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DESTAQUE

Economia Internacional
A UE e o Fundo Europeu de Estabilidade Financeira (FEEF) estabeleceram já os
seus calendários de emissões com vista a mobilizar os fundos necessários à
concessão de uma ajuda financeira à Irlanda. (pág. 5)
(…) o Presidente do BCE, Jean Claude Trichet, indicou o prolongamento das
condições especiais de empréstimos à banca com taxa fixa e sem restrições de
quantidade (…) (pág. 6)
(…) a Comissão Europeia reviu em alta a projecção do PIB da zona do euro para
2010 (…). Mantém, entretanto, a previsão para 2011 em 1.5% (…) (pág. 8)
Os últimos resultados (…) apontam, em Novembro, para uma melhoria do clima
de confiança dos agentes económicos na zona do euro e na UE, sobretudo na
indústria e no sector dos serviços. (pág. 12)
(…) a recuperação da economia norte-americana deverá intensificar-se ao longo
dos próximos meses. (pág. 15)
Em Novembro, a evolução do mercado cambial ficou marcada pela recuperação
do dólar (…) (pág. 17)
Em Novembro, os índices accionistas de referência corrigiram em baixa, na sua
maioria (…) (pág. 18)
As cotações dos metais de base registaram uma correcção em baixa (…). Em
sentido contrário, as cotações do petróleo e do algodão prosseguiram em alta (…)
(pág. 21)
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Economia Nacional

(…) foi aprovada a Iniciativa para a Competitividade e o Emprego. (pág. 25)
As previsões de Outono da Comissão Europeia para a economia portuguesa
apontam para uma queda do PIB de 1% em 2011, com regresso ao crescimento,
embora modesto, em 2012. (pág. 25)
A despesa corrente primária (…) apresentou uma aceleração (…), distanciando-se
ainda mais da (…) meta do Orçamento de Estado inicial (…) (pág. 29)
O valor da retribuição mínima mensal garantida foi actualizado de 475 para 485
euros. (pág. 35)
No mercado secundário de dívida pública nacional, as taxas de juro implícitas
aumentaram de forma muito acentuada em Novembro (…) (pág. 43)
No mercado accionista nacional, o mês de Novembro ficou marcado por uma
acentuada desvalorização (…) (pág. 43)
As contas nacionais relativas ao terceiro trimestre de 2010 (…) revelam (…) um
crescimento homólogo do PIB (1.4%, tal como no trimestre anterior). (pág. 45)
O indicador de clima económico do INE (…) diminuiu, em Novembro, 0.4 pontos,
para -0.5. (pág. 46)
O índice de produção industrial registou a segunda quebra homóloga consecutiva
em Outubro (…) (pág. 49)
Em Novembro de 2010, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) apresentou uma
taxa de variação homóloga de 2.3%, igual à de Outubro. (pág. 53)
O indicador de competitividade-custo para a economia portuguesa (…) melhorou
no segundo trimestre de 2010. (pág. 54)
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1. União Europeia / Zona do Euro
1.1.

Envolvente

A UE e o Fundo Europeu de Estabilidade Financeira (FEEF) estabeleceram já os
seus calendários de emissões com vista a mobilizar os fundos necessários à
concessão de uma ajuda financeira à Irlanda. A UE prevê lançar uma primeira
emissão de obrigações no início de Janeiro, seguindo-se o FEEF no final do mês. Os
calendários foram definidos de forma a garantir a fluidez das operações no mercado
ao longo de todo o programa de apoio.
O volume financeiro global previsto pelo programa, aprovado em 28 de Novembro,
atinge 85 mil milhões de euros, dos quais 17.5 serão da própria Irlanda, sendo o
restante proveniente, em partes iguais, do FMI, da UE e do FEEF, juntamente com
empréstimos bilaterais do Reino Unido (3.8 mil milhões de euros), da Suécia (600
milhões euros) e da Dinamarca (400 milhões euros). Estes 85 mil milhões de euros
destinar-se-ão à banca (41%) e ao Estado (59%). A taxa de juro média deverá rondar
os 5.8%.
O Conselho Europeu decidiu rever o Tratado de Lisboa de forma a estabelecer
um mecanismo permanente de estabilidade financeira para fazer face a
eventuais crises no seio da zona do euro. Ficaram também decididas as linhas
gerais deste mecanismo, que serão semelhantes às do actual Fundo Europeu de
Estabilidade Financeira, implicando a participação do FMI. Relativamente à polémica
contribuição dos credores privados, ficou estabelecido que as decisões serão
tomadas caso a caso e que o envolvimento do sector privado não será uma condição
prévia ao accionamento do mecanismo de estabilidade financeira. O volume
financeiro do novo mecanismo não está ainda decidido. A França e a Alemanha não
consentiram na intenção de vários Estados-membros quanto ao aumento do actual
fundo de estabilidade e rejeitaram também a possibilidade de emissão comum pela
zona do euro de uma parte da dívida pública, para reduzir os custos de financiamento
dos países mais frágeis.
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No que respeita à revisão do Pacto de Estabilidade e Crescimento e ao novo
processo de vigilância macroeconómica, o Conselho Europeu pretende que
todas as decisões estejam operacionais até ao Verão de 2011.
Foi também decidido proceder a novos testes de stress ao sector bancário da
União Europeia.
1.2. Política Monetária
Indicadores monetários e financeiros – zona do euro
09: IV

10: I

10: II

10: III

Jul-10

Ago-10

Set-10

-0.1

-0.2

0.0

0.8

0.1

0.5

0.8

1.1

-

- taxa overnight

0.36

0.34

0.35

0.45

0.48

0.43

0.45

0.70

0.59

- Euribor a 3 meses

0.72

0.66

0.69

0.88

0.85

0.90

0.88

1.00

1.04

3.67

3.54

3.14

2.72

3.01

2.48

2.67

2.86

3.11

1.67

1.80

2.09

2.26

2.31

2.21

2.25

2.35

-

3.32

3.25

3.23

3.34

3.30

3.38

3.34

3.44

-

Agregado Monetário M3

(1)

Out-10 Nov-10

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.

O Banco Central Europeu (BCE) voltou a deixar inalteradas as suas taxas de
juro de referência na reunião de Dezembro (1%, no caso da taxa aplicável às
operações principais de refinanciamento, valor que se mantém desde 13 de Maio de
2009), considerando-as apropriadas à luz das análises económica e monetária
regulares, que apontam para uma evolução moderada dos preços a médio prazo.
A principal novidade foi dada na conferência de imprensa que se seguiu à
reunião, em que o Presidente do BCE, Jean Claude Trichet, indicou o
prolongamento das condições especiais de empréstimos à banca com taxa fixa
e sem restrições de quantidade “até ser necessário e, pelo menos,” até 12 de
Abril de 2011, aplicando-se às operações a um, três e seis meses. Recorde-se que
estas condições apenas estavam garantidas até final do ano, após a decisão de
prolongamento das ajudas na reunião de Setembro, que veio inverter a anterior
postura de retirada gradual das mesmas.
Na análise económica do BCE que serviu de suporte às decisões, os dados
confirmam que se mantém a tendência de recuperação na área do euro (apesar
do abrandamento, já esperado, do PIB no terceiro trimestre). Espera-se, contudo,
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que este processo de recuperação seja atenuado pelo processo de correcção
dos balanços em vários sectores. A retoma gradual da actividade económica é
consistente com as reduzidas pressões inflacionistas evidenciadas pela análise
monetária, observando-se ainda baixas taxas de crescimento dos agregados
monetários e de crédito. Nestes, o BCE salientou ao crescimento dos
empréstimos do sector bancário europeu às famílias e uma variação ainda
negativa dos empréstimos a sociedades não financeiras. O BCE referiu ainda que
os bancos têm vindo a estabilizar, de um modo geral, a dimensão dos seus balanços.
No entanto, persiste o desafio de ampliarem a disponibilização de crédito ao
sector privado quando a recuperação da procura se intensificar. Com vista a
responderem a este desafio, é essencial que, quando necessário, os bancos
retenham lucros, recorram ao mercado para reforçarem ainda mais as respectivas
bases de capital ou tirem total partido das medidas governamentais de apoio à
recapitalização.
No que se refere a políticas com repercussão na condução da política
monetária, o BCE voltou a frisar a importância de finanças públicas sólidas
(permitindo reduzir os prémios de risco e as taxas de juro e, por essa via, fomen tar o
crescimento), assim como a necessidade de reformas estruturais nos países
com défice de competitividade, em particular a eliminação da rigidez no
mercado de trabalho. Segundo o BCE, tais reformas são cruciais para a melhoria
do crescimento da produtividade e devem ser apoiadas por uma reestruturação
apropriada do sector bancário. Neste âmbito, foi salientada a importância de
balanços robustos, uma gestão de risco eficaz e modelos de negócio transparentes e
sólidos para o reforço da capacidade de resistência dos bancos a choques e o acesso
adequado a financiamento.
No decorrer de uma conferência, o Presidente do BCE confirmou a continuação
do programa de compra de obrigações de Estados da área do euro nos
mercados secundários, que tem servido para baixar as taxas de juro de longo
prazo dos Estados em maiores dificuldades (Grécia, Irlanda, Portugal e Espanha,
nomeadamente). Trichet salientou que o programa é temporário e será mantido
apenas até ao regresso da normalidade aos mercados, sempre sem colocar em
causa a estabilidade de preços na área do euro, conforme o mandato da instituição.
O Presidente do BCE lembrou ainda que, em termos gerais, essas compras se
iniciaram em Maio com um carácter "não convencional", num contexto em que "certos
mercados não funcionavam correctamente". As intervenções para adquirir dívida
devem, por isso, ser "medidas que nos permitem ajudar a restaurar o
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mecanismo de transmissão da política monetária, mas sem o alterar”, segundo
Trichet.
Na mesma conferência, o presidente do BCE pediu um sistema de sanções
quase automáticas para os países que não cumpram os compromissos
orçamentais, insistindo que os governos devem credibilizar os programas de
ajustamento e reformas estruturais. Para Trichet, com o actual enquadramento
institucional europeu é possível fazer grandes progressos, e todos os países têm de
“criar um ambiente que dê credibilidade aos objectivos orçamentais”, mas é preciso
"fazer as reformas estruturais que permitam elevar o ritmo de crescimento potencial".
Lamentando que o espírito do Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) tenha
saído debilitado na última década, Trichet frisou que a "lição do presente é a
necessidade de aplicar o PEC tal como foi criado". O presidente do BCE insistiu
que o euro "é uma moeda credível", e que o problema não é da moeda única
mas das políticas orçamentais, que não foram correctas.
Por último, relembra-se que o euro será introduzido na Estónia em 1 de Janeiro
de 2011, concluído o processo de adesão à União Monetária Europeia.
1.3. Economia Real
Previsões para a Economia da Zona do Euro
2010

2011

2012

Consumo privado

1.7
0.6

1.5
0.9

1.8
1.4

Consumo público

1.0

-0.1

0.2

FBCF

-0.8

2.2

3.6

Procura Interna

0.4

0.9

1.5

Exportações líquidas

0.8

0.5

0.2

10.1

10.0

9.6

PIB

Contribuição para o PIB

Desemprego
HIPC

1.5

1.8

1.7

Saldo orçamental

-6.3

-4.6

-3.9

Fonte: Comissão Europeia

Nas suas previsões de Outono, a Comissão Europeia reviu em alta a projecção do
PIB da zona do euro para 2010, graças à expectativa de maior dinamismo da
procura interna, induzida pelo consumo privado e por uma menor redução do
investimento. Mantém, entretanto, a previsão para 2011 em 1.5% (ligeiramente
abaixo da de 2010), assente num aumento do consumo privado e na
recuperação do FBCF.
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Para 2012, a Comissão prevê a continuação de uma lenta retoma da economia,
baseada sobretudo no dinamismo da procura interna. Aliás, uma das premissas
destas projecções é, precisamente, a da retoma do investimento já a partir de
2011 (com destaque para a Alemanha). Um dos factos em que estas previsões se
fundamentam é o de que a utilização da capacidade produtiva se encontra
actualmente perto dos 77%, próxima do seu nível de longo-prazo de 80%.
A Comissão prevê, ainda, para o conjunto da zona do euro, uma lenta diminuição, ao
longo dos próximos dois anos, do desemprego.
Previsões para a Economia da Zona do Euro
2010

