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DESTAQUE

Economia Internacional
(…) a chanceler alemã, Angela Merkel, afirmou (…) que [o mecanismo
permanente de gestão de crises] deverá incluir a contribuição dos investidores
privados. (pág. 5)
(…) tanto a zona do euro como a União a 27 terão tido um crescimento trimestral
de 0.4%. (…) a economia alemã continua a ser a grande impulsionadora da
recuperação europeia. (pág. 8)
Os dados de Setembro do Eurostat indicam uma evolução negativa no
desempenho industrial (…) (pág. 8)
(…) a Reserva Federal (…) anunciou que irá comprar mais obrigações do Tesouro
até 600 mil milhões de dólares nos próximo oito meses para apoiar a retoma
económica (…) (pág. 12)
A informação mais recente dos indicadores avançados (…) [nos EUA] sugere uma
retoma económica lenta a curto prazo, e um pouco mais forte na Primavera. (pág. 15)
No mercado de câmbios, o principal destaque no mês de Outubro vai para a
depreciação do dólar (…) com a perspectiva de novas medidas quantitativas de
política monetária da Reserva Federal (…) (pág. 17)
Os principais índices accionistas internacionais (…) continuaram a valorizar-se (…)
(pág. 18)
As cotações das matérias-primas prosseguiram em alta no mês de Outubro, atingindo
máximos de dois anos (…) (pág. 20)
A declaração final da cimeira do G20 na Coreia do Sul afirma o compromisso (…) em
evoluir para sistema cambiais mais determinados pelo mercado (…) (pág. 22)
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Economia Nacional

As previsões da OCDE para a economia portuguesa (…) apontam para uma
queda do PIB de 0.2% em 2011, com regresso ao crescimento em 2012. (pág. 25)
(…) o Governo e o PSD chegaram a um acordo para a aprovação da Proposta de
Orçamento do Estado para 2011 (…) (pág. 26)
(…) no terceiro trimestre registou-se um aumento da restritividade da banca no
acesso ao crédito (…) (pág. 41)
Em Outubro registou-se uma forte valorização das principais empresas cotadas na
bolsa nacional (…) (pág. 43)
O INE publicou a estimativa rápida das contas nacionais do terceiro trimestre de
2010 que aponta para um crescimento do PIB de 1.5% face a igual período de
2009 (…) (pág. 44)
No que toca a despesa das famílias em bens de consumo, os dados disponíveis
mais recentes indicam nova deterioração (…) (pág. 46)
O indicador coincidente de FBCF do INE acentuou a tendência de agravamento
dos últimos meses (…) (pág. 47)
(…) a actividade industrial portuguesa perdeu dinamismo no terceiro trimestre (…)
(pág. 48)
(…) a população empregada diminuiu 0.6% face ao trimestre anterior (…) e 1.1%
(…) em termos homólogos. (pág. 52)
Em Outubro, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) apresentou uma taxa de
variação homóloga de 2.3% (…) (pág. 54)
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1. União Europeia / Zona do Euro
1.1.

Envolvente

Na sequência do acordo do Conselho Europeu de 28 e 29 de Outubro para
estabelecer um mecanismo permanente de gestão de crises, visando substituir, a
partir de 2013, o Fundo Europeu de Estabilização Financeira, a chanceler alemã,
Angela Merkel, afirmou, num discurso no Colégio da Europa, em Bruges, que tal
mecanismo deverá incluir a contribuição dos investidores privados. Esta
declaração, na linha de anteriores declarações de Merkel e Sarkozy, em Deauville,
reforçou a escalada dos juros das dívidas soberanas da Irlanda, Portugal,
Espanha e Grécia, que atingiram novos máximos desde a introdução do euro. No dia
12 de Novembro, à margem da cimeira do G20, os ministros das Finanças das cinco
principais economias da União Europeias (Alemanha, França, Reino Unido, Itália e
Espanha) emitiram uma declaração conjunta em que asseguravam que o futuro
mecanismo de estabilização financeira do euro não entrará em vigor antes de 2013
nem afectará de nenhuma forma a dívida pública em circulação.
No âmbito das negociações sobre a reforma do Orçamento Comunitário, a
Comissão Europeia quer avançar com uma reforma profunda no que se refere
ao método de cálculo das contribuições nacionais para os cofres comunitários.
Embora o início formal destas negociações só ocorra a partir do primeiro semestre de
2011, a Comissão elencou já as possíveis fontes de financiamento da União
Europeia, no âmbito desta reforma.
Uma das sugestões passa por eliminar a parte da contribuição nacional que é
calculada em função do IVA arrecadado em cada país e substituí-la por uma ou
várias novas taxas, cujas receitas seriam directamente afectas ao Orçamento da
União Europeia.
Neste caso, poderia reverter directamente para o Orçamento comunitário “parte da
taxa sobre transacções ou actividades financeiras ou da receita dos leilões das
licenças de emissão de CO2”.
Outras sugestões passam pela criação de verdadeiras taxas europeias, que seriam
integral ou parcialmente consagradas aos cofres comunitários, com a Comissão a
sugerir uma taxa europeia sobre o transporte aéreo, uma taxa separada e „europeia‟
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de IVA ou de IRC, ou ainda afectar à Europa uma parte de um imposto europeu sobre
energia.
1.2. Política Monetária
Indicadores monetários e financeiros – zona do euro
09: IV
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0.0

0.1
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0.8
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- taxa overnight

0.36

0.34

0.35

0.45

0.35

0.48

0.43

0.45

0.70

- Euribor a 3 meses

0.72

0.66

0.69

0.88

0.73

0.85
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0.88

1.00

3.67

3.54

3.14

2.72

3.03

3.01

2.48

2.67

2.86

1.67

1.80

2.09

2.26

2.16

2.31

2.21

2.25

-

3.32

3.25

3.23

3.34

3.25

3.30

3.38

3.35

-

Agregado Monetário M3

(1)

Taxas de Juro Mercado Monetário

Yields Obrig. Estado a 10 anos

(2)

Taxas de Juro Bancárias
- Depósitos a prazo até 1 ano
- Emprést. até 1 ano a empresas

(3)

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 a taxa variável até 1 milhão de euros.

Na reunião de 4 de Novembro, o Conselho do Banco Central Europeu (BCE)
voltou a deixar inalteradas as suas taxas de juro directoras (1%, no caso da taxa
aplicável às operações principais de refinanciamento), fixadas a 13 de Maio de 2009.
As análises económica e monetária regulares continuam a apontar para uma
evolução moderada dos preços e da actividade económica no horizonte
relevante de política monetária, mas ainda numa conjuntura marcada pela
incerteza.
No que respeita à análise económica, os dados disponíveis confirmam, de um
modo geral, a continuação da recuperação económica na área do euro no
segundo semestre do corrente ano. A retoma mundial deverá prosseguir, o que
implica uma continuação do impacto positivo sobre a procura de exportações
da área do euro, mas a recuperação da actividade deverá ser atenuada pelo
processo de correcção de balanços em vários sectores. Segundo o BCE, os
riscos para estas perspectivas económicas encontram-se ainda ligeiramente
enviesados no sentido descendente, prevalecendo a incerteza. No lado
ascendente, o crescimento do comércio mundial poderá continuar a ser mais
rápido do que o esperado, apoiando assim as exportações da área do euro. No
entanto, mantêm-se algumas preocupações associadas ao ressurgimento de
tensões nos mercados financeiros, assim como o risco de novos aumentos dos
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preços do petróleo e de outras matérias-primas, de pressões proteccionistas e
a possibilidade de uma correcção desordenada dos desequilíbrios mundiais.
Ao nível dos indicadores monetários, a análise evidencia ainda um baixo ritmo
subjacente de expansão monetária, corroborando a avaliação de que as pressões
inflacionistas no médio prazo estão contidas.
No que se refere a desenvolvimentos recentes com repercussão na política
monetária, o BCE destacou a reunião de 28 e 29 de Outubro com os Chefes de
Estado e de Governo da UE, que acordaram numa reforma da governação
económica da UE. As propostas apresentadas pelo Presidente Van Rompuy
representam um reforço do actual quadro de supervisão orçamental e
macroeconómica na UE. No entanto, para que o futuro modelo possa melhorar
efectivamente a governação macroeconómica, o Conselho do BCE salientou
vários aspectos que deverão ser considerados: a necessidade de um maior
automatismo na implementação da supervisão orçamental, a inclusão explícita
da regra para a redução do rácio da dívida pública, e a importância de aplicação
de sanções financeiras no procedimento de supervisão macroeconómica. No que
se refere, em particular, a este procedimento, o novo sistema de supervisão
mútua necessitará de se concentrar firmemente nos países da área do euro que
apresentam perdas sustentadas de competitividade e défices elevados das
suas balanças correntes, segundo o BCE, devendo ser determinado por
mecanismos de activação transparentes e eficazes. Será ainda fundamental que as
avaliações dos desequilíbrios macroeconómicos e as recomendações de
medidas correctivas sejam amplamente divulgadas em todas as fases do
processo de supervisão.
No decurso do mês, o Presidente do BCE, Jean-Claude Trichet, criticou a ideia
de, na discussão em curso sobre a instituição, em permanência, do fundo de
auxílio à estabilização do euro, se prever um sistema de reestruturação de
dívida nos países em dificuldades. Ressalvando que o presidente do Conselho
Europeu e a Comissão ainda não fizeram nenhuma proposta concreta, Trichet deu o
exemplo do FMI, que, quando intervém nos países em dificuldades “com forte
condicionalismo, não faz assunções de que o normal funcionamento dos
mercados pode ser interrompido”.
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1.3. Economia Real
Segundo a estimativa rápida do Eurostat para a evolução do PIB durante o terceiro
trimestre de 2010 tanto a zona do euro como a União a 27 terão tido um
crescimento trimestral de 0.4%. Em termos homólogos, relativamente a igual
trimestre de 2009, o PIB terá crescido 1.9% na zona do euro e 2.1% no conjunto da
União.
Com um crescimento trimestral de 0.7% e de 3.9% em termos homólogos, a
economia alemã continua a ser a grande impulsionadora da recuperação
europeia.
Quanto ao comércio externo, os dados do Eurostat apontam para um excedente
da balança comercial da zona do euro de 2.9 mil milhões de euros em
Setembro, contra um excedente de 1.4 mil milhões de euros em igual mês de
2009 e um défice de 5.0 mil milhões em Agosto (valores não ajustados da
sazonalidade). Estes números decorrem de um aumento, entre Julho e Agosto, de
0.6% nas exportações e de uma diminuição de 2.3% nas importações (valores
ajustados da sazonalidade).
O conjunto da União Europeia apresentou em Setembro um défice de 11.7 mil
milhões de euros na balança comercial contra um défice de 10.5 mil milhões de euros
em Setembro de 2009 e um défice de 17.9 mil milhões de euros em Agosto de 2010
(valores não ajustados da sazonalidade). Entre Agosto e Setembro, as exportações
da UE aumentaram 0.7% e as importações diminuíram 1.5% (valores ajustados da
sazonalidade).
Os dados de Setembro do Eurostat indicam uma evolução negativa no
desempenho industrial, com uma queda de 0.9% na zona do euro e de 1.5% no
conjunto da União, invertendo a evolução positiva de meses anteriores. Em termos
homólogos, registou-se uma desaceleração deste indicador (para 5.2% na zona do
euro e 5.8% no conjunto da União).
Os sectores produtores de bens de capital e de bens intermédios continuam a
evidenciar as taxas de crescimento mais altas (embora em abrandamento
relativamente aos últimos meses). Pela negativa, destaca-se o pior desempenho dos
sectores produtores de bens de consumo duradouro.
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Produção Industrial na zona do euro
Abr-10

Mai-10

Jun 10

Jul 10

Ago 10

Set 10

Total da Indústria

9.2

9.8

8.3

7.2

8.4

5.2

Bens Intermédios

15.5

14.5

11.9

9.6

13.3

6.8

Energia

5.2

7.5

3.3

2.3

1.2

1.8

Bens de capital

8.8

9.2

8.9

9.2

12.2

7.5

Bens de consumo duradouro

0.6

6.7

7.6

5.1

7.0

-0.2

Bens de consumo não duradouro

3.0

3.8

3.9

3.7

4.2

1.6

Fonte: Eurostat; tvh em %, valores revistos

Ao nível dos Estados-membros e em termos homólogos, saliente-se, pela positiva, o
crescimento da produção industrial na Alemanha, Irlanda, Polónia e República Checa
(8.3%, 10.9%, 12.1% e 12.2%, respectivamente), bem como nas três repúblicas
bálticas. Portugal, Espanha e Grécia forma os únicos países da zona do euro a
registar quedas homólogas nas suas produções industriais, em Setembro. Fora
da zona do euro, a produção industrial do Reino Unido passou de uma tvh de 4.2%
em Agosto para 5.3% no mês de Setembro.
Em relação aos indicadores de procura interna final, os dados do Eurostat mostram
que o volume de negócios do comércio a retalho em Setembro diminuiu em
0.2% na zona do euro e em 0.1% no conjunto da União Europeia. Em termos
homólogos, verificaram-se aumentos de 1.1% e de 1.3%, respectivamente.
Volume de Negócios no Comércio a Retalho
Abr-10

Mai-10

Jun-10

Jul-10

Ago-10

Set-10

União Europeia

-0.9

0.9

1.4

1.3

1.3

1.3

Zona do euro

-0.5

0.9

1.4

1.4

1.3

1.1

Fonte: Eurostat, tvh em %, valores corrigidos

Em Outubro, a taxa de variação homóloga dos preços na zona do euro subiu
para 1.9%, mais 0.1 p.p. do que em Setembro. No conjunto da União Europeia, os
preços aumentaram 2.3%, também mais 0.1 p.p. que em Setembro.
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Evolução da Inflação

Jul-10

Ago-10

Set-10

Out-10

Taxas
médias
de 12
Out
10-09
meses

União Europeia

2.1

2.0

2.2

2.3

1.9

0.3

Zona do euro

1.7

1.6

1.8

1.9

1.4

0.4

tvh

Taxa
mensal
Out-10

Fonte: Eurostat, % variação HCPI

Entre os países da zona do euro, as taxas homólogas de inflação mais baixas
verificaram-se na Irlanda (-0.8%), na Eslováquia (1.0%) e na Alemanha (1.3%) e as
mais elevadas na Grécia e no Chipre (5.2% e 3.2%, respectivamente). Em Espanha,
os preços subiram, também em termos homólogos, 2.3%.
A inflação subjacente na zona do euro foi de 1.1% (valor provisório), 0.1 p.p.
acima da verificada nos três meses anteriores.
De acordo com dados do Eurostat (ajustados de sazonalidade), a taxa de
desemprego da zona do euro fixou-se em 10.1% no mês de Setembro, mais 0.1 p.p.
que o verificado nos sete meses anteriores. O Eurostat estima assim que 15.9
milhões de pessoas na zona do euro (mais 67 mil que em Agosto e mais 424 mil que
no mesmo mês de 2009) se encontrassem em situação de desemprego no mês em
destaque. Considerando o cômputo geral da UE, a taxa de desemprego manteve-se
nos 9.6%, com cerca de 23 milhões de desempregados.
Taxa de Desemprego
Abr-10

Mai-10

Jun-10

Jul-10

Ago-10

Set-10

União Europeia

9.6

9.6

9.6

9.6

9.6

9.6

Zona do euro

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.1

Fonte: Eurostat; % da população activa, ajustada de sazonalidade. Valores revistos.

