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DESTAQUE

Economia Internacional
O Conselho Ecofin deu início na sua reunião de 18 de Janeiro aos novos
procedimentos previstos no designado “semestre europeu” (…) (pág. 5)
(…) a economia alemã continua a ser a grande impulsionadora da recuperação
europeia. (pág. 7)
Os dados de Novembro do Eurostat continuam a indicar uma evolução positiva no
desempenho industrial (…) (pág. 8)
Os últimos resultados (…) apontam, em Dezembro, para a continuação da
tendência de melhoria do clima de confiança dos agentes económicos na zona do
euro e na UE. (pág. 10)
(…) a Comissão de Inquérito à Crise Financeira concluiu que a crise iniciada nos
EUA era “evitável”, tendo distribuído as culpas pelos reguladores, políticos e
banqueiros (…) (pág. 12)
(…) a informação mais recente (…) sugere um crescimento mais robusto da
actividade económica dos EUA nos próximos meses (…) (pág. 14)
(…) merece destaque a recuperação do euro face ao dólar e à libra (…) (pág. 16)
O mês de Dezembro revelou-se favorável para os principais índices accionistas
internacionais (…) (pág. 17)
Em Dezembro, assistiu-se a uma subida generalizada dos preços das matériasprimas (…) (pág. 20)
Referindo-se à renovada tendência para o aumento dos preços das matériasprimas alimentares, o Director-geral da Organização Mundial do Comércio (…)
apelou para uma maior abertura comercial também neste sector e condenou as
restrições à exportação (…) (pág. 22)
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(…) a actividade económica deverá registar, em 2011, uma contracção de 1.3%,
com regresso ao crescimento, embora modesto (0.6%), em 2012. (pág. 23)
(…) o Parlamento aprovou na generalidade a Proposta de Lei para alteração da
Lei de Enquadramento Orçamental (…) (pág. 25)
(…) o ministro das Finanças anunciou que o défice das contas públicas se terá
situado abaixo da meta de 7.3% do PIB (…) (pág. 28)
(…) o Secretário do Tesouro, Costa Pina, considerou um sucesso a primeira
emissão de dívida pública do ano (…) (pág. 30)
O Conselho de Ministros (…) aprovou o diploma que procede ao alargamento da
"via rápida", criada para os Projectos de Potencial Interesse Nacional (…) (pág.
35)
O Conselho de Ministros (…) aprovou a simplificação do regime de acesso e de
exercício de diversas actividades económicas (…) (pág. 38)
(…) os critérios de concessão de empréstimos às sociedades não financeiras
[tornaram-se] significativamente mais restritivos no quarto trimestre de 2010 (…)
(pág. 41)
Em Dezembro, a bolsa portuguesa registou uma recuperação parcial das perdas
acumuladas (…) (pág. 46)
Os indicadores coincidentes (…) apontam para uma perda de dinamismo no
quarto trimestre. (pág. 47)
(…) a recente diminuição do saldo comercial resultou do abrandamento das
entradas (…), que mais do que compensou a perda de dinamismo das
exportações (…) (pág. 51)
Em Novembro, o índice de produção industrial recuperou uma variação homóloga
positiva, após dois meses em quebra (…) (pág. 51)
Em Dezembro de 2010, o índice de preços no consumidor (IPC) registou uma
variação homóloga de 2.5% (…) (pág. 55)
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1. União Europeia / Zona do Euro
1.1.

Envolvente

O Conselho Ecofin deu início na sua reunião de 18 de Janeiro aos novos
procedimentos previstos no designado “semestre europeu”, com o exame da
análise anual do crescimento, elaborada pela Comissão Europeia, e uma primeira
avaliação dos programas nacionais de reforma, apresentados pelos Estadosmembros.
Da análise da Comissão, resultam prioridades em três domínios principais: o reforço
da estabilidade macroeconómica; as reformas estruturais com vista a estimular o
emprego e as medidas visando favorecer o crescimento no quadro da estratégia
Europa 2020.
Relativamente aos programas nacionais de reforma, os ministros das Finanças
comprometeram-se a dar resposta às insuficiências que o Comité de Política
Económica detectou nos projectos apresentados. Na sua cimeira de 24 e 25 de
Março, o Conselho Europeu deverá fornecer aos Estados-membros as suas
orientações, com vista à conclusão dos seus programas de estabilidade e
convergência (relativos às políticas orçamentais) e dos seus programas nacionais de
reformas (relativos às reformas estruturais).
A Comissão Europeia está a promover uma consulta pública sobre a supressão
das taxas reduzidas de IVA aplicáveis a determinados produtos e serviços.
Considerando que não é esta a forma mais eficaz de redistribuir o imposto e que
pode dar margem a distorções, a Comissão pretende apresentar propostas concretas
de alteração até ao final de 2011.
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1.2. Política Monetária
Indicadores monetários e financeiros – zona euro
Agregado Monetário M3

(1)

10: I

10: II

10: III

10: IV

Ago-10

Set-10

-0.2

0.0

0.8

-

0.5

0.8

Out-10 Nov-10 Dez-10
1.0

1.3

-

0.34

0.35

0.45

0.60

0.43

0.45

0.70

0.59

0.50

0.66

0.69

0.88

1.02

0.90

0.88

1.00

1.04

1.02

3.54

3.14

2.72

3.11

2.48

2.67

2.86

3.11

3.36

1.80

2.09

2.26

-

2.21

2.25

2.35

2.34

-

3.25

3.23

3.33

-

3.38

3.34

3.42

3.55

-

Taxas de Juro Mercado Monetário
- taxa overnight
- Euribor a 3 meses
Yields Obrig. Estado a 10 anos

(2)

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

(3)

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

Na reunião de 13 de Janeiro, o Banco Central Europeu (BCE) voltou a
considerar adequado o nível das taxas de juro directoras (1%, no caso da taxa
aplicável às operações principais de refinanciamento, valor fixado em 13 de Maio de
2009), tendo em conta as análises económica e monetária regulares.
Com base na informação mais recente, o Conselho do BCE considera haver
evidência de uma pressão ascendente de curto prazo sobre a inflação global,
decorrente sobretudo dos preços dos produtos energéticos, e que merece um
acompanhamento muito atento. Contudo, o BCE salienta que esse movimento
ascendente de curto prazo não afecta, por agora, a avaliação de que a evolução
dos preços permanecerá compatível com a estabilidade de preços ao longo do
horizonte relevante em termos de política. O BCE refere mesmo que a taxa de
inflação homóloga poderá situar-se acima do valor de referência de 2% durante
alguns meses, mas voltará a moderar próximo do final de 2011. Os dados
económicos recentes são consistentes com um dinamismo subjacente positivo
da actividade económica, mas a incerteza permanece elevada e espera-se que a
retoma seja atenuada pelo processo de correcção de balanços em vários
sectores. Na análise monetária, os indicadores de moeda e crédito também
sugerem que as pressões inflacionistas no médio prazo deverão permanecer
contidas.
No que se refere à orientação da política monetária, actualmente bastante
acomodatícia, o BCE reafirmou que ela será ajustada conforme apropriado, o
mesmo sucedendo com a cedência de liquidez e as modalidades de colocação,
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tendo em consideração que todas as medidas não convencionais tomadas
durante o período de maior tensões nos mercados financeiros são, por definição, de
natureza temporária. Para o efeito, o Conselho do BCE continuará “a acompanhar
muito atentamente todos os desenvolvimentos no período que se avizinha”.
1.3. Economia Real
As segundas estimativas da Comissão Europeia para o terceiro trimestre de
2010 apontam para um crescimento em cadeia do PIB de 0.3% na zona do euro
e de 0.5% na União Europeia, em desaceleração face ao valor atingido no
trimestre anterior, mas ainda assim, garantindo um crescimento homólogo de 1.9%
e 2.2%, respectivamente, próximo do valor registado no segundo trimestre (2% em
ambos os casos).
Para a desaceleração do crescimento em cadeia no terceiro trimestre contribuíram
todas as componentes da procura interna, bem como as exportações, o que se
reflectiu num abrandamento substancial das importações.
Com um crescimento trimestral de 0.7% e de 3.9% em termos homólogos, a
economia alemã continua a ser a grande impulsionadora da recuperação
europeia.
Fora da zona do euro, destacou-se, pela positiva, a Suécia, com um crescimento
homólogo do PB de 6.8% (2.1% em cadeia). A Grécia mantém-se em recessão,
agravando a queda homóloga do PIB para 4.6% (contra 4.0% no segundo trimestre).
A Irlanda e a Roménia são os outros Estados-membros em que a actividade
económica continua a cair em termos homólogos.
O défice da balança corrente da União Europeia no terceiro trimestre fixou-se em 19.7
mil milhões de euros, reduzindo-se quer em termos homólogos, quer relação ao valor
registado no segundo trimestre. O melhor desempenho da balança de serviços
contribuiu significativamente para este resultado. O maior excedente foi alcançado no
comércio com os EUA (25 mil milhões de euros) e o maior défice com a China (44.2
mil milhões de euros), agravando-se em ambos os casos os desequilíbrios (de sinal
contrário) nas trocas bilaterais com a União Europeia.
Os números de Novembro acusam um pior desempenho comercial da Europa. Na
zona do euro, as exportações aumentaram 0.2% e as importações 4.4%, em cadeia
(valores ajustados da sazonalidade), conduzindo a um défice de 400 milhões de
7
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euros (o que compara com um excedente de 3.1 mil milhões em Novembro de 2009 e
de 4.7 mil milhões em Outubro de 2010).
Na União Europeia como um todo, a evolução foi semelhante, o que levou a que o
défice comercial registado em Novembro atingisse 14.7 mil milhões de euros, cerca
do dobro do valor homólogo.
Os dados de Novembro do Eurostat continuam a indicar uma evolução positiva
no desempenho industrial, com o índice de produção a acelerar para 1.2% na zona
do euro e para 1.4% no conjunto da União. Em termos homólogos, registaram-se
crescimentos muito expressivos (7.4% na zona do euro e 7.8% no conjunto da
União).
Da análise do desempenho dos agrupamentos de bens, continuam a destacar-se,
pela positiva, os bens de capital, indiciando um melhor desempenho do investimento.
Pelo contrário, a produção de bens de consumo duradouro caiu ligeiramente na zona
do euro e desacelerou fortemente na UE, em termos homólogos.
Produção Industrial na zona do euro
Jun 10

Jul 10

Ago 10

Set 10

Out 10

Nov 10

Bens Intermédios

8.2
11.8

7.4
9.7

8.5
11.5

5.6
7.6

7.1
7.8

7.4
7.9

Energia

3.4

2.2

1.1

1.2

1.2

4.9

Bens de capital

8.9

9.5

12.4

8.3

12.2

12.0

Bens de consumo duradouro

7.7

5.0

6.7

1.0

2.0

-0.1

Bens de consumo não duradouro

3.8

3.7

4.2

1.8

3.4

2.7

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 nos Países Bálticos (Estónia, Lituânia, e Letónia
com 35.0%, 17.2% e 11.4%, respectivamente) na Irlanda (14.2%) e na Suécia
(13.2%). A Alemanha, com 11.4% mantém um forte dinamismo.
Em Espanha, a produção industrial aumentou (2.3%) após dois meses de redução,
mas a Grécia agravou a tendência de queda para -8.0%.
Em relação aos indicadores de procura interna final, os dados do Eurostat mostram
que o volume de negócios do comércio a retalho em Novembro diminuiu 0.8%
na zona do euro e 0.4% no conjunto da União Europeia, após ter estagnado, em
ambas as áreas, em Outubro (valores revistos em baixa). Em termos homólogos,
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verificaram-se aumentos de 0.8% e 0.1% na zona do euro e na UE, respectivamente,
em desaceleração desde Setembro, confirmando o pior desempenho do consumo.
Volume de Negócios no Comércio a Retalho
Jun-10

Jul-10

Ago-10

Set-10

Out-10

Nov-10

1.5
1.4

1.4
1.4

1.6
1.7

1.7
1.8

1.2
1.4

0.1
0.8

União Europeia
Zona do euro
Fonte: Eurostat, tvh em %, valores corrigidos

Em Dezembro de 2010, a taxa de variação homóloga dos preços aumentou para
2.2% na zona do euro e para 2.6% no conjunto da União Europeia.
Evolução da Inflação

Set-10

Out-10

Nov-10

Dez-10

Taxas
médias
de 12
Dez
10-09
meses

2.2
1.8

2.3
1.9

2.3
1.9

2.6
2.2

2.1
1.6

tvh

União Europeia
Zona do euro

Taxa
mensal

0.6
0.6

Dez-10

Fonte: Eurostat, % variação IHPC

A inflação subjacente na zona do euro manteve-se estável em 1.1%, devendo-se
o aumento registado pelo IHPC fundamentalmente aos preços da energia.
Entre os países da zona do euro, as taxas homólogas de inflação mais baixas foram
as da Eslováquia (1.3%), dos Países Baixos (1.8%) e da Alemanha (1.9%). Para a
Irlanda, com uma taxa negativa em Novembro (-0.8%) não se conhecem ainda os
valores de Dezembro. As taxas mais elevadas continuaram a ser as da Grécia e
Malta (5.2% e 4.0%, respectivamente). Na Espanha, os preços subiram, também em
termos homólogos, 2.9%.
De acordo com dados do Eurostat (ajustados de sazonalidade), a taxa de
desemprego da zona do euro manteve-se em 10.1% no mês de Novembro. O
Eurostat estima assim que 15.9 milhões de pessoas (ligeiramente menos do que em
Outubro mas mais 347 mil que em Novembro de 2009) se encontrassem em situação
de desemprego na zona do euro. Considerando o cômputo geral da UE, a taxa de
desemprego manteve-se em 9.6% pelo décimo mês consecutivo, com cerca de 23.2
milhões de desempregados.
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Taxa de Desemprego
Jun-10

Jul-10

Ago-10

Set-10

Out-10

Nov-10

União Europeia

9.6

9.6

9.6

9.6

9.6

9.6

Zona do euro

10.0

10.0

10.0

10.0

10.1

10.1

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

Os países da zona do euro (com dados disponíveis) com taxas de desemprego mais
baixas eram, em Novembro, os Países Baixos (4.4%) e o Luxemburgo (4.8%). A
Espanha continua a ser o Estado-membro com a mais alta taxa de desemprego
(20.6%, valor que mantém desde Setembro).
Os últimos resultados fornecidos pelos inquéritos aos consumidores e às
empresas (compilados pela Comissão Europeia) apontam, em Dezembro, para a
continuação da tendência de melhoria do clima de confiança dos agentes
económicos na zona do euro e na UE. No mês em análise, verificou-se uma
melhoria significativa na indústria, que consolidou os bons indícios do mês anterior, e
no comércio a retalho. Estes resultados foram impulsionados pelo bom
comportamento da França e da Alemanha.
Indicador de Confiança na União Europeia
Jun-10

Jul-10

Ago-10

Set-10

Out-10

Nov-10

Dez-10

Construção

-5,5
-32,1

-3,8
-31,3

-2,4
-30,5

-1,3
-29.0

-0,2
-27,6

0,4
-28,4

4.0
-28.0

Comércio a retalho

-4,3

-0,2

1.0

1,8

3,2

2,5

8.0

Serviços
Consumidores

4,3

5,9

4,8

5.0

4,8

7,9

6.1

-14,9

-13,8

-11,2

-11,7

-11,5

-11.0

-12.1

100.3

102.1

103.2

103.6

103,9

105,1

106.1

Indústria

Indicador do Clima
Económico (ESI)

Fonte: Comissão Europeia.