2011

2012

PIB

1.6 a 1.8

0.7 a 2.1

0.6 a 2.8

Consumo privado

0.6 a 0.8

0.4 a 1.4

0.5 a 2.3

Consumo público

0.5 a 1.3

-0.8 a 0.6

-0.4 a 1.0

FBCF

-1.4 a -0.6

-0.5 a 3.1

0.1 a 5.3

Exportações

9.9 a 11.7

3.7 a 8.7

2.5 a 8.7

Importações

8.2 a 9.8

2.6 a 7.6

2.3 a 8.1

HIPC

1.5 a 1.7

1.3 a 2.3

0.7 a 2.3

Fonte: Banco Central Europeu, Boletim Mensal

Também o Banco Central Europeu publicou as previsões económicas para a zona do
euro, elaboradas pelo seu grupo de peritos, globalmente compatíveis com as da
Comissão Europeia: tal como nestas, prevê-se que a contribuição das exportações
líquidas para o PIB diminuirá ao longo do período, passando a recuperação
economia a basear-se mais na procura interna. Para tal, deverá contribuir a
retoma do investimento na zona do euro a partir de 2011.
O staff do BCE voltou a apontar os mesmos riscos do lado descendente e ascendente
para a concretização do cenário de base: No lado ascendente, o crescimento do
comércio mundial poderá continuar a ser mais rápido do que o esperado, apoiando as
exportações da área do euro, assim como a confiança relativamente elevada das
empresas. No entanto, mantêm-se algumas preocupações associadas ao
ressurgimento de tensões nos mercados financeiros, ao risco de novos aumentos dos
preços das matérias-primas (petróleo, em particular), de pressões proteccionistas, e
de uma correcção desordenada dos desequilíbrios mundiais.
Quanto ao comércio externo, os dados do Eurostat apontam para um excedente
da balança comercial da zona do euro de 5.2 mil milhões de euros em Outubro,
contra um excedente de 4.8 mil milhões de euros em igual mês de 2009 e um
excedente de 2.6 mil milhões em Setembro (valores não ajustados da sazonalidade).
Estes números decorrem de uma queda, entre Setembro e Outubro, de 0.1% nas
9
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exportações e de uma diminuição de 1.3% nas importações (valores ajustados da
sazonalidade).
O conjunto da União Europeia apresentou em Outubro um défice de 7.4 mil milhões
de euros na balança comercial contra um défice de 6.4 mil milhões de euros em
Setembro de 2009 e um défice de 11.8 mil milhões de euros em Setembro de 2010
(valores não ajustados da sazonalidade). Entre Setembro e Outubro, as exportações
da UE aumentaram 0.1% e as importações diminuíram 3.0% (valores ajustados da
sazonalidade).
Os dados de Outubro do Eurostat indicam uma evolução positiva no
desempenho industrial, com aumento de 0.7% na zona do euro e de 0.3% no
conjunto da União, regressando, a evoluções mensais positivas após a queda
verificada em Setembro. Em termos homólogos, registou-se uma subida deste
indicador (6.9% na zona do euro e 6.7% no conjunto da União).
Da análise do desempenho dos agrupamentos de bens, destacam-se, pela positiva
os bens de capital.
Produção Industrial na zona do euro
Mai-10

Jun 10

Jul 10

Ago 10

Set 10

Out 10

Bens Intermédios

9.8
14.5

8.2
11.8

7.3
9.6

8.4
11.3

5.4
7.3

6.9
7.3

Energia

7.6

3.4

2.3

1.1

1.2

0.3

Bens de capital

9.1

8.9

9.2

12.1

8.0

12.1

Bens de consumo duradouro

6.7

7.8

5.1

7.2

1.1

1.9

Bens de consumo não duradouro

3.8

3.8

3.8

4.2

1.8

3.6

Total da Indústria

Fonte: Eurostat; tvh em %, valores revistos

Ao nível dos Estados-membros e em termos homólogos, destaca-se, pela positiva, o
crescimento da produção industrial na Alemanha e na Polónia (12.1% e 10.4%
respectivamente). Em Espanha, a produção industrial decresceu 1.9% contra 1.4%
em Setembro. Fora da zona do euro, a produção industrial do Reino Unido passou de
uma tvh de 4.8% em Setembro para 3.7% no mês de Outubro.
Em relação aos indicadores de procura interna final, os dados do Eurostat mostram
que o volume de negócios do comércio a retalho em Outubro aumentou 0.5% na
zona do euro e 0.4% no conjunto da União Europeia. Em termos homólogos,
verificaram-se aumentos de 1.8% em ambas as áreas, o valor mais alto
registado nos últimos meses.

10

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

Volume de Negócios no Comércio a Retalho
Mai-10

Jun-10

Jul-10

Ago-10

Set-10

Set-10

União Europeia

0.9

1.3

1.4

1.6

1.6

1.8

Zona do euro

0.9

1.4

1.4

1.5

1.5

1.8

Fonte: Eurostat, tvh em %, valores corrigidos

Em Novembro, a taxa de variação homóloga dos preços na zona do euro
permaneceu em 1.9%. No conjunto da União Europeia, a inflação também estabilizou,
mantendo o valor de 2.3%.
Evolução da Inflação

Ago-10

Set-10

Out-10

Nov-10

Taxas
médias
de 12
Nov
10-09
meses

2.0
1.9

2.2
1.8

2.3
1.9

2.3
1.9

2.0
1.5

tvh

União Europeia
Zona do euro

Taxa
mensal

0.2
0.1

Nov-10

Fonte: Eurostat, % variação HCPI

Entre os países da zona do euro, as taxas homólogas de inflação mais baixas forma
as da Irlanda (-0.8%), da Eslováquia (1.0%) e dos Países Baixos (1.4p%) e as mais
elevadas as da Grécia e Malta (4.8% e 3.4%, respectivamente). Na Espanha, os
preços subiram, também em termos homólogos, 2.2%. Fora da zona do euro, os
preços subiram 3.3% no Reino Unido.
A inflação subjacente na zona do euro foi de 1.1% (valor provisório).
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 Outubro. O Eurostat
estima assim que 15.9 milhões de pessoas (idêntico a Setembro e mais 402 mil que
no mesmo mês de 2009) se encontrassem em situação de desemprego na zona do
euro, no mês em destaque. Considerando o cômputo geral da UE, a taxa de
desemprego manteve-se nos 9.6%, com cerca de 23.1 milhões de desempregados.
Taxa de Desemprego
União Europeia
Zona do euro

Mai-10

Jun-10

Jul-10

Ago-10

Set-10

Out-10

9.6
10.0

9.6
10.0

9.6
10.0

9.5
10.0

9.6
10.0

9.6
10.1

Fonte: Eurostat; % da população activa, ajustada de sazonalidade. Valores revistos.
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Os países da zona do euro (com dados disponíveis) com taxas de desemprego mais
baixas eram, em Outubro, os Países Baixos (4.4%) e a Áustria (4.8%). Por outro lado,
o país com taxa mais alta de desemprego era a Espanha (20.7%).
Os últimos resultados fornecidos pelos inquéritos aos consumidores e às
empresas (compilados pela Comissão Europeia) apontam, em Novembro, para
uma melhoria do clima de confiança dos agentes económicos na zona do euro e
na UE, sobretudo na indústria e no sector dos serviços.
Indicador de Confiança na União Europeia
Mai-10

Jun-10

Jul-10

Ago-10

Set-10

Out-10

Nov-10

Indústria

-5,1

-5,5

-3,8

-2,4

-1,3

-0,2

0,5

Construção

-30,1

-32,1

-31,3

-30,5

-28,9

-27,6

-28,5

Comércio a retalho

-3,8

-4,3

-0,2

1

1,8

3,2

2,5

Serviços
Consumidores

2,5

4,3

5,9

4,8

5

4,8

7,8

-15

-14,9

-13,8

-11,2

-11,7

-11,5

-11

100.2

100.3

101.1

102,3

103.6

103,9

105,2

Indicador do Clima
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A grande maioria dos países da União Europeia registou alterações positivas neste
indicador, com as excepções mais perceptíveis na França, na República Checa, no
na Grécia 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.
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2. Estados Unidos da América
2.1. Envolvente Política, Social e Económica
A Reserva Federal dos Estados Unidos manteve os actuais referenciais de
política monetária (taxa directora fed funds próximo de zero e montante de compras
de títulos do Tesouro) na reunião de Dezembro, de modo a apoiar a retoma
económica em curso. O Comité de Política Monetária exprimiu desapontamento
com o ritmo de crescimento económico, insuficiente para baixar o elevado nível
de desemprego, o que se reflecte também num nível anormalmente baixo da
taxa de inflação subjacente. O consumo privado está a crescer a um ritmo
moderado, limitado pelo desemprego, pelas restrições no acesso ao crédito e pela
diminuição do valor das casas, devido ao mercado residencial ainda deprimido. No
investimento, a recuperação é agora bastante mais fraca que no início do ano,
condicionando a recuperação do emprego. Em termos de perspectivas, o Comité
continua a apontar para a manutenção de um nível excepcionalmente baixo da
taxa de juro directora durante um período prolongado de tempo, prometendo
também ajustar o ritmo de compras de títulos do Tesouro, se considerar
necessário.
Na mesma altura, a Reserva Federal divulgou a actualização das suas
projecções económicas, que mostram uma redução das previsões de
crescimento e uma subida ligeira dos valores de inflação para 2010, 2011 e
2012. A taxa de crescimento do PIB, aferida pela variação homóloga no quarto
trimestre de cada ano, será de 2.4% a 2.5% em 2010 (face a um intervalo de 3% a
3.5% em Junho), de 3% a 3.6% em 2011 (3.5% a 4.6% em Junho) e de 3.6% a 4.5%
em 2012. No caso da inflação, medida pela evolução homóloga do deflator do
consumo privado no quarto trimestre, os novos intervalos para 2010, 2011 e 2012 têm
como limite inferior 1.1% ou 1.2%, e limites superiores que aumentam de 1.4%, no
primeiro ano, para 1.7% no segundo e 1.8% no terceiro.
Também em Dezembro, o Congresso aprovou a extensão dos cortes de
impostos decididos pela anterior Administração Bush, após vários meses de
incerteza sobre uma matéria de difícil consenso. A decisão melhora as
perspectivas de crescimento económico em 2011, mas deteriora
significativamente a evolução das contas públicas nos próximos anos, como
alertou recentemente o Gabinete Orçamental do Congresso, decorrendo,
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entretanto, a discussão da reforma da despesa pública no seio de uma comissão
bipartidária.
2.2. Economia Real
No mais recente relatório de conjuntura (Livro Bege), a Reserva Federal indicou
que a actividade económica continuou a melhorar entre meados de Outubro até
meio de Novembro, com indicações positivas da produção industrial, das vendas a
retalho e dos serviços não financeiros, mas com o sector residencial ainda
deprimido. No sector financeiro, foi destacada a progressiva estabilização dos
empréstimos e a melhoria também gradual da carteira de crédito dos bancos. As
pressões de subida dos salários permanecem reduzidas, em face da elevada taxa de
desemprego, reflectindo-se também em aumento limitados dos preços dos bens
finais.
De acordo com os dados mais recentes, do Departamento do Comércio, as
despesas de consumo das famílias aumentaram 2.3% em termos homólogos no
mês de Outubro (variação real), um valor ligeiramente inferior ao registado no
mês anterior (2.3%), e ao observado no rendimento disponível (2.5%). Em
variação mensal (também em termos reais), o consumo manteve uma progressão
próxima de 0.3%, valor que se observa desde Julho.
A taxa de inflação homóloga, aferida pelo índice de preços no consumidor, reduziuse ligeiramente em Novembro (de 1.2% para 1.1%), apesar de uma recuperação
do indicador de inflação subjacente (que expurga as componentes de alimentação
e energia) para 0.8%, 0.2 p.p. acima do mínimo da série, registado no mês anterior.
Os indicadores sectoriais mais recentes evidenciaram uma aceleração ligeira da
actividade nos serviços, um menor abrandamento da actividade na indústria, e
a manutenção de uma evolução negativa na construção:
- o índice de produção industrial voltou a abrandar em Novembro, embora de forma
pouco significativa, mantendo ainda um dinamismo apreciável (variação homóloga de
5.4%, após 5.5% em Outubro);
- em Novembro, o índice compósito não industrial ISM voltou a aumentar de forma
ligeira (para 55 pontos, o valor mais elevado desde Maio), traduzindo um crescimento
um pouco mais significativo, mais ainda reduzido, da actividade nos serviços;
- as despesas de construção registaram uma descida homóloga de 9.3% em Outubro
(repartida entre 8% no mercado residencial e 9.9% no não residencial), em termos
nominais, mantendo-se em 11.2% a descida homóloga do total acumulado no ano.
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A taxa de desemprego dos EUA aumentou 0.2 p.p. em Novembro, para 9.8%,
que constitui o valor mais elevado desde Dezembro de 2009, altura em que se
registou um máximo de várias décadas (10%). Nos dados por estabelecimento, o
número de postos de trabalho do sector não agrícola reduziu-se de forma
significativa, correspondendo à menor criação de emprego no sector dos
serviços privados, já que as variações foram pouco significativas na indústria,
construção e administração pública.
De acordo com os indicadores avançados mais recentes do instituto Conference
Board, a recuperação da economia norte-americana deverá intensificar-se ao
longo dos próximos meses. O índice dos indicadores avançados aumentou pelo
quinto mês consecutivo em Novembro, e a um ritmo significativamente superior
(1.1%, face a 0.4% e 0.6% nos meses precedentes). Por sua vez, o índice de
confiança dos consumidores aumentou para um máximo de cinco meses devido a
uma avaliação um pouco mais favorável da situação económica.