Os países da zona do euro (com dados disponíveis) com taxas de desemprego mais
baixas eram, em Setembro, os Países Baixos (4.4%) e a Áustria (4.5%). Por outro
lado, o país com taxa mais alta de desemprego era a Espanha (20.8%). A taxa de
desemprego subiu muito ligeiramente ou estabilizou em grande parte dos países da
zona do euro.
Os últimos resultados fornecidos pelos inquéritos aos consumidores e às empresas
(compilados pela Comissão Europeia) apontam, em Outubro, para uma melhoria
ligeira do clima de confiança dos agentes económicos na zona do euro e na UE.
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Indicador de Confiança na União Europeia
Abr-10

Mai-10

Jun-10

Jul-10

Ago-10

Set-10

Out-10

Indústria

-7
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0

Construção

-28

-30

-32
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-31
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Comércio a retalho

0

-4

-4

0

1

2

3

Serviços
Consumidores

4

2

4

6

5

5

5

-12

-15

-15

-14

-11

-12

-12

101.9

100.2

100.3

102.1

103.1

103.4

104.1

Indicador do Clima
Económico (ESI)

Fonte: Comissão Europeia. Poderá ter ocorrido uma quebra de série em Maio devido à utilização de novos fornecedores
de informação.

Este indicador subiu, na zona do euro, para os 104.1 pontos (melhoria de 0.9 pontos
relativamente a Agosto). A grande maioria dos países da União Europeia registou
alterações positivas neste indicador, com as excepções mais perceptíveis na Bélgica,
na Dinamarca, na República Checa, no Chipre e em Portugal.
De acordo com a informação dos últimos meses, detecta-se uma melhoria do clima
económico, tanto na zona do euro como no conjunto da União, ainda que o ritmo de
evolução seja lento.
Índice de Clima Económico (ESI) - UE e zona euro
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2. Estados Unidos da América
2.1. Envolvente Política, Social e Económica
No dia 2 de Novembro, os resultados das eleições intercalares para o
Congresso saldaram-se por uma clara derrota do Partido Democrata no poder,
que perdeu a maioria na Câmara de Representantes para o partido Republicano e viu
a sua maioria no Senado reduzir-se, significando que os restantes dois anos de
mandato da administração Obama serão pautados por intensas negociações
bipartidárias. Os republicanos ganharam mais de 60 lugares na Câmara de
Representares, traduzindo a maior mudança de lugares no Congresso em 62 anos.
Na reacção aos resultados, o Presidente Obama prometeu fazer um melhor
trabalho, mas defendeu que muitas das decisões tomadas visaram responder a
uma situação de emergência, dado o estado da economia, pois havia o risco de
uma segunda Grande Depressão.
No início de Novembro, a Reserva Federal manteve a sua principal taxa de juro
(fed funds rate) inalterada no intervalo de 0 a 0.25%, assim como a política de
reinvestimento dos rendimentos dos activos detidos, mas anunciou que irá comprar
mais obrigações do Tesouro até 600 mil milhões de dólares (m.m.d.) nos
próximo oito meses para apoiar a retoma económica, conforme já tinha
sinalizado na reunião anterior.
A Reserva Federal justificou o reforço das medidas quantitativas de política
monetária (que, assim, se tornam uma prática corrente no actual enquadramento)
com a lentidão da retoma do produto e do emprego, e o baixo nível de inflação
subjacente, dando cumprimento ao seu mandato dual de máximo emprego com
estabilidade de preços. O ritmo de compra de obrigações do Tesouro, na ordem
de 75 m.m.d. por mês, será avaliado regularmente e, em função da nova
informação disponível, poderá ser revisto se for julgado necessário para melhor
atender ao referido mandato dual. Apenas um dos membros do Conselho de Política
monetária, Thomas Hoenig, votou contra a decisão da Reserva Federal,
considerando que mostrou preocupação com o risco de significativos desequilíbrios
financeiros futuros, e de aumento das expectativas de inflação de longo prazo, ambos
desestabilizadores da economia.
Ironicamente, a Reserva Federa de Nova Iorque, que irá levar a cabo as compras de
obrigações do Tesouro potencialmente geradoras de desequilíbrios financeiros
futuros, como teme Hoenig, tem agora um mandato para observar os preços dos
activos financeiros e detectar afastamentos face aos fundamentais. Esta preocupação
da Reserva Federal com a potencial formação de bolhas especulativas marca uma
12
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mudança significativa de postura relativamente ao anterior mandato de Alan
Greenspan, caracterizado pela fé excessiva na racionalidade dos decisores e nos
resultados dos mercados, conforme foi reconhecido pelo próprio Greenspan, o que
contribuiu para a actual crise financeira internacional.
Entretanto, os dados económicos mais recentes, evidenciando um fraco
desempenho económico no terceiro trimestre e a taxa de inflação subjacente
mais baixa de que há registo, sugerem que a Reserva Federal irá usar a
totalidade dos 600 m.m.d. em compras de títulos de Tesouro.
Refira-se ainda que a decisão da Reserva Federal motivou críticas dos
responsáveis de algumas das maiores economias globais, como a Alemanha, a
China e o Brasil, nestes dois últimos casos com a indicação de que poderão ser
realizadas intervenções cambiais para evitar uma apreciação excessiva das
respectivas moedas face ao dólar e a consequente perda de competitividade pelos
preços. As reacções à decisão de política monetária dos EUA foram também
determinantes para colocar fora de discussão a proposta norte-americana de
redução dos desequilíbrios globais, com metas para os saldos externos (tanto
para os défices como para os excedentes), na última reunião do G20, realizada
em Novembro.
Em Novembro, a comissão bipartidária encarregue de apresentar
recomendações de consolidação orçamental apresentou propostas de redução
de despesa e alterações ao código fiscal que diminuem em 4 biliões de dólares
o défice federal até um valor de 2.2% do PIB em 2015. Entre as medidas
apresentadas do lado da despesa, salienta-se a subida da idade de reforma (de
66 para 68 anos até 2050, e depois até 69 anos em 2075), a diminuição da despesa
com a defesa (em 100 m.m.d.) e a saúde, a redução de funcionários públicos (em
10%) e o congelamento dos salários nas agências federais durante três anos.
Estas medidas de redução de despesa apenas deverão ser iniciadas em 2012,
de modo a não prejudicar a retoma económica em curso. No que se refere às
alterações fiscais, que visam sobretudo o aumento da competitividade sem
agravar o défice, é proposta a diminuição das taxas de imposto sobre famílias
(para três escalões, de 8%, 14% e 23%) e empresas (para 26%) por contrapartida
da eliminação de deduções fiscais. A discussão destas propostas no Congresso
poderá ser dificultada pelas fricções geradas entre os partidos democrata e
republicano nas eleições intercalares.
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2.2. Economia Real
De acordo com as primeiras estimativas das contas nacionais dos EUA no
terceiro trimestre, o PIB registou uma variação em cadeia anualizada de 2%
(correspondendo a um crescimento homólogo de 3.1%, mais 0.1 p.p. que no segundo
trimestre), após 1.7% e 3.7% nos dois trimestres precedentes. Na óptica da
despesa, a ligeira subida do ritmo de crescimento trimestral traduziu a melhoria
da procura externa líquida (reflectindo o abrandamento mais forte das importações
do que do volume exportado) e, em menor medida, a aceleração do consumo
privado (de 2.2% para 2.6%). A evolução destas duas rubricas contrariou o
abrandamento do investimento privado (de uma variação trimestral anualizada de
26.2% para 12.8%, com a recuperação do contributo da variação de stocks a minorar
a perda de dinamismo no conjunto da rubrica, pois na FBCF o crescimento reduziu-se
a 0.8%) e também da despesa pública, incluindo uma quebra ligeira nos gastos
estaduais.
Em Outubro, a taxa de inflação homóloga avaliada pelo índice de preços no
consumidor aumentou de forma ligeira (0.1 p.p., para 1.2%), mas o indicador de
inflação subjacente, que exclui as componentes de energia e alimentação, voltou a
diminuir, atingindo o valor mais baixo da série (0.6%), iniciada em 1958.
No que se refere a dados do lado da oferta, a informação disponível permite
destacar o abrandamento da produção na indústria e a ligeira aceleração nos
serviços, mantendo-se a evolução negativa na construção:
- o crescimento homólogo do índice de produção industrial voltou a reduzir-se em
Outubro, embora de forma menos vincada (0.3 p.p., para 5.4%);
- o índice compósito não industrial ISM aumentou pelo segundo mês consecutivo em
Outubro, para 54.3 pontos (valor ainda próximo da referência de expansão de 50
pontos) sinalizando um crescimento baixo, mas um pouco mais forte, da actividade
nos serviços;
- as despesas de construção mantiveram uma quebra homóloga próxima de 10% em
Setembro, em termos nominais, prosseguindo também praticamente inalterada a
descida homóloga do total acumulado no ano (11.2%).
De acordo com o Departamento do Trabalho, a taxa de desemprego situou-se em
9.6% da população activa em Outubro, pelo terceiro mês consecutivo, apenas
0.5 p.p. abaixo do máximo de várias décadas registado exactamente um ano
antes. O número de postos de trabalho do sector não agrícola recuperou de forma
significativa, graças à redução das perdas no sector público e à aceleração no sector
14
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privado, com origem nos serviços, mantendo-se uma subida ligeira do emprego na
construção e uma queda também pequena na indústria.
A informação mais recente dos indicadores avançados do instituto Conference
Board sugere uma retoma económica lenta a curto prazo, e um pouco mais
forte na Primavera. Esta foi a avaliação do economista-chefe do instituto, Ken
Goldstein, aos dados de Outubro do índice dos indicadores avançados, que tem vindo
a recuperar algum do dinamismo perdido (subidas de 0.5% nos últimos dois meses).
O índice de confiança dos consumidores recuperou de forma ligeira, mantendo-se
num nível historicamente baixo, a reflectir a elevada taxa de desemprego.
3. Japão
3.1. Envolvente Política, Social e Económica
No dia 28 de Outubro, o Banco do Japão (BdJ) manteve a sua taxa de juro
directora no intervalo de 0 a 0.1% e anunciou os detalhes da operação de
compra de 5 biliões de ienes em activos decidida no início do mês, em que se
destaca a inclusão de títulos de dívida empresarial (0.5 biliões de Inês) na
carteira de aquisições, sendo a maior parte do remanescente títulos de dívida pública.
Esta operação marca o regresso do BdJ às medidas não convencionais de
política monetária.
Ao mesmo tempo, o BdJ actualizou as suas projecções macroeconómicas, com
destaque para a revisão em baixa das projecções de crescimento económico
para os anos fiscais de 2010 e 2011 (para valores medianos de 2.1% e 1.8%,
respectivamente, face a 2.6% e 1.9% na avaliação de Julho), mantendo-se
inalteradas as relativas aos preços (variações de -0.4% e 0.1% no índice de preços
no consumidor sem a componente de bens alimentares frescos). Refira-se que a
descida significativa da projecção de crescimento em 2010 se deve, em larga medida
à revisão em alta do PIB de 2009. O BdJ divulgou ainda as primeiras projecções para
2012, que mostram uma subida do ritmo de crescimento económico para 2.1% e um
reforço do crescimento dos preços (para 0.6%) em comparação com 2011. Segundo
o BdJ, depois de um abrandamento previsível da economia nipónica na
segunda metade de 2010, devido à perda de dinamismo no exterior, ao
desvanecimento das medidas de estímulo económico e à apreciação do iene (que
deverá ainda influenciar o início de 2011), projecta-se a retoma de um crescimento
moderado à medida que a procura externa recupere o dinamismo. No que se
refere à avaliação dos riscos de desvio ao cenário de base subjacente às
projecções, o BdJ salientou, do lado ascendente, a possibilidade de um
crescimento mais forte nas economias emergentes e produtoras de matérias15
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primas e, no sentido descendente, a incerteza relativa à economia norteamericana.
No mesmo documento das projecções económicas, na parte referente à condução da
política monetária, o BdJ referiu que a taxa de juro directora permanecerá
próximo de zero enquanto tal se revelar necessário para alcançar o objectivo de
crescimento sustentado com estabilidade de preços.
3.2. Economia Real
De acordo com os primeiros dados das contas nacionais no terceiro trimestre,
o PIB japonês registou um crescimento em cadeia de 0.9% (4.4% em termos
homólogos), após 0.4% e 1.5% nos dois trimestres precedentes. A melhoria de
andamento em cadeia face ao segundo trimestre traduziu um crescimento mais
forte do consumo privado (1.1%, mais 1 p.p. que no segundo trimestre), a retoma
da variação de stocks e do investimento em habitação, e o desagravamento ligeiro na
quebra da despesa pública. A evolução destas rubricas mais do que compensou o
abrandamento do investimento privado não residencial (de 1.8% para 0.8%) e o
menor contributo da procura externa liquida, que traduz o abrandamento mais forte
das exportações (de 5.6% para 2.4%) do que das importações (de 4% para 2.7%).
Em Setembro, a descida homóloga do índice de preços no consumidor reduziuse para 0.6% (menos 0.3 p.p. que no mês anterior), mas a quebra no índice
subjacente manteve-se em 1.5%, pelo quarto mês consecutivo.
No mercado de trabalho, a taxa de desemprego voltou a diminuir em Setembro,
situando-se em 5% (menos 0.1 p.p. que em Agosto), o valor mais baixo desde
Março.
Em termos de indicadores avançados, os indicadores disponíveis sugerem um
abrandamento da actividade económica nos próximos meses. Em Setembro, o
índice de condições de negócio situou-se pelo quarto mês consecutivo abaixo da
referência de expansão (50 pontos). Já em Outubro, o índice de confiança dos
consumidores recuou para o valor de Março, após quatro meses seguidos de queda.
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4. Mercados e Organizações Internacionais
4.1. Mercado de Câmbios
Cross rates das principais divisas internacionais
(fecho das sessões de início e fim das semanas de Outubro)
Dólares por
Euro
1.373

Libras por
Euro
0.868

Ienes por
Euro
114.260

Libras por
Dólar
0.632

Ienes por
Dólar
83.243

Segunda, 4

1.371

0.866

114.100

0.632

83.254

Sexta, 8

1.387

0.875

114.210

0.631

82.319

Segunda, 11

1.394

0.875

114.240

0.628

81.975

Sexta, 15

1.409

0.878

114.280

0.623

81.113

Segunda, 18

1.390

0.875

113.000

0.629

81.318

Sexta, 22

1.393

0.887

113.180

0.637

81.226

Segunda, 25

1.403

0.893

113.210

0.636

80.686

Sexta, 1

Sexta, 29

1.386

0.869

111.870

0.627

80.732

Variação (1)