A grande maioria dos países da União Europeia registou alterações positivas neste
indicador, com a principal excepção de Espanha, que piorou os seus resultados.
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Índice de Clima Económico (ESI) - UE e zona euro
120,0

110,0

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

Fonte: Comissão Europeia

ESI - UE

Dez-10

Nov-10

Set-10

Out-10

Jul-10

Ago-10

Jun-10

Abr-10

Mai-10

Mar-10

Jan-10

Fev-10

Dez-09

Nov-09

Set-09

Out-09

Jul-09

Ago-09

Jun-09

Abr-09

Mai-09

Mar-09

Jan-09

Fev-09

Dez-08

Nov-08

Set-08

Out-08

Jul-08

Ago-08

Jun-08

Abr-08

Mai-08

Mar-08

Jan-08

Fev-08

Dez-07

Nov-07

Set-07

Out-07

Jul-07

Ago-07

50,0

ESI -zona euro

2. Estados Unidos da América
2.1. Envolvente Política, Social e Económica
No início de Janeiro, o Presidente chinês, Hu Jintao, defendeu a política cambial
chinesa de apreciação gradual do yuan na sua visita aos EUA, após queixas de
subvalorização da moeda chinesa por vários congressistas norte-americanos. Hu
argumentou que a economia chinesa ajudou a criar 14 milhões de postos de
trabalho globalmente, e as importações de produtos chineses “de qualidade e
baixo preço” permitiram aos consumidores norte-americanos poupar cerca de
600 mil milhões de dólares (m.m.d.), embora sem especificar em que horizonte
temporal. Foi ainda salientado o papel da economia chinesa na recuperação em
curso da economia global face a uma grave crise financeira internacional.
No final de Janeiro, a Reserva Federal manteve a sua política monetária
inalterada. Deste modo, a taxa de juro directora (fed funds rate) permanece no
intervalo de 0 a 0.25%, e o programa de compra de obrigações do Tesouro
norte-americano (600 m.m.d. até Junho de 2011) não foi revisto, prosseguindo
também a política de reinvestimento dos rendimentos dos activos detidos para não
reduzir o tamanho do balanço do banco central. A avaliação da situação económica
11
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foi similar à da anterior reunião, com a melhoria da actividade económica a ser
ainda insuficiente para reduzir significativamente a taxa de desemprego, o que
justifica a manutenção do estímulo monetário. A baixa utilização da capacidade
produtiva reflecte-se num valor da taxa de inflação subjacente considerado
baixo pelo Comité de Política Monetária, sendo que as expectativas de inflação
permanecem também contidas apesar da subida recente dos preços da energia e
matérias-primas. O consumo privado encontra-se condicionado pelo elevado
desemprego, pelo facto do mercado imobiliário se encontrar ainda deprimido, e
pelas condições restritivas de crédito, que também afectam o investimento.
No final de Janeiro, a Comissão de Inquérito à Crise Financeira concluiu que a
crise iniciada nos EUA era “evitável”, tendo distribuído as culpas pelos
reguladores, políticos e banqueiros, que "ignoraram avisos e falharam em
questionar, perceber e gerir os riscos crescentes." A comissão, que durante um
ano e meio analisou milhões de documentos, entrevistou mais de 700 pessoas e
realizou 19 audiências públicas, apontou como principais causas da crise as
“falhas generalizadas na regulação financeira”, a “falência dramática da gestão
do risco” e o “excessivo nível de empréstimos”. Foi ainda considerado que o
Governo, na altura liderado por George W. Bush, estava “mal preparado” e deu
uma resposta “inconsistente”, ao decidir salvar o banco Bear Stearns e depois
deixar cair o Lehman Brothers, a falência que precipitou toda a crise que se seguiu.
Destacam-se também algumas revelações do actual Presidente da Reserva
Federal. Segundo Ben Bernanke, a crise financeira de 2008-2009 foi pior do que
a Grande Depressão (em que é especialista), sendo que 12 das 13 maiores
instituições financeiras norte-americanas estiveram em risco de falir em apenas
uma ou duas semanas. A comissão de inquérito concluiu que os grandes bancos e
outras instituições (como a AIG e a Fannie Mae) “agiram sem prudência,
assumindo demasiado risco, com muito pouco capital”. A cultura das instituições
financeiras deixou de lado a gestão de risco, encorajando os funcionários a
firmar acordos rentáveis no curto prazo, que lhes trariam também apetecíveis
bónus.
A cultura de desregulação financeira promovida pelo antigo presidente da
Reserva Federal (Fed), Alan Greenspan, também mereceu fortes críticas por
parte da comissão. A Reserva Federal é mesmo uma das instituições mais
apontadas pela comissão, por ter contribuído para que os bancos se
afundassem em activos “tóxicos”, graças à sua política de baixas taxas de juro
e à falta de regulação no mercado do crédito. Além disso, a comissão questiona
mesmo a decisão de não salvar o Lehman Brothers. A comissão chegou ainda à
conclusão de que houve instituições com comportamentos particularmente
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condenáveis durante os meses em que a crise rebentou, citando
especificamente o banco de investimento Goldman Sachs. O relatório revela que
o banco terá fornecido milhares de milhões de dólares a instituições que concediam
empréstimos imobiliários de alto risco (o chamado subprime). Depois, assegurou
esses empréstimos e vendeu-os a investidores por todo o mundo, com o auxílio das
agências de rating, que davam elevadas notas positivas aos produtos do banco. Ao
mesmo tempo, o Goldman envolveu-se em esquemas financeiros que ampliaram a
crise, ao permitirem aos investidores não só investirem nos empréstimos, mas
especularem se eles iriam aumentar ou baixar. Pior ainda: o banco também apostava
contra investimentos que tinha criado e vendido a outros. Quando os preços das
casas entraram em colapso, todos começaram a perder.
Por último, salienta-se a divisão de cariz político no seio da Comissão, com
apenas seis dos dez membros a subscreverem o relatório final, todos democratas.
2.2. Economia Real
O mais recente relatório de conjuntura da Reserva Federal (Livro bege), com
informação até início de Janeiro, reportou uma melhoria moderada da actividade
económica na maioria dos distritos federais, com sinais positivos nos indicadores
de indústria, vendas a retalho e serviços não financeiros, e menos favoráveis no
mercado residencial e nos serviços financeiros. No que se refere à evolução do
mercado de trabalho, o relatório deu conta de uma melhoria do emprego
líquido, mas as pressões sobre os salários permaneceram limitadas, o mesmo
acontecendo com os preços dos bens finais, apesar de haver uma subida significativa
dos custos relacionados com energia e matérias-primas.
Em Dezembro, os dados do índice de preços no consumidor indicaram uma
subida da taxa de inflação homóloga para 1.5% (mais 0.4 p.p. que em Novembro),
mas que traduziu a aceleração dos preços da energia, mantendo-se um valor
historicamente baixo (0.8%) no indicador de inflação subjacente (que expurga as
rubricas de alimentação e energia, mais voláteis). No conjunto de 2010, a taxa
inflação norte-americana situou-se em 1.6%, o mínimo desde 2002, enquanto a
inflação subjacente registou o valor mais baixo da série (1%), iniciada em 1958.
Ao nível da procura, as despesas de consumo das famílias aumentaram a um
ritmo homólogo mais elevado em Novembro (2.8%, em termos reais, mais 0.3 p.p.
que no mês anterior), superando a progressão do rendimento disponível (tvh de
2.4%). Em variação mensal, contudo, a progressão do consumo foi inferior à
registada em Outubro (variações reais 0.3% e 0.5%, respectivamente, com
13
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ajustamento de sazonalidade). A taxa de poupança das famílias permaneceu próxima
de 5.3% do rendimento disponível.
Em termos de indicadores sectoriais, a informação mais recente deu conta de
uma aceleração na indústria e nos serviços, e um desagravamento das perdas
na construção:
- em Dezembro, o índice de produção industrial inverteu a tendência de
abrandamento dos últimos meses (tvh de 5.9%, após 5.6% e 5.9% nos dois meses
anteriores), num ano que ficou marcado pela retoma da actividade industrial (variação
média anual de 5.8% em 2010, após -9.3% em 2009);
- o índice compósito não industrial ISM aumentou para o máximo de mais de um ano
no mês de Dezembro (57.1 pontos), traduzindo um maior dinamismo no sector dos
serviços;
- a quebra homóloga das despesas de construção reduziu-se para 6% em Novembro
(4% no caso do mercado residencial), em termos nominais, tendo diminuído também
a descida do total acumulado no ano (para 10.6%).
De acordo com o Departamento do Trabalho, a taxa de desemprego recuou para
9.4% em Dezembro (menos 0.4 p.p. que no mês precedente), traduzindo o valor
mais baixo de 2010, ano em que a taxa média se situou no máximo desde 1983
(9.6%, que compara com 9.3% em 2009 e 5.8% em 2008). A redução da taxa de
desemprego em Dezembro resultou do aumento do emprego, mas também da
passagem de desempregados para a situação de inactivos, segundo o inquérito
às famílias. Nos dados por estabelecimento, registou-se um aumento um pouco
mais forte do emprego não agrícola, com origem nos serviços privados e, em
menor medida, na indústria, que retomou um andamento positivo. Em sentido
contrário, a quebra de emprego acentuou-se ligeiramente na construção e no sector
público.
No que se refere a indicadores avançados, a informação mais recente do
instituto Conference Board sugere um crescimento mais robusto da actividade
económica dos EUA nos próximos meses, mas com alguns condicionalismos a
médio prazo. O índice dos indicadores avançados aumentou 1% em Dezembro,
após variações mensais de 1.1% em Novembro e 0.4% em Outubro, o que sugere um
reforço do dinamismo da economia a breve prazo. Contudo, o índice de confiança dos
consumidores diminuiu ligeiramente em Dezembro, situando-se próximo do nível
registado no período homólogo de 2009. Se persistir, a cautela dos consumidores
(relacionada com o nível ainda historicamente elevado da taxa de desemprego)
poderá condicionar o ritmo da retoma em 2011.
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3. Japão
3.1. Envolvente Política, Social e Económica
Em Janeiro, o Banco do Japão (BdJ) deixou os seus referenciais de política
monetária inalterados (taxa de juro directora de 0.1% e programa de compra de
activos) e reviu as suas projecções económicas. O BdJ espera agora um
crescimento real de 3.3% (valor mediano do intervalo de previsão) para o ano fiscal
de 2010 (que termina em Março de 2011), bastante acima da projecção de
Outubro (2.1%), mas reduziu ligeiramente as projecções para 2011 (1.6%) e 2012
(2.1%). No cenário base das projecções, o BdJ espera que a economia nipónica
recupere gradualmente da actual fase de abrandamento em função do recobro
do dinamismo da procura externa relevante. Estas perspectivas incorporam
também uma recuperação ligeira dos preços (variações previstas de 0.3% em
2011 e 0.6% em 2012, após uma quebra de 0.4% em 2010, usando o índice de
preços no consumidor excluído da componente de bens alimentares frescos),
reflectindo, nomeadamente, a subida dos preços da energia e matérias-primas.
No início de Janeiro, o primeiro-ministro japonês, Naoto Kan, apontou o mês de
Junho de 2011 como data limite para um acordo de reforma fiscal entre os
principais partidos, onde um dos principais pontos em discussão é a subida da
taxa de imposto sobre o consumo (actualmente em 5%, bastante abaixo das taxas
praticadas nas principais economias ocidentais). A medida tem em vista um
financiamento mais adequado do sistema de saúde e segurança social, cada vez
mais pressionado pelo envelhecimento da população, permitindo ainda contrariar a
deflação.
3.2. Economia Real
A informação mais recente sobre o consumo privado, referente às despesas das
famílias trabalhadoras, deu conta de uma desaceleração em Novembro (variação
homóloga de 1.8%, após 4.4% em Outubro), a reflectir a menor progressão do
rendimento disponível (0.5%).
Quanto à evolução dos preços, o índice de preços no consumidor mostrou uma
variação homóloga positiva pelo segundo mês consecutivo em Novembro, mas
com um valor pouco significativo (tvh de 0.1%, após 0.2% e -0.6% nos dois meses
anteriores) e que resulta, em parte, da aceleração recente das componentes de
alimentação e energia. A medida de inflação subjacente, que exclui as rubricas
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ECONOMIA INTERNACIONAL
referidas, registou uma descida homóloga de 0.9%, após quebras de 0.8% e 1.5%
nos dois meses precedentes.
No que se refere à taxa de desemprego, os dados de Novembro revelaram uma
estabilização do valor em 5.1%, um nível historicamente elevado para o Japão.
Em termos de informação avançada, os indicadores disponíveis confirmam a
perspectiva do Banco do Japão que a economia nipónica irá perder dinamismo
nos próximos meses. Em Novembro, o índice de condições de negócio manteve-se
pelo terceiro mês seguido abaixo da referência de expansão (50 pontos), apesar de
uma subida face ao mês anterior. Por sua vez, o índice de confiança dos
consumidores recuou pelo sexto mês consecutivo em Dezembro (situando-se no
mínimo desde Fevereiro), embora com uma descida já menos significativa.
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 Dezembro)
Dólares por
Euro
1.312
1.325