3. Japão
3.1. Envolvente Política, Social e Económica
Em Novembro, o Governo japonês assegurou um acordo com a Austrália para o
fornecimento de minerais raros, que integram diversos produtos de exportação
nipónicos (desde produtos electrónicos a material militar ou materiais), uma medida
estratégica que visa reduzir a dependência face à China no abastecimento destes
materiais.
No mesmo mês, o ministro da Justiça demitiu-se após declarações
inapropriadas, acentuando a queda de popularidade do actual Governo, liderado
pelo primeiro-ministro Naoto Kan.
Já em Dezembro, o Governo japonês anunciou uma descida do imposto sobre
as empresas (de 40% para 35%, um nível mais próximo, mas ainda superior, ao dos
principais concorrentes nos mercados externos) no próximo ano fiscal, que se inicia
em Abril de 2011, uma medida que pretende estimular a actividade económica,
mas que piora as perspectivas orçamentais. A medida foi anunciada pelo primeiroministro, Naoto Kan, após um intenso debate interno entre o ministro da Economia,
que vê a medida como prioritária, e o ministro das Finanças, preocupado com o
agravamento da dívida pública. Kan apelou às empresas para usarem o dinheiro
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libertado em novos projectos de investimento, de modo a aumentar o emprego e
travar a deflação. Para compensar o efeito negativo nas contas públicas da redução
da taxa de imposto, vários membros do principal partido no poder defenderam o
alargamento da base tributária e um combate mais eficaz da evasão fiscal, que é
elevada nas pequenas e médias empresas.
O Banco do Japão manteve os seus referenciais de política monetária
inalterados em Dezembro (taxa de juro directora entre 0 e 0.1% e programa de
compra de activos com um montante de 35 biliões de ienes). O Banco continua a
apontar para uma atenuação do ritmo de crescimento económico durante os
próximos meses, até que a economia global recupere um maior dinamismo.
3.2. Economia Real
O crescimento do PIB nipónico no terceiro trimestre foi revisto em alta para
1.1%, em variação trimestral real (mais 0.2 p.p. que nas primeiras estimativas),
seguindo-se a uma progressão de 0.7% no segundo trimestre, valor também
revisto favoravelmente.
De acordo com o mais recente relatório de conjuntura do Banco do Japão (BdJ),
a actividade económica continuou a recuperar de forma moderada, mas com
sinais de que, em breve, a retoma poderá passar por uma pausa. Tanto as
exportações como a produção têm vindo a abrandar e dão agora sinais de
estabilização. O consumo também apresenta sinais de menor dinamismo, após um
período de crescimento, enquanto o investimento público prossegue em queda. Em
contrapartida, o investimento privado está em recuperação, o que permite algum
optimismo.
Os dados mais recentes corroboram a análise do BdJ sobre o consumo privado. As
despesas de consumo das famílias nipónicas recuaram 0.1% em Outubro, em
termos reais, após quatro meses seguidos de crescimento (0.3% em Setembro).
Os dados mais recentes do índice de preços no consumidor, relativos a
Outubro, evidenciaram uma variação homóloga positiva (0.2%, após -0.6% no
mês anterior), após mais de um ano de descida ininterrupta. A recuperação
traduziu o crescimento dos preços da alimentação e energia, mas também a
menor quebra do índice de inflação subjacente (de 1.5% para 0.8%), que exclui as
componentes referidas.
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A taxa de desemprego manteve-se próximo de 5% em Outubro, um nível
historicamente elevado no Japão, e semelhante ao registado um ano antes.
No que se refere a indicadores avançados, a informação mais recente sugere
uma redução do crescimento económico nos próximos meses. Em Novembro, o
índice de confiança dos consumidores recuou pelo quinto mês consecutivo, situandose no mínimo desde Fevereiro. Salienta-se também a descida do índice mensal de
condições de negócio em Outubro, para um nível bastante abaixo da referência de
expansão. No inquérito Tankan de Setembro, o Banco do Japão revelou que as
grandes empresas industriais indicaram uma deterioração das condições de
negócio no quarto trimestre, pela primeira vez desde o início de 2009. Apesar de
os níveis de confiança terem recuperado bastante desde o auge da crise financeira,
os empresários apontaram para uma nova deterioração das condições de
negócio no próximo trimestre.

4. Mercados e Organizações Internacionais
4.1. Mercado de Câmbios
Cross rates das principais divisas internacionais
(fecho das sessões de início e fim das semanas de Novembro)
Dólares por
Euro
1.393

Libras por
Euro
0.867

Ienes por
Euro
111.940

Libras por
Dólar
0.622

Ienes por
Dólar
80.382

Sexta, 5

1.408

0.868

114.410

0.616

81.234

Segunda, 8

1.392

0.863

112.880

0.620

81.109

Sexta, 12

1.371

0.851

112.590

0.620

82.117

Segunda, 15

1.363

0.848

113.310

0.622

83.157

Sexta, 19

1.367

0.855

114.090

0.625

83.436

Segunda, 22

1.365

0.855

113.970

0.626

83.513

Sexta, 26

1.323

0.845

110.920

0.639

83.871

Segunda, 29

1.315

0.844

110.730

0.642

84.231

1.300

0.838

109.000

0.644

83.859

-6.20%

-3.56%

-2.57%

2.81%

3.87%

Segunda, 1

Terça, 30
Variação (1)

(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

Em Novembro, a evolução do mercado cambial ficou marcada pela recuperação
do dólar face às principais moedas (atingindo máximo de dois meses face a euro, ao
iene e à libra). Depois dos mínimos do ano registados no início do mês (de 15
anos, face ao iene), na sequência do reforço das medidas quantitativas de
política monetária da Reserva Federal, o dólar foi impulsionado pela procura
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como moeda refúgio no contexto da crise de crédito soberano na UEM, que
penalizou o euro. A moeda europeia depreciou-se de forma bastante significativa
nos principais câmbios, em particular face ao dólar, movimento que apenas se
interrompeu com a perspectiva de auxílio financeiro à Irlanda, ressurgindo
depois com o contágio dos receios aos outros países periféricos da zona do
euro em dificuldades. A libra apreciou-se face ao euro com a melhoria das
perspectivas do Banco de Inglaterra sobre a economia britânica (tornando
menos provável um reforço das medidas de expansão monetária), que não impediu
um recuo no câmbio com o dólar. No caso do iene, a depreciação face ao dólar
apenas atenuou a forte subida registada desde o início do ano (e que levou à
primeira intervenção cambial oficial das autoridades nipónicas em vários anos, no
mês de Setembro).
A variação das principais taxas de câmbio no cômputo do mês foi a seguinte:
apreciação do dólar em relação ao euro (6.2%), ao iene (3.87%) e à libra (2.81);
depreciação do euro face à libra (3.56%) e ao iene (2.57%).
4.2. Mercados Bolsistas Internacionais
Em Novembro, os índices accionistas de referência corrigiram em baixa, na sua
maioria, reflectindo o agravamento da crise de crédito soberano na zona do
euro, as medidas de controlo de inflação na China, e a tensão entre as duas
Coreias. O anúncio do auxílio financeiro à Irlanda apenas interrompeu
temporariamente a desvalorização dos índices, que haviam registado máximos
do ano no início do mês, com a confirmação do reforço das medidas de
expansão monetária da Reserva Federal.
Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones Industrials, representativo dos títulos
mais tradicionais, registou uma queda mensal de 1% (o que reduziu para 5.5% a
subida acumulada no ano), mostrando-se influenciado pelo desenrolar da crise
de crédito soberano na Europa. O índice tecnológico Nasdaq diminuiu de forma
menos significativa (0.4%), mantendo um ganho próximo de 10% em variação
acumulada desde o início de 2010.
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Estados Unidos - índice Dow Jones Industrials
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Fonte: Yahoo Finance

No mercado de dívida pública norte-americana, a yield das obrigações do
Tesouro a 10 anos passou de 2.66%, na primeira sessão do mês, para 2.81% no
dia 30, uma subida que reflecte os receios quanto ao potencial inflacionista das
medidas de expansão monetária da Reserva Federal.
Os índices de referência das duas principais praças europeias evoluíram em
sentido contrário. O índice alemão Dax Xetra valorizou-se 1.3% (para um máximo
desde Junho de 2008), a reflectir o bom desempenho da economia germânica,
enquanto o índice inglês Ftse-100 recuou 2.6%, penalizado pela crise financeira
na vizinha Irlanda. A melhoria das perspectivas do Banco de Inglaterra quanto ao
andamento da economia britânica impediu uma descida maior do Ftse em Novembro,
que reduziu para apenas 2.1% o ganho acumulado no ano (face a uma subida de
12.3% no caso do Dax).
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Fonte: Yahoo Finance

O índice japonês Nikkei-225 corrigiu em alta de quase 8% em Novembro, devido
ao regresso maciço dos fundos de investimento ao mercado nipónico, cujo
comportamento negativo tem contrastado com a recuperação da generalidade
das principais praças financeiras em 2010. A descida da cotação do iene com o
dólar (face a máximos de 15 anos) também ajudou a melhorar o desempenho dos
títulos do sector exportador. O índice perdeu parte dos ganhos na última sessão
do mês, após a divulgação das medidas para controlo de inflação na China
(recuando abaixo dos 10000 pontos, após mais de duas semanas acima desse nível),
mas mesmo assim registou a subida mensal mais significativa desde Dezembro
de 2009, reduzindo para 5.8% a quebra acumulada no ano.
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4.3. Mercados de Matérias-Primas
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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 Billiton e Vale), constituindo a referência para os restantes produtores.

Em Novembro, a evolução dos preços médios das matérias-primas revelou-se
algo diferenciada, ao contrário do vem sendo hábito. As cotações dos metais de
base registaram uma correcção em baixa, para o que contribuiu a apreciação do
dólar, mas sobretudo o anúncio de novas medidas para controlar a inflação na
China e a redução das importações de alguns metais por este país em Outubro.
Em sentido contrário, as cotações do petróleo e do algodão prosseguiram em
alta, particularmente no segundo caso, a reflectir a restrição dessas
exportações em alguns países (uma situação que também está a influenciar os
preços de várias matérias-primas alimentares). Os receios de subida da inflação
com as medidas quantitativas de política monetária dos principais bancos
centrais, a par com a especulação, têm pressionado em alta as cotações das
matérias-primas (e também dos metais preciosos, como o ouro e a prata) mais do
que seria justificável pelo aumento da procura, para já cingido, sobretudo, às
economias emergentes.
O preço médio do barril de brent aumentou 3.4% em Novembro (para 85.7
dólares, que corresponde ao valor mais elevado desde Setembro de 2008), situandose pelo segundo mês consecutivo acima do intervalo de referência da OPEP
(entre os 70 e os 80 dólares). A subida traduziu, em larga medida, o aumento da
procura como combustível para aquecimento, devido ao tempo mais frio no
hemisfério norte com a aproximação do Inverno, o que se reflectiu numa descida
dos stocks da matéria-prima nos EUA.
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No caso do algodão, a cotação média mensal voltou a subir de forma muito
acentuada em Novembro (22.8%, para 1.555 dólares por libra de peso),
renovando máximos históricos, embora se tenha assistido a alguma correcção
em baixa da cotação diária após o anúncio das medidas de controlo da inflação
na China (aumento das reservas legais exigidas aos bancos do país). A procura de
algodão pela China permaneceu elevada, apesar dos preços recorde, que
reflectem também a restrição das exportações da matéria-prima na Índia.
Quanto aos principais metais de base, apenas o cobre manteve uma evolução
mensal positiva em Novembro (embora em abrandamento, de 7.2% para 2%),
antecipando-se um défice de oferta dentro de alguns meses, dada a elevada
procura da matéria-prima e a expectável reconstituição de stocks pela China,
que tem estado afastada do mercado nos últimos meses. A maior descida mensal
pertenceu ao níquel (4%), seguido pelo zinco (3.8%), pelo estanho (3.2%), e pelo
chumbo e alumínio (quebra de 0.8%, em ambos os casos). O preço do minério de
ferro (que incorpora o aço) permaneceu inalterado, mas prevê-se que possa subir
até 9% já no próximo trimestre, dado que a restrição das exportações da Índia
(por razões legais) 1 permite maiores aumentos de preços por parte das três
principais empresas a nível mundial (Vale, Rio Tinto e BHP Billiton), cujos
contratos servem de referência aos restantes produtores. Refira-se que o preço
deverá diferir entre os produtores mencionados, que têm usado fórmulas
diferentes. Os contratos das empresas Vale e Rio Tinto são trimestrais,
enquanto a BHP Billiton tem usado outros sistemas, com médias mensais ou de
dois meses. O atraso de alguns projectos mineiros na Austrália tem também
pressionado em alta o preço do minério de ferro, assim como a pressão da procura,
com os produtores de aço asiáticos a reconstituírem os seus stocks antes do Inverno
no hemisfério norte.
4.4. Comércio Internacional / Organização Mundial do Comércio (OMC)
Segundo dados coligidos pela OMC, o comércio mundial cresceu cerca de 18%
em valor no final do terceiro trimestre de 2010 relativamente a igual trimestre de
2009. A OMC projecta um crescimento em volume de 13.5% em 2010 o que compara
com a queda de 12.2% verificada em 2009. A principal contribuição para este
crescimento vem dos países em desenvolvimento e dos países da CEI (ex-União
Soviética), com 16.5%.
1

O Estado indiano de Karnataka, responsável por mais de um quarto das exportações do metal pelo país, proibiu as
exportações devido à subida muito significativa da exploração ilegal do minério.
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4.5. Organizações Económicas Internacionais
O Conselho de Governadores do FMI aprovou um conjunto de reformas,
apresentado em Novembro pelo Conselho Executivo, que conduzirá à duplicação
das quotas do Fundo e ao seu realinhamento entre os países membros,
favorecendo a representação dos mercados emergentes e em desenvolvimento e
ajustando a relação entre as economias de forma a melhor reflectir as novas
realidades globais. Ficou ainda estabelecida a eleição, na sua totalidade, de um
Conselho Executivo mais representativo. A resolução que integra estas reformas
deverá ser aprovada pelos países membros, prevendo-se que todo o processo esteja
concluído em Outubro de 2012.
Em informação divulgada no início do mês de Dezembro, a OCDE considera que os
seus Indicadores Compostos Avançados – CLI mostram diferentes evoluções do
crescimento dos principais países membros. Os Estados Unidos, a China e, em
menor grau, a França, mostram sinais de melhoria relativamente ao mês anterior,
enquanto para a Alemanha e Japão os CLI mostram um crescimento mais moderado
no sentido de uma expansão estável.
O Canadá, a Itália e a Índia dão sinais de inversão no sentido de uma desaceleração
do crescimento e o Brasil continua em fase de abrandamento, enquanto a Rússia
continua em expansão.
Quanto a Portugal o indicador mostra uma ligeira inflexão no sentido da expansão.
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Fonte: OCDE, indicadores ajustados de amplitude
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1. Envolvente Política, Social e Económica
Através de uma Resolução do Conselho de Ministros de 15 de Dezembro
(Resolução do Conselho de Ministros n.º 101-B/2010 – I Série n.º 249, de
27/12, Suplemento) foi aprovada a Iniciativa para a Competitividade e o
Emprego. Esta Iniciativa é composta por 50 medidas, distribuídas por cinco áreas
fundamentais: competitividade da economia e apoio às exportações; simplificação
administrativa e redução dos custos de contexto para as empresas; competitividade
do mercado de trabalho; reabilitação urbana e dinamização do mercado de
arrendamento; e combate à informalidade, fraude e evasão fiscal e contributiva.
Projecções Macroeconómicas