1.53%

1.01%

-1.59%

-0.52%

-3.08%

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

No mercado de câmbios, o principal destaque no mês de Outubro vai para a
depreciação do dólar nos principais câmbios (para mínimos do ano face ao euro e
à libra, e de 15 anos na cotação com o iene) com a perspectiva de novas medidas
quantitativas de política monetária da Reserva Federal, para além da redução da
procura como moeda refúgio com a subida dos índices accionistas. No decurso do
mês, o secretário do Tesouro norte-americano, Tim Geithner, reafirmou que não
há uma política deliberada de enfraquecimento do dólar por parte das autoridades
norte-americanas, mas as declarações apenas atenuaram o movimento de descida.
O reforço das medidas extraordinárias de política monetária foi efectivado pelo
Banco do Japão no início do mês, esperando-se igual comportamento do Banco
de Inglaterra, que pretende contrariar os efeitos recessivos da consolidação
orçamental preconizada pelo Governo britânico. De qualquer forma, o mercado
espera uma maior magnitude e significância deste tipo de medidas por parte da
Reserva Federal, justificando o enfraquecimento do dólar. A descida do dólar face
ao iene foi reforçada pela indicação das autoridades japonesas de que não
planeiam uma intervenção cambial em larga escala depois da operação
realizada em Setembro. A maior tolerância das autoridades nipónicas para com
o enfraquecimento do dólar, aparentemente paradoxal depois da recente
intervenção cambial, prende-se com uma postura semelhante de outros países
asiáticos. Em Outubro, o Banco Central da Singapura restringiu a expansão
monetária e alargou a banda de flutuação face ao dólar, o que levou a uma
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apreciação face à moeda norte-americana. O movimento recente de apreciação da
moeda chinesa face ao dólar também se reforçou em Outubro.
Neste contexto, e tendo em conta a relutância de vários membros do BCE em
prolongar as medidas extraordinárias de política monetária, o euro apreciou-se
face ao dólar e à libra no cômputo do mês (atingindo máximos desde Janeiro e
Março, respectivamente), para o que também contribuiu a divulgação de novos dados
económicos favoráveis na Alemanha, passando a questão do risco de crédito
soberano na União Monetária Europeia para segundo plano, temporariamente. O
euro recuou, no entanto, face ao iene, reflectindo a maior tolerância das
autoridades nipónicas à apreciação da sua moeda.
A variação das principais taxas de câmbio no cômputo do mês foi a seguinte:
depreciação do dólar em relação ao iene (3.08%), ao euro (1.53%) e à libra (0.52%),
e do euro no câmbio com o iene (1.59%); apreciação do euro face à libra (1.01%).
4.2. Mercados Bolsistas Internacionais
Os principais índices accionistas internacionais (com excepção do japonês
Nikkei) continuaram a valorizar-se em Outubro, ainda suportados pela
perspectiva de um novo estímulo monetário da Reserva Federal norteamericana, destacando-se também a divulgação de resultados positivos no terceiro
trimestre por parte de várias empresas. Os ganhos atenuaram-se na parte final do
mês, após a China ter anunciado um aumento das taxas de juro para controlar a
inflação.
O principal índice accionista norte-americano de referência, Dow Jones
Industrials, valorizou-se 3.1% no conjunto do mês, tendo-se registado um ganho
ainda mais acentuado no índice tecnológico Nasadq (5.9%). Os índices
situaram-se nos níveis mais elevados desde Março, tendo alargado os ganhos
acumulados no ano para 6.6% e 10.5%, respectivamente.
A valorização accionista contribuiu para a subida das yields no mercado de
dívida pública norte-americana (de 2.54% para 2.63%, no segmento de referência
dos 10 anos), assim como o potencial efeito inflacionista da nova ronda de
medidas quantitativas de política monetária da Reserva Federal em perspectiva.
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Estados Unidos - índice Dow Jones Industrials
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Fonte: Yahoo Finance

Na Europa, os índices accionistas das duas principais praças financeiras
registaram ganhos bastante diferenciados, reflectindo a evolução diversa das
respectivas economias. O índice alemão Dax Xetra subiu quase 6% no conjunto de
Outubro, face a um ganho de apenas 2.3% no índice britânico Ftse-100. Desde o
início do ano, o Dax regista uma progressão de 10.8%, que compara com 4.9% no
Ftse.
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O índice japonês Nikkei-225, pelo contrário, apresentou uma descida de 1.8% no
saldo do mês. Após um ganho de quase 2% na primeira semana do mês, com a
divulgação de novas medidas de estímulo monetário pelo Banco do Japão, o índice
desvalorizou-se devido à apreciação do iene e ao anúncio de subida das taxas de
juro na China, que penalizam o sector exportador nipónico. Com a descida em
Outubro, o Nikkei passou a acumular uma perda de 12.7% desde o início do ano, em
claro contraste com o comportamento positivo dos índices de referência acima
referidos.
4.3. Mercados de Matérias-Primas

Brent (Mar do Norte)

2008

2009

2T 10

3T 10

Set-10

Out-10

97.7

61.9

78.7

76.4

77.8

82.9

71.4

62.8

90.0

93.0

104.7

126.6

Alumínio (99,7% pureza)

2577.9

1699.2

2 096.2

2 090.2

2 171.2

2 342.2

Cobre

6963.5

5165.3

7 024.9

7 261.0

7 729.6

8 289.8

Chumbo

2093.3

1719.4

1 952.1

2 039.9

2 192.9

2 383.5

Níquel

21141.5

14672.4

22 456.6

21 229.1

22 690.1

23 793.7

Estanho

18466.6

13602.7

17 819.1

20 544.7

22 694.4

26 237.1

1884.8

1658.4

2 028.0

2 015.2

2 150.9

2 373.6

140.6

101.0

167

210

212

182

Algodão

Zinco
Minério de Ferro (Fe)

(1)

Fonte: Fundo Monetário Internacional
Cotações Spot; média das cotações diárias, excepto no caso do algodão (média das cotações semanais).
Unidades: brent: dólares por barril; algodão: cêntimos de dólar (cts USD) por libra de peso (1 libra de peso equivale a
453.6 gramas); alumínio (grau de pureza mínimo de 99,5%), cobre, chumbo, níquel, estanho, zinco: dólares por
tonelada; minério de ferro: cts USD por 1% Fe DMTU (Dry Metric Ton Unit), tendo o minério Carajas Fines (Brasil) um
conteúdo de 67.55% Fe DMTU – por exemplo, uma cotação de 77 cts USD / DMTU (Carajas) equivale a 52,01 USD /
tonelada.
(1)
os preços do Minério de ferro são fixados trimestralmente (anualmente, antes de Abril de 2010) pelas três principais
empresas a nível mundial (Rio Tinto, BHP Militon e Vale), constituindo a referência para os restantes produtores.

As cotações das matérias-primas prosseguiram em alta no mês de Outubro,
atingindo máximos de dois anos, em média. Para a subida contribuiu a
depreciação do dólar (em que se encontram cotadas) e os receios de que uma
nova leva de medidas quantitativas de política monetária, encabeçada pelos EUA
e seguida pelo Japão e Reino Unido, possa levar a uma escalada de
desvalorizações competitivas e, a prazo, a um descontrolo da inflação. A
tendência de valorização continua a ser também suportada por restrições do lado da
oferta, em vários casos, e pelos fundamentais positivos da procura, assentes no
crescimento das economias emergentes e nos sinais de sustentação da retoma
económica em algumas economias desenvolvidas, como a alemã.
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No caso do brent, o preço médio mensal aumentou 6.6% em Outubro, para 82.9
dólares por barril, que representa o valor mais elevado desde Abril. Como se
esperava, a OPEP manteve os níveis de produção na reunião de 14 de Outubro,
onde foi manifestada alguma preocupação com a depreciação do dólar. O secretáriogeral da organização, Abdalla El-Badri, apelou aos membros do cartel para aderirem
aos últimos cortes de produção decididos em Dezembro de 2008, revelando que o
grau de cumprimento das quotas é apenas de 61%.
A cotação do algodão continuou em grande destaque, tendo registado uma
subida mensal de 20.9%, para um máximo histórico de 1.27 dólares por libra de
peso (em média mensal), após 140 anos de mercado de futuros desta matéria-prima.
A forte subida reflecte o aumento da procura (nomeadamente chinesa) com a
retoma da economia mundial, algumas restrições do lado da oferta (as recentes
cheias no Paquistão e a preferência pelo cultivo de culturas mais rentáveis, como
milho e soja), e ainda movimentos especulativos de fundos de investimento.
Nos metais, o ritmo de valorização também se acentuou face a Setembro, na
generalidade dos casos, com destaque para as subidas de 15.6% no Estanho e
de 10.4% no zinco, seguidas pelo chumbo (8.7%), pelo alumínio (7.9%) e pelo cobre
(7.2%). Em sentido contrário, o níquel registou uma valorização menos acentuada
que em Setembro (4.9%), salientando-se sobretudo a correcção em baixa de 14.2%
no preço do minério de ferro, indicando que a fixação de preços já estará ser
feita, em boa medida, numa base mensal, em lugar de trimestral, o que traduz
uma melhor posição negocial por parte dos grandes compradores da matériaprima. Recorde-se que, no final de Março, os três principais exportadores mundiais
de minério de ferro (Vale, Rio Tinto e BHP) abandonaram a fixação anual dos preços
(uma prática com 40 anos) e passaram a contratos trimestrais. No final de
Setembro, o secretário-geral da Associação de Minério e Aço da China referiu
que estava em discussão com os produtores a passagem para contratos
mensais. A empresa BHP é a que tem mostrado mais abertura para a realização
de contratos com prazos mais curtos, de modo a melhor reflectir no mercado as
necessidades de produtores e consumidores.
4.4. Comércio Internacional / Organização Mundial do Comércio (OMC)
Segundo a última edição do World Economic Outlook da OCDE, o comércio mundial
em volume deverá crescer 12,3%, 8,3% e 8,1%, respectivamente, em 2010, 2011 e
2012.
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4.5. Organizações Económicas Internacionais
A declaração final da cimeira do G20 na Coreia do Sul afirma o compromisso
dos líderes das principais economias mundiais em evoluir para sistema
cambiais mais determinados pelo mercado, aumentando a flexibilidade das taxas
de câmbio de modo a reflectir os fundamentos económicos subjacentes e abstendose de proceder a desvalorizações competitivas das suas moedas.
Relativamente aos desequilíbrios macroeconómicos, o G20 promete, no quadro do
designado “Processo de Avaliação Mútua” (MAP), recorrer a “linhas de orientação
indicativas”, a acordar pelos ministros das finanças e governadores dos bancos
centrais, para analisar os grandes desequilíbrios externos. Estas linhas de
orientação, compostas por um conjunto de indicadores, contribuirão para identificar os
principais desequilíbrios que requeiram a tomada de acções preventivas e
correctivas. Esta formulação veio suavizar a intenção norte-americana de adoptar
metas quantitativas com vista a reduzir os grandes desequilíbrios externos presentes
na economia mundial.
O G20 foi, contudo, mais explícito, ao prometer que os seus membros com défices
externos significativos e persistentes irão implementar “políticas de estímulo à
poupança e, quando apropriado, de consolidação orçamental, mantendo abertos os
seus mercados e reforçando os seus sectores exportadores”. Por seu lado, os países
com “excedentes externos significativos e persistentes” comprometem-se a “reforçar
as suas fontes de crescimento doméstico”.
Outra das conclusões mais relevantes desta cimeira diz respeito á reforma do
FMI, que “deverá reflectir melhor as mudanças na economia mundial através de uma
maior representação dos mercados emergentes e dos países em desenvolvimento”.
Para isso, o G20 defende um aumento das quotas destes países, a concretizar até
2012, e, posteriormente, uma revisão dos critérios relativos a essas quotas. A
declaração refere ainda a intenção de uma maior representação dos mercados
emergentes e dos países em desenvolvimento no Conselho Executivo do Fundo,
através de menos dois lugares para as economias europeias mais avançadas.
O director-geral do FMI, Dominique Strauss-Kahn, alertou, em declarações
produzidas em Frankfurt a 19 de Novembro, para que a crise da dívida soberana
não acabou, considerando também que a Alemanha deve “fazer mais” para
aliviar as diferenças de crescimento dentro da zona do euro. Para Strauss-Kahn,
os défices das contas públicas “em alguns países da zona do euro precisam de
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diminuir e, em paralelo, noutros países, como aqui na Alemanha, o crescimento
precisa de ser suportado pela procura interna”.
As mais recentes previsões da OCDE para a economia mundial apontam para
um crescimento menos pronunciado em 2011, mas já com uma visível retoma
em 2012, em particular nos EUA, mas com a excepção do Japão.
Previsões da OCDE
2009

2010

2011

2012

Mundo

-1.0

4.6

4.2

4.6

Total OCDE

-3.4

2.8

2.3

2.8

EUA

-2.6

2.7

2.2

3.1

Zona do euro

-4.1

1.7

1.7

2.0

Japão

-5.2

3.7

1.7

1.3

PIB

Fonte: OCDE, World Economic Outlook

A OCDE conclui que o principal desafio para os próximos anos será o da
transição de uma recuperação baseada nas políticas de estímulo
implementadas como resposta à crise, para uma recuperação auto-sustentada.
Indicadores Avançados da OCDE
110
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Portugal
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Euro area

OECD - Total
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Germany

Sep-2010

Jul-10
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Jun-10
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Mar-2010

Jan-2010

Feb-2010

Dec-2009

Oct-2009

Nov-2009

Sep-2009

Jul-2009

Aug-2009

Jun-2009

Apr-2009

May-2009

Mar-2009

Jan-2009

Feb-2009

Dec-2008

Oct-2008

Nov-2008

Sep-2008

Jul-2008

Aug-2008

Jun-2008

May-2008

Mar-08

Apr-2008

Jan-08

Fev-08

Dez-07

Nov-07

Set-07

Out-07

Jul-07

Ago-07

85

No que se refere à evolução da conjuntura, em informação divulgada no início do mês
de Novembro, os Indicadores Compostos Avançados – CLI compilados pela OCDE
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mostram, agora, diferentes evoluções do crescimento dos principais países membros.
Com excepção da Alemanha, do Japão, Estados Unidos e Rússia que continuam em
expansão o ritmo de expansão terá diminuído na generalidade dos países. O
Brasil e a China estarão, agora, em desaceleração.