Libras por
Euro
0.839
0.848

Ienes por
Euro
110.370
110.860

Libras por
Dólar
0.640
0.640

Ienes por
Dólar
84.156
83.693

Segunda, 6

1.328

0.847

110.060

0.638

82.877

Sexta, 10

1.324

0.837

110.800

0.632

83.661

Segunda, 13

1.327

0.844

111.550

0.636

84.081

Sexta, 17

1.326

0.852

111.260

0.642

83.906

Segunda, 20

1.315

0.846

110.100

0.644

83.745

Sexta, 24

1.310

0.850

108.630

0.649

82.930

Segunda, 27

1.314

0.852

108.890

0.649

82.894

Sexta, 31

1.336

0.861

108.650

0.644

81.313

2.80%

2.76%

-0.32%

-0.04%

-3.04%

Quarta, 1
Sexta, 3

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 Dezembro, merece destaque a recuperação do euro face ao dólar e à libra,
reflectindo uma atenuação da crise de dívida soberana na UEM após o recente
auxílio à Irlanda, o apoio manifestado pela China na compra de títulos de dívida da
zona euro, e a perspectiva de revisão do Fundo Europeu de Estabilização Financeira.
Contudo, os receios sobre a dívida soberana retornaram na parte final do mês,
agora centrados em Portugal e Espanha, o que levou o euro a ceder parte dos
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ganhos. Por sua vez, o dólar recuou nos principais câmbios com o
prolongamento dos cortes de impostos nos EUA. O iene registou mesmo uma
apreciação bastante significativa face ao dólar (que suscitou expectativas de
uma nova intervenção cambial por parte das autoridades nipónicas), mas subiu de
forma moderada na cotação com o euro. No que ser refere à libra inglesa, a evolução
mensal caracterizou-se por um recuo face ao euro e uma subida ligeira face ao dólar.
A divisa inglesa iniciou o mês em alta, com a divulgação de alguns dados económicos
favoráveis no Reino Unido e a continuação das medidas de consolidação orçamental
do novo Governo, mas o movimento inverteu-se no final do mês com novos dados
económicos, desta vez desfavoráveis.
A variação das principais taxas de câmbio em Dezembro foi a seguinte: apreciação
do euro face ao dólar (2.8%) e à libra (2.76%); depreciação do dólar na cotação com
o iene (3.04%) e a libra (0.04%), e do euro em relação ao iene (0.32%).
No cômputo de 2010, o euro depreciou-se de forma bastante significativa nos
principais câmbios (18.4% face ao iene, 7.3% em relação ao dólar e 3.1% no
cambio com a libra), a reflectir a crise de dívida soberana nos países periféricos da
UEM. Nos períodos de maior turbulência, o aumento da aversão ao risco
aumentou a procura de dólares como moeda refúgio, o que influenciou a subida
face ao euro e à libra no conjunto do ano (7.3% e 4.5%, respectivamente). O iene
foi ainda mais procurado do que o dólar como moeda refúgio devido à
expansão monetária sem precedentes da Reserva Federal, tendo registado um
máximo de 15 anos face à moeda norte-americana em Outubro, e uma subida de
12% no conjunto de 2010. A difícil situação económica e orçamental do Reino Unido
contribuiu para a descida da libra face ao euro e ao dólar em 2010.
4.2. Mercados Bolsistas Internacionais
O mês de Dezembro revelou-se favorável para os principais índices accionistas
internacionais, que se valorizaram com os sinais de consolidação da retoma
económica global (dados favoráveis nos EUA e Alemanha, em particular),
retomando níveis já próximos dos registados antes do colapso da Lehman
Brothers (em Setembro de 2008), que marcou o início da crise financeira
internacional. Destaca-se também a reacção positiva dos mercados ao
prolongamento das ajudas do BCE à banca europeia, logo no início de Dezembro.
Na parte final do mês registou-se uma correcção em baixa dos índices devido
ao ressurgimento das preocupações com a dívida soberana dos países
periféricos da zona euro (descida ou aviso de corte de rating à Irlanda, Portugal e
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Espanha), em conjunto com alguns sinais de abrandamento económico na
China, na sequência das recentes medidas restritivas.
O saldo de 2010 foi bastante positivo para a maioria das bolsas, sobretudo para
os mercados emergentes e as principais praças internacionais, em claro
contraste com as perdas dos mercados periféricos da zona do euro (Grécia,
Irlanda, Portugal, Espanha, Itália). A progressiva dissipação dos riscos de recaída
da economia global e as taxas de juro ainda próximas de zero nas principais
economias mundiais (EUA, Japão, Reino Unido) estimularam a aplicação em
activos com risco, o que beneficiou o andamento das bolsas, com excepção dos
períodos de maior preocupação com a crise de dívida soberana na zona euro (Grécia,
em Maio, e Irlanda até Novembro, antes da concretização das ajudas). Na Primavera,
os mercados chegaram a recear uma subida prematura das taxas de juro directoras
da Reserva Federal, uma preocupação que ficou afastada em Setembro com a
continuação das medidas não convencionais de política monetária para apoiar a
retoma económica.
Estados Unidos - índice Dow Jones Industrials
15000,00
14000,00
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Fonte: Yahoo Finance

O índice norte-americano de referência, Dow Jones Industrials (DJI), registou
uma subida mensal de 5.2% em Dezembro, o que contribuiu decisivamente para
o ganho de 11% em 2010, tendo-se observado ganhos ainda mais elevados no
índice tecnológico Nasdaq (6.2% em Dezembro e 16.9% no conjunto do ano). Para
além dos dados económicos mais favoráveis nos EUA, os índices reagiram em alta

18

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

ao prolongamento dos cortes de impostos da Administração Bush pelo
Congresso. Esta decisão conduziu também à subida da yield de referência das
obrigações do Tesouro a 10 anos (de 2.97%, no início de Dezembro, para 3.30%
no final do mês, chegando a atingir um máximo mensal de 3.5%, o valor mais elevado
desde Junho).
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Fonte: Yahoo Finance

Na Europa, os índices de referência das duas principais praças financeiras
acompanharam a tendência geral de valorização (ainda que com ganhos de
magnitude diferenciada), demarcando-se da evolução negativa nas bolsas dos
países periféricos da zona euro. O índice alemão Dax Xetra registou um ganho
mensal de 3.4%, face a 6.7% no congénere inglês Ftse-100, que beneficiou de
alguma melhoria dos dados económicos no Reino Unido e da continuação das
medidas de consolidação orçamental no país. No conjunto do ano, contudo, o Dax
evidenciou um desempenho bastante superior (16.1%, face a 9% no Ftse), que
traduz o bom comportamento relativo da economia germânica.
No Japão, o índice de referência Nikkei-225 recuperou 2.9% em Dezembro,
acompanhando tendência de valorização dos mercados accionistas, o que se
revelou insuficiente para evitar uma perda de 3% no conjunto de 2010,
associada sobretudo à apreciação do iene e à instabilidade política no país. Na
parte final de Dezembro, o iene voltou a aproximar-se do máximo de 15 anos
face ao dólar, o que penalizou os títulos do sector exportador e limitou o ganho
mensal do Nikkei.
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4.3. Mercados de Matérias-Primas

Brent (Mar do Norte)

2 009
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79.6

76.4
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62.8
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Alumínio (99,7% pureza)
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2 090.2

2 341.0

2 324.1

2 356.7

Cobre

5 165.3

7 538.4

7 261.0

8 633.7

8 458.4

9 152.9

Algodão

Chumbo

1 719.4

2 148.2

2 039.9

2 387.2

2 365.0

2 413.2

Níquel

14 672.4

21 810.0

21 229.1

23 546.5

22 836.2

24 009.6

Estanho

13 602.7

20 367.2

20 544.7

25 914.7

25 403.1

26 103.9

Zinco

1 658.4

2 160.4

2 015.2

2 314.7

2 283.3

2 287.3

101

165

210

182

182

182

Minério de Ferro (Fe)

(1)

Fonte: Fundo Monetário Internacional
Cotações Spot; média das cotações diárias, excepto no caso do algodão (média das cotações semanais).
Unidades: brent: dólares por barril; algodão: cêntimos de dólar (cts USD) por libra de peso (1 libra de peso equivale a
453.6 gramas); alumínio (grau de pureza mínimo de 99,5%), cobre, chumbo, níquel, estanho, zinco: dólares por
tonelada; minério de ferro: cts USD por 1% Fe Dry Metric Ton Unit FOB (DMTU), tendo o minério Carajas Fines (Brasil)
um conteúdo de 67.55% Fe DMTU – por exemplo, uma cotação de 182 cts USD / DMTU (Carajas fines) equivale a
122.9 USD / tonelada.
(1)
os preços do Minério de ferro têm como referência os contratos das três principais empresas a nível mundial (Rio
Tinto, BHP Billiton e Vale), que assumem uma base trimestral desde Abril de 2010, com excepção da empresa BHP,
que tem estabelecido também contratos de um ou dois meses. No quadro, os valores desde Abril de 2010 dizem
respeito aos contratos da empresa brasileira Vale para o mercado europeu, enquanto os valores anteriores
correspondem aos preços anuais que eram acordados entre as empresas referidas.

Em Dezembro, assistiu-se a uma subida generalizada dos preços das matériasprimas, reforçando a tendência de recuperação que pautou o ano de 2010, com
as cotações a aproximarem-se dos valores registados em meados de 2008,
antes do início da crise financeira internacional. A progressão das cotações
continuou a ser impulsionada pela retoma da procura global, liderada pelos
países emergentes (e pela China, em particular), e por restrições do lado da
oferta. O estímulo monetário sem precedentes nos EUA e noutras grandes
economias desenvolvidas reforçou a tendência de subida, não só porque
enfraquece o dólar, em que se encontram cotadas as matérias-primas, mas também
porque aumenta a atractividade dos activos com risco e acarreta riscos de inflação, o
que favorece os activos reais.
No caso do barril de brent, a cotação média aumentou 7.1% em Dezembro, para
91.8 dólares, que constitui o valor máximo desde Setembro de 2008. A
valorização mensal reflectiu um aumento do consumo como combustível para
aquecimento. Note-se que este foi o terceiro mês consecutivo em que a cotação
média se situou acima do que vinha a ser declarado pela OPEP como o
intervalo de referência para não prejudicar a retoma da economia mundial (70 a
80 dólares por barril). Tendo em conta as declarações mais recentes de membros da
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organização, e face à diminuição dos riscos de recaída da economia global,
depreende-se que o limite superior do referido intervalo de referência terá sido
alargado para 90 dólares, pelo menos. Em Dezembro, um responsável da Líbia
(um dos países membros do cartel) considerou mesmo que um preço de 100
dólares por barril poderá ser um valor justo nesta altura. No conjunto de 2010, o
barril de brent registou uma cotação média de 79.6 dólares (após 61.9 e 97.7
dólares nos dois anos precedente), que traduz uma subida anual de 28.6%.
O algodão renovou máximos históricos em Dezembro (cotação média de 1.682
dólares por libra de peso, mais 8.2% que no mês anterior), mantendo-se a
perspectiva de que o aumento da procura (chinesa, nomeadamente) não poderá
ser acompanhado pela oferta, pelo menos a curto prazo. De facto, a oferta
mundial de algodão encontra-se condicionada pela restrição das exportações
da Índia, pelas previsíveis más colheitas de alguns dos principais produtores e,
a um nível mais estrutural, pela preferência por culturas mais rentáveis (como a
soja) num passado recente, uma tendência que poderá agora inverter em face da
valorização do algodão. A diminuição do número de operadores do mercado de
algodão também terá contribuído para reforçar a tendência de subida. A cotação
média anual do algodão foi de 1.035 dólares por libra de peso, 64.8% acima do
valor de 2009.
No que se refere aos metais de base, a valorização foi generalizada em
Dezembro, para o que contribuiu o aumento da procura. O cobre voltou a estar
em destaque, com uma valorização mensal de 8.2% do preço médio e novos
máximos históricos, antecipando-se uma insuficiência crescente da oferta face à
elevada procura industrial do metal, liderada pela China. Seguiram-se as subidas de
5.1% do níquel, de 2.8% do estanho, de 2% do chumbo e de 0.2% do zinco. A
perspectiva de subida da cotação do minério de ferro (e, por isso, também do aço) no
próximo trimestre mantém-se, tendo em conta a forte procura asiática e a menor
oferta da Índia (devido à proibição das exportações do metal pelo Estado indiano de
Karnataka). No saldo de 2010, o minério de ferro registou a maior subida da
cotação média (63.3%), enquanto a menor progressão (mas também bastante
significativa) pertenceu ao alumínio (27.9%). A definição dos preços em contratos
bilaterais (em lugar das tradicionais negociações anuais entre as três empresas do
sector), por pressão dos maiores compradores (China, em particular), terá
impedido uma maior progressão dos preços do minério de ferro (e do aço) em
2010.
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4.4. Comércio Internacional / Organização Mundial do Comércio (OMC)
Referindo-se à renovada tendência para o aumento dos preços das matériasprimas alimentares, o Director-geral da Organização Mundial do Comércio,
Pascal Lamy, salientou que os progressos que forem conseguidos no domínio
da produtividade agrícola serão fundamentais para garantir a segurança
alimentar e que o comércio internacional deve ser visto como parte da solução
e não como parte do problema.
Assim, apelou para uma maior abertura comercial também neste sector e
condenou as restrições à exportação, considerando-as como o principal factor do
agravamento dos preços em 2008, afectando severamente os importadores líquidos
de produtos alimentares.
A OCDE também se pronunciou no mesmo sentido, salientando a importância
dos mercados funcionarem melhor e de forma mais transparente, da assistência
aos países importadores mais vulneráveis e da ajuda internacional para aumentar a
produtividade agrícola a nível mundial. A OCDE defendeu ainda que a produção
subsidiada de biocombustíveis tem contribuído para o aumento dos preços dos
produtos alimentares, tendo um impacto limitado na redução emissão de gases com
efeito de estufa.
4.5. Organizações Económicas Internacionais
O FMI reviu ligeiramente em alta as suas previsões para a economia mundial em
2011, apontando agora para um crescimento de 4,4%, o que resulta do que
considera ser uma recuperação a duas velocidades: 2,5% nas economias avançadas
e 6,5% nas economias emergentes e em desenvolvimento. Nas primeiras, o
crescimento continua muito limitado, o desemprego elevado e a instabilidade na zona
do euro contribui para riscos descendentes para a actividade económica; nas
segundas, o crescimento continua dinâmico e notam-se já pressões inflacionistas e
sinais de sobreaquecimento.
A revisão agora feita resulta de um dinamismo mais forte do que o esperado no
segundo semestre de 2010 e das novas iniciativas políticas nos EUA, que terão
impacto na actividade económica de 2011.
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1. Envolvente Política, Social e Económica
Projecções Macroeconómicas

PIB

2009
-2.6

2010
1.3

2011
-1.3

2012
0.6

Consumo privado

-1.0

1.8

-2.7

-0.5

Consumo público

2.9

3.2

-4.6

-1.0

FBCF

-11.9

-5.0

-6.8

-0.4

Exportações

-3.0

9.0

5.9

6.1

Importações

-11.8

5.0

-1.9

2.4

-3.4

0.6

-3.9

-0.6

Contribuições para o PIB
Procura Interna
Exportações Líquidas

0.8

0.7

2.5

1.1

Balança corrente e de capital em % do PIB

-9.5

-8.8

-7.1

-7.0

Inflação (IHPC)

-0.9

1.4

2.7

1.4

Fonte: BdP, Boletim Económico de Inverno, valores em tvh, excepto contribuições para o PIB (em p.p.).