PIB
Consumo privado

2009
-2.6
-1.0

2010
1.3
1.6

2011
-1.0
-2.8

2012
0.8
-0.7

Consumo público

2.9

3.0

-6.8

-1.3

FBCF

-11.9

-4.1

-3.2

-0.4

Exportações

-11.8

9.1

5.6

6.4

Importações

-10.9

5.8

-3.2

1.5

Balança corrente em % do PIB

-10.4

-10.7

-8.0

-6.7

Saldo orçamental em % do PIB

-9.3

-7.3

-4.9

-5.1

Taxa de desemprego

9.6

10.5

11.1

11.2

Inflação (IHPC)

-0.9

1.4

2.3

1.3

Fonte: Comissão Europeia

As previsões de Outono da Comissão Europeia para a economia portuguesa
apontam para uma queda do PIB de 1% em 2011, com regresso ao crescimento,
embora modesto, em 2012.
A disparidade entre este valores e o da OCDE (decréscimo do PIB de apenas 0.2%),
referido na anterior edição deste relatório, é explicada, fundamentalmente, pela
diferença relativa ao comportamento do consumo privado: a OCDE prevê um
decréscimo de 0.7%, a Comissão Europeia antevê uma queda de 2.8%, magnitude
apenas comparável com a dos valores registados em 1978 e 1984, sob o efeito dos
planos de estabilização do FMI. Esta diferença na evolução do consumo repercute-se
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fortemente nas importações (a Comissão prevê uma queda de 3.2%, a OCDE
apontava para um crescimento nulo).
Há, contudo, coincidência entre as duas instituições em diversos aspectos: em
qualquer dos cenários, o consumo perderá peso no produto, pela primeira vez
desde 2001. A economia passará por uma forte redução da procura interna,
parcialmente compensada pelo bom comportamento das exportações, que
alcançarão ganhos significativos das suas quotas de mercado. A procura externa
líquida terá, por isso, um forte contributo positivo para a evolução do produto.
Note-se ainda que, relativamente às previsões da OCDE, a Comissão Europeia
aponta para resultados substancialmente mais sólidos no que respeita ao reequilibro
da balança corrente em 2011 e 2012.
Segundo a Comissão Europeia, a taxa de desemprego manter-se-á elevada ao longo
dos próximos dois anos, enquanto que a inflação deverá aumentar em 2011 para
2,3% (sob o impacto do aumento da tributação indirecta), voltando depois, em 2012,
para um valor próximo do de 2010.
Contas Públicas
No final de Novembro, após a reunião extraordinária dos ministros das Finanças da
zona do euro e da União Europeia que aprovou um plano de resgate à Irlanda, o
comissário europeu responsável pelos Assuntos Económicos, Oli Rehn, referiu
que o Governo português foi felicitado pela aprovação do Orçamento de Estado
para 2011, faltando agora “medidas concretas” para alcançar as metas
orçamentais definidas. Rehn mencionou ainda o apoio da Comissão ao
programa de importantes reformas estruturais no mercado de trabalho que está
a ser preparadas pelo Governo.
No Conselho de Ministros de 2 de Dezembro, o Governo anunciou a criação de
um Conselho de Finanças Públicas para acompanhar as contas públicas, em
lugar de uma agência independente (um dos pontos do acordo com o PSD para a
aprovação do Orçamento de Estado para 2011). Segundo o Governo a opção por
um Conselho permitirá ter um orçamento mais reduzido, por poder integrar-se
numa entidade já existente e beneficiar das estruturas logísticas existentes, sendo o
mais importante a integração de personalidades tecnicamente muito
competentes. Segundo o Secretário de Estado do Orçamento, o novo Conselho de
Finanças Públicas não colidirá nem com a Unidade Técnica de Apoio
Orçamental – que funciona junto do Parlamento e não tem meios ou instrumentos
para fiscalização das Administrações Públicas – nem se substitui ao Tribunal de
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Contas ou à Inspecção Geral de Finanças. A figura do Conselho de Finanças
Públicas está inserida na proposta de lei para alteração da Lei de
Enquadramento Orçamental, que será remetida em breve ao Parlamento.
A agência de rating Moody’s anunciou, em Dezembro, que vai colocar em
revisão a notação da dívida pública portuguesa, com a possibilidade de um
corte de um ou dois níveis já no primeiro trimestre de 2011, citando como
principais riscos a vitalidade da economia, a capacidade de acesso aos
mercados financeiros e a possível necessidade de apoio ao sector financeiro.
Na sequência do anúncio, o primeiro-ministro português assegurou que o
Governo tudo fará para que tais cortes não aconteçam. Para contrariar os riscos
elencados, o Ministério das Finanças lembrou, em comunicado, que o Orçamento
de Estado para 2011 está aprovado, as medidas de consolidação e controlo
orçamental foram reforçadas, e foram apresentadas medidas importantes de
reforço da competitividade da economia, além de que se começam a notar os
efeitos das políticas orçamentais correctivas. Por outro lado, o sistema bancário
português, como tem sido reiterado por todas as instituições internacionais, é sólido
e resiliente e, por isso, continua a enfrentar com segurança as dificuldades de
acesso à liquidez resultantes da crise de dívida soberana que tem ameaçado a
estabilidade financeira da zona do euro.
O Tribunal de Contas divulgou, em Dezembro, a sua apreciação da Conta Geral
do Estado (CGE) de 2009, tendo manifestado reservas em diversas matérias.
Desde logo, não foi possível a confirmação da receita obtida nesse ano. Estes
problemas de quantificação da receita resultam, segundo o Tribunal, do
incumprimento dos princípios e regras orçamentais da anualidade, unidade e
universalidade, entre outras, bem como de outras disposições legais que regulam a
execução e a contabilização das receitas, e ainda das deficiências que continuam a
verificar-se nos respectivos procedimentos e no sistema de controlo interno. O
Tribunal manifestou também reservas quanto à despesa fiscal registada, por
não ser integralmente quantificada e discriminada devido a limitações das fontes e
sistemas de informação. Também do lado da despesa, foi referido que em 2009
continuavam a ser realizadas despesas sem dotação orçamental suficiente, o
que fazia com que transitassem para os anos seguintes elevados montantes de
encargos assumidos e não pagos. As receitas e despesas inscritas na Conta do
Estado sofrem ainda de um problema de comparabilidade em relação aos anos
anteriores, devido: (i) à constante alteração do universo dos organismos
abrangidos pela Conta (em resultado, designadamente, da empresarialização dos
hospitais e de outras entidades pertencentes ao sector público administrativo); (ii) à
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alteração de critérios contabilísticos; (iii) à inexistência de informação final
sobre a execução orçamental de algumas entidades.
O Tribunal referiu ainda que o prazo médio de pagamento a fornecedores de bens e
serviços em 2009 foi de 44 dias, o que representa uma redução de apenas sete dias
em relação ao atraso médio em 2008. A dívida da administração central e de algumas
entidades do sector público empresarial relativa a fornecimentos de bens e serviços
ascendia a 2239.4 milhões de euros em 31 de Dezembro de 2009, quase 86% da
qual referente a entidades do sector da saúde. Foi ainda sublinhado que o Plano
Oficial de Contabilidade Pública (POCP) não tem ainda implementação
generalizada, doze anos após a sua aprovação, apenas estando a ser aplicado
pelos ministérios das Finanças e da Defesa, para além do Tribunal de Contas,
embora existam planos parcelares de implementação em vários serviços.
Na apresentação do Parecer da CGE perante a Assembleia da República, o
Presidente do Tribunal de Contas, Oliveira Martins, afirmou que o Tribunal de
Contas irá reforçar a sua actuação nos serviços públicos com vista à
implementação do POCP e, caso não acatem as recomendações, irá multá-los.
A este respeito, o Governo prometeu, no início de Dezembro, que a aplicação do
POCP a todas administrações públicas será uma realidade em 2012.
O Governo anunciou ainda a imposição de metas trimestrais da despesa
pública às entidades relevantes para as contas do défice orçamental e a criação
de alertas em caso de ultrapassagem desses valores de referência.
Estimativa de Execução Orçamental do Estado
31 727.5

Variação
homóloga
3.3%

Variação
OE 2010
1,1%

42 583.0

4.0%

3,7%

35 890.6

37 644.4

4.9%

2,9%

-10 234.1

-10 855.5

6.1%

12.0%

Jan-Nov 2009

Jan-Nov 2010

Receita corrente

30 710.1

Despesa corrente

40 944.2

da qual: despesa corrente primária
Saldo corrente
Receita de capital

286.4

514.5

79.6%

146.4%

Despesa de capital

3 090.9

2 598.2

-15.9%

-9.8%

Saldo de capital

-2 804.5

-2 083.7

-25.7%

-35.0%

Saldo de execução orçamental

-13 038.6

-12 939.2

-0.8%

1,3%

Saldo primário

-7 985.0

-8 000.7

0.2%

-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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De acordo com a mais recente execução orçamental da DGO, o défice do
subsector Estado diminuiu 0.8% em termos homólogos no período de Janeiro a
Novembro, para 12939.2 m.e., invertendo a trajectória de subida. O
desagravamento traduziu o crescimento mais forte da receita do que da
despesa (4% e 2.6%, respectivamente, apenas ligeiramente melhor do que as
metas orçamentais iniciais de 3.2% e 2.7%, metas essas tornadas insuficientes
após a definição de um objectivo mais ambicioso de consolidação orçamental em
Maio) e teve origem no saldo de capital, que contrariou a deterioração do saldo
corrente. Uma análise mais atenta da evolução das contas revela, contudo,
sinais preocupantes. De facto, a melhoria do saldo foi conseguida sobretudo
com a aceleração das receitas (de uma tvh de 3.2% para 4%) e a descida
inesperada dos juros da dívida (que haviam recuperação na síntese anterior), o que
se deveu à descida nos encargos com Certificados de Aforro e Bilhetes do Tesouro,
com o recuo das taxas de juro de curto prazo durante grande parte de 2010.
Registou-se ainda uma quebra menos significativa do investimento público por
comparação com a síntese anterior (de uma tvh de -17.3% para -15.9%). A despesa
corrente primária, onde se exigem os ganhos mais sustentados em termos de
consolidação, deixou de abrandar e apresentou uma aceleração (de uma tvh de
4.2% para 4.9%), distanciando-se ainda mais da (já de si insuficiente) meta do
Orçamento de Estado inicial (2.9%).
Refira-se que os Serviços e Fundos autónomos foram o único subsector das
administrações públicas a apresentar uma evolução desfavorável da execução
orçamental (redução do saldo positivo).
Retornando à análise no subsector Estado, e começando pelo detalhe do lado
da despesa, destaca-se a evolução das principais rubricas de despesa corrente
primária, que registou um comportamento desfavorável, como acima referido.
Segundo a DGO, a aceleração da rubrica deveu-se ao diferente padrão de
execução da transferência do Estado para a CGA e à contabilização, em
Novembro, de 115 m.e. relativo à regularização de responsabilidades do Estado
na área da concessão de infra-estruturas rodoviárias. A análise das principais
rubricas (após corrigir a reclassificação de verbas das contribuições do Estado para
a CGA em 2009) mostra que a aceleração teve origem no crescimento mais forte
das transferências correntes (de 5.2% para 6%), que contrariou o abrandamento
da despesa com pessoal (de 2.8% para 2.6%). Os subsídios diminuíram de forma
um pouco mais acentuada do que nos dados até Outubro (tvh de -9.5% e -9.3%,
respectivamente).
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Ao nível da receita, o aumento de 5% da receita fiscal (mais 0.4 p.p. do que na
síntese de Outubro) contrariou a descida de 3.9% da receita não fiscal (em
desagravamento face à descida de 7.6 até Outubro), com origem na sua
componente corrente.2 No total, a receita corrente está a crescer acima do
esperado (3.3%, face a um objectivo de 1.1%), mas a receita de capital apresenta
uma progressão abaixo do previsto (79.6%, que compara com uma meta de
146.4% para o conjunto do ano).
O aumento da receita fiscal continuou a ter origem nos impostos indirectos
(aumento homólogo de 9%), mas estes prosseguem em abrandamento (face a uma
subida de 9.2% até Outubro), pelo que foi o desagravamento das perdas nos
impostos directos (de 1.3% para 0.3%) a permitir a aceleração da receita fiscal
em Novembro. Dentro dos impostos directos, a tvh de -0.3% foi repartida entre 1.1% no IRS e 0.6% no IRC, variações influenciadas pela evolução dos respectivos
reembolsos. Nos impostos indirectos, salienta-se o crescimento de 11.8% do
IVA, bastante acima da meta orçamental de 3.6%, mas em abrandamento face à
subida de 12.3% até Outubro, sinalizando que o efeito da recente subida da taxa
de imposto estará a ser mitigado pelo abrandamento da actividade económica.
Seguem-se os contributos do Imposto sobre o Tabaco (subida de 23.4%, devido
ao forte crescimento da introdução ao consumo do produto, após um aumento de
21.6% até Outubro), do Imposto sobre Veículos (17.2%, face a 18.4% até Outubro)
e do Imposto Único de Circulação (13.9%, após 14.6% até Outubro), todos eles
em abrandamento. No que se refere a descidas, a quebra mais significativa
ocorreu no Imposto de Selo (7.4%, após uma quebra de 7.2% até Outubro),
reflectindo a diminuição das operações financeiras, seguindo-se o recuo de 1.4%
do ISP (0.9% até Outubro), associado ao decréscimo do consumo de gasolinas.
Quanto a taxas de execução, os valores até Setembro foram de 89.1% tanto na
receita (93.1% no caso da receita fiscal) como na despesa (90.2% no caso da
despesa corrente primária), abaixo do padrão de execução uniforme ao longo do
ano (91.7%). Salienta-se que as taxas de execução são calculadas tendo como
referência o Orçamento de Estado inicial, menos exigente do que os actuais
objectivos orçamentais, pelo que, na comparação com o padrão, são agora
necessários valores significativamente inferiores na despesa e superiores na receita.