24

A s s o c i a ç ã o

E m p r e s a r i a l

d e

P o r t u g a l

E C O N O M I A

N A C I O N A L

1. Envolvente Política, Social e Económica
Projecções Macroeconómicas

PIB

2009
-2.5

2010
1.5

2011
-0.2

2012
1.8

Consumo privado

-1.0

1.9

-0.7

0.6

Consumo público

2.9

2.1

-6.0

-1.3

FBCF

-11.9

-4.1

-3.5

2.3

Procura Interna

-3.0

0.9

-2.0

0.5

Exportações

-11.8

8.4

6.3

7.6

Importações

-10.9

5.1

0.0

3.2

Balança corrente em % do PIB

-10.3

-10.3

-8.8

-8.0

Saldo orçamental em % do PIB

-9.4

-7.3

-5.0

-4.4

Taxa de desemprego

9.5

10.7

11.4

11.1

Inflação (IHPC)

-0.9

1.4

2.3

1.3

Fonte: OCDE, World Economic Outlook

As previsões da OCDE para a economia portuguesa, constantes do seu World
Economic Outlook, apontam para uma queda do PIB de 0.2% em 2011, com
regresso ao crescimento em 2012. Tendo já em conta o impacto das medidas de
austeridade previstas para 2011, estas previsões reflectem uma queda da procura
interna mais pronunciada do que a projectada pelo Banco de Portugal no seu Boletim
Económico de Outono, mas o maior optimismo no que respeita às exportações
compensa parcialmente o impacto recessivo daquelas medidas. Note-se ainda que,
apesar do impacto recessivo das medidas de austeridade, a OCDE conta com
alguma resiliência por parte do consumo privado, que deverá cair menos do que na
previsão do Banco de Portugal. Assim, os números da OCDE, embora um pouco
mais desfavoráveis, acabam por estar relativamente próximos do cenário de base do
Orçamento do Estado para 2011, que prevê para 2011 um crescimento do PIB de
0.2% suportado por significativos ganhos de quotas de mercado pelas exportações
portuguesas.
A OCDE prevê, no entanto, uma evolução mais desfavorável da taxa de desemprego,
que deverá atingir 11.4% no próximo ano, recuando ligeiramente, em 2012, para
11,1%.
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Contas Públicas
No dia 30 de Outubro, o Governo e o PSD chegaram a um acordo para a
aprovação da Proposta de Orçamento do Estado para 2011, mas apenas numa
segunda ronda negocial, após uma ruptura inicial e a convocação de um Conselho
de Estado pelo Presidente da República, onde o assunto foi debatido e considerado
de interesse nacional, pressionando a realização do acordo e evitando uma crise
política. Reproduz-se, abaixo, o enquadramento e principais termos do acordo:
1. Relativamente à implementação das medidas anunciadas em Maio de 2010, o
Governo realçou que é de opinião que as implementou integralmente, com a
produção gradual de efeitos de contenção da despesa e reforço da receita. O
Governo alertou ainda para os desvios estimados para 2010, totalizando cerca
de um ponto percentual do PIB, na execução da despesa do SNS, da receita não
fiscal do Estado e nos défices da Estradas de Portugal e das Administrações
Regional e Local. Na sequência da informação prestada, a delegação do PSD
exprimiu um entendimento diverso quanto à implementação das medidas do lado da
despesa e fez uma avaliação muito crítica em relação à derrapagem muito
significativa das contas públicas em 2010, nomeadamente no que diz respeito à
evolução da despesa pública corrente primária (DPCP).
O Governo apresentou a sua avaliação dos vários factores inerentes às
orientações constantes da Proposta Orçamental para 2011, com destaque para
os critérios de esforço orçamental que, em seu entender, se concretizam
sobretudo através de uma forte redução da despesa, ainda que sem deixar de
recorrer, para garantir os equilíbrios orçamentais e com critérios de equidade, ao
aumento da receita, incluindo por via fiscal. O PSD sublinhou que, em seu
entender, a composição da consolidação que decorre do impacto em 2011 das
medidas anunciadas em Maio passado e das constantes na proposta
orçamental para 2011 apontam para um contributo relativo à volta de 55% do
lado da despesa e 45% do lado da receita. E, assim, considerou que, face à
variação [desfavorável] da DPCP em 2010, o esforço do lado da redução da
despesa deveria ser relativamente mais importante. Portanto, a delegação do
PSD sublinhou que cabe ao Governo a responsabilidade do reforço das
medidas já previstas de redução da DPCP em 2011 e todas as que considerar
necessárias para assegurar o objectivo de 4,6% do PIB do défice das
administrações públicas em 2011.
Na sequência de um esforço de aproximação e conscientes da importância de gerar
condições que assegurem a viabilização do OE/2011 e o controle do défice
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orçamental em 4,6% do PIB, as partes estabeleceram um acordo que valerá para
a discussão na especialidade da proposta orçamental para 2011 em todas as
matérias relacionadas com os pontos objecto deste protocolo. Nas restantes
matérias que venham a ser tratadas na fase da discussão na especialidade da
proposta orçamental, as delegações entendem que deve ser feita uma articulação
entre as duas direcções políticas no sentido da viabilização do orçamento.
2. Ambas as delegações concordaram que uma redução sustentada da despesa
pública exige o aprofundamento da reestruturação em curso tanto do sector
público administrativo como do sector público empresarial. O processo deverá
ter como objectivo a racionalização das macro-estruturas, micro-estruturas,
processos, funções e programas, e basear-se nas metodologias de optimização
aplicáveis e no benchmarking com a organização dos países com administrações
mais avançadas na relação qualidade/custo. A delegação do Governo informou
que é propósito firme do executivo dar seguimento a um levantamento célere
dos organismos e entidades da administração directa e indirecta do Estado, do
sector público empresarial do Estado, Regional e Local, susceptíveis de
racionalização, extinção ou fusão, de forma a avaliar os respectivos impactos
orçamentais e a assegurar uma maior contenção de custos.
3. Logo no início do processo de conversações, ambas as delegações acordaram
que os ajustamentos à proposta orçamental não poderiam por em causa a meta
do défice assumida pelo Governo de 4,6% do PIB para 2011, a qual constitui um
compromisso perante os portugueses, a União Europeia, as Organizações
Internacionais e os mercados. A delegação do PSD referiu que os ajustamentos à
política fiscal teriam como objectivo atenuar alguns efeitos negativos sobre as
famílias e as empresas.
4. Depois de analisados os condicionalismos existentes nas contas públicas e de
avaliação das possibilidades de reforço da meta de redução da despesa pública
corrente primária definida para 2011, foram acordados entre as duas delegações
os seguintes ajustamentos à proposta de Orçamento do Estado para 2011:
a) No IRS, manutenção do actual esquema de deduções fiscais para as
despesas das famílias com a educação, saúde e habitação com excepção dos
dois últimos escalões de rendimentos mais elevados;
b) Uma vez que o Governo considera que a credibilidade internacional do
esforço exigido pela consolidação orçamental a que está comprometido para
2011 exige, imperativamente, o aumento da taxa normal do IVA em dois pontos
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percentuais, a delegação do PSD aceitou esta restrição, com a introdução dos
aperfeiçoamentos seguintes:
i) Não alteração da composição actual dos vários grupos de produtos a que
se aplicam a taxa reduzida, a taxa intermédia e a taxa normal, aos produtos
alimentares e aos produtos para alimentação humana constantes das listas I e II
dos anexos do Código do IVA;
ii) Concordância pela delegação do Governo da proposta da delegação do PSD
no sentido de se iniciar um programa de redução sustentada da Taxa Social
Única (TSU) paga pelas empresas. A delegação do Governo partilha a
preocupação estratégica subjacente a esta política no sentido da redução dos
custos de produção das empresas estimulando a competitividade e o emprego.
No entanto, considera que não tem condições orçamentais para iniciar este
movimento já em 2011, mas compromete-se a reforçar o processo de consolidação
orçamental de modo a poder concretizar esta medida estratégica.
iii) Dentro da preocupação de contribuir para a melhoria da tesouraria das
empresas num contexto de crédito difícil, e para uma maior eficiência das compras do
sector público administrativo e empresarial, as duas delegações convergiram na
necessidade de garantir os mecanismos jurídicos, administrativos e
procedimentais para o cumprimento efectivo do prazo de 60 dias no pagamento
aos fornecedores.
5. No âmbito da preocupação conjunta quanto à sustentabilidade das finanças
públicas a prazo e do reforço da credibilidade da política orçamental e da
qualidade das políticas públicas em geral, ambas as delegações concordaram:
a) Quanto às parcerias público-privadas (PPP) e Concessões, que implicam
encargos para os contribuintes, hoje e no futuro, ambas as delegações
convergiram na necessidade de as reponderar e reavaliar atendendo ao
contexto actual de financiamento da economia portuguesa, o qual obriga à
redefinição de prioridades na alocação dos recursos.
A delegação do Governo informou que já está em curso a reavaliação na óptica
da análise do custo-benefício e dentro dos princípios gerais seguintes:
• Não celebração de novos contratos enquanto não se completar, com urgência,
a reavaliação dos seus encargos plurianuais no quadro dos compromissos já
existentes;
• Reanalisar prioritariamente, com urgência, as PPP e grandes obras, sem
excepção, ainda não iniciadas ou na fase inicial de construção;
• Relativamente aos contratos antigos ainda vivos, reanalisá-los jurídica,
económica e financeiramente atendendo às novas circunstâncias dos mercados
financeiros.
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Para o reforço da celeridade da análise em curso, ambas as Delegações
concordaram na criação imediata de um grupo de trabalho, constituído por
personalidades qualificadas, escolhidas de comum acordo, independentes e de perfil
adequado, e com os meios que considere necessários à execução do mandato.
b) Em linha com as melhores práticas internacionais e com as recomendações da
União Europeia no que respeita à melhoria do enquadramento orçamental e da sua
transparência, ambas as delegações concordaram em propor ao Governo e à
Assembleia da República a criação célere de uma entidade com as atribuições e
o grau de independência adequados, tendo por missão avaliar a consistência
dos objectivos relativamente aos cenários macroeconómico e orçamental, a
evolução das finanças públicas e sua sustentabilidade de longo prazo, e o
cumprimento das regras orçamentais plurianuais, actuando quer no âmbito do sector
público administrativo, quer do sector empresarial do Estado. Esta entidade será
dotada de independência técnica e de competências de acesso à informação
disponível para o exercício das suas funções. A delegação do Governo salientou
que o executivo já tem em estudo essa questão e outras no âmbito da revisão
em curso da Lei do Enquadramento Orçamental. Para a operacionalização desta
decisão, ambas as delegações concordaram na criação imediata de um grupo de
trabalho constituído por reputados especialistas na matéria para elaboração da citada
proposta.
6. Ambas as delegações convergiram na necessidade de, a par da
sustentabilidade das finanças públicas, reforçar e aprofundar as acções
estruturais em curso para a melhoria contínua da produtividade e da
competitividade, tendo em vista o aumento do potencial de crescimento da
economia, na medida em que consideram ser esta a grande questão estratégica
da economia portuguesa.
Já em Novembro, o Governo apresentou uma rectificação dos valores
constantes na Proposta de Orçamento do Estado de 2011 por razões
metodológicas, mantendo-se o valor do défice em 4.6% do PIB, mas com um
acréscimo de 830 m.e. (0.5% do PIB) quer na despesa quer na receita, passando
o respectivo peso no produto para 45.9% e 41.3%, em lugar de 45.4% e 40.8%.
De acordo com o ministro das Finanças, a rectificação foi necessária porque
“constatou-se que, na passagem da contabilidade pública para a nacional, não estava
inteiramente reflectida a nova metodologia que entretanto foi preconizada pelo INE na
sua nova base, que veio a público há dois meses”.
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Entretanto, o ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, anunciou que a
diferença de 550 m.e. no défice orçamental decorrente do acordo com o PSD
para viabilizar o Orçamento do Estado de 2011 será compensada, na sua maior
fatia, com a redução das aquisições de bens e serviços (195 m.e.). Segue-se o
corte de 88 m.e. nos subsídios para o Sector Empresarial do Estado e uma
melhoria do mesmo montante quer na conta da Segurança Social quer nas
receitas com concessões. A restante verba será conseguida com o corte de 18 m.e.
nos Investimento do Plano e a poupança de 71 m.e. devido a um novo modelo de
gestão e financiamento do sector rodoviário.
Após a aprovação do Orçamento do Estado na generalidade, no início de
Novembro, o comissário europeu dos assuntos económicos, Olli Rehn,
encorajou o Governo português a executar as medidas orçamentais o mais
depressa possível, de modo a conseguir reduzir o défice público mais rápido do
que o previsto. Rehn admitiu que “a consolidação das contas públicas vai ter um
certo impacto quer no crescimento económico, quer no emprego”, mas é de “de
importância chave para assegurar uma base sólida quer para o crescimento
económico, quer para a criação de novos postos de trabalho a médio e longo prazo
em Portugal.”
Entretanto, o PS e o PSD chegaram a um acordo no Parlamento para reduzir em
10% o financiamento público aos partidos e às campanhas eleitorais até 2013,
justificando a medida pela necessidade de contenção orçamental na actual
conjuntura de crise económica e financeira. Não foi referido qual o valor da
poupança global, mas o Governo considerou o contributo significativo. Outros partidos
políticos defenderam cortes mais significativos e permanentes nesta área.
Em Novembro, o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, considerou
que os mercados financeiros têm razões para ter dúvidas em relação a
Portugal, devido ao desempenho orçamental do país e aos elevados níveis de
défice e dívida pública do país. Carlos Costa defendeu ainda que as
responsabilidades futuras do país têm de estar no balanço da “empresa
chamada Portugal”, e lembrou que o endividamento das empresas municipais não
aparece nas contas públicas, e as contas das parcerias público-privadas também
não, suscitando normais preocupações nos mercados devido ao impacto na dívida
pública. O governador realçou, por outro lado, que o sistema financeiro
português “está sólido” e a ser “vítima desta situação das contas do país”,
tratando-se de “um problema estrutural” que suscita naturais preocupações nos
mercados. O governador do banco central defendeu ainda orçamentos
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plurianuais que sejam cumpridos, e a criação de um enquadramento
institucional que garanta que as contas são fiáveis, através da fiscalização por
uma agência ou uma entidade independente que analise as contas de forma
integrada, com uma visão temporal, dando confiança desde logo aos parceiros
internos, mas também aos externos. O desafio “mais importante para a economia
portuguesa” é, assim, o “desafio da trajectória das contas públicas”, segundo
Carlos Costa, que salientou ainda a importância de criar políticas públicas que
reforcem a poupança das famílias e promovam o auto-financiamento das
empresas. O Governador concluiu que é preciso “fazer o trabalho de casa” e “pôr as
contas públicas em ordem, e não vale a pena culpar mercados nem terceiros”.
Na sua intervenção nas Jornadas AEP/Serralves, o governador do BdP
defendeu ainda que a resolução das dificuldades nas contas públicas,
actualmente no centro das atenções, deve ser acompanhada por uma estratégia
de desenvolvimento centrada no sector dos bens transaccionáveis. Nesse
sentido, o governador apelou ao governo para rever os incentivos às empresas
com vista a deslocar os apoios para esse sector. Carlos Costa foi também
bastante crítico em relação às empresas, salientando que, tal como o Estado
central, deveriam recorrer bem mais a auto-financiamento, ao invés de
procurarem capital alheio de forma tão acentuada como a que sucede actualmente. O
ajustamento orçamental, disse, deve assim ser acompanhado deste esforço do lado
da microeconomia.
Estimativa de Execução Orçamental do Estado
Jan-Out 2009