Segundo as previsões do Boletim de Inverno do Banco de Portugal, a actividade
económica deverá registar, em 2011, uma contracção de 1.3%, com regresso ao
crescimento, embora modesto (0.6%), em 2012.
Sob o efeito das medidas de austeridade orçamental, a economia passará por uma
forte redução da procura interna, parcialmente compensada pelo bom
comportamento das exportações, que alcançarão ganhos das suas quotas de
mercado. A procura externa líquida terá, por isso, um forte contributo positivo para a
evolução do produto.
O consumo privado deverá sofrer uma redução de -2,7%, bem mais forte do que a
que era prevista pelo BdP em Outubro (-0.8%), ainda sem incorporar o efeito das
medidas de restrição orçamental. Esta revisão em baixa das previsões afecta
igualmente o consumo público e o investimento, agravando a queda da procura
interna para -3.6%. Esta evolução repercute-se fortemente nas importações, que
deverão cair 1.9%. Pelo contrário, as exportações deverão manter um
crescimento significativo (5.9%), superior ao que era esperado em Outubro,
embora em desaceleração face a 2010.
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A este respeito, o BdP alerta que “é crucial que as empresas portuguesas de bens e
serviços transaccionáveis tenham a capacidade de direccionar a sua produção para
produtos e mercados com maior potencial de crescimento de forma a limitar o
impacto do ajustamento da procura interna sobre a evolução da actividade económica
e contribuir para um menor desequilíbrio das contas externas”.
A economia portuguesa passará assim por um reforço do processo de ajustamento
dos desequilíbrios macroeconómicos, reduzindo o défice de balança corrente e de
capital em 1.7 pontos percentuais.
Tal significa, na óptica da oferta, que terá início um processo de ajustamento em
que os sectores produtores de bens e serviços transaccionáveis recuperarão o
peso na economia que têm vindo a perder nos últimos 15 anos.
O BdP alerta para diversos factores de risco que poderão pesar negativamente sobre
a actividade económica e assume, nestas projecções, que “o recurso ao
financiamento pelo Eurosistema permanecerá significativo até final do horizonte, num
contexto de persistência de dificuldades de acesso dos bancos portugueses aos
mercados de financiamento por grosso”. A necessidade de uma desalavancagem
mais forte dos bancos portugueses e, consequentemente, o aumento da
restritividade da oferta de crédito, reforçaria as pressões recessivas sobre a
actividade económica.
Para 2011 estas previsões apontam para um aumento da inflação (influenciada
pelo aumento da taxa normal de IVA) e para uma nova redução do emprego (em
1%).
Contas Públicas
Em Dezembro, a agência de notação de crédito Ficth diminuiu a classificação
da dívida pública portuguesa de AA- para A+, considerando que existe pouca
margem para desvios no programa de consolidação orçamental e, por isso,
podem ser necessárias medidas adicionais para atingir as metas de défice público
assumidas pelo Governo. O eventual incumprimento das metas orçamentais para
2011 poderá minar a confiança na sustentabilidade a médio prazo das finanças
portuguesa, que sustenta a actual avaliação de Portugal. A Fitch sublinhou ainda
que o actual rating parte do pressuposto de que Portugal vai continuar a
conseguir financiar-se nos mercados de dívida e de que não pede apoio
financeiro externo, por considerar adequada a forma como a dívida portuguesa
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está estruturada, e pelo facto do Governo estar a conseguir manter o acesso
aos mercados. De facto, a agência considera que a manutenção dos juros da
dívida nos níveis actuais durante grande parte de 2011 não torna insustentável
a dinâmica da dívida. A agência refere ainda que, de acordo com a sua análise, a
economia portuguesa poderá entrar numa recuperação sustentável a partir de
2012, o que, em conjugação com uma consolidação orçamental ambiciosa e
uma redução do défice externo, irá colocar a dívida pública e o total da dívida
externa numa trajectória sustentável. No entanto, existe o risco de que o
ajustamento económico seja mais severo do que antecipado (a agência aponta
para uma diminuição de 1% do PIB em 2011, em termos reais), o que colocaria uma
pressão ainda maior sobre as finanças públicas portuguesas e a qualidade dos
activos do sector bancário.
Já em Janeiro, o Parlamento aprovou na generalidade a Proposta de Lei para
alteração da Lei de Enquadramento Orçamental (nº 91/2001), faltando apenas
saber se haverá alterações na especialidade. Segundo o ministro das Finanças,
em termos concretos, a proposta procede ao alargamento do âmbito subjectivo
da Lei de Enquadramento Orçamental, identificando, dentro do sector público
administrativo, os subsectores que o integram, incluindo os serviços e fundos
autónomos que não apliquem o Plano Oficial de Contabilidade Pública, e as
entidades que, independentemente da sua natureza e forma, tenham sido
incluídas em cada subsector no âmbito do Sistema Europeu de Contas
Nacionais e Regionais. Esta proposta é essencial para aproximar o universo da
contabilidade pública do universo relevante para as contas nacionais. Procede-se,
igualmente, ao alargamento a todo o Orçamento dos princípios da estabilidade
orçamental, da solidariedade recíproca e da transparência orçamental, que
foram introduzidos na Lei de Enquadramento Orçamental pela chamada Lei da
estabilidade. A proposta institui, ainda, a introdução de regras orçamentais com
o objectivo de corrigir, pelo menos parcialmente, os enviesamentos favoráveis ao
crescimento da despesa.
Destacam-se, abaixo, mais em detalhe, os principais aspectos consagrados na
Proposta de Lei:
Em matéria de princípios e regras orçamentais, e como já foi acima referido, alargase a todo o Orçamento o âmbito dos princípios da estabilidade orçamental, da
solidariedade recíproca e da transparência orçamental, que até agora estavam
situados na Lei na área dos procedimentos excepcionais da estabilidade
orçamental. Passa-se a impor uma regra sobre o saldo orçamental conjunto das
Administrações Públicas, estabelecendo um limite mínimo para o seu valor,
25

ECONOMIA NACIONAL
compatível com os compromissos assumidos por Portugal no quadro europeu,
visando a sustentabilidade das finanças públicas nacionais. Para além da atenção
sobre a evolução do défice orçamental, a regra sobre o saldo reforça a
observância do critério da dívida pública. Assim, o saldo orçamental, definido de
acordo com o Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais e corrigido dos
efeitos cíclicos e das medidas temporárias, não pode ser inferior ao objectivo
de médio prazo. O seu cumprimento contribui para uma trajectória sustentável do
rácio da dívida pública. Quando o limite mínimo para o saldo for violado, a
diferença é compensada nos anos seguintes, o que concorre para minimizar os
desvios face à trajectória sustentável da dívida pública.
Ainda em termos de regras orçamentais, cria-se uma regra de despesa,
concretizada através de um quadro orçamental plurianual. Neste quadro, são
definidos limites à despesa da Administração Central financiada por receitas
gerais. A introdução, em cada ano, de um limite da despesa para o terceiro ano
seguinte, reforça a programação e a previsibilidade da despesa pública,
contribuindo para evitar expansões da despesa, designadamente em resposta a
eventuais aumentos não esperados da receita fiscal.
Clarificam-se, ainda, as normas sobre os limites de endividamento das
autarquias locais e das regiões autónomas (estas últimas já constantes da lei), no
sentido de esclarecer que esses limites são os que resultam das respectivas leis
de financiamento, com ressalva apenas dos procedimentos excepcionais que já se
prevêem na lei para garantir a estabilidade orçamental.
A introdução da regra sobre o saldo orçamental e da regra de despesa provoca
alterações significativas no processo que conduz à elaboração e aprovação do
Orçamento do Estado. Em vez de se limitar esse processo ao da aprovação do
Orçamento, propriamente dito, pela Assembleia da República, propõe-se que ele se
inicie com a apresentação ao Parlamento da revisão do Programa de
Estabilidade e Crescimento (PEC) e de um quadro plurianual de programação
orçamental.
No âmbito do PEC, exige-se que as medidas de política económica e orçamental
sejam apresentadas de forma suficiente, especificando devidamente os seus
efeitos financeiros, e o respectivo calendário de execução.
O Governo apresenta à Assembleia da República, em harmonia com as Grandes
Opções do Plano, uma proposta de lei com o quadro plurianual de programação
orçamental, a qual é apresentada e debatida simultaneamente com a primeira
proposta de lei do Orçamento de Estado apresentada após tomada de posse do
novo governo. Este quadro plurianual é actualizado anualmente na Lei do
Orçamento do Estado, para os quatro anos seguintes, em consonância com os
objectivos estabelecidos no PEC. Com esse fim, o Governo passa a incluir na
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revisão anual do Programa de Estabilidade e Crescimento um projecto de
actualização do quadro plurianual. Como foi acima mencionado, a proposta de Lei
define os limites da despesa da Administração Central financiada por receitas gerais,
compatíveis com os objectivos estabelecidos no PEC, e que especifica a regra de
despesa. O quadro plurianual define ainda os limites de despesa para cada
programa orçamental, para cada agrupamento de programas e para o conjunto
de todos os programas.
As leis de programação financeira e as transferências efectuadas no âmbito da lei de
financiamento da segurança social estão sujeitas a esses limites. As despesas
relativas a transferências resultantes da aplicação das leis de financiamento
das regiões autónomas e das autarquias locais, as transferências para a União
Europeia e os encargos com a dívida pública estão apenas sujeitas aos limites
da despesa da Administração Central financiada por receitas gerais. Os saldos
apurados em cada ano nos programas orçamentais e o respectivo financiamento,
nomeadamente as autorizações de endividamento, podem transitar para os anos
seguintes, de acordo com regras a definir pelo Governo.
Propõe-se ainda a criação de uma entidade independente, o Conselho das
Finanças Públicas, cuja missão consiste em avaliar a consistência dos objectivos
relativamente aos cenários macroeconómico e orçamental, à sustentabilidade de
longo prazo das finanças públicas, e ao cumprimento da regra sobre o saldo e da
regra sobre a despesa da Administração Central, e das regras de endividamento das
regiões autónomas e das autarquias locais previstas nas respectivas leis de
financiamento. Este Conselho deve integrar personalidades, de reconhecido mérito,
com experiência nas áreas económica e de finanças públicas.
Em matéria de programação orçamental, propõe-se que todo o Orçamento
passe a ser estruturado obrigatoriamente por programas, e que cada programa
possa ser executado por uma ou várias entidades pertencentes ao mesmo título ou a
diferentes subsectores da Administração Central. Com esta norma, que acolhe a
regra da execução vertical, pretende-se tornar mais eficaz e eficiente a execução dos
programas, que na lei actual podem ser executados de uma forma transversal. Uma
vez que todo o Orçamento deve ser estruturado por programas, termina-se com a
distinção entre o orçamento de PIDDAC e o de funcionamento. Este novo
entendimento sobre a programação orçamental obrigatória obriga também a fazer a
correspondente adaptação das normas sobre as alterações orçamentais.
Em matéria de prestação de contas, e na linha de um maior comprometimento
político da Assembleia da República no processo orçamental, propõe-se que o
Governo apresente no Parlamento, até 31 de Março, um relatório da execução
dos programas orçamentais no ano anterior, explicitando os resultados obtidos e
os recursos utilizados. A Conta Geral do Estado, incluindo a da segurança social,
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deve ser apresentada até 31 de Maio do ano seguinte àquele a que respeita. As
contas dos serviços integrados e dos serviços e fundos autónomos passam também a
ser apresentadas até 31 de Março do ano seguinte àquele a que respeitam, ao
membro do Governo responsável pela área das finanças e ao respectivo ministro da
tutela. A mesma data é aplicável à apresentação da conta do Tribunal de Contas.
Com estas propostas, pretende-se melhorar o processo de elaboração do
Orçamento do Estado, impondo e dando visibilidade à restrição orçamental
plurianual do sector público, aumentando a capacidade de gestão orçamental
dos decisores públicos, e reforçando, ainda, o papel da Assembleia da
República na definição dos limites de despesa e no escrutínio dos resultados
da aplicação dos dinheiros públicos. Neste âmbito, é ainda de realçar a alteração
apresentada segundo a qual as propostas de criação ou alargamento de
benefícios fiscais apenas são admitidas a discussão e votação quando
acompanhadas da estimativa da receita cessante, da sua justificação
económica e social e das medidas destinadas à cobertura da receita cessante.
Pouco tempo depois, o Governo e o PSD definiram a composição do Conselho
das Finanças Públicas e também do conselho que irá reavaliar as parcerias
público-privadas (PPP), no cumprimento do acordo com o PSD para a viabilização
do Orçamento de Estado de 2011. O Conselho das Finanças Públicas integra
Teodora Cardoso (do Banco de Portugal) e João Loureiro (Professor da Faculdade de
Economia do Porto), e será presidido por António Pinto Barbosa (Professor da
Universidade Nova de Lisboa). Quanto à reavaliação das PPP e concessões, o
grupo de trabalho será liderado por Guilherme de Oliveira Martins (presidente do
Tribunal de Contas e antigo ministro das Finanças do Governo de António Guterres),
e terá a colaboração de Augusto Lopes Cardoso, Avelino de Jesus, Fernando
Pacheco e Sérgio Monteiro.
No final de Janeiro, durante a apresentação dos resultados da execução orçamental
de 2010, o ministro das Finanças anunciou que o défice das contas públicas se
terá situado abaixo da meta de 7.3% do PIB, na óptica da Contabilidade Nacional.
O ministro Teixeira dos Santos referiu que “as medidas tomadas pelo Governo,
designadamente na segunda metade de 2010, deram os seus resultados: a receita
fiscal melhorou significativamente (a previsão era de 1,2% - o resultado foi de 5,5%),
e no controlo da despesa reduzimos, no último trimestre, mais de mil milhões de
euros”. A obtenção de um défice abaixo do previsto já havia sido apontada pelo
primeiro-ministro José Sócrates no início do mês. Foi mesmo referido que o
apuramento preliminar das contas públicas de 2010 mostra uma folga
orçamental de 800 milhões de euros face à meta prevista, ou 0.5% do PIB, pelo que
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o valor final do défice poderá ser de 6.8%. Nessa altura, Sócrates referiu ainda
que “Portugal não vai pedir assistência financeira porque não é necessário”,
sustentando a afirmação não só com o défice inferior ao esperado, mas também
com o crescimento económico superior ao previsto. Note-se, contudo, que a
melhoria das contas públicas em 2010 assenta, em boa medida, na receita
extraordinária decorrente da incorporação do Fundo de Pensões da Portugal
Telecom na CGA (2600 m.e., cerca de 1.5% do PIB).
O esforço de sinalização aos mercados financeiros quanto à capacidade de
cumprimento dos objectivos orçamentais foi também evidenciado relativamente
à exigente meta para 2011, com o Governo a aprovar o diploma com as normas
de execução orçamental, pela primeira vez, logo no primeiro Conselho de
Ministros do ano. Mais importante, as normas reforçam os mecanismos de
acompanhamento e disciplina orçamental, passando a existir um planeamento e
controlo trimestral, conforme já tinha sido previamente anunciado. As normas do
Decreto-Lei abrangem os orçamentos dos serviços integrados, os orçamentos dos
serviços e fundos autónomos (independentemente de gozarem de regime especial), e
o orçamento da segurança social. Entre as medidas agora conhecidas, destaca-se
a obrigatoriedade de elaboração de planos trimestrais de receita e despesa, por
programa orçamental, especificados pela classificação orgânica e por agrupamento
da classificação económica. Prevê-se também que sejam comunicados limites de
endividamento às entidades públicas incluídas no perímetro das
administrações públicas, limites esses que deverão ser rigorosamente
observados sob pena de determinarem a correspondente redução das verbas
adstritas àquelas entidades. Outro aspecto relevante prende-se com a clarificação
da matéria do registo de compromissos orçamentais, ficando mais claro o que
os serviços e organismos da Administração Central devem manter registado e
actualizado nos sistemas informáticos da Direcção-Geral do Orçamento,
permitindo um mais rigoroso acompanhamento da execução orçamental. Um
aspecto particularmente importante é o condicionamento das libertações de
crédito, em 2011, ao cumprimento integral das novas regras de disciplina
orçamental e do correcto registo de compromissos. Em matéria de prazos de
pagamento, estabelece-se um especial dever de acompanhamento dos mesmos
através de reportes trimestrais à tutela e às Finanças. Relativamente ao dever de
informação, continua a estabelecer-se a obrigatoriedade de ser disponibilizado pelos
serviços um conjunto substancial de elementos informativos, de modo a permitir uma
verificação actualizada do cumprimento dos objectivos da execução orçamental para
2011.
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Destaca-se também, no primeiro Conselho de Ministros do ano, o facto de o
Governo ter mandatado a Presidência do Conselho de Ministros e o Ministério
das Finanças e da Administração Pública para promoverem, de forma
coordenada e em articulação com os ministérios sectoriais relevantes, as iniciativas
processuais adequadas à defesa do interesse público em quaisquer
procedimentos judiciais que ponham em risco a normal execução da Lei do
Orçamento de Estado de 2011.
Também em Janeiro, o Secretário do Tesouro, Costa Pina, considerou um
sucesso a primeira emissão de dívida pública do ano (500 m.e. em Bilhetes do
Tesouro), atendendo à forte procura e à colocação a uma taxa de juro inferior à do
mercado secundário. Segundo Costa Pina, o êxito da emissão demonstra a
confiança dos investidores (nacionais, mas sobretudo estrangeiros) no mercado
de dívida pública nacional, nas medidas de consolidação financeira e
orçamental do Governo, assim como na capacidade de resistência da economia
nacional, com destaque para o bom desempenho que o sector exportador tem
vindo a evidenciar.
Estimativa de Execução Orçamental do Estado
35 500.1