2

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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Sistema Fiscal
A Assembleia da República, em votação final global, aprovou o Orçamento do
Estado para 2011, com diversas alterações à proposta do Governo,
nomeadamente as que decorrem do acordo entre o Governo e o PSD.
No âmbito da Iniciativa para a Competitividade e o Emprego no que se refere ao
combate à informalidade, à fraude e à evasão fiscal destacam-se as seguintes
medidas:
 Novas formas de cruzamento de dados entre os sistemas informáticos das
entidades públicas e das empresas;
 Valorização da facturação enquanto forma de combate à fraude e à evasão fiscal,
através da criação de um método que promova a certificação dos vários sistemas
de facturação do sector de actividade e da adopção da factura obrigatória em
todos os sectores de actividade, quer entre empresas quer junto dos
consumidores finais;
 Reorientação dos serviços de fiscalização e auditoria interna da Administração
Pública para a promoção da concorrência leal na contratação pública e do controlo
das instituições apoiadas com fundos públicos;
 Reforço dos circuitos de circulação das importações (transportes terrestre,
marítimo ou aéreo e redes de comercialização), combatendo a fraude fiscal e
obrigando ao respeito pelas normas técnicas;
 Reforço da fiscalização das cadeias de subcontratação, de facturação e de
externalização de serviços, tendo em especial atenção as fugas ao IVA;
 Reforço do controlo da entrada no território nacional de produtos equivalentes aos
produzidos internamente, mas cujo processo produtivo não tenha sido sujeito ao
mesmo tipo de condições que os produtos portugueses.
De acordo com informações do Ministério das Finanças, o Estado já recuperou
1.100 milhões de impostos em 2010, atingindo, com um mês de antecedência, o
objectivo anual de cobrança coerciva fixado para o corrente ano. A maior parte
destes impostos refere-se a valores indevidamente retidos por empresas após
terem sido cobrados aos seus clientes ou terem sido descontados aos seus
trabalhadores.
Este desempenho da Direcção-Geral dos Impostos permitiu que o volume da dívida
pendente de cobrança seja o mais baixo dos últimos dez anos, sendo cerca de
metade do existente no último triénio.
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De acordo com comunicado do Ministério das Finanças, a Direcção-Geral dos
Impostos (DGCI), no âmbito da Operação Resgate Fiscal, iniciada em Agosto de
2008, conseguiu recuperar até ao momento um valor agregado de 1.250 milhões
de euros de impostos.
Esta operação tem como objectivo o sancionamento das empresas infractoras que se
apropriam dolosamente dos impostos que retêm aos seus trabalhadores (IRS) e do
IVA recebido dos clientes.
O Secretário dos Assuntos Fiscais determinou (através do Despacho n.º 17024A/2010 – II Série Parte C n.º 218, de 10/11, Suplemento) que a DirecçãoGeral dos Impostos (DGCI) passa a divulgar na sua página principal informação
relativa às transferências financeiras que tenham como destinatário entidades
localizadas em país, território ou região com regime de tributação privilegiada.
Esta informação é divulgada até ao fim do mês de Outubro, reportando-se ao ano
antecedente, e compreende, entre outros, os seguintes elementos: i) número de
pessoas singulares e colectivas ordenantes e beneficiárias; ii) número e valor total
das transferências; iii) jurisdições de destino.
A DGCI divulgará igualmente informação relativa às entidades instaladas na
Zona Franca da Madeira. Esta informação é também divulgada até ao termo do mês
de Outubro, reportando-se ao ano antecedente, e compreende, entre outros
elementos, o número de entidades instaladas na Zona Franca, os resultados, impos to
liquidado e número de trabalhadores das entidades aí instaladas, bem como o
montante da despesa fiscal decorrente da isenção ou redução de taxa na Zona
Franca.
De acordo com o último relatório sobre as estatísticas das receitas públicas, da
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) entre
1995 e 2008, Portugal foi o país da União Europeia (UE) onde a carga fiscal
aumentou mais.
Política Industrial e Comercial e de Investimentos Públicos
A Comissão Europeia decidiu não prorrogar a medida temporária que permitiu o
aumento do plafond dos incentivos enquadrados ao abrigo da regra “de
minimis” de 200 mil euros para 500 mil euros. No entanto, a Comissão Europeia
abriu a possibilidade de aprovar uma prorrogação deste plafond para os projectos que
tenham apresentado a sua candidatura até final de 2010.
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Foi aprovada a Agenda Digital 2015, que tem como objectivo melhorar os
serviços prestados às pessoas e aos agentes económicos (Resolução do
Conselho de Ministros n.º 91/2010 – I Série n.º 225, de 19/11).
Trata-se de uma iniciativa inserida no âmbito do Plano Tecnológico focada em
cinco áreas de intervenção prioritárias: i) Redes de Nova Geração; ii) Melhor
Governação; iii) Educação de Excelência; iv) Saúde de Proximidade; v)
Mobilidade Inteligente, que vão ser concretizadas em 26 medidas, com especial
destaque para as seguintes:
- Implementação de uma rede de banda larga de nova geração de acesso universal;
- Criação de um sistema simplificado de licenciamento comercial e de serviços
(Licenciamento Zero), que consiste num sistema simplificado de licenciamento
comercial e de serviços através dum sistema de registo electrónico integrado;
- Reforço dos mecanismos de apoio à aprendizagem da matemática através da
criação de um Tutor Virtual da Matemática;
- Criação de um Registo de Saúde Electrónico, que vai estar disponível para todos os
cidadãos numa versão resumida até ao final de 2012 e na sua versão completa até
ao final de 2015;
- Possibilidade dos cidadãos aceder a um cartão de transportes universal (o Passe
Total), que poderá ser usado de forma integrada em todos os sistemas multimodais
de transportes colectivos mas também em novos modelos de mobilidade sustentável,
como os propostos pelo Programa de Mobilidade Eléctrica.
O acompanhamento, a monitorização e a coordenação global desta Agenda são
assegurados pela Rede de Coordenação Nacional da Estratégia de Lisboa e do
Plano Tecnológico (CNELPT).
Foram alterados os Regulamentos do Regime de Apoio aos Investimentos nos
Domínios da Transformação e da Comercialização dos Produtos da Pesca e da
Aquicultura (Portaria n.º 1174/2010 – I Série n.º 222, de 16/11) e do Regime
de Apoio aos Investimentos Produtivos na Aquicultura (Portaria n.º 1175/2010
– I Série n.º 222, de 16/11), no sentido de reforçar o apoio às estratégias
empresariais orientadas para a internacionalização, discriminando, de forma
mais positiva, os investimentos cuja componente de exportação é mais
relevante e mantendo os níveis de majoração associados à criação de novos
postos de trabalho.
Foi também alterada a natureza dos apoios, sendo que os mesmos passaram a ser
concedidos exclusivamente sob a forma de subsídio a fundo perdido
(eliminando, assim, a modalidade de subsídio reembolsável).