Jan-Out 2010

Variação
homóloga

Receita corrente

27 686.1

28 446.2

2.7%

Metas de
Variação no
OE 2010
1,1%

Despesa corrente

36 914.7

38 514.1

4.3%

3,7%

32 006.7

33 363.2

4.2%

2,9%

-9 228.6

-10 067.9

9.1%

12.0%

389.9

525.2

34.7%

146.4%

da qual: despesa corrente primária
Saldo corrente
Receita de capital
Despesa de capital

2 831.5

2 342.3

-17.3%

-9.8%

Saldo de capital

-2 441.6

-1 817.1

-25.6%

-35.0%

Saldo de execução orçamental

-11 670.3

-11 885.1

1.8%

1,3%

Saldo primário

-6 762.3

-6 734.2

-0.4%

-3.5%

valores em milhões de euros (m.e.); óptica da Contabilidade Pública.
Nota: os valores de despesa excluem activos financeiros, passivos financeiros e a transferência para o Fundo de
Regularização da Dívida Pública.
Fonte: Direcção-geral do Orçamento (DGO) - Boletim de Execução Orçamental
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Os dados mais recentes da execução orçamental, relativos aos dez primeiros
meses do ano, evidenciaram um défice de 11 885.1 m.e. no subsector Estado,
traduzindo um agravamento de 1.8% em termos homólogos, com origem na
deterioração do saldo corrente. A deterioração do saldo orçamental reflectiu um
aumento mais forte da despesa do que da receita total, mas apenas em termos
absolutos. De facto, apesar da aceleração face ao acumulado até Setembro (de
2% para 2.8%), a despesa passou a registar uma taxa de crescimento homólogo
inferior à da receita, que evidenciou uma aceleração superior (de 1.9% para
3.2%), a reflectir o desagravamento da quebra nos impostos directos. As taxas de
crescimento da despesa e da receita totais situaram-se em linha com as metas
do Orçamento do Estado inicial, metas essas tornadas insuficientes após a
definição de um objectivo mais ambicioso de consolidação orçamental em Maio
(um défice de 7.3%, na óptica da Contabilidade Nacional, para o conjunto das
administrações públicas), sob forte pressão internacional.
Saliente-se que o Estado foi o único subsector das administrações públicas que
registou uma deterioração das contas nos dados mais recentes, sendo o único
com um saldo negativo significativo (o défice da administração regional é muito
menor, e diminuiu). A melhoria mais significativa ocorreu na Administração Local, que
passou de um défice de 327 m.e. nos primeiros três trimestres de 2009 para um
excedente de 153 m.e. no mesmo período de 2010.
Retomando a análise do subsector Estado, salienta-se que a aceleração da
despesa total teve origem na retoma esperada do crescimento dos juros (tvh de
4.9%, após -5.7% até Setembro), mitigada pela quebra mais forte do investimento
público (17.3%, face a 15.8% na síntese anterior) e pelo abrandamento da
despesa corrente primária, de uma tvh de 4.6% para 4.2%, valor ainda muito
superior à meta inicial de 2.9%, que se tornou insuficiente face aos novos
objectivos orçamentais. De facto, seria expectável uma descida da despesa
corrente primária em face das medidas de consolidação anunciadas em Maio e
reforçadas em Setembro.
Dentro da despesa corrente primária, destacam-se as subidas de 5.2% das
transferências correntes e de 2.8% da despesa com pessoal (que comparam com
variações de 5.2% e 3.6% até Setembro), após corrigir a reclassificação de verbas
das contribuições do Estado para a CGA em 2009. No caso da despesa com
pessoal, o maior crescimento regista-se na rubrica “Segurança Social” (9.2%,
menos 2.7 p.p. que na síntese de execução de Setembro) devido ao aumento da
contribuição dos serviços da administração directa do Estado para a CGA, mas
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assume um maior peso a subida de 1.4% nas remunerações certa e
permanentes (menos 0.3 p.p. que na anterior execução, abrandamento associado à
redução do número de docentes do ensino não superior, segundo a DGO). Segundo
os relatórios das execuções anteriores, esta subida nas remunerações certas e
permanentes decorre dos novos sistemas salariais das forças de segurança e dos
militares, de alterações salariais de docentes do ensino não superior e ainda da
contratação extraordinária de pessoal a termo pelo INE no âmbito do
Recenseamento Agrícola e da preparação do Censos 2011.
Ao nível das transferências, realça-se o peso preponderante da subida de 10.3%
nas verbas para a Segurança Social, reflectindo o cumprimento da respectiva lei de
bases, assim como o aumento de 6.6% das verbas para o SNS, onde se salienta a
assunção, a partir de 2010, dos encargos de saúde prestados aos beneficiários dos
subsistemas públicos. Em ambos os casos, as taxas de crescimento foram
semelhantes às registadas até Setembro. Em termos de poupanças, salienta-se
apenas a quebra de 9.3% na despesa com subsídios (face a uma descida de 3.4%
até Setembro), a reflectir a redução mais forte da bonificação de juros para compra de
habitação, assim como a descida das indemnizações compensatórias e a diminuição
dos encargos com apoios à instalação de painéis solares térmicos.
Do lado da receita, o aumento de 4.6% da receita fiscal (mais 1.3 p.p. que na
síntese de Setembro) mais do que compensou a descida de 7.6% da receita não
fiscal, com origem na sua componente corrente (quebra de 13.2%).1 No total, a
receita corrente está a crescer acima do esperado (2.7%, face a um objectivo de
1.1%), mas a receita de capital apresenta uma progressão abaixo do previsto
(34.7%, que compara com uma meta de 146.4%).
O aumento da receita fiscal continuou a ter origem nos impostos indirectos,
mas estes voltaram a abrandar (aumento homólogo de 9.2%, face a 10.4% até
Setembro), pelo que foi o desagravamento das perdas nos impostos directos (de
5.5% para 1.3%) a permitir a aceleração da receita fiscal em Outubro. Nos
impostos directos, o IRS que apresentou o desagravamento mais significativo
(de uma quebra de 7.6% para 1.5%), traduzindo sobretudo o novo regime de
transferências da participação variável deste imposto para os municípios (que passou
a ser feita mensalmente, ao invés de 2009, em que foi efectuada apenas no último
trimestre). O IRC diminuiu 0.9%, após uma descida de 1.5% até Setembro, uma

1

Segundo a DGO, o recuo desta componente corrente das receitas não fiscais fica sobretudo a dever-se às

"Transferências correntes", "Reposições não abatidas nos pagamentos", em grande parte traduzindo
movimentos internos à administração pública, e "Rendimentos da propriedade".
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melhoria que se ficou a dever à menor concentração de transferências de derramas
em Outubro.
Nos impostos indirectos, merece destaque o crescimento de 12.3% da cobrança
de IVA, bastante acima da meta orçamental de 3.6%, mas em abrandamento face à
subida de 13.9% até Setembro, apesar da subida recente da taxa de imposto,
que estará a ser contrariada pelo abrandamento da actividade económica, para
além do aumento dos reembolsos. Outro contributo importante para o aumento
da receita fiscal provém da subida de 21.6% no Imposto sobre o Tabaco (devido
ao forte crescimento da introdução ao consumo do produto), seguindo-se o aumento
de 18.4% no Imposto sobre Veículos e de 14.6% no Imposto Único de
Circulação, todos eles em abrandamento. Em termos de quebras, a descida
mais significativa continuou a pertencer ao Imposto de Selo (7.2%, mas em
desagravamento face à quebra de 7.9% até Setembro), reflectindo a diminuição das
operações financeiras. O recuo de 0.9% do ISP, associado ao decréscimo do
consumo de combustíveis, teve um impacto pouco significativo sobre a evolução da
receita.
Em termos de taxas de execução, os valores até Setembro foram de 80.1% na
receita (83.5% no caso das receita fiscal) e de 81.2% na despesa (80.6% no caso da
despesa corrente primária), situando-se, nos dois casos, abaixo do padrão de
execução uniforme ao longo do ano (83.3%). Note-se que as taxas de execução
são calculadas tendo como base o Orçamento do Estado inicial, menos exigente
do que os actuais objectivos orçamentais, pelo que, na comparação com o padrão,
são necessários valores inferiores na despesa e superiores na receita.
Sistema Fiscal
Em fase de discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2011, no
que à fiscalidade se refere, as principais propostas de alteração respeitam às
seguintes matérias:
 Deduções e Benefícios Fiscais, prevendo-se que apenas os contribuintes
com rendimentos colectáveis no sétimo e oitavo escalões de rendimento
passem a ter limites nas deduções à colecta do IRS relativamente a despesas
de saúde, educação, lares e empréstimos à habitação. No que se refere a
benefícios fiscais, a única excepção prende-se com os benefícios fiscais
previstos para as famílias que em 2011 adquiram veículos eléctricos.
 Isenções nos Recibos Verdes: a taxa de 5% sobre as empresas que
recorram a recibos verdes não se aplicará "a prestação de serviços que, por
imposição legal, só possa ser desempenhada como trabalho independente".
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 Benefícios fiscais para donativos de empresas para combate à pobreza: o
PS propôs que o limite de dedução seja elevado dos actuais 8/1000 do volume
de vendas para os 12/1000 do volume de vendas.
 Divulgação das empresas com benefícios fiscais. Com base em proposta
do PS e PSD, a Direcção-geral dos Impostos (DGCI) divulgará, anualmente,
até ao final de Setembro, as empresas que gozem de benefícios fiscais.
 Manutenção da taxa reduzida do IVA (6%) relativamente aos produtos
alimentares que constavam da tabela correspondente (refrigerantes, leite
achocolatado entre outros).
De acordo com o Despacho n.º 17024-A/2010, de 10 de Novembro a Direcção-Geral
dos Impostos (DGCI) vai divulgar na sua página principal informação estatística
relativa às transferências financeiras que tenham como destinatário entidades
localizadas em país, território ou região com regime de tributação privilegiada,
bem como relativamente às entidades instaladas na Zona Franca da Madeira.
Esta informação compreende elementos relativos ao número de pessoas singulares e
colectivas ordenantes e beneficiárias, ao número e valor total das transferências e às
jurisdições de destino. No que se refere à Zona Franca da Madeira, será divulgado o
número de entidades aí instaladas, o número de trabalhadores dessas entidades, o
imposto liquidado e o montante da despesa fiscal decorrente da isenção ou redução
de taxas.
Estas informações serão divulgadas até ao termo do mês de Outubro, reportando-se
ao ano antecedente. Excepcionalmente, em 2010, esta informação será divulgada até
ao fim do mês de Novembro.
Nesta matéria, a Direcção-Geral dos Impostos está a dar início a uma operação
de fiscalização de cerca de 250 pessoas colectivas que em 2009 fizeram
transferências para paraísos fiscais com valor aproximado de 650 milhões de
euros.
Numa primeira fase, foram investigados 600 contribuintes singulares, que em 2009
efectuaram transferências para estes territórios com valor aproximado de 55 milhões
de euros.
Com base na Declaração Modelo 38, a DGCI apurou que em 2009 cerca de 1100
empresas fizeram transferências para paraísos fiscais, num valor de mais de 700
milhões de euros.
Desta forma, pretende-se levar a cabo um controlo mais rigoroso dos pagamentos
feitos a territórios offshore, contrariar práticas de planeamento e fraude fiscal e
obrigar estes territórios à troca de informação com a Administração Fiscal
Portuguesa, sendo que este ano já foram assinados 13 acordos de troca de
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informação com este propósito, estando prevista a assinatura de um total de 15
acordos até final de 2010.
Através de comunicado, o Gabinete do Ministro das Finanças informou que a
Direcção-Geral dos Impostos alcançou um volume agregado de cobrança
coerciva em 2010 superior a 1000 milhões de euros. O valor realizado ultrapassa
em mais de 16% o que se encontrava previsto para este momento do ano.
Política Industrial e Comercial e de Investimentos Públicos
O Ministro da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento presidiu, no dia 5
de Novembro, no Europarque, em Santa Maria da Feira, à cerimónia de assinatura
de contratos de projectos apoiados no âmbito dos sistemas de incentivos do
Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), relativos à promoção e
dinamização da estratégia de internacionalização das empresas nacionais.
Foram celebrados contratos de projectos individuais e conjuntos, abrangendo um total
de 1717 empresas, correspondendo a um investimento global de 112 milhões de
euros e a 54 milhões de euros de financiamento público.
Entraram em vigor no passado dia 26 de Outubro as Portarias que alteraram os
Regulamentos do Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de
Pequenas e Médias Empresas (Portaria n.º 1101/2010 – I Série n.º 207, de
25/10), do Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento
Tecnológico (Portaria n.º 1102/2010 – I Série n.º 207, de 25/10) e do Sistema
de Incentivos à Inovação (Portaria n.º 1103/2010 – I Série n.º 207, de 25/10),
integrados no QREN.
As alterações introduzidas visam criar condições transitórias para que os projectos
aprovados possam adaptar-se às novas condições de mercado resultantes da crise
económica e financeira internacional, bem como, definir novas medidas de
simplificação dos processos de aprovação, acompanhamento e encerramento de
projectos. Por outro lado, prolongou-se a vigência do conjunto de medidas de
flexibilização adoptadas em 2009 para os sistemas de incentivos do QREN, por um
período adicional de um ano, a terminar em 31 de Dezembro de 2011.
Sabe-se já que foram abertos novos concursos no âmbito destes três sistemas
de incentivos. O prazo para apresentação das candidaturas decorre de 15 de
Novembro a 14 de Janeiro de 2011 no caso do SI Qualificação PME (Projectos
Individuais e de Cooperação), de 15 de Novembro a 31 de Janeiro de 2011 no caso
do SI I&DT (Projectos de I&DT Empresas Individuais) e de 15 de Novembro a 10 de
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Janeiro de 2011 no caso do SI Inovação (Novos Bens e Serviços / Novos Processos
e Expansão e Empreendedorismo Qualificado).
Já foi publicado o diploma que define prazos de vencimento máximos,
imperativos, para efeitos da obrigação de pagamento do preço nos contratos de
compra e venda ou de fornecimento de bens alimentares destinados
exclusivamente ao consumo humano, celebrados entre empresas comerciais,
singulares ou colectivas, em que a obrigação de pagamento do preço ocorra após a
entrega dos bens (Decreto-Lei n.º 118/2010 – I Série n.º 207, de 25/10). O
diploma aplica -se aos casos em que o credor do preço seja uma micro ou pequena
empresa, cujo estatuto esteja certificado pelo Instituto de Apoio às Pequenas e
Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI), e entra em vigor a 23 de Janeiro de 2011.
No dia 20 de Outubro entrou em vigor um diploma (Despacho normativo n.º
25/2010 – II Série Parte c n.º 203, de 19/10) que estabelece que as prestações
de reembolso no âmbito dos financiamentos de projectos no sector do turismo
concedidos com recurso a verbas nacionais ou do Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional (previstos quer no Programa de Intervenção para a
Qualificação do Turismo, quer nos financiamentos directos do Turismo de Portugal, I.
P., e em associação com outras entidades), podem ser flexibilizadas, por variação
dos montantes a amortizar ou por variação da periodicidade dos respectivos
vencimentos, mediante decisão do Turismo de Portugal, I. P. O regime previsto vigora
por um período de dois.
Foram, também, adoptados mecanismos que permitem flexibilizar as condições
de reembolso dos incentivos concedidos no âmbito do Sistema de Incentivos
Financeiros ao Investimento no Turismo (Portaria n.º 1019/2010 – I Série n.º 194,
de 6/10) e no âmbito do Sistema de Incentivos à Modernização Empresarial, do
Sistema de Incentivos a Produtos Turísticos de Vocação Estratégica e da
Medida de Apoio aos Programas Integrados Turísticos de Natureza Estruturante
e Base Regional (Portaria n.º 1020/2010 – I Série n.º 194, de 6/10).
O regime previsto nestes dois diplomas entrou em vigor a 7 de Outubro, sendo a sua
vigência por um período de dois anos.
A adopção de mecanismos de flexibilização das condições de reembolso de
incentivos tem em vista atenuar os efeitos da crise internacional sobre as empresas,
de modo a evitar que as entidades beneficiárias entrem em situações de
incumprimento definitivo, colocando em risco os investimentos apoiados e a sua
própria solvabilidade.
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Através do Decreto Regulamentar n.º 4/2010 – I Série n.º 201, de 15/10 foi
adoptado internamente o regulamento da União Europeia que simplifica a forma
como é utilizado o Fundo Social Europeu (FSE) no período de 2007 a 2013. O
diploma altera o Decreto Regulamentar n.º 84-A/2007, de 10 de Dezembro, que
instituiu o regime geral de aplicação do FSE para este período de programação, no
sentido de reduzir os prazos de pagamento aos beneficiários e a carga administrativa.
Privatizações
Foram fixadas as condições finais das operações necessárias à alienação de
acções representativas do capital social da EDP até ao montante máximo de 10%
do respectivo capital social, correspondente à oitava fase do processo de
reprivatização da EDP - Energias de Portugal, S. A. (Resolução do Conselho de
Ministros n.º 79/2010 – I Série n.º 198, de 12/10).
Foi prorrogado o prazo para a apresentação das propostas no âmbito do
concurso público de reprivatização do BPN - Banco Português de Negócios, S. A.,
de 30 de Setembro para 30 de Novembro de 2010, mantendo-se o local e a hora
limite da entrega das propostas anteriormente previstos (Resolução do Conselho
de Ministros n.º 80/2010 – I Série n.º 198, de 12/10).
Política Social e Laboral
A Assembleia da República recomendou ao Governo que confirme o calendário
já previsto para o aumento do salário mínimo nacional, estabelecendo o seu
valor em 500 € em 1 de Janeiro de 2011.
O Governo, os bancos e os sindicatos chegaram a um acordo de princípio para
integrar na Segurança Social as pensões dos trabalhadores bancários que
tenham sido admitidos antes de 3 de Março de 2009.
A concretizar-se este acordo, o sistema público de Segurança Social veria as suas
receitas aumentadas em cerca de 140 milhões de euros, assumindo em contrapartida
mais responsabilidades futuras pelo pagamento das prestações sociais a estes
trabalhadores. A medida está contemplada no Orçamento do Estado para o próximo
ano, por via de uma autorização legislativa pedida para o efeito.
Através do Decreto-Lei n.º 124/2010, de 17/11 foram reforçadas as competências
da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) no que se
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refere ao acompanhamento e representação de vítimas de discriminação de
género no trabalho e no emprego em processos administrativos e judiciais.
A CITE passa a ter capacidade para acompanhar e representar, nas situações de
conflito, as pessoas que, em função do seu género, são tratadas de forma diferente
no acesso ao trabalho, no emprego ou na formação profissional ou cujos direitos
enquanto pais trabalhadores são desrespeitados.
Em paralelo com estas novas competências, a CITE passa a incluir representantes do
Estado, dos sindicatos e das associações patronais.
O Conselho de Ministros, no âmbito de medidas de protecção aos consumidores
economicamente vulneráveis, criou a tarifa social de fornecimento de energia
eléctrica destinada a clientes finais que se encontrem numa situação de
carência sócio-económica.
Tratando-se de uma medida de cariz social, o critério de elegibilidade tem subjacente
as prestações atribuídas pelo sistema de segurança social. Assim, poderão ser
abrangidos por esta tarifa os beneficiários do complemento solidário para idosos, do
rendimento social de inserção, do subsídio social de desemprego, do primeiro
escalão do abono de família ou da pensão social de invalidez, estimando-se que
sejam beneficiados cerca de 670 mil agregados familiares, que correspondem a mais
de 1 milhão de pessoas.
Os custos inerentes à fixação desta medida serão suportados por todas as empresas
produtoras de electricidade em regime ordinário.
Na sequência do pedido de declaração da inconstitucionalidade de diversas normas
do Código do Trabalho, apresentado por um grupo de deputados à Assembleia da
República, o Tribunal Constitucional, através do Acórdão n.º 338/2010, de 8 de
Novembro, declarou a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, do
artigo 356.º, n.º 1, do Código do Trabalho, que se refere à fase de instrução e
estabelece que cabe ao empregador decidir a realização das diligências
probatórias requeridas na resposta à nota de culpa.
No mesmo processo, o Tribunal constitucional não declarou a inconstitucionalidade
das restantes normas em apreço.
Entrou em vigor a Portaria n.º 1100/2010 de 22 de Outubro, que criou o
programa de formação em competências básicas, destinado a adultos que não
possuem capacidades de leitura, escrita ou cálculo.
Pretende-se que através deste programa uma parte significativa da população
portuguesa adquira competências básicas nestas áreas, bem como, no uso de
tecnologias de informação e comunicação, que favoreça o acesso e o
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prosseguimento da formação em percursos qualificantes, contribuindo deste modo
para a integração social destes adultos e para o aumentando dos seus níveis de
empregabilidade.
De acordo com o Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da
Comunicação pelas Famílias em 2010, divulgado pelo INE, mais de 90% dos
portugueses entre 10 e 15 anos usa computador e internet.
De acordo com este inquérito, 60% dos agregados domésticos tem computador em
casa e 54% dispõem de ligação à internet, o que demonstra um crescimento médio
anual de 12% no acesso a computador, e de 7% no uso de internet, em relação a
2006.
No que se refere às empresas o inquérito revela ainda que, em 2010, 97% das
empresas com mais de 10 trabalhadores utilizam computador, 94% dispõem de
acesso à Internet e 83% utilizam-na através de banda larga, 92% comunicam
através de correio electrónico e 22% efectuam encomendas electrónicas.
Sistema Monetário e Financeiro
No final de Outubro, o Governo reconduziu Carlos Tavares como presidente da
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), assim como a restante
direcção, através de uma resolução do Conselho de Ministros.
No mesmo mês, a CMVM anunciou que vai recorrer da decisão do Tribunal de
Pequena Instância Criminal de Lisboa em absolver o BCP do pagamento de
uma coima de 3 m.e., determinada pelo regulador, pela actuação ilícita na venda
de acções próprias aos clientes, com crédito, durante as campanhas de angariação
de novos investidores.
Já em Novembro, a CMVM anunciou que deverá concluir até ao final do ano o
processo de apuramento de responsabilidades individuais no caso do Banco
Privado Português (BPP), relacionada com a prestação de informação falsa na
venda de produtos, nomeadamente.
Por sua vez, o Banco de Portugal (BdP) anunciou que vai alterar as regras de
contribuição para o Fundo de Garantia de Depósitos, calculadas com base no
rácio de solvabilidade médio do ano anterior, de modo a evitar que algumas
instituições tenham contribuições materialmente irrelevantes, ou nulas.