Variação
homóloga
3.9%

Variação
OE 2010
1,1%

46 564.1

3.4%

3,7%

40 012.9

41 592.4

3.9%

2,9%

-10 853.3

-11 064.0

1.9%

12.0%

Jan-Dez 2009

Jan-Dez 2010

Receita corrente

34 166.3

Despesa corrente

45 019.6

da qual: despesa corrente primária
Saldo corrente
Receita de capital

549.6

806.9

46.8%

146.4%

Despesa de capital

3 753.6

3 991.5

6.3%

-9.8%

Saldo de capital

-3 204.0

-3 184.6

-0.6%

-35.0%

Saldo de execução orçamental

-14 057.3

-14 248.6

1.4%

1.3%

Saldo primário

-9 050.6

-9 276.9

2.5%

-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

Em Dezembro, a síntese orçamental do subsector Estado referente ao ano de
2010 evidenciou um défice de 14248.6 m.e. na óptica da contabilidade pública, o
que traduz um agravamento de 1.4% face ao ano anterior (191.3 m.e.),
ligeiramente acima do previsto no Orçamento de Estado inicial. Já os dados
disponíveis para os restantes subsectores evidenciaram, em todos os casos,
saldos acima do previsto (sobretudo nos Serviços e Fundos Autónomos, onde foi
integrada a receita extraordinária do Fundos de Pensões da PT, na ordem de 1.5%
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do PIB; sem este valor, a evolução neste subsector teria sido desfavorável, com
destaque para o SNS), mais do que compensando a evolução desfavorável no
subsector Estado. A melhoria líquida global face ao orçamento inicial
considerando todos os subsectores (embora com a evolução apenas até o terceiro
trimestre no caso das administrações local e regional) é de 2140 m.e., ou 1.3% do
PIB. Este valor aponta para a concretização de um défice orçamental abaixo da
meta de 7.3% do PIB em 2010 na óptica da Contabilidade Nacional, como
indicado pelo Governo, assumindo ajustamentos pouco significativos na passagem
da Contabilidade Pública para a Contabilidade Nacional.
Centrando a análise no subsector Estado, onde o défice orçamental tem origem,
constata-se que a receita cresceu mais do que o esperado inicialmente (4.6%, em
lugar de 3.2%, a reflectir a subida da taxa normal de IVA a partir de Julho), e os juros
da dívida pública acabaram por registar uma diminuição inesperada, ainda que
ligeira (0.7%, face a uma subida prevista de 9.9%). Deste modo, o agravamento do
défice orçamental decorreu da derrapagem da despesa primária (que cresceu
4.2%, face uma subida orçamentada de 2.9%), não obstante as medidas adicionais
anunciadas pelo Governo no decurso do ano. O desvio em alta ocorreu tanto na
despesa corrente primária (subida de 3.9%, mais 1 p.p. que o previsto), como no
investimento (aumento de 6.3%, quando era esperada uma redução de 9.8%), neste
segundo caso em resultado da contabilização não esperada, em 2010, de dois
submarinos. Apesar do aumento da despesa de capital, o saldo de capital
permaneceu praticamente inalterado, pelo que o agravamento do défice do Estado
teve origem no saldo corrente. A síntese de execução salienta ainda que o
crescimento global da despesa do Estado, de 3.7%, teria sido de 1.6% sem a
regularização financeira da referida entrega de material militar.
Dentro da despesa corrente primária, destaca-se o crescimento de 1.1% das
despesas com o pessoal e de 6% nas transferências correntes, após corrigir a
reclassificação de verbas das contribuições do Estado para a CGA em 2009. O
relatório da DGO faz notar que o crescimento das despesas com pessoal para o
conjunto de 2010 é justificado sobretudo pelo aumento da contribuição dos
serviços da administração directa do Estado para a CGA, decorrente da subida
da taxa contributiva de 7,5%, em 2009, para 15% em 2010, com reflexo na rubrica de
“despesas com pessoal – segurança social. No caso das transferências, as verbas
para a segurança social registaram uma subida de 10.1%, no âmbito da
respectiva Lei de bases, e as referentes ao SNS cresceram 7.9%, a traduzir a
regularização de dívidas e a também a assunção dos encargos de saúde dos
subsistemas públicos de saúde a partir de 2010. Salienta-se ainda a subida de
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5.7% das transferências para o Orçamento da União Europeia, em resultado da
actualização da base das contas Nacionais e também dos valores do Rendimento
Nacional Bruto, que servem de base ao cálculo das contribuições. O aumento da
rubrica “outras despesas correntes” (2,7%) foi influenciada pelo Programa de
Modernização do Parque Escolar Destinado ao Ensino Secundário. Em sentido
contrário, os subsídios diminuíram 11% (em resultado, nomeadamente, da
redução dos encargos com a bonificação de juros à habitação) e as aquisições de
bens e serviços recuaram 2.5%.
Na receita, o aumento de 5.5% da receita fiscal (bastante acima da previsão inicial
de 1.2%) contrariou a descida de 2.2% da receita não fiscal, com origem na sua
componente corrente.1 No total, a receita corrente cresceu acima do esperado
(3.9%, face a um objectivo inicial de 1.1%), mas a receita de capital registou uma
progressão abaixo do previsto (46.8%, em lugar de 146.4%).
O aumento da receita fiscal dividiu-se entre 0.8% nos impostos indirectos (0.2%
no IRS e 1.1% no IRC) e 9.2% nos impostos indirectos. Nestes, merece destaque
o crescimento de 11.7% do IVA, bastante acima da meta orçamental de 3.6%, a
reflectir a subida da taxa de imposto no segundo semestre. Seguem-se os
contributos das subidas de 25.3% do Imposto sobre o Tabaco (devido ao forte
crescimento da introdução ao consumo do produto), de 16.7% no Imposto sobre
Veículos e de 13.7% no Imposto Único de Circulação. No que se refere a
descidas, a quebra mais significativa ocorreu no Imposto de Selo (6.9%), devido
à diminuição das operações financeiras, seguida do recuo de 1% do ISP, associado
ao decréscimo do consumo de gasolinas.
Sistema Fiscal
A Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, (I Série n.º 253 do Diário da República)
publica o Orçamento do Estado para 2011.
Foi publicado o diploma (Decreto-Lei n.º 137/2010, de 28 de Dezembro) que
aprova um conjunto de medidas adicionais de redução de despesa com vista à
consolidação orçamental prevista no Programa de Estabilidade e Crescimento
(PEC) para 2010-2013.