33

ECONOMIA NACIONAL
O primeiro objectivo da Iniciativa para a Competitividade e o Emprego – Melhorar a
competitividade da economia e apoiar as exportações – contempla quinze medidas,
destacando-se as seguintes:
- Criação, até ao final do primeiro trimestre de 2011, de uma “via rápida” para
investimentos nos sectores de bens transaccionáveis através do alargamento do
regime dos projectos de Potencial Interesse Nacional (PIN) aos investimentos das
PME para projectos superiores a 10 milhões de euros e da adopção do regime de
interlocutor único e da conferência decisória, para efeitos de licenciamento, para
projectos superiores a 25 milhões de euros;
- Criação e reforço de linhas de crédito comercial, com garantia pública, para países
fora da União Europeia, dotando as empresas exportadoras de uma maior
capacidade de concretização dos seus negócios;
- Lançamento de uma iniciativa no âmbito do QREN para a promoção externa
empresarial no valor de 150 milhões de euros;
- Reforço do incentivo fiscal à internacionalização, em particular das PME, com
aprovação de uma proposta de lei até ao final do primeiro trimestre de 2011;
- Revisão dos mecanismos de formação de preços de bens e serviços essenciais à
indústria, nomeadamente electricidade.
No âmbito do segundo objectivo da Iniciativa para a Competitividade e o Emprego Reduzir custos de contexto – que engloba oito medidas, realça-se:
- Criação de um programa Simplex Exportações, especialmente dedicado às
empresas exportadoras;
- Lançamento do programa “Taxa Zero para a inovação”, com o objectivo de isentar
as empresas de novos empreendedores com um relevante potencial inovador do
pagamento de taxas ou de outras contribuições, durante dois anos, excluindo as
obrigações fiscais e de segurança social;
- Lançamento do Programa “Licenciamento Zero”, destinado a reduzir encargos
administrativos sobre as empresas através da eliminação de licenças e de outros
condicionamentos prévios para quem pretende abrir e explorar um negócio,
substituindo-os por um reforço da fiscalização e por mecanismos de
responsabilização dos promotores;
- Redução de condicionalismos excessivos actualmente existentes à criação de
empresas, em matéria de capital social mínimo;
- Entrada em funcionamento do “Dossier Electrónico da Empresa”, permitindo que, se
essa for a vontade da empresa, as notificações da administração tributária e da
segurança social dirigidas à empresa sejam efectuadas por esta via electrónica.
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Finalmente, no âmbito do quarto objectivo – Promover o investimento na reabilitação
urbana e a dinamização do mercado de arrendamento – estão elencadas as cinco
medidas seguintes:
- Dinamizar a criação de áreas de reabilitação urbana, especialmente em zonas de
intervenção prioritária, e apoiar o lançamento dessas operações, em colaboração
com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses;
- Articular a reabilitação urbana e a política de cidades, estendendo-se às zonas de
regeneração urbana apoiadas pelos fundos do QREN os instrumentos e os benefícios
aplicáveis às áreas de reabilitação urbana;
-Apresentar uma proposta de lei que simplifique e torne rápidos e eficazes os
procedimentos necessários para o senhorio poder obter a entrega do seu imóvel livre
e desocupado perante o incumprimento do contrato de arrendamento, garantindo os
direitos dos senhorios e salvaguardando de forma adequada os direitos dos
arrendatários;
- Apresentar uma iniciativa legislativa que: i) simplifique os procedimentos de controlo
prévio necessários à realização das operações de reabilitação urbana, ii) elimine os
obstáculos e os condicionamentos que oneram excessivamente a realização dessas
operações e iii) simplifique os mecanismos de determinação do nível de conservação
dos edifícios e de classificação de imóveis devolutos (Medida 43); Criar linhas de
financiamento à reabilitação urbana, nomeadamente através da constituição: i) de um
fundo de investimento para reabilitação de imóveis devolutos destinados a
arrendamento, ii) de um fundo de participações em operações integradas de
reabilitação urbana e iii) de uma linha de crédito destinada a projectos de reabilitação
específicos.
Política Social e Laboral
O valor da retribuição mínima mensal garantida foi actualizado de 475 para 485
euros.
Em Dezembro de 2006, em sede da Comissão Permanente de Concertação Social, o
Governo e os parceiros sociais assinaram um acordo, cujo objectivo era chegar aos
500 euros para o salário mínimo nacional em 2011.
Tendo por base a intenção de atingir este objectivo, o valor agora fixado deverá
ser revisto novamente em Maio e Setembro de 2011.
No que se refere ao objectivo de aumentar a competitividade do mercado de
trabalho, destacam-se como principais medidas da Iniciativa para a
Competitividade e o Emprego:
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 Dinamização da contratação colectiva, privilegiando a negociação de base
empresarial. Pretende-se que os contratos colectivos de trabalho regulem os
termos, as condições e as matérias - designadamente a mobilidade geográfica e
funcional, a gestão dos tempos de trabalho e a negociação salarial - que podem
ser negociadas por estruturas representativas dos trabalhadores na empresa.
 Promover a criação de um novo modelo de compensação pela cessação do
contrato de trabalho, que permita incentivar as novas contratações e a criação
de emprego, reduzindo o risco de custos de reestruturação empresarial, bem
como, imposição de limites aos valores da compensação e indemnização em caso
de cessação do contrato de trabalho.
Trata-se de um mecanismo de financiamento, de base empresarial, destinado a
garantir o pagamento parcial das compensações ao trabalhador por cessação do
contrato de trabalho, aplicável aos contratos a celebrar após a data da sua entrada
em vigor.
 Tornar mais eficaz a legislação relativa à redução temporária dos períodos
normais de trabalho e à suspensão dos contratos de trabalho em situação de
crise empresarial, agilizando o regime legal de redução ou suspensão do
contrato de trabalho nestas situações e promovendo a negociação colectiva
relativamente a estas matérias.
 Implementar, ao longo do próximo ano, políticas activas de emprego, para
reforçar a empregabilidade dos desempregados e dos jovens à procura de
emprego, através (i) da criação de 50 000 estágios profissionais para jovens, (ii)
do reforço das medidas de apoio à contratação de jovens, (iii) da aprovação do
regime jurídico de validação e de certificação de competências profissionais, com
vista a sua generalização, (iv) da alteração do valor das bolsas de formação, no
sentido de minorar o efeito de substituição indesejado que resulta da subsidiação
do emprego, (v) e da adopção de medidas que visem melhorar a articulação entre
a oferta de formação profissional e as necessidades presentes e futuras do
mercado de trabalho.
 Permitir a aquisição de um patamar mínimo de qualificação para todos os
desempregados, promovendo assim o rápido retorno ao mercado de
trabalho e o aumento da empregabilidade dos desempregados subsidiados e
dos grupos mais afastados do mercado de trabalho, através (i) do
encaminhamento para os Centros Novas Oportunidades de 200 000
desempregados que não tenham o 12° ano, e (ii) do programa de formação em
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competências básicas para 10 000 desempregados beneficiários do Rendimento
Social de Inserção sem competências para aceder a processos de qualificação no
âmbito do sistema nacional de qualificações.
 Promover a formação profissional para desempregados tendo em vista o
retorno ao mercado de trabalho, através do encaminhamento de 115 000
desempregados de longa duração para medidas de emprego e de formação
profissional, processos de RVCC e de colocação em ofertas de emprego, bem
como, através da reconversão profissional de 20 000 desempregados, orientados
para 100 profissões estratégicas, incluídas no Catálogo Nacional de Qualificações,
recentrando a oferta de formação dos centros de gestão participada do IEFP na
resposta a estas necessidades.
 Apoiar a criação do próprio emprego através da dinamização de 4 000
projectos de microcrédito com componentes específicas de apoio ao artesanato,
ao empreendedorismo feminino, às pessoas com deficiência, e de programas de
tutoria e de apoio técnico de rede de microempresas de suporte ao sector
exportador.
 Aumentar a eficiência dos serviços de emprego e de formação profissional
através do alargamento do número de gestores de ofertas de emprego nos
centros de emprego, da criação de condições para o acompanhamento de
desempregados a 50 000 entrevistas a ofertas de emprego e da promoção de
acordos sectoriais entre o IEFP e as associações empresariais para o
recrutamento de desempregados.
Foram aprovadas novas medidas, para serem implementadas pelos centros de
emprego do IEFP, I. P., relativamente aos cidadãos desempregados que sejam
detentores de habilitações inferiores ao 12º ano, que não estejam a frequentar
uma modalidade de qualificação no âmbito do Sistema Nacional de Qualificações, e
cujo perfil de empregabilidade se afigure pouco adequado às ofertas de emprego
disponíveis.
No sentido de elevar as qualificações das pessoas em situação de desemprego, os
centros de emprego, passam a ter a obrigação de as convocar para as informar sobre
as modalidades de qualificação existentes no Sistema Nacional de Qualificações e
para reformular o respectivo Plano Pessoal de Emprego no sentido de as encaminhar
para um centro novas oportunidades.
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Neste âmbito, o secretário de Estado do Emprego, Valter Lemos, explicou que o
objectivo é colocar entre 200 e 250 mil desempregados que não têm o 12º ano em
processos de formação e qualificação.
De acordo com as previsões da Comissão Europeia, Portugal é o país da União
Europeia a 27 onde os salários mais vão cair em 2011. Estas previsões apontam
para um recuo das remunerações de 3.5% em termos reais. Para esta quebra
contribui o corte de 5% dos salários da Função Pública previsto no Orçamento do
Estado de 2011.
O Conselho de Ministros aprovou a Resolução que determina a aplicação da
redução remuneratória nas empresas públicas de capital exclusiva ou
maioritariamente público, das entidades públicas empresariais e das entidades
que integram o sector empresarial regional e municipal.
De acordo com esta Resolução a redução remuneratória nas empresas públicas deve
ser efectuada de forma idêntica à da Administração Pública, devendo todas as
empresas públicas reduzir efectivamente em 5% os custos globais com as
remunerações totais ilíquidas.
Com o objectivo de prosseguir a convergência dos regimes de protecção social
públicos, foi aprovado em Conselho de Ministros o diploma que regula a
transferência do Fundo de Pensões do Pessoal da Portugal Telecom, SA, para a
Caixa Geral de Aposentações, IP (CGA).
A CGA assume a responsabilidade com as pensões de aposentação dos
trabalhadores da Portugal Telecom Comunicações, SA, oriundos dos Correios e
Telecomunicações de Portugal, EP admitidos na Portugal Telecom até 13 de Maio de
1992, bem como, as pensões regulamentares de invalidez e de velhice, dos
trabalhadores da Portugal Telecom oriundos da Companhia Portuguesa Rádio
Marconi, SA, admitido nesta empresa até 31 de Janeiro de 1998.
Os trabalhadores admitidos após aquelas datas ao abrigo de contrato individual de
trabalho foram inscritos no regime geral da segurança social.
Foi aprovado o Decreto-Lei que integra no Regime Geral de Segurança Social
os trabalhadores inscritos na Caixa de Abono de Família dos Empregados
Bancários.
Foi aprovado o Decreto Regulamentar que procede à regulamentação do
Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança
Social no sentido de permitir uma maior simplificação dos procedimentos entre os
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cidadãos e o sistema de segurança social, especialmente no que concerne à
comunicação de vinculação de trabalhadores, à comunicação do início de actividade
de empresas e trabalhadores independentes e, ainda, à agilização do procedimento
relativo à declaração de remunerações.
Foi aprovado o IV Plano Nacional para a Igualdade - Género, Cidadania e Não
Discriminação, 2011-2013, que tem por objectivo afirmar a igualdade como
factor de competitividade e desenvolvimento.
O IV PNI reforça a articulação interministerial e aposta na proximidade com os
municípios e as organizações da sociedade civil, na implementação das políticas
públicas de igualdade e não discriminação.
Sistema Monetário e Financeiro
Em Novembro, o BdP apresentou o segundo Relatório de Estabilidade
Financeira de 2010, sublinhando-se, abaixo, os principais aspectos
apresentados no sumário da publicação.
O sistema financeiro português enfrenta um conjunto de sérios desafios,
decorrentes do clima de instabilidade financeira internacional, particularmente
acentuada na Europa no decurso de 2010, e agravados, no caso português, pela
necessidade de ajustamento dos desequilíbrios estruturais, que têm vindo a
intensificar-se. A deterioração das perspectivas dos participantes nos mercados
financeiros internacionais sobre a sustentabilidade da situação das finanças
públicas em Portugal tem-se reflectido num forte aumento do prémio de risco
da dívida soberana, com repercussões negativas sobre o acesso e condições
de financiamento do sistema bancário português aos mercados internacionais de
dívida por grosso. No que diz respeito à economia portuguesa, os seus
desequilíbrios prendem-se não só com o agravamento da situação orçamental,
mas também com a deterioração persistente e significativa da posição externa
da economia, num quadro de elevados níveis de endividamento privado e público e
de baixo crescimento económico ao longo da última década.
Dado que o endividamento externo da economia portuguesa tem vindo a ser
intermediado quase integralmente pelo sector público e pelo sistema bancário,
as dificuldades no acesso a financiamento nos mercados de dívida internacionais
por parte destes sectores obrigam a acentuar e acelerar o ajustamento entre a
poupança e o investimento da economia portuguesa, de forma transversal aos
diversos sectores institucionais. Este necessário processo de desalavancagem da
economia portuguesa implicará alterações na dimensão e composição do
balanço do sistema bancário português, num contexto de condições de
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financiamento mais gravosas nos mercados internacionais por grosso. As
perspectivas para a economia portuguesa nos próximos anos tenderão a
condicionar a evolução da rendibilidade dos bancos (dificultando desse modo o
reforço da sua base de capital), implicando também uma expectável
intensificação da materialização do risco de crédito e de mercado.
Adicionalmente, a insustentabilidade do recurso permanente e em larga escala
a financiamento junto do Eurosistema exigirá uma redefinição da estratégia de
financiamento dos bancos portugueses, em particular num quadro em que
persistam fortes restrições no acesso ao financiamento nos mercados de dívida por
grosso. Neste sentido, a adopção de estratégias de captação de recursos de
clientes afigura-se essencial para mitigar o risco de liquidez subjacente ao
sistema bancário português.
Ao longo de 2010, o crédito concedido pelos bancos portugueses a empresas
não financeiras e a particulares evidenciou apenas uma gradual desaceleração
e o endividamento do sector público continuou a aumentar. Esta evolução foi
em grande medida sustentada pelas medidas não convencionais de política
monetária implementadas pelo Banco Central Europeu no quadro da crise
financeira internacional, que foram essenciais para evitar quebras significativas
nos fluxos de financiamento do sector privado e público. Adicionalmente, o ano
de 2010 continuou a ser marcado por uma significativa materialização do risco de
crédito. O aumento dos rácios de incumprimento foi mais expressivo nos
empréstimos a sociedades não financeiras e nos empréstimos a particulares
para consumo e outros fins, tendo-se observado uma relativa estabilização deste
indicador e um nível contido nos empréstimos a particulares para aquisição de
habitação. Apesar do agravamento global dos indicadores de incumprimento, é
importante referir que ocorreu um abrandamento da materialização do risco de
crédito.
Apesar do enquadramento fortemente adverso em que os bancos portugueses
têm operado desde o início da crise financeira internacional, estes têm
evidenciado uma assinalável capacidade de resistência e adaptação, tendo
conseguido continuar a assegurar o financiamento da economia. Neste quadro,
as dificuldades enfrentadas pelos bancos portugueses no acesso aos mercados
internacionais de dívida por grosso reflectem essencialmente o aumento do prémio de
risco soberano, num contexto de maior diferenciação do risco na área do euro e de
desequilíbrios estruturais da economia portuguesa, não advindo de problemas de
rendibilidade ou solvabilidade intrínsecos do sistema financeiro português. Contudo,
dadas as perspectivas para a economia portuguesa, o reforço das dotações de
imparidade para perdas na carteira de crédito e, sobretudo, o reforço do capital
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do sistema bancário afiguram-se imprescindíveis para assegurar a continuidade
da sua capacidade de resistência a choques adversos.
Refira-se que a necessidade de ajustamento do sistema bancário português é
reforçada, num horizonte de médio e longo prazo, pela implementação de novas
exigências regulamentares sobre os rácios de capital e de liquidez no âmbito de
Basileia III. Estes ajustamentos, globalmente considerados, poderão ter impactos
negativos sobre a rendibilidade do sistema bancário mas, em contrapartida, deverão
contribuir para reforçar a estabilidade do sistema financeiro, assegurando as
condições necessárias para uma melhor capacidade de resistência a choques
futuros. A convergência para as novas exigências regulamentares a nível
internacional não deixará de implicar um esforço de ajustamento significativo
dos bancos portugueses que, no seu conjunto, deverão ter de reforçar a sua
base de capital regulamentar, de aumentar a proporção de activos líquidos no
seu balanço e de privilegiar fontes de financiamento mais estáveis.
Em Dezembro, os três grupos que levantaram o caderno de encargos da
privatização do BPN (Montepio Geral, Barclays e BIC Portugal) optaram por não
materializar qualquer oferta, já depois de o Governo ter alargado o prazo para
entregarem propostas de compra. Esta situação obriga o Governo a encontrar
uma alternativa rápida, de modo a responder às exigências do Banco de
Portugal, que tem vindo a alertar para o facto de o BPN estar a operar no mercado
em condições irregulares, pois a sua situação líquida é negativa (de dois mil m.e.) e
não cumpre os rácios prudenciais. Depois de falhada a privatização do BPN e de o
Governo ter desistido de o integrar na CGD, restam duas soluções, qualquer
uma delas com custos para o erário público: ou pede a sua liquidação (assumindo
a perda da situação líquida negativa), uma solução que vem sendo defendida por
alguns técnicos do BdP, ou recapitaliza a instituição (agravando o défice público)
para assegurar o funcionamento do banco, que parece ser o caminho que vai
ser seguido.
Com efeito, o Ministério das Finanças confirmou que recebeu um pedido de
aumento de capital da administração do BPN, no valor máximo de 500 m.e., e
que a proposta está sob apreciação, incluindo a obtenção dos necessários
pareceres do conselho de administração da CGD e do Banco de Portugal (BdP). O
Ministério das Finanças recebeu ainda do BPN um pedido de afastamento da
CGD da gestão do banco (o que exigirá a nomeação de uma gestão independente
do grupo estatal), que terá de ser avaliado no Parlamento pois a responsabilidade
da gestão actual da CGD decorre da Lei.
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Se for seguida esta solução, a equipa que for escolhida irá gerir o BPN até que
sejam criadas as condições para o banco ser de novo posto à venda no
mercado, assumindo que a intenção de privatização se mantém. O banco manterá os
"bons" activos, embora continuem a existir dúvidas sobre se estes são suficientes
para pagar os empréstimos de 4,8 mil m.e. recebidos pela CGD e avalizados pelo
Estado. A carteira de activos “tóxicos” do BPN (créditos, nomeadamente) atinge 1,9
mil m.e. e transitou para um veículo externo ao banco. Esta solução implica, na
prática, que o Estado fique com dois bancos públicos, geridos autonomamente,
preservando os cerca de 1800 postos de trabalho do BPN, como foi prometido
pelo secretário de Estado das Finanças aos sindicatos. Como já foi referido, a
liquidação faseada do BPN é a via defendida por alguns técnicos do BdP, o que
exigiria a constituição de um veículo que recebesse os bons activos (créditos,
títulos, imobiliários), e que fosse gerido por uma equipa nomeada pelo Estado
(onde a CGD teria assento). O objectivo seria permitir que, à medida que os créditos
se fossem vencendo e as bolsas e o mercado imobiliário recuperassem, se
procedesse à venda dos activos para pagar aos credores.