40

A s s o c i a ç ã o

E m p r e s a r i a l

d e

P o r t u g a l

O BdP anunciou ainda que irá, autonomamente, aplicar medidas de contenção
salarial na instituição em 2011, depois do BCE ter considerado que o cortes
salariais definidos pelo Governo na Proposta de Orçamento do Estado para esse
ano não podem ser aplicados ao Banco Central português por colocarem em
causa o princípio da independência. Recorde-se que, em Julho, os seis
administradores do Banco de Portugal aprovaram, com efeitos retroactivos a Junho,
um corte de cinco por cento nos salários que recebem, decisão adoptada no âmbito
da primeira vaga de medidas de austeridade.
De acordo com o mais recente Inquérito aos Bancos sobre o Mercado de Crédito,
realizado trimestralmente pelo BdP, no terceiro trimestre registou-se um aumento
da restritividade da banca no acesso ao crédito. A análise do banco central,
baseado num inquérito juntos dos cinco maiores grupos bancários portugueses,
concluiu que os critérios de concessão de empréstimos às empresas tornaramse mais exigentes no terceiro trimestre de 2010, o mesmo acontecendo no
segmento das famílias, embora aqui o agravamento tenha sido ligeiramente
menos pronunciado que nos três meses anteriores. A maior restritividade
traduziu-se num aumento dos spreads (margens) aplicados, sobretudo nos
empréstimos considerados de maior risco, tendo continuado a verificar-se um
aumento de exigência nas outras condições contratuais. No caso das famílias,
registou-se uma diminuição significativa na procura dos empréstimos para
habitação e poucas alterações no crédito para consumo e outros fins. Em termos
de perspectivas, os bancos antecipam que as condições de crédito continuarão
a agravar-se para as empresas até final do ano, sobretudo nas maturidades mais
longas, o mesmo sucedendo no caso das famílias, sobretudo no crédito à habitação.
No início de Novembro, a agência de notação Fitch reduziu as classificações de
longo prazo de vários bancos nacionais, incluindo o BES, o que levou este
banco a anunciar a rescisão do contrato com a instituição, considerando não
existir uma justificação válida para um corte de três níveis em menos de quatro
meses. A agência cortou os ratings de longo prazo do Millennium BCP, do BES, do
BPI e do Banif devido aos riscos relacionados com o financiamento e a liquidez, e
ainda os ratings individuais da CGD, BCP e BES. A Fitch indicou, em comunicado,
que “a revisão em baixa reflecte os maiores riscos de financiamento e liquidez
devido à elevada necessidade de fontes de financiamento de curto e de médio
prazo, com recurso crescente ao financiamento do BCE, no contexto de
manutenção das dificuldades de acesso aos mercados de capitais, bem como à
deterioração do desempenho doméstico e da qualidade dos activos”.
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2. Economia Monetária e Financeira
2.1. Taxas de Juro
Euribor

Obrigações do Tesouro
5 anos
10 anos
2.93
3.86

09: III

6 meses
1.016

12 meses
1.236

09: IV

0.994

1.248

3.07

4.06

10: I

0.958

1.215

3.55

4.52

10: II

1.041

1.306

4.69

5.98

10: III

1.146

1.433

5.31

6.36

Agosto 10

1.137

1.414

4.17

5.48

Setembro 10

1.146

1.433

5.31

6.36

Outubro 10

1.269

1.540

4.71

6.00

1 Outubro 2010

1.184

1.464

5.09

6.27

8 Outubro 2010

1.201

1.473

5.06

6.34

15 Outubro 2010

1.216

1.486

4.54

5.84

22 Outubro 2010

1.250

1.519

4.64

5.90

29 Outubro 2010

1.269

1.540

4.71

6.00

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

As taxas de juro do mercado monetário europeu registaram uma subida em
Outubro, traduzindo uma maior normalização das condições de liquidez no
mercado e a perspectiva de retirada das medidas excepcionais de cedência de
liquidez do BCE, após várias declarações de membros do Conselho Monetário
nesse sentido, embora se depreenda que o timing da retirada não é consensual, até
porque a margem de manobra em termos de repercussão nos câmbios do euro
diminuiu recentemente devido ao reforço da expansão monetária nos EUA e Japão. A
divulgação de bons indicadores económicos na área do euro, nomeadamente
na Alemanha, também contribuiu para a subida das taxas de juro, que se revelou
mais forte nas maturidades inferiores. A taxa Euribor a 1 mês aumentou 22 pontos
base (p.b.) em comparação de final de mês, para 0.85%, valor já mais próximo da
principal taxa de juro de referência do BCE (1%), enquanto na maturidade de 12
meses a subida foi apenas de 11 p.b. (para 1.54%), o que reduziu a inclinação da
curva de rendimentos do mercado monetário. Salienta-se ainda a subida da Euribor
a 6 meses acima de 1.25% (1.269%, no dia 29), incorporando a perspectiva de
um aumento da taxa de juro de referência do BCE nesse horizonte temporal.
Note-se que alguns responsáveis do BCE têm vindo a apontar para a
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possibilidade de subida das taxas de juro antes da retirada das medidas
extraordinárias de política monetária.
No mercado secundário de dívida pública nacional, pelo contrário, as taxas de
juro implícitas de longo prazo corrigiram em baixa após a forte subida registada
em Setembro, reflectindo a perspectiva de um acordo para o Orçamento do
Estado de 2011 entre Governo e PSD (ainda que sem sucesso na primeira ronda
negocial, perto do final do mês) e a melhoria das condições de financiamento dos
países periféricos da zona do euro durante o mês, com emissões bem sucedidas
de dívida por parte de Grécia, Portugal e Espanha, nomeadamente. A diminuição das
compras de títulos de dívida desses países pelo BCE confirmou o alívio do risco de
crédito soberano em Outubro. A yield portuguesa a 5 anos diminuiu 60 p.b. em
comparação de final de mês, para 4.71%, enquanto nos 10 anos a descida foi de 36
p.b. (para 6%), o que se repercutiu num aumento da inclinação da curva de
rendimentos.
2.2. Mercado de Valores Mobiliários
Índice PSI-20
(valores de fecho das sessões de início e fim das semanas de Outubro)
Sexta, 1

Seg, 4

Sexta, 8

Seg, 11

Sexta, 15

Seg, 18

Sexta, 22

Seg, 25

Sexta, 29

7 586.71

7 535.71

7 782.24

7 778.16

7 811.43

7 860.58

7 930.58

7 986.00

8 082.76

Índice composto pelo cabaz das 20 acções mais importantes do mercado, sujeito a uma revisão semestral; 31-12-92=
3000.