1

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

quebras nas cobranças nas "Transferências correntes", "Rendimentos da propriedade", "Reposições não
abatidas nos pagamentos" e "Venda de bens e serviços correntes".
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Neste âmbito, prevê-se: (i) a redução do valor dos subsídios para transporte em 10%
e as ajudas de custo entre 15 e 20%; ii) a extensão desse valor reduzido para o
conjunto de situações em que existe o direito aos referidos subsídios; iii) o
alargamento do âmbito de aplicação dos regimes do trabalho extraordinário e do
trabalho nocturno previstos no Regime do Contrato de Trabalho em Funções
Públicas; iv) a eliminação da possibilidade de acumulação de vencimentos públicos
com pensões do sistema público de aposentação; e v) o aumento em um ponto
percentual da contribuição dos trabalhadores da Administração Pública para a Caixa
Geral de Aposentações.
O Decreto-Lei n.º 134/2010, de 27 de Dezembro (I Série n.º 249 do Diário da
República), altera o Código do IVA e o Regime do IVA nas Transacções
Intracomunitárias, no que se refere às regras de localização dos serviços de
carácter cultural, artístico, desportivo, científico, educativo e recreativo, prestados a
sujeitos passivos do imposto, bem como, relativamente aos fornecimentos de calor e
frio através de redes de aquecimento e arrefecimento, aos quais passam a aplicar-se
as regras do IVA para os fornecimentos de gás e electricidade.
Com esta alteração introduzem-se também mecanismos mais eficazes em
matéria do combate à fraude e à evasão fiscal:
(i) No que se refere às despesas com imóveis usados para fins empresariais e
pessoais, o IVA das despesas relativas ao imóvel só pode ser deduzido pela parte
que é usada para fins empresariais.
(ii) No que se refere ao comércio entre países da União Europeia, passa a exigirse informação mais detalhada sobre os intervenientes nestas operações. O RITI é
alterado para controlar melhor as situações em que um produto é importado e, de
imediato, enviado para outro país da União Europeia.
Só haverá direito a não pagar IVA se forem comunicados à Direcção-Geral das
Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, os seguintes dados: o
número de identificação fiscal (NIF) do importador ou do seu representante fiscal
(responsável pelo pagamento do IVA), o NIF da empresa ou pessoa a quem se
destinam os bens, emitido noutro país da União Europeia e prova de que os bens
importados se destinam a ser enviados para outro país da União Europeia. O
importador tem de pagar IVA pela importação sempre que não cumpra estas
condições no prazo de 30 dias.
Foi publicado o diploma (Decreto-Lei n.º 10/2011, de 20 de Janeiro) que introduz
no ordenamento jurídico português a arbitragem em matéria tributária, como
forma alternativa de resolução jurisdicional de conflitos no domínio fiscal.
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Este processo permitirá que os conflitos que opõem os contribuintes ao Estado, em
matéria fiscal, possam ser decididos através de tribunais arbitrais.
O processo arbitral tributário caracteriza-se pela redução das formalidades exigidas
nos tribunais, de acordo com o princípio da autonomia dos árbitros na condução do
processo, e pelo estabelecimento de um limite temporal de seis meses para a
adopção da sentença arbitral, com possibilidade de uma única prorrogação, que
nunca poderá exceder os seis meses.
A arbitragem é feita por tribunais arbitrais que funcionam no Centro de Arbitragem
Administrativa. Com o objectivo de incentivar o recurso à arbitragem, durante um ano
não serão cobradas as despesas do processo para os que se encontram há mais de
dois anos por resolver nos tribunais.
O Conselho de ministros aprovou o diploma que possibilita a instituição de
regimes de Normalização Contabilística para Microentidades (NCM) e para as
Entidades do Sector não Lucrativo, permitindo, assim uma redução da carga
administrativa suportada por estas entidades, designadamente no que se refere às
demonstrações de fluxos de caixa e às demonstrações de alterações no capital
próprio que deixam de ter que ser apresentadas.
Através desta decisão é também prorrogado o prazo de apresentação dos pedidos de
reembolso de IVA referentes ao ano de 2009 para os sujeitos passivos não
estabelecidos em território nacional.
De acordo com comunicado do Ministério das Finanças e da Administração
Pública, a cobrança coerciva de dívidas fiscais ascendeu, em 2010, a 1.238
milhões de euros, superando em 138 milhões de euros o fixado para este ano.
Em resultado do investimento realizado na modernização da área da justiça tributária,
inverteu-se agora, pela primeira vez, a tendência registada em períodos anteriores de
crise económica, nos quais a instauração de dívida, induzida pelo incumprimento do
dever de pagamento, aumentava de forma substancial e sistemática.
Em 1 de Janeiro de 2011, foi implementado um novo mecanismo, Excise
Movement and Control System (EMCS), de combate à fraude e simplificação
nos impostos especiais de consumo, que permitirá o controlo em tempo real
dos movimentos de produtos sujeitos a impostos especiais de consumo.
Com o EMCS simplificam-se as obrigações dos operadores económicos no comércio
intracomunitário de álcool e bebidas alcoólicas, produtos energéticos e tabacos,
passando o registo da expedição, circulação e recepção destes produtos a fazer-se
integralmente em suporte electrónico.
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Estima-se que passem a estar envolvidos no sistema EMCS cerca de 100.000
operadores económicos ao nível da União Europeia e cerca de 4,5 milhões de
remessas de produtos por ano entre os Estados-Membros.
Política Industrial e Comercial e Investimentos Públicos
O Conselho de Ministros, no âmbito da Iniciativa para a Competitividade e o
Emprego 2011, aprovou o diploma que procede ao alargamento da "via rápida",
criada para os Projectos de Potencial Interesse Nacional, Projectos PIN, que
passa agora a abranger os projectos de vocação exportadora.
Com este alargamento, podem ser reconhecidos como Projectos PIN os projectos
que representem um investimento global superior a 10 milhões de euros
(anteriormente essa classificação aplicava-se somente aos projectos de valor superior
a 25 milhões de euros). Admite-se também, de modo excepcional, a classificação
como PIN de projectos que, representando um investimento inferior a 10 milhões de
euros, possuam uma forte vocação exportadora ou permitam a substituição de
importações, bem como nos casos de forte componente de investigação e
desenvolvimento (I&D), inovação aplicada ou interesse ambiental.
Para os Projectos acima dos 25 milhões de euros são introduzidos mecanismos
adicionais de simplificação e agilização dos procedimentos necessários à execução
do projecto, de modo a permitir um tratamento mais rápido dos processos.
O Conselho de Ministros aprovou o diploma que elimina a obrigatoriedade da
existência de um capital social mínimo para constituição de sociedades por
quotas e sociedades unipessoais por quotas.
Para além de os sócios passarem a definir o capital social que pretendem para a sua
sociedade, admite-se, por enquanto, que procedam à entrega das suas entradas
financeiras nos cofres da sociedade até ao final do primeiro exercício económico.
Em Janeiro, foi definida a taxa de juro comercial, aplicável aos créditos de que
sejam titulares empresas comerciais, singulares e colectivas, mantendo-se
fixada nos 8%, durante o primeiro semestre de 2011, tal como já acontecia desde
o segundo semestre de 2009.
Está em vigor o SIFIDE II - Sistema de Incentivos Fiscais em Investigação e
Desenvolvimento Empresarial, aprovado pela Lei do Orçamento do Estado para
2011, com aplicação aos períodos de tributação de 2011 a 2015.
O SIFIDE II prevê que os sujeitos passivos de IRC residentes em território nacional
que exerçam, a título principal ou não, uma actividade de natureza agrícola, industrial,
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comercial e de serviços e os não residentes com estabelecimento estável em
Portugal possam deduzir à colecta daquele imposto, e até à sua concorrência, o valor
correspondente às despesas com investigação e desenvolvimento (I&D) realizadas
no período de tributação em causa, na parte que não tenha sido objecto de
comparticipação financeira do Estado a fundo perdido.
A dedução é efectuada na liquidação referente ao período de tributação em causa e
traduz-se numa taxa base de 32,5% das despesas realizadas naquele período e
numa taxa incremental de 50% do acréscimo das despesas realizadas naquele
período em relação à média aritmética simples dos dois exercícios anteriores, até ao
limite de 1.500.000 €.
A taxa incremental é acrescida em 20 pontos percentuais no que concerne às
despesas relativas à contratação de doutorados pelas empresas para actividades de
investigação e desenvolvimento, passando nesse caso o limite da dedução a ser de
1.800.000 €.
Neste âmbito, destaca-se a introdução de uma majoração de 10% à taxa base de
dedução de 32,5% aplicável a PME que não beneficiem da taxa incremental de 50%
por não terem completado dois anos de exercício, passam a ser elegíveis as
despesas com a execução de projectos de I&D necessários ao cumprimento de
obrigações contratuais públicas, e, no que se refere às despesas de funcionamento
com o pessoal directamente envolvido em tarefas de I&D contabilizadas a título de
remunerações, ordenados ou salários, deixou de vigorar o anterior tecto máximo
elegível de 55% do total das despesas respeitantes ao exercício.
A Portaria n.º 1315/2010, de 28 de Dezembro (I Série n.º 250), estabelece que as
operações de microcrédito devem ter como objecto o financiamento de
pequenos projectos empresariais ou profissionais susceptíveis de criar ou manter
postos de trabalho de forma sustentável, promovidos por mutuários cujo perfil de risco
lhes dificulte o acesso ao mercado de crédito tradicional. O montante máximo das
operações de microcrédito é de 25000 € por mutuário, sem prejuízo das normas
prudenciais aplicáveis.
Através da Portaria n.º 1234/2010, de 10 de Dezembro (I Série n.º 238) foi alterado o
Regulamento de Aplicação das Componentes Agro-Ambientais e Silvo-Ambientais da
Medida n.º 2.4, «Intervenções Territoriais Integradas», do Programa de
Desenvolvimento Rural do Continente (PRODER), aumentando o valor das ajudas e
simplificando e clarificando compromissos e condições de acesso.
O Decreto-Lei n.º 131/2010, de 14 de Dezembro (I Série n.º 240), alterou o Código
dos Contratos Públicos, introduzindo regras para simplificar os contratos
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relacionados com a implementação e o funcionamento da Rede Nacional de
Cuidados Continuados Integrados e os acordos de cooperação com Instituições
Particulares de Solidariedade Social.
Através deste diploma foi também transposta para o direito interno a Directiva n.º
2007/66/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Dezembro, referente à
melhoria da eficácia do recurso em matéria de adjudicação de contratos públicos.
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 4/2011, de 12 de Janeiro (I Série n.º 9),
aprovou as minutas de 11 contratos de investimento com processos negociais já
concluídos, a celebrar pelo Estado Português, representado pela Agência para o
Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e empresas de diversos
sectores, como a hotelaria e o turismo, a indústria dos componentes automóveis, a
metalomecânica ou a indústria têxtil, envolvendo um investimento total de 130
milhões de euros.
O Governo considera que estes projectos revestem especial interesse para a
economia nacional, reunindo as condições necessárias para a concessão dos
incentivos fiscais legalmente previstos.
O Despacho n.º 19339/2010, de 30 de Dezembro, (II Série Parte E n.º 252), aprova
uma revisão excepcional das tarifas de uso global do sistema e das tarifas de
acesso às redes do gás natural aplicáveis a clientes com consumos superiores
a 10 000 m3, para vigorarem de 1 de Janeiro até 30 de Junho de 2011.
O secretário de Estado das Pescas e Agricultura, Luís Medeiros Viera, revelou que o
Programa Operacional das Pescas 2007-2013 aprovou, até Dezembro, 221 milhões
de euros de investimentos no sector das pescas. Com uma taxa de execução de
20%, Portugal está entre os Países da União Europeia com mais elevada taxa de
execução nesta área.
O Conselho de Ministros aprovou a criação de um seguro bonificado para a
aquicultura (Aquiseguro), aplicável aos estabelecimentos aquícolas localizados no
território continental, com o objectivo de estimular o investimento neste sector
específico.
Trata-se de um seguro voluntário destinado a cobrir riscos de danos causados às
espécies piscícolas, moluscos e algas, que o produtor em aquicultura tenha em
exploração.
No âmbito da Estratégia Nacional para a Energia (ENE 2020), foi aprovado o regime
jurídico aplicável à produção de electricidade por intermédio de instalações de
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pequena potência, unidades de miniprodução, cuja tramitação se processa
através de plataforma electrónica, denominada Sistema de Registo da Miniprodução
(SRMini).
A miniprodução não pode exceder 50 % da potência contratada para consumo com o
comercializador. No que se refere ao regime remuneratório da electricidade produzida
nestas instalações prevêem-se dois regimes remuneratórios, um geral e um
bonificado.
Já em Janeiro, no debate quinzenal na Assembleia da República, o PrimeiroMinistro José Sócrates anunciou novas medidas para a competitividade e a
modernização da economia, no âmbito do QREN, das quais se destacam:
 O reforço de 140 milhões de euros na dotação atribuída aos concursos recémconcluídos no Sistema de Incentivos para empresas exportadoras;
 O reforço da linha de crédito QREN Invest, actualmente de 850 milhões, para
apoiar as empresas no financiamento da contrapartida nacional à execução dos
projectos;
 O aumento do limite máximo da taxa de apoio ao investimento elegível das
empresas para 75%, para obviar a dificuldades de financiamento bancário;
 Novos concursos dos Sistemas de Incentivos às empresas, no valor de 780
milhões, dos quais 560 milhões a serem absorvidos por empresas exportadoras;
 Concursos especificamente dirigidos a sectores inovadores, como a mobilidade
eléctrica;
 Disponibilização do Empréstimo Quadro do BEI, no valor de 1.500 milhões, para
apoiar a contrapartida nacional;
 O reforço dos estímulos ao investimento autárquico, em três áreas essenciais:
centros escolares, águas e saneamento, e regeneração urbana.
O Conselho de Ministros, no âmbito da iniciativa «Licenciamento Zero»,
aprovou a simplificação do regime de acesso e de exercício de diversas
actividades económicas, reduzindo encargos administrativos sobre os cidadãos e
as empresas, mediante a eliminação de licenças, autorizações, validações,
autenticações, certificações e registos, substituindo-os por um reforço da fiscalização
sobre essas actividades.
Este novo regime simplificado substitui o licenciamento administrativo prévio por uma
mera comunicação num balcão único electrónico (Balcão do Empreendedor) que
passa a ser suficiente para iniciar a actividade. A informação é partilhada por todas as
autoridades com interesse relevante no seu conhecimento, nomeadamente, para
efeitos de fiscalização ou de cadastro.
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O Balcão do Empreendedor, acessível através do Portal da Empresa, estará
disponível em três línguas.
Política Social e Laboral
Foi publicado o diploma (Decreto-Lei n.º 143/2010, de 31 de Dezembro) que
actualiza para 485€ o valor da retribuição mínima mensal garantida para 2011.
Esta actualização significa um acréscimo de 33,4%, em termos nominais, face à
RMMG fixada para o ano de 2005. Nos últimos 6 anos a retribuição mínima mensal
garantida regista um aumento de 125 euros.
O Governo e os parceiros sociais ainda não conseguiram chegar a acordo
sobre o novo regime de compensações a atribuir aos trabalhadores em caso de
despedimento, bem como quanto à criação, pelas empresas, de um fundo
obrigatório para as financiar.
No que se refere ao valor das indemnizações em caso de despedimento, o Governo
propõe um tecto máximo de 12 meses de salário e pretende retirar o actual limite
mínimo, que obriga o empregador a pagar uma compensação de, pelo menos, três
meses de salário base e diuturnidades.
Através do Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de Janeiro, são
regulamentados diversos aspectos do Código dos Regimes Contributivos do
Sistema Previdencial de Segurança Social, entre os quais se destacam as
matérias relativas à inscrição de empresas e de trabalhadores na Segurança Social, a
comunicação de entrada de novos trabalhadores na empresa, a declaração dos
rendimentos de cada trabalhador da empresa, a inscrição de um trabalhador
independente (a recibos verdes), a adesão ao seguro social voluntário, o pagamento
das contribuições para a segurança social, o pagamento de dívidas à Segurança
Social e as condições relativas a grupos específicos de trabalhadores (desportistas
profissionais, trabalhadores com deficiência, membros das igrejas, trabalhadores na
pré-reforma, etc.).
O vice-presidente do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social,
Nelson Ferreira, declarou que, até Novembro, a Segurança Social cobrou 414
milhões de euros de dívida, ultrapassando em 3.5% a meta de recuperação de
400 milhões de euros fixada para todo o ano.
Neste âmbito, Nelson Ferreira destacou dois factores essenciais: a participação
automática da dívida no prazo de 90 dias e o lançamento do „Programa Viável +‟, que
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permitiu que cerca de 60 mil empresas estabelecessem acordos para o pagamento
faseado de dívidas.
Pretende-se em 2011 prosseguir o aumento sustentado da cobrança de dívida à
Segurança Social, minimizar os pagamentos indevidos de prestações sociais, reforçar
a fiscalização domiciliária a agregados beneficiários do RSI e atingir o objectivo de
convocação, para verificação médica, de 100% das baixas médicas superiores a 30
dias.
Será também implementado um processo automatizado de combate à evasão
contributiva, através de emissão de Declarações de Remunerações Oficiosas por
parte da Segurança Social quando se verificar que um dado trabalhador está
considerado de forma incompleta na Declaração de Remunerações da entidade
empregadora.
De acordo com o protocolo assinado em Lisboa, o apoio do Estado às
misericórdias, mutualidades e instituições de solidariedade social vai aumentar
2% em 2011, para alargamento da rede de equipamentos sociais, beneficiando mais
de meio milhão de idosos, crianças e deficientes. No próximo ano o Ministério do
Trabalho e da Solidariedade Social transferirá para estas entidades 1251
milhões de euros.
Foi criada uma linha de crédito bonificada e garantida, Programa de Apoio à
Economia Social (SOCIAL INVESTE), no montante de 12.5 milhões euros,
específica para as entidades que integram o sector social.
O SOCIAL INVESTE visa incentivar o desenvolvimento das actividades de natureza
social e solidária das entidades que integram o sector social, nomeadamente através
do apoio ao investimento e reforço da actividade em áreas existentes ou em novas
áreas de intervenção, modernização da gestão e dos serviços prestados às
comunidades e reforço de tesouraria.
Podem aceder à linha de crédito as instituições particulares de solidariedade social,
mutualidades, misericórdias, cooperativas, associações de desenvolvimento local,
assim como outras entidades da economia social sem fins lucrativos.
O financiamento máximo por entidade não pode ser superior a 100 mil euros e tem
como limite 95% do montante envolvido no projecto.
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 5/2011, de 18 de Janeiro, aprova o IV
Plano Nacional para a Igualdade - Género, Cidadania e não Discriminação, 20112013. Este IV PNI tem por objectivo afirmar a igualdade como factor de
competitividade e desenvolvimento, prevendo-se o reforço da dimensão de género,
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através de acções específicas destinadas a ultrapassar as desigualdades que
afectam, em particular, as mulheres.
É reforçada a articulação interministerial e aposta-se na proximidade com os
municípios e as organizações da sociedade civil, de modo a conseguir-se uma
actuação em rede e de proximidade com as populações.
O Conselho de Ministros aprovou o Programa e.escola 2.0, com o objectivo de
continuar a garantir aos alunos do ensino secundário o acesso às tecnologias
de informação, promovendo a info-inclusão
Neste âmbito, pretende-se prosseguir o desenvolvimento de um programa-quadro
que permita a continuidade de acesso a computadores portáteis e internet em
condições especiais para a comunidade educativa, proceder à criação e utilização de
conteúdos educativos através das tecnologias de informação e comunicação sobre a
infra-estrutura instalada de computadores e ligações à internet e incentivar a
utilização das Redes de Nova Geração, que estão em implementação em todo o País
até 2012.
O Programa e.escola já possibilitou que 1.7 milhões beneficiários tivessem acesso a
um computador portátil e cerca de um milhão pudessem aceder à internet em banda
larga.
Sistema Monetário e Financeiro
Em Janeiro, o Banco de Portugal divulgou os resultados do Inquérito aos
Bancos sobre o Mercado de Crédito. O inquérito mostrou que os critérios de
concessão de empréstimos às sociedades não financeiras se tornaram
significativamente mais restritivos no quarto trimestre de 2010, particularmente
nos empréstimos a grandes empresas e no crédito a longo prazo. No crédito a
particulares, o aumento da restritividade foi menor, sem diferenças assinaláveis
entre o segmento da habitação e do consumo. Na análise dos factores que mais
contribuíram para o aumento da restritividade da política de concessão de crédito,
tanto a empresas como a particulares, destaca-se a importância dada à
deterioração das expectativas quanto à actividade económica em geral, seguida
pela deterioração das condições de financiamento e restrições de balanço, e da
posição de liquidez dos bancos. A adopção de critérios mais restritivos ter-se-á
traduzido, sobretudo, spreads mais elevados, tanto nos empréstimos de médio
como de alto risco e, pontualmente, no aumento da exigência de outras condições
contratuais. A procura de empréstimos por parte de empresas diminuiu
ligeiramente face ao trimestre anterior, com origem no segmento das grandes
empresas, já que a procura por parte das PME se manteve inalterada. Esta
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diminuição da procura terá resultado do recuo das necessidades de
financiamento de investimento e de fusões e aquisições, sobrepondo-se ao
acréscimo das necessidades por reestruturação de dívida e à menor
capacidade de recurso a fontes de financiamento alternativas por parte das
empresas. No segmento dos particulares, a diminuição da procura terá sido
mais acentuada, para o que terá contribuído a quebra da confiança dos
consumidores (no caso da habitação e consumo), a deterioração das expectativas
para o mercado da habitação (habitação) e a retracção das despesas em bens
duradouros (consumo). Para o primeiro trimestre de 2011, os bancos prevêem a
adopção de critérios ligeiramente mais restritivos em todos os segmentos, em
especial para a aprovação de empréstimos a longo prazo a empresas.
Relativamente à procura, os inquiridos antecipam uma ligeira diminuição em
todos os segmentos, relativamente mais pronunciada no crédito à habitação.
No mesmo mês, o Conselho de Administração do BdP deliberou reorganizar, com
base em estudos desenvolvidos em 2010, a função de supervisão bancária,
autonomizando as competências antes concentradas no Departamento de
Supervisão Bancária em três departamentos distintos: Departamento de
Supervisão Prudencial (DSP), Departamento de Supervisão Comportamental
(DSC) e Departamento de Averiguação e Acção Sancionatória (DAS). Cada
departamento está focalizado numa das três missões que integram a função de
supervisão:
- o DSP tem como missão a regulação e supervisão prudencial, visando a
estabilidade, eficiência e solidez do sistema financeiro, a solvabilidade e liquidez das
instituições supervisionadas e a existência nelas de adequados sistemas de governo
interno, além de contribuir para a supervisão macroprudencial;
- ao DSC compete a regulação e fiscalização da conduta das instituições
financeiras nas relações com os seus clientes no âmbito da divulgação e
comercialização dos produtos e serviços bancários a retalho. Este departamento é
responsável pelo reforço das regras de transparência e de conduta das instituições e
por iniciativas de informação e formação dos clientes bancários;
- o DAS concentra o desenvolvimento de acções de natureza contraordenacional, tanto no domínio da supervisão bancária como nas restantes
áreas de intervenção do banco central; a supervisão do cumprimento pelas
instituições financeiras dos deveres em matéria de prevenção do branqueamento de
capitais e o financiamento do terrorismo; a defesa do “perímetro bancário” contra o
exercício de actividade financeira não autorizada; o desenvolvimento de processos de
natureza não sancionatória.