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

Setembro 10

1.146

1.433

5.31

6.36

Outubro 10

1.269

1.540

4.71

6.00

Novembro 10

1.260

1.530

6.04

7.19

5 Novembro 10

1.273

1.543

5.49

6.72

12 Novembro 10

1.276

1.546

5.78

7.01

19 Novembro 10

1.266

1.540

5.84

6.94

26 Novembro 10

1.260

1.531

5.96

7.17

30 Novembro 10

1.260

1.530

6.04

7.19

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.
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As taxas de juro no mercado monetário da zona do euro evidenciaram uma
descida pouco significativa em Novembro, reflectindo a perspectiva de um
prolongamento das condições especiais de empréstimos à banca pelo BCE, que
manteve a sua política monetária na reunião de início do mês. A taxa Euribor a 1 mês
registou um decréscimo de 4 pontos base (p.b.) em comparação de final de mês, para
0.81%, valor próximo do máximo de ano e meio registado no mês anterior, mas
inferior à taxa principal de refinanciamento do BCE (1%). A descida nos restantes
prazos foi ainda menos significativa, traduzindo-se num reforço ligeiro da inclinação
da curva de rendimentos no mercado monetário. As taxas Euribor a 6 meses e 12
meses evidenciaram decréscimos de 1 p.b., para 1.26% e 1.53%,
respectivamente, valores que apontam para um acréscimo de 25 p.b. da taxa
principal de refinanciamento do BCE em cada um desses horizontes temporais.
No mercado secundário de dívida pública nacional, as taxas de juro implícitas
aumentaram de forma muito acentuada em Novembro, para máximos desde
1996, reflectindo o contágio do risco de crédito soberano aos países periféricos
com pior situação orçamental, como Portugal e Espanha. A discussão do
mecanismo permanente de auxílio na área do euro, a partir de 2013, também
tem reforçado a venda de obrigações destes países, dada a possibilidade dos
investidores em obrigações incorrerem em riscos de capital, ainda que a medida
apenas esteja a ser pensada para as obrigações emitidas a partir desse ano. As
yields das obrigações do Tesouro a 5 e 10 anos atingiram máximos (de 14 anos) de
6.17% e 7.29% no dia 29, respectivamente, tendo-se reduzido para 6.04% e 7.19%
na última sessão do mês com a confirmação da ajuda à Irlanda, valores que
comparam com 4.71% e 6% no final de Outubro. A subida das taxas de juro teria
sido ainda mais acentuada sem o programa de compras de títulos de dívida
pública pelo BCE, que esteve activo no mercado durante o mês.
2.2. Mercado de Valores Mobiliários
Índice PSI-20
(valores de fecho das sessões de início e fim das semanas de Novembro)
Seg, 1

Sexta, 5

Seg, 8

Sexta, 12

Seg, 15

Sexta, 19

Seg, 22

Sexta, 26

Seg, 29

8 121.28

7 918.50

7 881.51

7 761.04

7 825.47

7 895.20

7 787.64

7 581.80

7 415.74

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

No mercado accionista nacional, o mês de Novembro ficou marcado por uma
acentuada desvalorização, devido ao agravamento do risco de crédito soberano
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português por contágio da crise irlandesa. O índice de referência nacional PSI-20
registou uma descida mensal de 9.4%, a mais forte desde Outubro de 2008 (no
início da crise financeira), alargando para 13.5% a descida acumulada em 2010.
Apesar da queda das cotações, o valor negociado recuperou de forma
significativa (27.7% em variação mensal), traduzindo um crescimento ainda mais
forte das quantidades negociadas, que poderá indicar a movimentação de
posições importantes e a consequente saída de investidores institucionais e
estrangeiros do mercado. Em termos homólogos, o valor transaccionado aumentou
61.6%, contribuindo para a subida de 29.7% do total acumulado no ano.
As recomendações de venda dos títulos nacionais foram-se sucedendo durante
o mês, apenas escapando os títulos com maior exposição aos mercados
externos ou que beneficiam de factores excepcionais. Tal é o caso da Galp, que
poderá vir a registar uma alteração da estrutura accionista em 2011 com a
provável saída da italiana Eni, sabendo-se dos interesses brasileiros e angolanos na
posição. Também estiveram em destaque as empresas que vão antecipar o
pagamento do dividendo para escapar à tributação acrescida do Orçamento de
Estado para 2011, como a Jerónimo Martins, a PT e a Portucel, empresas que,
com a Galp, registaram o melhor desempenho mensal. A Jerónimo Martins foi
mesmo o único título com variação mensal positiva no PSI-20 (1.1%), a reflectir o
forte crescimento no mercado polaco, seguindo-se a Portucel, a PT e a Galp com as
menores desvalorizações (5.6%, 5.7% e 6.9%, respectivamente). Entre os títulos
com pior desempenho, salientam-se as quedas na ordem dos 20% do BES, da
Mota Engil, da Zon, da Sonae Indústria e da Sonae.com.

3. Economia Real
3.1. Actividade Económica Global
09: I

09: II

09: III

09: IV

10: I

10: II

10: III

Consumo privado

-1.6

-1.3

-1.1

0.2

2.6

2.8

1.3

Consumo público

5.5

4.3

3.9

2.7

1.7

6.5

0.3

FBCF

-14.0

-12.8

-11.6

-12.4

-4.1

-4.3

-8.6

Exportações

-19.0

-15.5

-9.7

-1.5

8.7

9.1

9.2

Importações

-15.1

-14.8

-8.5

-3.7

5.5

9.8

1.5

PIB pm

-3.9

-3.1

-2.2

-1.0

1.7

1.4

1.4

Fonte: INE; Taxas de variação percentual face ao período homólogo do ano anterior; preços constantes de 2006;
valores corrigidos de sazonalidade.
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As contas nacionais relativas ao terceiro trimestre de 2010, divulgadas pelo INE,
revelam, pela terceira vez após cinco trimestres de queda sucessiva, um
crescimento homólogo do PIB (1.4%, tal como no trimestre anterior). Em cadeia,
o PIB aumentou 0.3%, após 0.2% no segundo trimestre.
A variação positiva do PIB passou a estar associada às exportações líquidas,
suportadas pela continuada retoma da procura externa, enquanto a procura interna
decresceu 0.7% (contra um crescimento de 2.2% no trimestre anterior) tendo, agora
uma contribuição negativa para o PIB de 0.8 p.p. Tanto o consumo privado como o
consumo público desaceleraram significativamente em relação ao trimestre terminado
em Junho. A FBCF agravou a tendência de queda, decrescendo, em termos
homólogos, 8.6%.
Na hipótese de crescimento nulo, ou ligeiramente negativo, no último trimestre do
ano, o PIB do ano de 2010 deverá rondar os mesmos 1,4% ou um pouco mais, em
linha com as diversas projecções mais recentemente publicadas e os indicadores
avançados da OCDE de Novembro.
Na óptica da oferta, destaca-se o contributo positivo do VAB da energia, águas e
saneamento (que cresceu 3.8%) e da indústria (1.2%), embora desacelerando
relativamente ao trimestre anterior, permanecendo a construção em terreno negativo
(-2.9%), assim como a agricultura (-2.0%). Todos os restantes ramos de actividade
registaram crescimentos do respectivo VAB.
O emprego (dados corrigidos da sazonalidade) caiu 1.1% neste trimestre (contra uma
diminuição de 1.5% no trimestre anterior), tendo o emprego por conta de outrem
estagnado (em termos homólogos).
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
Nov-10

-3,5

Fonte: INE
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O indicador de clima económico do INE – síntese da informação de carácter
qualitativo relacionada com as principais actividades económicas – diminuiu, em
Novembro, 0.4 pontos, para -0.5.
Todos os indicadores individuais, com excepção dos serviços, experimentaram uma
deterioração.
O indicador de confiança da indústria transformadora manteve-se praticamente
inalterado em relação a Outubro (passou de -10.5 para -10.6). Esta evolução deveuse a uma evolução negativa em todos os sub-indicadores, com excepção da opinião
acerca dos stocks de produtos acabados, que teve evolução positiva.
O indicador de confiança do comércio regrediu 1.3 pontos, sendo essa queda mais
pronunciada no comércio a retalho (1.9 pontos) do que no comércio por grosso (0.8
pontos).
O indicador de confiança dos serviços evoluiu favoravelmente, passando de -10.6
pontos em Outubro para -9.6 em Novembro.
O indicador de confiança da construção e obras públicas continuou a ter uma
evolução desfavorável, passando de -44.0 pontos para -44.2 pontos. A deterioração
no saldo das respostas relativas à carteira de encomendas actual foi o principal
contributo para esta evolução.
O indicador de confiança dos consumidores teve uma evolução negativa, caindo de 40.0 para -44.9. Esta evolução ficou a dever-se a uma deterioração de todos os subindicadores que o compõem.
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3.2. Procura Interna
3.2.1. Consumo
Fonte

10:I

10:II

10:III

Ago 10

Set 10

Out 10

Nov. 10

BdP

2.6

2.8

Indic. Confiança dos Consumidores (1)

INE

0.8
-37.4

0.2
-40.0

-0.4
-44.9

ACAP

-40.1
48.8

1.4
-40.4

Venda de automóveis não comerciais

-35.4
69.1

1.0
-37.4
16.1

13.6

15.1

1.1

19.2

0.5
0.8

7.1
0.3

0.4

5.2

-3.0

-0.7

-0.7

-0.8

-0.6

-1.4

1.5

1.1

0.7

Indic. Coincidente do Consumo Privado

Importações de bens de consumo

(2)

INE

Vol. de neg. do comércio a retalho

(3)

INE

Crédito ao consumo

(4)

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
passar, em Novembro, para terreno negativo.
Em Outubro (valores rectificados), o volume de negócios do comércio a retalho
diminui 1.4% em termos homólogos, registando um agravamento relativamente ao
mês anterior. A despesa em bens alimentares registou uma tvh de 2.4%, idêntica à do
mês anterior (valores revistos). A despesa em bens não alimentares, registou uma tvh
de -4.8%, contra -3.3% em Setembro. A venda de automóveis não comerciais
acelerou significativamente em Novembro, provavelmente em antecipação do
agravamento fiscal esperado em Janeiro e do fim dos apoios ao abate de veículos em
fim de vida. O crédito ao consumo desacelerou novamente em Outubro relativamente
ao comportamento em meses anteriores.
3.2.2. Investimento
Fonte
Indicador de FBCF
Vendas de veículos comerciais ligeiros
Importações bens de investimento

10:I

10:II

10:III

Ago 10

Set 10

Out 10

INE

-2.7

-1.1

-2.8

-1.3

-2.8

-3.1

ACAP

19.6

29.0

11.6

12.8

8.1

6.7

INE

-8.1

-14.8

-23.6

-8.0

-24.1

-15.3

Índice produção bens de investimento

INE

0.7

-1.1

-1.2

7.4

-9.1

-10.1

Vendas de cimento

BdP

-9.4

-6.1

-4.7

-2.2

-4.5

-11.4

Índice de Produção na Construção

INE

-8.2

-8.1

-8.0

-4.7

-10.1

-12.0

Crédito para compra de habitação (1)

BdP

3.1

3.0

2.8

BdP

1.2

1.2

1.3

Crédito às sociedades não financeiras

(1)

Nov 10
-0.6
-9.4

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.
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Os indicadores utilizados para avaliar a evolução do investimento estão agora,
na sua generalidade, em terreno negativo e registaram agravamentos, com
excepção das importações de bens de investimento, que mesmo assim continuam a
cair fortemente. No que respeita aos veículos comercias, o seu índice de vendas
baixou para os ligeiros mas aumentou 110.4% nos pesados, provavelmente por
razões de fiscalidade.
No mês de Outubro deu-se uma ligeira retoma no do crédito às empresas, mantendose a tendência de desaceleração no crédito à habitação.
3.3. Comércio Internacional
Resultados Globais preliminares
Ago 09-Out 09

Ago10-Out 10

Variação

Saída (Fob)

7 878.1

9 093.9

15.4%

Entrada (Cif)

13 027.8

13 957.7

7.1%

Saldo

-5 149.7

-4 863.8

5,5%

60.5%

65.2%

-

Expedição

5 880.0

6 751.3

14.8%

Chegada

10 036.9

10 284.2

2.5%

Saldo

-4 156.9

-3 532.9

15,0%

58.6%

61.7%

-

Exportação

1 998.0

2 342.6

17.2%

Importação

2 990.8

3 673.5

22.8%

Saldo

-992.8

-1 330.9

-13,5%

Taxa de Cobertura

66.8%

63.8

-

Total

Taxa de Cobertura
União Europeia a 27

Taxa de Cobertura
Países Terceiros

em milhões de euros; Fonte: INE

No trimestre em análise (Agosto a Outubro), as saídas continuaram a aumentar
significativamente, em termos homólogos, e as entradas registaram uma
evolução que permanece inferior à das saídas, conduzindo a uma melhoria da
taxa de cobertura de 4.7 p.p. face ao mesmo período de 2009. O défice comercial
melhorou cerca de 5.5% em relação ao mesmo período de 2009 mas agravou-se
cerca de 11.2% face ao trimestre de Julho a Setembro de 2010.
Relativamente aos países terceiros, se excluirmos os combustíveis, a taxa de
cobertura foi de 103.4% (103.3% no período anterior) contra 106.3% no mesmo
período do ano de 2009. O défice energético foi, neste trimestre, de 1673 milhões de
euros, mais 461 milhões que o verificado em igual trimestre de 2009 e mais 348
milhões que no trimestre anterior.
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Em termos de variações, relativamente a igual trimestre de 2009, destacam-se, nas
saídas, o aumento de 26.1% nos fornecimentos industriais (com destaque para os
produtos primários) e de 23.3% no material de transporte e acessórios e, nas
entradas, o aumento de 16.7% nos fornecimentos industriais (com destaque
novamente para os produtos primários) e de 30.7% nos combustíveis e lubrificantes.
3.4. Conjuntura na Indústria
O índice de produção industrial registou a segunda quebra homóloga
consecutiva em Outubro, e a um ritmo agravado (tvh de -2.8%, após -2% e 1.1%
nos dois meses precedentes). Este comportamento seguiu de perto a evolução
negativa na indústria transformadora (tvh de -2.5%, após -1.4% em Setembro), o
ramo com maior peso, tendo-se mantido praticamente inalterada a descida de
produção no ramo de electricidade, gás, vapor, água e ar frio (3.4%, após uma
quebra de 3.6% em Setembro). Apesar da evolução homóloga negativa, o índice
geral de produção reforçou o crescimento médio anual para 0.7% (mais 0.3 p.p.
que no mês anterior).
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