Em Outubro registou-se uma forte valorização das principais empresas cotadas
na bolsa nacional, beneficiando da subida no exterior, mas sobretudo da
perspectiva de um acordo entre o Governo e o principal partido da oposição
para a aprovação do Orçamento do Estado para 2011, sem a qual se perspectiva
uma crise política e a agudização das dificuldades de financiamento externo. O
índice accionista de referência PSI-20 subiu 7.7% em comparação de final de mês,
atingindo o máximo desde Abril (já acima dos 8 mil pontos), o que reduziu para 4.5% a
perda desde o início do ano. No dia 27, com a ruptura da primeira ronda negocial, o
PS-20 recuou 1.25%, mas recuperou o valor até final do mês com a perspectiva de
retoma das negociações.
Apesar da valorização dos títulos, o valor negociado em bolsa registou uma
quebra de quase 5% em variação mensal e de 21.6% em termos homólogos,
traduzindo uma redução ainda mais forte das quantidades transaccionadas, que
parece reflectir o afastamento dos investidores do mercado nacional,
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nomeadamente os institucionais, numa altura bastante conturbada. Contudo, o
valor negociado desde o início do ano continua a registar um aumento significativo em
comparação homóloga (26.2%).
Entre os 20 títulos que compõe o PSI-20, a Zon Multimedia foi a que registou a
valorização mais elevada, com um ganho de 31.9%, na sequência de
recomendações de compra e em correcção face ao desempenho muito abaixo
do sector a nível europeu. Destacam-se também as fortes recuperações de
outros títulos que vinham a acumular perdas elevadas, como a Sonae.com
(14.8%) e a Brisa (15%), assim como o reforço dos ganhos na Portucel (10.5%) e
na Jerónimo Martins (9.9%), que continua a apresentar bons resultados na
Polónia e em Portugal. O título com o comportamento menos positivo foi a Mota
Engil (subida de 0.3%), numa conjuntura desfavorável aos grandes projectos de
obras públicas, não se tendo registado nenhuma desvalorização mensal dentro
da carteira de títulos do índice.

3. Economia Real
3.1. Actividade Económica Global
O INE publicou a estimativa rápida das contas nacionais do terceiro trimestre
de 2010 que aponta para um crescimento do PIB de 1.5% face a igual período de
2009 (mais 0.1 p.p. que o valor registado no segundo trimestre). É estimada uma
variação de 0.4% em cadeia. Estas estimativas implicam as previsões do Banco de
Portugal para a totalidade do ano (1.2%) deverão ser superadas, bastando para tal
que, no quarto trimestre, a produção não sofra uma queda superior a 1.1%, em
cadeia.
O indicador de clima económico do INE – síntese da informação de carácter
qualitativo relacionada com as principais actividades económicas – diminuiu, em
Outubro, 0.2 pontos, fixando-se em -0.1.
A apreciação individual dos diversos indicadores revela que todos os indicadores
individuais experimentaram uma deterioração.
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Índice de Clima Económico - Portugal
2
1,5
1
0,5
0
-0,5
-1
-1,5
-2
-2,5
-3

Fev-07
Mar-07
Abr-07
Mai-07
Jun-07
Jul-07
Ago-07
Set-07
Out-07
Nov-07
Dez-07
Jan-08
Fev-08
Mar-08
Abr-08
Mai-08
Jun-08
Jul-08
Ago-08
Set-08
Out-08
Nov-08
Dez-08
Jan-09
Fev-09
Mar-09
Abr-09
Mai-09
Jun-09
Jul-09
Ago-09
Set-09
Out-09
Nov-09
Dez-09
Jan-10
Fev-10
Mar-10
Abr-10
Mai-10
Jun-10
Jul-10
Ago-10
Set-10
Out-10

-3,5

Fonte: INE

O indicador de confiança da indústria transformadora evoluiu negativamente
relativamente a Setembro em 0.9 pontos (de -9.6, nesse mês, para -10.5)
invertendo a trajectória de evolução positiva reiniciada em Junho. Esta evolução
deveu-se a uma evolução negativa em todos os sub-indicadores.
O indicador de confiança do comércio regrediu 2.2 pontos. No que diz respeito
ao comércio por grosso, o indicador manteve o valor de -6.7 verificado em Setembro,
e no caso do comércio a retalho, evolui negativamente em 3.8 pontos, de -3.2 em
Setembro para -7.0 em Outubro. Esta evolução, determinante para o comportamento
do indicador do comércio, decorreu da deterioração dos saldos das respostas
relativas a volume de vendas e actividade nos próximos 3 meses.
O indicador de confiança dos serviços diminui 0.8 pontos, passando de -9.8
pontos em Setembro para -10.6 em Outubro. Salienta-se o contributo das
expectativas de actividade para os próximos 3 meses para esta evolução negativa.
O indicador de confiança da construção e obras públicas continuou a ter uma
evolução desfavorável, passando de -41.6 pontos para -44.0 pontos. A deterioração
no saldo das respostas nas duas questões inquiridas, carteira de encomendas actual
e perspectivas de emprego para os próximos três meses, contribuíram ambas para
esta evolução.
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O indicador de confiança dos consumidores teve, em Outubro, uma evolução
negativa, para -40.0, relativamente aos -37.4 verificados em Setembro, invertendo a
tendência dos últimos dois meses. Esta evolução ficou a dever-se a uma deterioração
de todos os sub-indicadores que o compõem.
3.2. Procura Interna
3.2.1. Consumo
Fonte

10:I

10:II

10:III

Jul 10

Ago 10

Set 10

Out 10

Indic. Coincidente do Consumo Privado

BdP

2.6

2.7

1.0

2.0

1.4

0.7

0.1

Indic. Confiança dos Consumidores (1)

INE

-35.4
69.1

-40.1
48.8

-37.4

-42.0

-40.4

-37.4

-40.0

16.1

18.4

13.5

15.1

1.1

0.5
0.8

7.1
0.3

0.0

-0.5

5.3

-4.1

-0.7

-0.6

-0.8

-0.6

1.8

1.5

1.1

Venda de automóveis não comerciais
Importações de bens de consumo

(2)

Vol. de neg. do comércio a retalho

(3)

Crédito ao consumo

(4)

ACAP
INE
INE
BdP

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 homóloga em temos nominais. (3) Taxa de variação em termos reais; índices
de sazonalidade e dos dias úteis; (4) Valores corrigidos de reclassificações e de operações de titularização de crédito.

No que toca a despesa das famílias em bens de consumo, os dados disponíveis mais
recentes indicam nova deterioração, com o indicador coincidente do BdP a continuar
a mostrar um abrandamento.
Em Setembro (valores rectificados), o volume de negócios do comércio a retalho
diminui 0.6% em termos homólogos, registando uma ligeira melhoria relativamente ao
mês anterior. A despesa em bens alimentares registou uma tvh de 2.3%, acima do
ritmo dos meses anteriores (valores revistos). A despesa em bens não alimentares,
registou uma tvh de -3,1%, contra -2,8% em Agosto (note-se que, retirando os
combustíveis, a evolução é agora negativa em -2.4%.). A venda de automóveis não
comerciais desacelerou significativamente em Outubro. O crédito ao consumo
desacelerou novamente em Setembro relativamente ao comportamento em meses
anteriores.
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3.2.2. Investimento
Fonte

10:I

10:II

10:III

Jul 10

Ago 10

Set 10
-2.8

INE

-2.8

-1.1

-2.8

-1.2

-1.3

ACAP

19.6

29.0

11.6

14.6

12.8

8.1

Importações bens de investimento

INE

-8.1

-14.8

-23.2

-31.9

-7.7

-23.2

Índice produção bens de investimento

INE

0.7

-1.1

-1.6

1.5

6.4

-9.6

Vendas de cimento

BdP

-9.4

-6.1

-4.7

-7.0

-2.2

-4.5

Índice de Produção na Construção

INE

-8.2

-8.1

-8.0

-9.0

-4.7

-10.2

BdP

3.2

3.1

3.0

BdP

1.2

1.0

1.2

Indicador de FBCF
Vendas de veículos comerciais ligeiros

Crédito para compra de habitação

(1)

Crédito às sociedades não financeiras

(1)

Out 10
6.4

Taxas de variação face ao período homólogo do ano anterior. em percentagem (salvo indicação em contrário); Índices
de produção de bens de investimento corrigidos.
(1) Valores corrigidos de reclassificações e de operações de titularização de crédito.

O indicador coincidente de FBCF do INE acentuou a tendência de agravamento
dos últimos meses, confirmando a informação retirada da generalidade dos
indicadores utilizados para avaliar a evolução do investimento, que tiveram
comportamentos negativos, com excepção da ligeira retoma no crescimento do
crédito às sociedades não financeiras.
3.3. Comércio Internacional
Resultados Globais preliminares
Jul 09-Set 09

Jul10-Set 10

Variação

Total
Saída (Fob)

8 015.1

9 184.4

14.6%

Entrada (Cif)

13 033.5

13 557.2

4.0%

Saldo

-5 018.4

-4 372.8

12,8%

61.5%

67.7%

-

Expedição

5 912.3

6 772.8

14.6%

Chegada

10 190.1

10 064.4

-1.2%

Saldo

-4 277.8

-3 291.7

23,0%

58.0%

67.3%

-

Exportação

2 102.9

2 411.7

14.7%

Importação

2 843.5

3 492.7

22.8%

Saldo

-740.6

-1 081.1

-45,9%

Taxa de Cobertura

74.0%

69.0

-

Taxa de Cobertura
União Europeia a 27

Taxa de Cobertura
Países Terceiros

em milhões de euros; Fonte: INE

No trimestre em análise (Julho a Setembro), as saídas mantiveram um forte
dinamismo e as entradas registaram uma evolução que permanece inferior à
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das saídas, conduzindo a uma melhoria da taxa de cobertura em 6.2 p.p. face ao
mesmo período de 2009. O défice comercial desagravou-se em cerca de 12.8% %
em relação ao mesmo período de 2009 e recuperou cerca de 14.4% face ao trimestre
de Maio a Julho de 2010. No comércio intracomunitário é de salientar o
comportamento das chegadas, que registaram uma ligeira queda em termos
nominais, determinando assim uma forte redução do défice comercial com os nossos
parceiros comerciais da União Europeia.
Relativamente aos países terceiros, se excluirmos os combustíveis, a taxa de
cobertura foi de 103.3% (97.7% no período anterior) contra 118.8% no mesmo
período do ano de 2009. O défice energético foi, neste trimestre, de 1325 milhões de
euros, menos 172 milhões que o verificado em igual trimestre de 2009 e mais 25
milhões que no trimestre anterior.
Em termos de variações, relativamente a igual trimestre de 2009, destacam-se, nas
saídas, o aumento de 26.3% nos fornecimentos industriais (com destaque para os
produtos primários) e de 22.0% no material de transporte acessórios e, nas entradas,
o aumento de 14.0% nos fornecimentos industriais (com destaque para os produtos
primários) e de 18.3% nos combustíveis e lubrificantes.
3.4. Conjuntura na Indústria
Após um primeiro semestre bastante positivo, a actividade industrial portuguesa
perdeu dinamismo no terceiro trimestre, segundo os dados mais recentes,
destacando-se o abrandamento homólogo das vendas (em particular no
mercado nacional) e a quebra do índice de produção, ainda que pouco
significativa e concentrada em Setembro.
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Índice de Produção industrial
(Variação homóloga, %)
10,0

8,0
6,0

4,0
2,0
0,0

-2,0
-4,0

INDÚSTRIA GERAL

-6,0
-8,0

-10,0
-12,0
-14,0

INDÚSTRIA
TRANSFORMADORA

-16,0
-18,0

-20,0

Set-10

Ago-10

Jul-10

Jun-10

Mai-10

Abr-10

Mar-10

Fev-10

Jan-10

Dez-09

Nov-09

Out-09

Set-09

Ago-09

Jul-09

Jun-09

Mai-09

Abr-09

Mar-09

Fev-09

Jan-09

Dez-08

Nov-08

Out-08

Set-08

-22,0

Fonte: INE

O recuo ligeiro da produção (taxa de variação homóloga de -0.1%, com -2.4% em
Setembro, após 2.8% e 3.7% nos dois trimestres anteriores) resultou de uma
quebra nas indústrias de electricidade, gás, vapor, água e ar frio (-1.5%), e do
abrandamento na indústria transformadora (de uma tvh de 3.2% para 0.2%, para o
que contribuiu a quebra de 2% em Setembro), o ramo com maior peso. Neste, a
única nota positiva vai para a redução das perdas no agrupamento de bens de
investimento (para uma tvh de -0.6%), insuficiente para contrariar a desaceleração
nos bens intermédios (4.4 p.p., para 2.3%) e a quebra nos bens de consumo (-1.6%).
Em termos de evolução média anual, os dados de Setembro ficaram marcados
pelo retorno do crescimento no índice geral de produção (tvm 12m de 0.4%, após
0% e -0.5% nos dois meses precedentes), com variações positivas nos vários
agrupamentos, excepto no de investimento, que apenas reduziu o ritmo de quebra
(para 5.9%).
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Índice de produção industrial
09: III

09: IV

10: I

10: II

10: III

Jul-10

Ago-10

Set-10
TVH

TVM 12m

-7.1

-4.4

3.7

2.8

-0.1

0.9

1.1

-2.4

0.4

Industrias Extractiva

-26.7

-11.9

-28.5

0.3

2.7

18.2

-0.4

-9.7

-9.8

Ind. Transformadora

-7.4

-3.9

6.0

3.2

0.2

-0.5

3.0

-2.0

1.1

Elect., Gás, Vapor, Água, Ar

-0.7

-5.6

-0.3

0.7

-1.5

6.2

-7.0

-3.6

-1.7

Águas, saneamento, outros

0.1

6.1

4.0

4.1

9.0

10.1

12.1

4.8

5.8

Bens de Consumo

-1.3

-0.5

2.4

0.4

-1.6

-2.6

0.8

-2.9

0.0

Bens Intermédios e outros*

-12.2

-2.8

3.7

6.7

2.3

2.1

3.2

1.6

2.3

Bens de Capital

-18.2

-17.7

0.7

-1.1

-0.6

1.5

6.4

-9.6

-5.9

1.2

-3.0

7.8

0.8

-1.5

5.0

-3.8

-5.7

0.9

Índice Geral
Por ramos:

Por grandes agrupamentos:

Energia

Fonte: INE; dados com correcção de efeitos de calendário; Base: 2005=100; CAE Rev.3; Taxas de variação percentual
homóloga (tvh), excepto na última coluna (taxa de variação média de 12 meses – tvm 12m); * Inclui a recolha,
tratamento e eliminação de resíduos.