42

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

A autonomização destas três esferas da supervisão, a partir de Janeiro de 2011,
está em linha com as orientações e recomendações de várias entidades
internacionais e da União Europeia no sentido de aumentar a eficácia e
eficiência das instâncias de supervisão face às novas condições do exercício
da actividade financeira, e adopta, tal como tem acontecido em outros EstadosMembros da UE, as melhores práticas e as lições decorrentes da crise financeira
internacional que teve início em 2007.
Não foi referido se estas alterações constituem um passo intermédio na reforma
prevista da supervisão financeira em Portugal, que, recorde-se, prevê a
passagem de um modelo de três para duas entidades: o Banco de Portugal
manterá a supervisão bancária, mas apenas na componente prudencial, ainda que
estenda essa competência às seguradoras e intermediários financeiros (antes sob
supervisão do Instituto de Seguros de Portugal, que será extinto); uma nova
instituição, com base na CMVM, ficará com responsabilidade sobre a supervisão
comportamental destas entidades. No final de Dezembro, o secretário de Estado
do Tesouro e das Finanças, Carlos Costa Pina, referiu que “a aprovação do
novo modelo de supervisão financeira fica adiada para 2011”, o que levará a
ajustamentos no calendário da sua aplicação, que se prevê venha a demorar entre
três a seis meses. Refira-se ainda que na União Europeia arranca um novo
modelo no dia 1 de Janeiro, no âmbito do qual serão criadas três autoridades
europeias para supervisionar os bancos, as seguradoras e os mercados, com
sede em Paris, Londres e Frankfurt, respectivamente. Será ainda criado um
conselho europeu para prevenir riscos sistémicos. A supervisão continuará a
ser uma competência dos Estados, em primeiro lugar, mas a UE passa a dispor
de um sistema de vigilância e arbitragem comum.
Desataca-se ainda, no âmbito das previsões de Inverno do Banco de Portugal, a
assunção, no cenário de base, que “o recurso ao financiamento pelo
Eurosistema permanecerá significativo até final do horizonte, num contexto de
persistência de dificuldades de acesso dos bancos portugueses aos mercados de
financiamento por grosso”. Tal pressupõe a continuidade das medidas não
convencionais de política monetária implementadas pelo Banco Central
Europeu. Um cenário de suspensão gradual destas medidas implicaria a
necessidade
de
desalavancagem
dos
bancos
portugueses
e,
consequentemente, o aumento da restritividade da oferta de crédito, o que
reforçaria as pressões recessivas sobre a actividade económica. Esta
possibilidade é considerada indirectamente na análise de sensibilidade do
exercício previsional, por via do impacto de uma maior restritividade no acesso ao
crédito sobre as rubricas de consumo e investimento.
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Salienta-se também a recomendação do BdP à banca para reter o resultado do
exercício de 2010 num montante que assegure o reforço efectivo dos fundos
próprios, com vista a uma adequada preparação para o cumprimento dos
requisitos de fundos próprios decorrentes de Basileia III. O BPI acolheu a
recomendação do regulador e anunciou, durante a apresentação dos resultados
anuais, que não vai distribuir dividendos, pela primeira vez desde 1986; o BES
anunciou que vai distribuir dividendos, mas prometeu uma "política moderada"
de remuneração dos accionistas; o BCP ainda vai anunciar a sua política de
dividendos.
A Comissão Europeia autorizou o prolongamento de dois programas nacionais
de ajuda à banca, um de recapitalização e outro de garantias. O Executivo
comunitário concluiu que ambos os programas de apoio respeitam as directrizes
sobre as condições em que podem ser concedidos “auxílios de Estado” às instituições
financeiras, definidas durante a crise. No entanto, foi sublinhado que as medidas
“são limitadas no tempo e âmbito” e requerem a apresentação de um programa
de reestruturação no caso da concessão de medidas de recapitalização.

2. Economia Monetária e Financeira
2.1. Taxas de Juro
Euribor

Obrigações do Tesouro
5 anos
10 anos
3.07
4.06

6 meses
0.994

12 meses
1.248

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

10: IV

1.227

1.507

5.83

6.68

Outubro 10

1.269

1.540

4.71

6.00

Novembro 10

1.260

1.530

6.04

7.19

Dezembro 10

1.227

1.507

5.83

6.68

3 Dezembro 10

1.256

1.526

4.85

6.07

10 Dezembro 10

1.257

1.530

5.46

6.40

17 Dezembro 10

1.254

1.533

5.66

6.55

24 Dezembro 10

1.243

1.521

5.84

6.75

31 Dezembro 10

1.227

1.507

5.83

6.68

09: IV

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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Em Dezembro, as taxas de juro do mercado monetário europeu voltaram a
reduzir-se de forma pouco significativa. Como esperado, o BCE manteve as suas
taxas de juro directoras no início do mês e anunciou o prolongamento das
condições especiais de empréstimos à banca, o que impediu a subida das taxas
Euribor num contexto de maior crescimento económico e inflação na zona do euro.
As taxas Euribor a 6 e 12 meses reduziram-se cerca de 2 pontos base (p.b.) em
comparação de final de mês, para 1.23% e 1.51%, respectivamente, valores que
continuam a sugerir um acréscimo de 25 p.b. da taxa principal de
refinanciamento do BCE (actualmente em 1%) em cada um desses horizontes
temporais.
Apesar de uma descida ligeira em Novembro e Dezembro, as taxas Euribor
registaram um aumento significativo no conjunto de 2010, mais intenso nas
maturidades mais curtas (33 p.b. na maturidade de 1 mês, face a 25.9 p.b. na
maturidade de 12 meses, comparando os valores em final de ano) e concentrado na
segunda metade do ano. O movimento de subida reflectiu, para além dos dados
económicos mais favoráveis na zona do euro, a normalização gradual das
condições de liquidez no mercado (sobretudo após a divulgação sem surpresas,
em Julho, dos resultados dos testes de stress financeiro à banca europeia, ainda que
tenham falhado no caso da Irlanda), e a perspectiva de retirada, a prazo, das
medidas excepcionais de liquidez do BCE.
No caso das taxas de juro nacionais de longo prazo, aferidas pelas yields das
obrigações do Tesouro, o mês de Dezembro caracterizou-se por uma correcção
em baixa, anulando parte da forte subida registada no mês anterior. A descida
reflectiu a recente ajuda à Irlanda e a continuação do programa de compra de
títulos da dívida pública dos países periféricos em dificuldade pelo BCE. A yield
das obrigações do Tesouro a 5 anos reduziu-se 21 p.b. em comparação de final de
mês (para 5.83%), tendo-se verificado um recuo ainda maior nos 10 anos (51 p.b.,
para 6.68%), o que reduziu a inclinação da curva de rendimentos.
No saldo de 2010, as yields nacionais evidenciaram acréscimos muito
acentuados (276 p.b. nos 5 anos e 262 p.b. nos 10 anos) devido à crise de crédito
soberano que atingiu os países mais periféricos da zona do euro. A crise iniciouse na Grécia (que recebeu um programa de auxílio em Maio) e alastrou-se à Irlanda,
Portugal e Espanha. Em Novembro, antes do anúncio do programa de auxílio à
Irlanda, as yields portuguesas a 5 e 10 anos atingiram máximos de 14 anos
(6.17% e 7.29%, respectivamente), tendo depois corrigido em baixa em Dezembro,
como foi referido.
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2.2. Mercado de Valores Mobiliários
Índice PSI-20
(valores de fecho das sessões de início e fim das semanas de Dezembro)
Quarta, 1

Sexta, 3

Seg, 6

Sexta, 10

Seg, 13

Sexta, 17

Seg, 20

Sexta, 24

Seg, 27

7 540.44

7 737.73

7 734.98

7 984.43

8 029.77

7 786.42

7 844.70

7 858.04

7 766.64

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

Em Dezembro, a bolsa portuguesa registou uma recuperação parcial das perdas
acumuladas, para o que contribuiu uma conjuntura mais favorável no exterior,
com destaque para o prolongamento das ajudas do BCE à banca europeia, que
têm sido fundamentais para o financiamento da economia nacional. O índice de
referência PSI-20 valorizou-se 3.6%, após uma descida de 9.4% em Novembro,
tendo encerrado o ano com uma perda acumulada de 10.3%. O ano de 2010,
marcado pela crise de crédito soberano na zona do euro, penalizou
particularmente os títulos do sector bancário e da construção, afectada pela
redução do investimento público.
No que se refere ao valor negociado, os dados de Dezembro mostraram um
recuo de 26.3% em variação mensal (e um abrandamento em termos homólogos,
para uma taxa de crescimento de 15.9%), não obstante a subida das cotações, o
que se explica pela diminuição habitual de liquidez no Natal, e por uma correcção em
baixa após a forte subida do mês precedente, associada à movimentação de blocos
maiores de acções com a saída de investidores institucionais do mercado. No
conjunto de 2010, o valor transaccionado subiu 28.7%, para 40.7 m.m.e., em
recuperação após dois anos seguidos de quebras acentuadas (face a um máximo
de 98.7 m.m.e. em 2007), embora a subida traduza um aumento do número de
transacções numa conjuntura mais incerta e volátil, e também a movimentação de
blocos maiores de acções devido à saída de grandes investidores do mercado,
particularmente visível em Novembro.
Em Dezembro, a Cimpor foi a empresa que mais se valorizou (17.1%), a
recuperar das perdas acumuladas no ano devido ao interesse suscitado pela
presença em mercados emergentes. Seguiu-se a subida de 16.7% da EDP
Renováveis, que conseguiu o seu maior contrato de longo prazo para fornecimento
de energia nos EUA, e a progressão de 13.6% da Zon Multimedia, em antecipação
de bons resultados em 2011 com a diminuição do investimento. Quanto a descidas,
destacam-se o recuo de 14.1% na PT, traduzindo em parte um ajustamento técnico
devido à distribuição do dividendo. No conjunto de 2010, destacam-se as subidas
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de 61.7% da Jerónimo Martins, impulsionada pelos bons resultados na Polónia, e de
17.7% da Galp, a reflectir a subida dos preços do petróleo e os sucessos da
exploração petrolífera no Brasil. Conforme foi acima referido, as perdas mais
acentuadas dentro do índice ocorreram na banca (quedas na ordem dos 30% nos
BES, BCP e BPI) e na construção (descida de 54.8% da Mota Engil).

3. Economia Real
3.1. Actividade Económica Global
Os indicadores coincidentes do INE e do Banco de Portugal, que avaliam o
andamento da actividade económica corrente, apontam para uma perda de
dinamismo no quarto trimestre. Em Novembro, o indicador coincidente do INE
evidenciou um crescimento homólogo de 1.6% (referente ao valor em média móvel de
três meses), menos 0.2 p.p. que em Outubro. Já em Dezembro, o indicador
coincidente do Banco de Portugal registou uma tvh de -0.1%, face a 0.2% e 0.4% nos
dois meses anteriores, confirmando a deterioração de andamento. A variação
homóloga no quarto trimestre foi de 0.2%, menos 0.8 p.p. que no anterior.
Índice de Clima Económico - Portugal
2,00
1,50
1,00
0,50

0,00
-0,50
-1,00
-1,50

-2,00
-2,50
-3,00

Jan-11

Nov-10

Set-10

Jul-10

Mai-10

Mar-10

Jan-10

Nov-09

Set-09

Jul-09

Mai-09

Mar-09

Jan-09

Nov-08

Set-08

Jul-08

Mai-08

Mar-08

Jan-08

Nov-07

Set-07

Jul-07

Mai-07

Mar-07

Jan-07

-3,50

Fonte: INE

A perda de dinamismo deverá prosseguir no início de 2011, tendo em conta a
descida do índice de clima económico do INE (índice compósito baseado nos
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inquéritos às empresas e consumidores do INE), que antecipa a evolução da
actividade económica, para um mínimo de quase dezoito meses em Dezembro (1.2 pontos, menos 0.2 pontos que em Novembro). Por componentes, a melhoria
registada nos indicadores de confiança da indústria e do comércio (com origem
no comércio a retalho) revelou-se insuficiente para contrariar a perda de
confiança nos serviços, na construção e obras públicas, e nos consumidores,
com destaque para o recuo dos indicadores mais prospectivos.
3.2. Procura Interna
3.2.1. Consumo
Fonte
Indic. Coincidente do Consumo Privado

10:II

10:III

10:IV

Out 10

Nov 10

Dez 10

BdP

2.7

1.5

-0.1

0.4

-0.1

-0.5

INE

-40.1

-37.4

-50.2

-40.0

-44.9

-50.2

Venda de automóveis não comerciais

ACAP

48.8

16.1

28.9

1.0

19.4

61.7

Importações de bens de consumo (2)

INE

7.1

0.9

0.3

4.5

INE

0.3

-0.6

-1.3

-4.9

BdP

2.3

1.9

0.7

0.3

Indic. Confiança dos Consumidores

Vol. de neg. do comércio a retalho
Crédito ao consumo

(1)

(3)

(4) (5)

-2.3

Jan 10
-50.6

-0.8

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;
(5) variação anual em fim de período.

Os dados mais recentes do consumo privado mostraram-se globalmente
desfavoráveis. O indicador coincidente do consumo do Banco de Portugal
registou uma quebra homóloga no quarto trimestre, ainda que ligeira (tvh de 0.1%, após 1.5% no terceiro trimestre), sendo também de realçar a evolução
negativa das vendas a retalho, neste caso com uma quebra significativa (tvh de 2.3%, após -0.6% no terceiro trimestre). A perda de dinamismo no consumo é
também evidente no abrandamento do crédito ao consumo (tvh de 0.3% no final
de Novembro, face a 0.7% no final de Outubro). Note-se que a aceleração das
vendas de automóveis não comerciais (tvh de 61.7% em Novembro) está relacionada
com um efeito de antecipação da compra devido a alterações fiscais em 2011 (subida
da taxa de IVA e fim dos apoios ao abate de veículos, na maioria dos casos). Esta
progressão das compras de automóveis terá contribuído para o maior crescimento
das importações de bens de consumo.
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3.2.2. Investimento

Indicador de FBCF
Vendas de veículos comerciais ligeiros

Fonte 10:II

10:III

-1.2

-2.8

INE
ACAP 29.0

11.6

10:IV
11.4

Set 10

Out 10

Nov 10

-2.8

-3.2

-3.7

8.1

6.7

-0.6

Importações bens de investimento

INE

-14.8

-23.1

-23.0

-12.9

-13.8

Índice produção bens de investimento

INE

-1.1

-1.2

-9.1

-10.1

-9.4

Vendas de cimento

BdP

-6.1

-4.7

(1)

INE

-8.9

-8.2

(2) (3)

BdP

3.0

BdP

1.3

Índice de Produção na Construção
Crédito para compra de habitação

Crédito a sociedades não financeiras (2) (3)

-8.0

-4.5

-11.4

-9.4

3.3

-10.2
3.0

-9.5
2.8

-9.5
2.6

1.3

1.2

1.5

1.4

Dez 10
25.7

-0.8

Taxas de variação face ao período homólogo do ano anterior em percentagem (salvo indicação em contrário); (1)
ajustados de efeitos de calendário; (2) Valores corrigidos de reclassificações e de operações de titularização de crédito;
(3) variação anual em fim de período.

