida em que a inflação subjacente, excluindo os
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preços da energia e bens alimentares, se mantém na vizinhança de 2%. Contudo,
a possibilidade de deflação numa economia fortemente endividada como a norteamericana implicaria uma acentuada degradação das condições económicas. A
dívida nominalmente fixa aumenta em termos de valor real, desequilibrando
balanços, provocando acréscimo de incumprimentos e quebra da procura, que
resulta em novas descidas de preços num processo que se auto-alimenta. Para
escapar a esta eventualidade, as autoridades norte-americanas estão a envidar
todos os esforços para recompor o mercado de crédito e reanimar a actividade
económica. Com este objectivo, a Reserva Federal baixou as taxas de juro para
zero e assegurou que irá lançar mão de todos os instrumentos ao seu alcance para
manter as taxas de juro relevantes para a concessão de crédito em níveis
compatíveis com a redinamização económica. Simultaneamente, depois de um
plano fiscal de cerca de 150 mil milhões de dólares em 2008, a nova administração
apresta-se para anunciar um novo programa de estímulo à economia de valor
entre 600 e 800 mil milhões de dólares (cerca de 3.5% do PIB).

Na Europa, as autoridades dos vários países estão a harmonizar esforços
orçamentais destinados à promoção da actividade económica. Nesse sentido, o
Banco Central Europeu (BCE) deverá continuar a descer a sua taxa directora,
possivelmente para níveis na vizinhança de 1.5% em meados de 2009, e promover
alterações operacionais no mercado interbancário de molde a que este recupere a
normalidade, fazendo o crédito voltar a fluir na economia e, consequentemente
favorecendo uma queda mais acelerada da Euribor para níveis alinhados com o
valor da taxa de referência do BCE. No que se refere a medidas de índole
orçamental, a Comissão Europeia aconselhou os estados-membros à adopção de
programas de estímulo económico no valor de cerca de 1.5% do PIB de cada país,
aliviando

o

comunitária.

cumprimento
No

âmbito

das
dos

regras

orçamentais

instrumentos

impostas

preconizados

pela

pelas

ortodoxia

autoridades

europeias, sugere-se a disponibilização de linhas de crédito bonificado às
empresas, oferta de garantias estatais, redução de taxas de juro em investimentos
que favoreçam a eficiência energética. Os limites permitidos de auxílio público
directo a empresas também foram aumentados, aliviando-se também as restrições
ao fornecimento de capital estatal de risco a pequenas e médias empresas.
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Projecções de taxas de juro e de câmbio
Área do euro
Mercado monetário
Taxa de refinanciamento do BCE (final de período)
Euribor 3 meses (média anual)
Dívida Pública
Bund 10 anos (média anual)
OT 10 anos (média anual)
Mercado cambial
EUR/USD (média anual)
EUA
Mercado monetário
Taxa dos fed funds (final de período)
Libor USD 3 meses (média anual)
Dívida Pública
Treasury 10 anos (média anual)

2008E

2009P

2.5
4.6

1.5
2.0

4.0
4.5

3.0
3.4

1.5

1.3

0.125
2.9

0.125
1.0

3.6

2.8

Fonte: BPI.

No universo do euro, as economias alemã e espanhola deverão registar forte
abrandamento do ritmo de crescimento, encontrando-se a Alemanha em recessão
no final de 2008 devido ao abrandamento das exportações não compensado pela
aceleração da procura interna. Nos tempos mais próximos, não se antecipam boas
notícias para a economia germânica, na medida em que a procura dos seus
principais

parceiros

comerciais

definha

e,

apesar

do

relativo

melhor

comportamento do consumo privado, o investimento está estagnado. Por seu
turno, a economia espanhola defronta-se com uma crise doméstica inserida numa
envolvente externa adversa. O mercado imobiliário encontra-se num processo
violento de ajustamento, contraindo-se rapidamente, alimentando a degradação do
mercado de trabalho e a expansão do desemprego. Neste ambiente, o consumo
privado retrai-se e o investimento, para além do no sector da construção, também
retrocede. Como factor positivo, o desequilíbrio externo reduziu-se em 2008 e
deverá continuar a melhorar em 2009. O governo espanhol pôs em prática um
vasto plano de reanimação da actividade económica destinado a suportar o
mercado habitacional e a procura das famílias.

Para 2009, Portugal defronta-se com o acentuado arrefecimento económico dos
principais mercados de destino das exportações, um dos motores mais dinâmicos
da economia nos dois anos precedentes. Acresce que a outra componente da
procura responsável pela aceleração do crescimento nacional em 2007: o
investimento, também apresenta uma tendência descendente, que a incerteza da
envolvente externa e o aperto do crédito tenderão a acentuar. Espera-se, então,
que o consumo privado não desacelere excessivamente, apesar das previsões de
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agravamento do desemprego. A queda dos preços dos combustíveis e dos bens
alimentares, as rubricas com maior peso nos orçamentos das famílias portuguesas,
a par da queda acentuada das taxas de juro, deverão proporcionar um ligeiro alívio
nos orçamentos familiares, mas igualmente nas estruturas de custos das
empresas. Corre-se, contudo, o risco de regresso a um modelo de crescimento
económico novamente assente em procura interna, do qual poderá resultar um
agravamento do endividamento externo. A ampliação do desequilíbrio face ao
exterior em circunstâncias em que o custo do financiamento do Estado português
atinge valores registados antes da adesão ao euro, coloca uma pressão adicional
sobre a economia nacional, que, a prazo, constituiu um obstáculo estrutural à
aceleração do crescimento potencial e implica uma transferência de recursos para o
exterior.

Projecções para Portugal
Consumo privado
Consumo público
Investimento
Exportações
Importações
PIB
Taxa de inflação média
Taxa média de desemprego

2008E
1.7
0.1
0.6
1.5
2.9
0.5
2.6
7.6

2009P
0.6
1.0
-1.0
0.0
1.2
-0.2
1.0
8.0

Fonte: BPI.

Em consonância com os restantes países-membros da UE, Portugal também
apresentou um plano de estímulo à economia que abarca investimento público e
apoio directo às empresas, designadamente pequenas e médias. Este plano está
estimado em 1.25% do PIB, o que conjugado com a evolução natural dos
estabilizadores automáticos (aumento das prestações sociais e redução da
arrecadação fiscal em períodos de fraco crescimento), deverá implicar acréscimo
do défice público, aproximando-se ou mesmo quebrando o limiar dos 3%, e
aumento das necessidades de financiamento do Estado. Estas deverão ser
satisfeitas com custos de financiamento superiores ao passado recente, em linha
com os prémios de risco praticados presentemente no mercado de capitais.
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Iniciativa para o investimento e emprego
(milhões de euros)
Impacto orçamental em 2009 (face ao OE2009)
Financiamento Financiamento
Total de
nacional
comunitário recursos*
Modernizaçao de escolas
300
200
500
Energia sustentável
250
0
250
Modernização de infra-estrutura tecnológica
50
0
50
Apoio especial à actividade económicas,
exportações e PME
400
400
800
Apoio ao emprego
300
280
580
Total
1300
880
2180
Peso no PIB (%)
0.8%
1.3%
* Aumento de despesa e domimuição de receita.
Fonte: Site do Governo.

Lisboa, 18 de Dezembro de 2008.
Cristina Casalinho
Banco BPI, SA
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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)
www.portugal.gov.pt/ (Portal do Governo)
www.incentivos.qren.pt (Sistemas de incentivos – QREN)
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