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 máquinas e aparelhos eléctricos
(tvm 12m de -2.7% em Setembro), de couro (-2.4%), de minerais não metálicos (3.7%), do vestuário (-0,1%), do tabaco (-4%), de produtos farmacêuticos (-2,8%), de
veículos automóveis (-10%) e de impressão (-5.7% em Agosto); a quebra de
produção nas indústrias de bebidas (de uma tvm 12m de 0.2% em Agosto, para 4.4% em Setembro);
(ii) o abrandamento da produção nas indústrias metalúrgicas de base (de uma tvm
12m de 19.5% em Agosto, para 17.3% em Setembro) e têxteis (de 2.5% para 2.4%).
Quanto a comportamentos positivos, salienta-se:
(i) a aceleração da produção nas indústrias de recolha e tratamento de resíduos (de
uma tvm 12m de 5.3% em Agosto, para 5.8% em Setembro), de produtos químicos
(de 15% para 18.3%), e de mobiliário e colchões (de 0.2% para 2.5%); a retoma do
crescimento nas indústrias de equipamento eléctrico (de uma tvm 12m de -0.7% em
Agosto, para 1.2% em Setembro), de produtos metálicos (de uma tvm 12m de -0.2%
em Julho, para 0.2% em Agosto); a interrupção das perdas nas indústrias de madeira
e cortiça (tvm 12m de 0%, após -1.1% em Agosto);
(ii) a manutenção de um andamento positivo da produção nas indústrias de bens
alimentares (tvm 12 m de 2.8% em Setembro), de pasta e papel (5.1%), de produtos
petrolíferos (14.2%), e de borracha e plásticos (14.7%).
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Produção e Procura na Indústria Transformadora
Média Móvel de 3 meses - s.r.e.
20,00
10,00

PRODUÇÃO

0,00
-10,00
-20,00

PROCURA
EXTERNA

-30,00
-40,00
-50,00

PROCURA
INTERNA

-60,00
-70,00

Out-10

Ago-10

Jun-10

Abr-10

Fev-10

Dez-09

Out-09

Ago-09

Jun-09

Abr-09

Fev-09

Dez-08

Out-08

Ago-08

Jun-08

Abr-08

Fev-08

Dez-07

Out-07

Ago-07

Jun-07

Abr-07

Fev-07

Dez-06

Out-06

-80,00

Fonte: INE

Já em Outubro, os dados do inquérito à indústria transformadora apontaram
para a manutenção da quebra de produção no ramo, com destaque para as
avaliações um pouco mais negativas da produção corrente, e o recuo nas
apreciações da procura, em particular da externa, que se mantém, ainda assim,
a mais dinâmica. No que se refere ao nível de existências, as respostas dos
industriais sugerem uma menor acumulação dos stocks de produtos acabados.
A descida das avaliações sobre a produção teve origem nas indústrias de bens
intermédios, de acordo com o detalhe dos dados por tipo de bens produzidos,
contrariando a melhoria nos bens de consumo e de investimento. Já no que se
refere à carteira de encomendas, a deterioração das avaliações foi quase
generalizada nos mercados doméstico e externo, com excepção da melhoria da
procura externa percebida pelos industriais de bens de consumo. Nas
apreciações dos stocks, apenas as indústrias de bens de investimento
contrariaram a tendência de descida registada no conjunto da indústria
transformadora, ao indicarem um maior nível de existências.
No que se refere ao índice de vendas da indústria, a evolução no terceiro
trimestre pautou-se por uma redução do ritmo de crescimento (de uma tvh de
11.6% para 9.6%, com 7.4% em Setembro), que foi amortecida pela ligeira
aceleração dos preços na produção. A perda de dinamismo teve origem no
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mercado nacional (tvh de 5.5%, após 7.8% no segundo trimestre), mantendo-se um
crescimento próximo de 18% no mercado externo. Nos agrupamentos
industriais, apenas os bens de investimento escaparam à tendência de
abrandamento, reforçando o crescimento para 8.8%.
Em termos de perspectivas, o inquérito à indústria transformadora de Outubro
sugere uma evolução menos favorável da produção e da procura nos próximos
três meses. Apesar de um recuo em Outubro, as avaliações da procura externa
estão ainda num dos níveis mais elevados dos últimos dois anos, salientandose também o forte crescimento das encomendas para o exterior. Espera-se, por
isso, que as exportações continuem a suportar a progressão da produção
industrial após uma pausa no seu crescimento.
No índice de emprego industrial, os dados do terceiro trimestre evidenciaram
uma redução do ritmo de perda homóloga (para uma tvh de -1.7%, incluindo -1.4%
em Setembro, após -2.8% no trimestre anterior). Em média anual, a descida
atenuou-se para 3.7% em Setembro, que compara com um recuo de 4% no
índice de horas trabalhadas, traduzindo uma ligeira quebra da ocupação laboral
na indústria.
3.5. Emprego e Desemprego
Valor trimestral (milhares)
3ºT 2009

Homóloga

Trimestral

População activa

5 565.3

5 581.4

5 573.0

0.1

-0.2

População empregada

5 017.5

4 991.6

4 953.6

-1.1

-0.6

567.2

540.9

539.2

-4.9

-0.3

Sector secundário

1 413.6

1 390.4

1 379.5

-2.4

-0.8

Sector terciário

3 036.7

3 060.3

3 044.9

0.3

-0.5

609.4

11.3

3.3

Sector primário

547.7

População desempregada
Taxa de desemprego
Taxa de desemprego de longa duração
Fonte: INE

2ºT 2010

589.8

3ºT 2010

Variação (%)

9.8

10.6

10.9

4.6

5.8

6.1

Segundo o inquérito ao emprego do INE referente ao terceiro trimestre de 2010, a
população empregada diminuiu 0.6% face ao trimestre anterior (menos 38 mil
indivíduos) e 1.1% (menos 64 mil indivíduos) em termos homólogos.
Em termos homólogos, a perda líquida de postos de trabalho teve maior incidência no
sector primário, que reduziu os seus efectivos em 4.9%. Relativamente ao segundo
trimestre de 2010, a maior perda veio do sector secundário, com uma queda de 0.8%
no emprego.
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O número de desempregados estima-se agora em 609.4 mil indivíduos (mais 61.7 mil
que há um ano e mais 19.6 mil que o registado no último trimestre de 2009). A taxa
de desemprego aumentou assim 0.3 p.p. relativamente ao trimestre passado e 1.1
p.p. relativamente ao primeiro trimestre de 2009, situando-se agora nos 10.9%, o
valor mais elevado registado por esta série.
O número de desempregados de longa duração era, no final deste trimestre, de 339.2
mil, mais 33.8% que em igual trimestre de 2009.
As taxas de desemprego dos jovens (23.4%) e das mulheres (12.4%) continuam a ser
superiores à taxa total.
Relativamente ao segundo trimestre deste ano, destaca-se ainda o aumento do
número de desempregados com ensino superior, bem como o aumento do número de
pessoas à procura do primeiro emprego.
A taxa de desemprego mais elevada foi registada na região Norte (13.2%). Face ao
trimestre anterior, os maiores acréscimos foram observados no Norte (1.0 p.p.) e nos
Açores (0.4 p.p.), tendo-se registado aumentos em todas as NUT, com excepção da
Madeira, do Centro e Alentejo. Face ao trimestre homólogo de 2009, a taxa de
desemprego aumentou também em todas as regiões, excepto a Madeira. Os maiores
acréscimos ocorreram no Norte (1.6 p.p.), no Algarve (2.5 p.p.) e no Alentejo (1.4
p.p.).
Taxas de desemprego por região NUTS II (%)
3ºT 2009

2ºT 2010

3ºT 2010

Portugal

9.8

10.6

10.9

Norte

11.6

12.2

13.2

Centro

7.2

7.7

7.4

Lisboa

10.3

11.0

11.3

Alentejo

10.2

11.8

11.6

Algarve

10.3

12.2

12.8

R. A. Açores

6.2

6.2

6.6

R. A. Madeira

7.9

8.2

7.8

Fonte: INE

3.6. Preços
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10:I

10:II

10:III

Jun 10

Jul 10

Ago 10

Set 10

Out 10

IPC Total

0.2

1.0

1.9

1.2

1.8

1.9

1.9

2.3

IPC bens

-0.1

1.2

2.5

1.5

2.3

2.5

2.6

3.2

IPC serviços
0.9
0.7
1.3
0.8
1.2
1.2
1.1
Fonte: INE e Banco de Portugal
Taxas de variação percentual face ao período homólogo do ano anterior, salvo outra indicação.

1.1

Tvm 12
m
0.9

Em Outubro, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) apresentou uma taxa
de variação homóloga de 2.3%, superior em 0.4 p.p. à registada em Setembro,
mais uma vez devido à evolução dos preços dos bens, já que os dos serviços
mantiveram o ritmo de crescimento. A variação média dos últimos doze meses
aumentou em 0.3 p.p. para 0.9%.
A tvh do IPC foi superior em 1.4 p.p. à do indicador da inflação subjacente (medido
pelo índice total excepto produtos alimentares não transformados e industriais
energéticos), que teve uma variação homóloga de 0.9%, 0.3 p.p. superior à
verificada em Setembro.
No mês de Outubro, é de destacar descidas de preços (em termos homólogos) no
vestuário e calçado (-1.2%), na saúde (-0.8%) e nas comunicações (-1.9%). Todos
os restantes componentes do IPC experimentaram aumentos nos respectivos
preços. As maiores subidas verificaram-se nas bebidas alcoólicas e tabaco (5.2%),
na habitação, água, gás, etc. (5.3%), nos transportes (5.3%), e nos produtos
alimentares e bebidas não alcoólicas (2.7%).
Evolução do IHPC (tvh em %)
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
-1,0
-2,0

Jan-97
Abr-97
Jul-97
Out-97
Jan-98
Abr-98
Jul-98
Out-98
Jan-99
Abr-99
Jul-99
Out-99
Jan-00
Abr-00
Jul-00
Out-00
Jan-01
Abr-01
Jul-01
Out-01
Jan-02
Abr-02
Jul-02
Out-02
Jan-03
Abr-03
Jul-03
Out-03
Jan-04
Abr-04
Jul-04
Out-04
Jan-05
Abr-05
Jul-05
Out-05
Jan-06
Abr-06
Jul-06
Out-06
Jan-07
Abr-07
Jul-07
Out-07
Jan-08
Abr-08
Jul-08
Out-08
Jan-09
Abr-09
Jul-09
Out-09
Jan-10
Abr-10
Jul-10
Out-10

-3,0

Fonte: Banco de Portugal
ùltimos dados: Outubro 2010
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Área Euro

A evolução recente dos preços, medidos pelo IHPC, mostra que a inflação em
Portugal continua acima da média da zona do euro pelo quarto mês
consecutivo, reflectindo o efeito do aumento da taxa do IVA.
3.7. Conjuntura de Pagamentos com o Exterior
2007

2008

2009

Set-09

Set-10

Var.%

Balança Corrente

-17 074

-21 699

-17 262

-12 788

-11 999

-6.2%

Mercadorias

-19 206

-22 985

-17 496

-12 812

-13 008

1.5%

Serviços

6 533

6 602

5 983

4 480

5 093

13.7%

Rendimentos

-7 004

-7 781

-7 883

-6 096

-5 825

-4.4%

Transferências Correntes

2 603

2 464

2 135

1 640

1 741

6.2%

Balança de Capital

2 097

2 650

1 393

1 102

926

-16.0%

Balança Financeira

14 424

19 121

15 424

11 206

12 011

7.2%

-1 775

1 313

1 136

991

7 761

683.1%

De Portugal no exterior

-4 013

-1 872

-931

-803

5 864

s.s.

Do exterior em Portugal

2 238

3 185

2 067

1 794

1 897

5.7%

Investimento Directo

10 043

14 662

13 261

6 208

-13 947

s.s.

Activos

-7 988

-12 178

-16 451

-15 830

-6 692

-57.7%

Passivos

18 031

26 840

29 712

22 038

-7 255

s.s.

Outro Investimento

5 271

2 974

827

3 930

19 138

387.0%

Activos

-11 647

11 916

172

5 002

-10 688

s.s.

Passivos

16 918

-8 942

655

-1 072

29 826

s.s.

Derivados Financeiros

173

251

120

-25

235

s.s.

Activos de Reserva

713

-79

80

101

-1 176

s.s.

554

-70

445

480

-939

s.s.

Investimento de Carteira

Erros e Omissões

Dados provisórios expressos em milhões de euros (m.e.); s.s. – sem significado.
Fonte: Banco de Portugal.
Notas prévias: i) 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 Pagamento.

De acordo com dados preliminares do Banco de Portugal, o défice da Balança
Corrente nacional cifrou-se em 11 999 m.e. nos primeiros nove meses do ano, o
que representa uma descida de 6.2% em comparação homóloga (789 m.e.). Esta
redução do desequilíbrio externo traduziu o aumento dos excedentes das
balanças de serviços e de transferências correntes (em 613 e 101 m.e.,
respectivamente), e a atenuação do défice da balança de rendimentos (em 271
m.e.). A evolução destas rubricas mais do que compensou o agravamento do
saldo negativo da balança de mercadorias (em 196 m.e.).
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Na Balança de Capital, que reflecte fundamentalmente o afluxo líquido de
fundos comunitários, o saldo positivo diminuiu 16% nos períodos em confronto
(para 926 m.e.), continuando a registar-se um desagravamento das perdas
homólogas à medida que se aproxima o final do ano. No conjunto das balanças
corrente e de capital, o défice agregado reduziu-se 5.2% em termos homólogos, para
11 073 m.e..
Mais uma vez, a diminuição das necessidades de financiamento da economia
não ficou expressa na Balança Financeira (cujo excedente aumentou 7.2%, em
vez de diminuir), mas na rubrica de erros e omissões, esperando-se uma
redistribuição desta rubrica em posteriores revisões dos dados. Considerando apenas
a evolução das maiores rubricas da Balança Financeira, menos passíveis de serem
afectadas pela correcção dos dados, confirma-se o forte aumento do saldo de
“outro investimento”, mais concretamente dos passivos das autoridades
monetárias, que traduz o crédito obtido pela banca nacional por via do BCE
devido à dificuldade de financiamento nos mercados internacionais. A evolução
da rubrica sobrepôs-se à forte quebra do saldo de investimento de carteira, a reflectir
a quebra dos passivos com a venda maciça de acções e obrigações nacionais por
estrangeiros.
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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)
www.euronext.com (Euronext – cotações do PSI-20)
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/ (Eurostat)
www.federalreserve.gov (Federal Reserve - EUA)
www.ft.com (Financial Times)
www.imf.org (Fundo Monetário Internacional)
www.stat.go.jp/english (Gabinete de Estatística japonês)
www.mof.go.jp (Ministério das Finanças japonês)
http://metalsplace.com (notícias sobre metais)
www.oecd.org (Organização para o Crescimento e Desenvolvimento Económico)
http://europa.eu.int/index_pt.htm (Portal da União Europeia)
http://finance.yahoo.com (Secção Financeira do Yahoo)
http://metalsplace.com (sítio especializado em notícias sobre metais de base)
Economia Nacional:
www.bportugal.pt (Banco de Portugal)
http://europa.eu.int/comm/index_en.htm (Comissão Europeia)
www.cmvm.pt (Comissão de Mercados de Valores Mobiliários)
www.dre.pt (Diário da República Electrónico)
www.dgo.pt (Direcção-Geral do Orçamento – Ministério das Finanças)
www.imf.org (Fundo Monetário Internacional)
www.gpeari.min-financas.pt (Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e
Relações Internacionais – Ministério das Finanças)
www.iapmei.pt (IAPMEI)
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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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