-16,0

INDÚSTRIA
TRANSFORMADORA

-18,0

-20,0

Out-10

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

-22,0

Fonte: INE

Nos agrupamentos industriais, apenas as indústrias de bens de consumo
evidenciaram uma melhoria do comportamento homólogo, de uma tvh de -2.4%
para -0.5%. O agrupamentos de bens intermédios passou a registar uma quebra de
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produção (tvh de -0.6%, após 2.1% em Setembro), e o ritmo de perda agravou-se nos
bens de investimento e na energia (para tvh de -9.5% e -7.6%, respectivamente), que
registaram também a evolução menos favorável em média anual (quebras de 4.9% e
0.4%, face a subidas de 3.1% nos bens intermédios e de 0.5% nos de consumo).
Índice de produção industrial
09: III

09: IV

10: I

10: II

10: III

Ago-10

Set-10

TVH

TVM 12m

-7.1

-4.4

3.7

2.8

0.0

1.1

-2.0

-2.8

0.7

Industrias Extractiva

-26.7

-11.9

-28.5

0.3

2.2

-0.2

-11.5

-7.0

-9.7

Ind. Transformadora

-7.4

-3.9

6.0

3.2

0.3

2.9

-1.4

-2.5

1.5

Elect., Gás, Vapor, Água, Ar

-0.7

-5.6

-0.3

0.7

-1.5

-7.0

-3.6

-3.4

-1.6

Águas, saneamento, outros

0.1

6.1

4.0

4.1

6.9

8.3

2.2

-2.5

4.4

Bens de Consumo

-1.3

-0.5

2.4

0.4

-1.5

0.5

-2.4

-0.5

0.5

Bens Intermédios e outros*

-12.2

-2.8

3.7

6.7

2.4

3.0

2.1

-0.6

3.1

Bens de Capital

-18.2

-17.7

0.7

-1.1

0.0

7.4

-8.8

-9.5

-4.9

1.2

-3.0

7.8

0.8

-1.5

-3.8

-5.7

-7.6

-0.4

Índice Geral

Out-10

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 -2.2% em Outubro), de couro (-0.7%), de minerais não metálicos (1.7%), do tabaco (-3.8%), de produtos farmacêuticos (-4.4%), de veículos automóveis
(-7.1%), de impressão (-5.4%) e de bebidas (-4.3%);
(ii) o abrandamento da produção nas indústrias metalúrgicas de base (de uma tvm
12m de 17.3% em Setembro, para 16.3% em Outubro), de pasta e papel (de 5.1%
para 4.4%), de produtos petrolíferos (de 14.2% para 5.5%), de borracha e plásticos
(de 14.8% para 12.4%), de produtos metálicos (de 0.8% para 0.7%) e de
equipamento eléctrico (de 1.3% para 0.8%).
Quanto a comportamentos positivos, salienta-se:
(i) a aceleração da produção nas indústrias de bens alimentares (de uma tvm 12 m de
2.8% em Setembro, para 3% em Outubro), de produtos químicos (de 18.3% para
19.3%), de mobiliário e colchões (de 3% para 5.4%), de madeira e cortiça (de 0.1%
para 1.1%), e têxteis (de 2.5% para 2.9%); a retoma do crescimento da produção
nas indústrias do vestuário, após vários anos em quebra (tvm 12m de 0.1%, após
0% e -0.7% nos dois meses precedentes);
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(ii) a manutenção de um andamento positivo nas indústrias de recolha e tratamento
de resíduos (tvm 12m de 4.4% em Outubro).
Produção e Procura na Indústria Transformadora
Média Móvel de 3 meses - s.r.e.
20,00
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Set-10
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Jan-07

Nov-06

-80,00

Fonte: INE

Os dados mais recentes da actividade industrial, relativos ao inquérito à
indústria transformadora de Novembro, apontam para a manutenção de um
andamento negativo da produção, possivelmente um pouco desagravado. A
avaliação da produção corrente manteve-se ligeiramente negativa, mas as
apreciações sobre a carteira de encomendas melhoraram de forma significativa.
De qualquer modo, as indicações sobre os stocks mostram agora uma
estabilização ou ligeira descida, sugerindo que o nível de stocks já está ajustado à
procura percebida, o que não favorece a produção.
O detalhe destes dados por tipo de bens mostrou um comportamento díspar
nas avaliações da produção corrente (com a melhoria nos bens intermédios a
compensar a deterioração nos bens de consumo e de investimento) e uma melhoria
quase generalizada nas avaliações referentes à carteira de encomendas, apenas
não abrangendo os bens de consumo no mercado externo. Já no que se refere às
opiniões sobre o nível de existências, a ligeira descida das apreciações teve
origem nas indústrias de bens intermédios, mantendo-se inalteradas as
avaliações nas restantes indústrias.
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No índice de volume de negócios, os dados de Outubro revelaram uma nova
desaceleração em termos homólogos (tvh de 5.2%, após 8% e 15.3% nos dois
meses anteriores, em termos nominais), que continuou a ser amortecida pela
progressão dos preços à saída de fábrica. Desta vez, a desaceleração das
vendas foi semelhante nos mercados nacional e externo (de tvh de 5.3% e 13.1%
em Setembro, respectivamente, para 2.7% e 10% em Outubro), mantendo-se este
último como o mais dinâmico. Apesar do abrandamento homólogo, o índice
geral de volume de negócios continuou a acelerar em média anual (de uma tvm
12m de 6.3% para 8.2%, repartida entre 4.9% no mercado nacional e 14.6% no
externo).
Ao nível dos agrupamentos, as indústrias da energia foram as únicas a registar
uma melhoria do comportamento homólogo (de uma tvh de 12.4% para 13.4%). A
desaceleração foi bastante acentuada nos agrupamentos de bens intermédios
(de 12.1% para 6.7%) e de investimento (de 5.7% para 1.8%), mas o andamento
mais desfavorável ocorreu nos bens de consumo, que passaram a apresentar
uma variação negativa (tvh de -0.9%, após 1% em Setembro). A evolução do
agrupamento de bens de consumo foi exactamente o oposto em média anual,
recuperando uma variação positiva, embora ligeira (tvm 12m de 0.1%, face a -0.6%
em Setembro). Nos restantes agrupamentos, observou-se uma aceleração
generalizada das vendas em média anual.
Quanto a indicadores mais prospectivos, do inquérito à indústria transformadora de
Outubro, as avaliações dos empresários apontam para uma evolução mais
negativa da produção e um crescimento mais forte dos preços a três meses. As
avaliações da produção prevista registaram uma deterioração significativa em
Novembro, mas que parece reflectir um pessimismo exagerado, influenciado pela
crise de crédito soberano, pelas medidas de consolidação orçamental e outras. Uma
leitura atenta dos demais indicadores, em particular a avaliação favorável da
carteira de encomendas (sobretudo no mercado externo) sugere uma evolução
menos desfavorável da produção do que a apresentada nas avaliações da
produção prevista. No caso dos preços, a expectativa de aceleração significativa
estará relacionada com a repercussão do aumento da taxa normal de IVA em
2011.
No que se refere ao índice de emprego industrial, os dados de Outubro
evidenciaram uma nova redução do ritmo de quebra, tanto em termos homólogos
(tvh de -1%, após -1.4% e -1.9% nos dois meses precedentes), como em média anual
(tvm 12m de -4.1%, face a -4.5% em Setembro).
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3.5. Emprego e Desemprego

Taxa de Desemprego

Abr 10
10.9

Mai 10
11.1

Jun 10
11.1

Jul 10

Ago 10

Set10

Out 10

11.1

11.1

11.1

11.0

Fonte: Eurostat, dados ajustados de sazonalidade, valores revistos.

As estimativas do Eurostat apontam para uma muito ligeira diminuição da taxa de
desemprego em Outubro relativamente aos valores de Maio a Setembro.
De acordo com as estatísticas do Instituto de Emprego e Formação Profissional, no
final do mês de Novembro estavam registados nos Centros de Emprego cerca de 547
mil desempregados, uma diminuição de 0.7% em relação a Outubro. Relativamente
ao mesmo período de 2009 este número representa um acréscimo de 4.4%. O
número de desempregados de longa duração (mais de um ano) aumentou, em
termos anuais, 28.8%, representando 41.9% dos inscritos. Em termos das diversas
situações de desemprego, as mulheres representavam 54.2% dos inscritos (mais 1.7
p.p. do que em Outubro), os maiores de 25 anos, 87.7% e as pessoas à procura de
primeiro emprego, 8.0%.
3.6. Preços
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IPC Total

0.2
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3.2
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1.3

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

1.2

1.0

Em Novembro de 2010, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) apresentou
uma taxa de variação homóloga de 2.3%, igual à de Outubro. A variação
média dos últimos doze meses aumentou 0.3 p.p. para 1.2%.
A tvh do IPC foi superior em 1.2 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 1.1%, 0.2 p.p. superior à
verificada em Outubro.
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No mês de Novembro, é de destacar descidas de preços (em termos homólogos)
no vestuário e calçado (-2.3%), na saúde (-0.2%) e nas comunicações (-1.8%).
Todos os restantes componentes do IPC experimentaram aumentos nos preços.
As maiores subidas verificaram-se nas bebidas alcoólicas e tabaco (5.9%), na
habitação, água, gás, etc. (5.1%), nos transportes (5.1%), e nos produtos
alimentares e bebidas não alcoólicas (2.5%).
Evolução do IHPC (tvh em %)
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Fonte: Banco de Portugal
ùltimos dados:
Novembro2010

Portugal

Área Euro

A evolução recente dos preços medidos pelo IHPC mostra que a inflação em
Portugal continua acima da média da zona do euro.
O indicador de competitividade-custo para a economia portuguesa (calculado
com base nos custos laborais por unidade produzida e na taxa de câmbio efectiva
da moeda nacional contra um conjunto de 24 países) melhorou no segundo
trimestre de 2010.
De acordo com os últimos dados da Comissão Europeia, o comportamento da
taxa de câmbio nominal efectiva (que se depreciou 1,65% no trimestre e 2,14%
relativamente a igual trimestre de 2009) mais do que compensou o efeito
desfavorável dos custos laborais unitários relativos, que continuaram a aumentar.
As perspectivas para a competitividade da economia portuguesa nos próximos
meses continuam, assim, condicionadas, por um lado pelo comportamento do
euro no mercado cambial e, por outro lado, pela incerteza em torno da evolução
dos custos laborais unitários, sendo certo que, neste contexto, a moderação
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salarial e o aumento da produtividade continuam a ser decisivos para manter a
evolução verificada nos primeiro e segundo trimestre de 2010.
3.7. Conjuntura de Pagamentos com o Exterior
2007

2008

2009

Out-09

Out-10

Var.%

-17 074

-21 699

-17 262

-14 120

-13 193

-6.6%

-19 206

-22 985

-17 496

-14 316

-14 559

1.7%

Serviços

6 533

6 602

5 983

5 053

5 696

12.7%

Rendimentos

-7 004

-7 781

-7 883

-6 660

-6 295

-5.5%

Transferências Correntes

2 603

2 464

2 135

1 804

1 965

8.9%

Balança de Capital

2 097

2 650

1 393

1 124

955

-15.0%

Balança Financeira

14 424

19 120

15 423

12 565

13 109

4.3%

-1 775

1 313

1 136

1 093

7 852

618.4%

De Portugal no exterior

-4 013

-1 872

-931

-620

5 981

s.s.

Do exterior em Portugal

2 238

3 185

2 067

1 713

1 871

9.2%

10 043

14 662

13 261

8 135

-12 844

s.s.

Activos

-7 988

-12 178

-16 451

-15 951

-5 191

-67.5%

Passivos

18 031

26 840

29 712

24 086

-7 653

s.s.

Balança Corrente
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Investimento Directo

Investimento de Carteira

5 271

2 974

827

3 205

18 952

491.3%

Activos

-11 647

11 916

172

4 374

-10 973

s.s.

Passivos

16 918

-8 942

655

-1 169

29 925

s.s.

Derivados Financeiros

173

251

120

86

250

190.7%

Activos de Reserva

713

-79

80

45

-1 100

s.s.

554

-70

445

431

-871

s.s.

Outro Investimento

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.

Os dados mais recentes do Banco de Portugal (ainda provisórios) sobre a
Balança Corrente evidenciaram um défice de 13193 m.e. entre Janeiro e
Novembro de 2010, o que traduz um desagravamento de 6.6% em comparação
homóloga. Esta redução do desequilíbrio externo reflectiu o alargamento do
saldo excedentário das balanças de serviços e transferências correntes (em 643
e 161 m.e., respectivamente), conjuntamente com a redução do défice da balança
de rendimentos (em 365 m.e.). A melhoria destas rubricas sobrepôs-se ao
agravamento do saldo deficitário da balança de mercadorias (em 243 m.e.).
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Na Balança de Capital, registou-se uma redução homóloga de 15% do saldo
positivo (para 955 m.e.), que traduz, de forma aproximada, as entradas líquidas de
fundos comunitários. O défice conjunto das balanças corrente e de capital
registou um desagravamento de 5.8% em termos homólogos, passando para
12238 m.e.
À semelhança dos últimos meses, a diminuição das necessidades de
financiamento da economia não ficou expressa na Balança Financeira (cujo
excedente aumentou 4.3%, em lugar de se reduzir), 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. Esta evolução sobrepôs-se à forte
quebra do saldo de investimento de carteira, que traduz o recuo dos passivos com a
venda 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)
www.ine.pt (Instituto Nacional de Estatística)
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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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