No que se refere ao investimento, a informação disponível aponta para uma
perda agravada no quarto trimestre. Salienta-se, em particular, a evolução mais
negativa do indicador de FBCF do INE em Outubro e Novembro (tvh de -3.2% e 3.7, respectivamente) e a manutenção de um fraco crescimento do crédito a
sociedades não financeiras no final de Novembro (subida anual de 1.4%). Quanto
a investimento em construção, os dados do índice de produção (tvh de -9.5% em
Outubro e Novembro, após -8.2% no terceiro trimestre) e das vendas de cimento (tvh
de -8% no quarto trimestre, após -4.7% no anterior) sugerem também uma
evolução desfavorável no final do ano, em consonância com o abrandamento do
crédito à habitação (variação anual de 2.6% no final de Novembro, face a 3.3% no
final de Setembro). A subida das vendas de veículos comerciais ligeiros terá sido
influenciada pelos factores de cariz fiscal acima apontados e terá também afectado a
evolução das importações (de bens de investimento, neste caso), que registaram
menores quebras em Outubro e Novembro do que no terceiro trimestre.
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3.3. Comércio Internacional
Resultados Globais preliminares
Jan-Nov 09 Jan-Nov 10 Var.hom. %
0909

Total

Set-Nov 09

Set-Nov 10

Var.hom. %

Saída (Fob)

29 251.5

33 593.0

14.8

8 747.9

9 871.2

12.8

Entrada (Cif)

47 085.0

51 613.4

9.6

14 156.1

14 811.2

4.6

Saldo

-17 833.5

-18 020.4

1.0

-5 408.3

-4 940.0

-8.7

62.1

65.1

61.8

66.6

Expedição

22 082.3

25 232.6

14.3

6 611.5

7 457.7

12.8

Chegada

36 861.3

38 819.4

5.3

10 936.2

11 281.0

3.2

Saldo

-14 779.0

-13 586.8

-8.1

-4 324.7

-3 823.3

-11.6

59.9

65.0

66.3

63.8

Exportação

7 169.2

8 360.3

16.6

2 136.4

2 413.5

13.0

Importação

10 223.7

12 794.0

25.1

3 220.0

3 530.2

9.6

Saldo

-3 054.5

-4 433.6

45.1

-1 083.6

-1 116.7

3.1

70.1

65.3

66.3

68.4

Taxa de Cobertura
União Europeia a 27

Taxa de Cobertura
Países Terceiros

Taxa de Cobertura
Dados em milhões de euros; Fonte: INE.

Os dados mais recentes do comércio internacional evidenciaram uma
diminuição do défice comercial de Setembro a Novembro de 2010, em termos
homólogos (quebra de 8.7%, para 4940 m.e.), traduzindo uma progressão mais
forte das exportações do que do valor importado (12.8% e 4.6%
respectivamente), que permitiu uma melhoria da taxa de cobertura para 66.6%. A
progressão das saídas foi semelhante nos mercados europeu e
extracomunitário, mas as entradas registaram um aumento bastante superior no
mercado extracomunitário (9.6%, face a 3.2% no mercado comunitário), o que levou
ao agravamento do saldo deficitário neste mercado (3.1%, para 1116.7 m.e.).
Em termos de grandes categorias económicas, salienta-se a subida das
entradas dos combustíveis e lubrificantes (15.8%) e de fornecimentos industriais
(14.1%). Do lado das saídas, são de realçar os aumentos nas categorias de
fornecimentos industriais (21.5%), de material de transporte e acessórios
(19.2%) e de produtos alimentares e bebidas (11.7%).
O saldo comercial com países terceiros, excluindo combustíveis e lubrificantes,
registou um excedente de 146.4 milhões de euros, com uma taxa de cobertura de
107.4%, o que compara com o défice de 1116.7 m.e. e uma taxa de cobertura de
68.4% nos resultados globais (incluindo esses produtos).
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Apesar da melhoria recente do saldo comercial global (dados de Setembro a
Novembro), os dados acumulados até Novembro mostram ainda um
agravamento do défice, em termos homólogos (1%, para 18020 m.e.), com as
importações a aumentarem mais do que as exportações em termos absolutos, apesar
de uma menor taxa de crescimento (9.6%, face a 14.8% nas exportações). A
comparação com os dados de Setembro a Novembro evidencia que a recente
diminuição do saldo comercial resultou do abrandamento das entradas (subida
de 4.6%, face a 9.6% de Janeiro a Novembro), que mais do que compensou a
perda de dinamismo das exportações (tvh de 12.8%, menos 2 p.p. do que no
período de Janeiro a Novembro).
3.4. Conjuntura na Indústria
Em Novembro, o índice de produção industrial recuperou uma variação
homóloga positiva, após dois meses em quebra (tvh de 0.8%, face a -2.2% em
Outubro e -2% em Setembro), tendo-se observado também uma recuperação em
variação mensal (subida de 0.7%, com ajustamento de sazonalidade). A retoma do
crescimento homólogo ocorreu nos dois principais ramos, com subidas de
0.5% na indústria transformadora (após uma tvh de -1.8% em Outubro) e de 3.2%
nas indústrias de electricidade, gás, vapor, água e ar frio (-3.4% em Outubro). Em
termos de variação média anual, manteve-se a trajectória de aceleração do índice
geral (tvm 12m de 1.3%, após 0.7% em Outubro).
Índice de Produção industrial
(Variação homóloga, %)
10,0

8,0
6,0

4,0
2,0
0,0

-2,0

INDÚSTRIA GERAL

-4,0

-6,0
-8,0

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

INDÚSTRIA
TRANSFORMADORA

-16,0
-18,0

-20,0
Nov-10

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

-22,0

Fonte: INE
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Numa análise por agrupamentos, os dados evidenciaram uma aceleração
homóloga da produção nas indústrias de bens de consumo (de uma tvh de 0.2%
para 3.3%) e de bens intermédios (de 0.5% para 1.9%), e uma atenuação das
perdas nas demais indústrias (para -9.4% nos bens de investimento e -0.2% na
energia). Em média anual, destaca-se a retoma do crescimento nas indústrias da
energia (tvm 12m de 0.6%, após -0.4% em Outubro) e o desagravamento significativo
das perdas no agrupamento dos bens de investimento (de -5% para -2.8%), que
passa a ser o único com uma variação negativa.

Índice de produção industrial
09: III

09: IV

10: I

10: II

10: III

Set-10

Out-10

TVH

TVM 12m

-7.2

-4.5

3.7

2.7

-0.1

-2.0

-2.2

0.8

1.3

Industrias Extractiva

-26.6

-11.8

-29.6

-0.3

1.8

-11.4

-7.6

-3.6

-9.9

Ind. Transformadora

-7.4

-4.1

5.9

3.2

0.1

-1.4

-1.8

0.5

2.0

Elect., Gás, Vapor, Água, Ar

-1.1

-5.3

-0.3

0.7

-1.5

-3.6

-3.4

3.2

-0.3

Águas, saneamento, outros

-0.1

6.1

4.0

4.1

8.2

6.3

1.0

1.9

4.7

Bens de Consumo

-1.5

-0.7

2.4

0.4

-1.7

-2.5

0.2

3.3

0.5

Bens Intermédios e outros*

-12.1

-3.2

3.7

6.7

2.4

2.3

0.5

1.9

3.5

Bens de Capital

-17.9

-18.7

0.7

-1.1

-1.2

-9.1

-10.1

-9.4

-2.8

0.8

-3.7

7.8

0.8

-1.6

-5.7

-7.6

-0.2

0.6

Índice Geral

Nov-10

Por ramos:

Por grandes agrupamentos:

Energia

Fonte: INE; dados com correcção de efeitos de calendário e sujeitos a revisão; 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 Novembro), de minerais não metálicos (-1.3%), do tabaco (3.6%), de produtos farmacêuticos (-5.6%), de veículos automóveis (-0.1%), de
bebidas (-5.9%) e de impressão (-5.2% em Outubro); a quebra ligeira nas indústrias
de vestuário (tvm 12m de -0.1%, após 0% nos dois meses anteriores, segundo dados
revistos);
(ii) o abrandamento da produção nas indústrias metalúrgicas de base (de uma tvm
12m de 16.3% em Outubro, para 15.6% em Novembro), de pasta e papel (de 4.4%
para 3.5%), de produtos petrolíferos (de 5.5% para 5%), de borracha e plásticos (de
12.4% para 10.6%), de produtos metálicos (de 1% para 0.8%) e de equipamento
eléctrico (de 0.8% para 0.6%).
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Quanto a comportamentos positivos, salienta-se:
(i) a aceleração da produção nas indústrias de bens alimentares (de uma tvm 12 m de
2.9% em Outubro, para 3% em Novembro), de mobiliário e colchões (de 5.2% para
7.6%), e de madeira e cortiça (de 1.1% para 2.3%); a retoma do crescimento da
produção nas indústrias de couro (tvm 12m de 1.4%, face a -0.6% em Outubro),
após vários anos em perda;
(ii) a manutenção de um andamento positivo nas indústrias têxteis (tvm 12m de 3.1%
em Novembro), de produtos químicos (19.3%), e de recolha e tratamento de resíduos
(tvm 12 m de 5.1% em Outubro).
Produção e Procura na Indústria Transformadora
Média Móvel de 3 meses - s.r.e.
20,00
10,00

PRODUÇÃO

0,00
-10,00
-20,00

PROCURA
EXTERNA

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

PROCURA
INTERNA

-60,00
-70,00

Dez-10

Out-10

Ago-10

Jun-10

Abr-10

Fev-10

Dez-09

Out-09

Ago-09

Jun-09

Abr-09

Fev-09

Dez-08

Out-08

Ago-08

Jun-08

Abr-08

Fev-08

Dez-07

Out-07

Ago-07

Jun-07

Abr-07

Fev-07

Dez-06

-80,00

Fonte: INE

Os dados mais recentes, do inquérito à indústria transformadora de Dezembro,
evidenciaram uma melhoria das apreciações da produção corrente, o que
sugere uma consolidação da retoma de actividade observada em Novembro. As
avaliações da procura registaram uma descida, sobretudo na componente
doméstica, mas situaram-se perto dos níveis de Outubro. No caso dos stocks de
produtos acabados, as indicações foram de estabilização do nível de existências.
De acordo com a desagregação dos dados por tipos de bens produzidos, a melhoria
das avaliações da produção corrente teve origem nas indústrias de bens de
consumo e de bens intermédios, que contrariaram o recuo verificado nos bens
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de investimento. Na procura, as opiniões melhoraram ao nível das indústrias de
bens de consumo e deterioraram-se no resto da indústria, tanto na componente
interna como na externa. As respostas foram também variadas no caso dos stocks,
com indicações de descida nos bens de investimento e de consumo, e de aumento
nos bens intermédios.
O índice de volume de negócios da indústria apresentou uma aceleração
homóloga em Novembro (tvh nominal de 11.5%, mais 6.4 p.p. que em Outubro),
após dois meses de abrandamento. A recuperação do ritmo de crescimento,
que beneficiou da aceleração dos preços à saída de fábrica, foi mais intensa no
mercado nacional (tvh de 10%, após 2.7% em Outubro), mas o mercado externo
permaneceu o mais dinâmico (tvh de 14.2%, mais 4.4 p.p. que no mês precedente).
Em termos de variação média anual, continuou a registar-se uma aceleração do
índice geral de volume de negócios (de uma tvm 12m de 8.2% para 9.9%, repartida
entre 6.5% no mercado nacional e 16.6% no externo).
No que se refere a indicadores avançados, a informação disponível, do inquérito à
indústria transformadora de Dezembro, sugere uma progressão moderada da
produção nos próximos meses. As avaliações da produção prevista a três meses
permaneceram negativas, mas corrigiram significativamente em alta após um recuo
anormalmente elevado em Novembro, que foi provavelmente influenciado pela fase
mais aguda da crise de crédito soberano na zona do euro na altura da recolha dos
dados (note-se que yields das obrigação do Tesouro português atingiram máximos de
14 anos já perto do final de Novembro, corrigindo depois em baixa com o anúncio do
programa de auxílio à Irlanda). As apreciações dos empresários apontaram ainda
para uma aceleração significativa dos preços de venda, que estará relacionada
não só com o aumento da taxa normal de IVA no início do próximo ano, mas também
com a recente subida dos preços das matérias-primas, entre outros factores.
No que se refere ao índice de emprego industrial, os dados de Novembro
voltaram a indicar uma redução do ritmo de quebra, tanto em termos
homólogos (tvh de -0.8%, após -0.9% em Outubro) como em média anual (tvm
12m de -2.9%, face a -3.3% em Outubro). O comportamento do índice de horas
trabalhadas em média anual foi muito semelhante ao do índice de emprego,
sugerindo uma estabilização da ocupação laboral na indústria.
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3.5. Emprego e Desemprego

Taxa de Desemprego

Mai 10

Jun 10

Jul 10

Ago 10

Set10

Out 10

Nov 10

11.1

11.1

11.1

11.1

11.0

10.9

11.1

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

De acordo com estimativas do Eurostat, a taxa de desemprego portuguesa
aumentou 0.2 p.p. em Novembro, para 11.1%, retomando, assim o nível mais
observado ao longo de 2010.
De acordo com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, no final de
Dezembro estavam registados nos Centros de Emprego cerca de 542 mil
desempregados (com cerca de 632 mil pedidos de emprego), o que representa um
decréscimo de 0.9% face ao mês anterior. Em termos homólogos, observou-se
um aumento de 3.3% no número de desempregados registados (4.4% em
Novembro): 5.2% nas mulheres (53.7% do total) e 1.1% nos homens; 4.6% nos
adultos e 5.6% nos jovens com menos de 25 anos (11.8% do total); 24.8% no
desemprego de longa duração (41.8% do total) e -8.1% no desemprego com menos
de um ano; 5.3% nos que procuram o primeiro emprego (7.6% do total) e 3.1% nos
que procuram novo emprego; 2.5% na Região Norte (43.2% do total), -0.5% no
Centro (13.6% do total), 3.9% em Lisboa e Vale do Tejo (29.6% do total), 5.3% no
Alentejo (4.2% do total) e 10.5% no Algarve (5.2% do total); 2.5% no sector primário
(3.7% do total), -2.2% no secundário (36.3% do total) e 6.6% no terciário (59.6% do
total). O número de ofertas não satisfeitas era, no final de Dezembro, de cerca
de 13 mil, traduzindo uma descida homóloga de 27.9%.
3.6. Preços
10:II

10:III

10:IV

Ago 10

Set 10

Out 10

IPC Total

1.0

2.0

2.3

1.9

1.9

2.3

Nov 10 Dez 10 Tvm 12 m
2.3

2.5

IPC bens

1.2

2.5

3.2

2.5

2.6

3.2

3.0

3.4

1.4
1.7

IPC serviços
0.7
1.2
1.1
1.2
1.2
1.1
1.2
Fonte: INE (IPC total) e Banco de Portugal (IPC bens e IPC serviços).
Taxas de variação percentual face ao período homólogo do ano anterior, salvo outra indicação.

1.1

1.0

Em Dezembro de 2010, o índice de preços no consumidor (IPC) registou uma
variação homóloga de 2.5%, mais 0.2 p.p. que em Novembro. A taxa de
inflação média anual em 2010 foi de 1.4%, que compara com uma descida de
0.8% em 2009.
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Em termos de contributos para a variação média anual de 2010, destaca-se a
classe dos transportes (0.73 p.p., após -0.82 p.p. em 2009), e a de habitação,
água, electricidade, gás e outros combustíveis (0.48 p.p., face a 0.22 em
2009), considerando a classificação do consumo individual por objectivo. Merece
igualmente referência a contribuição menos negativa da classe de produtos
alimentares e bebidas não alcoólicas (-0.03 p.p., face a -0.65 p.p. em 2009) e,
em sentido contrário, a descida da contribuição da classe dos restaurantes e
hotéis (0.13 p.p., após 0.26 p.p. em 2009).
O indicador de inflação subjacente, que exclui as rubricas de alimentação e
energia, registou valores inferiores à inflação medida pelo índice geral no
mês de Dezembro, tanto em variação homóloga (0.9%, menos 0.2 p.p. que em
Novembro) como em média anual (0.3%, menos 0.1 p.p. que em 2009).
Evolução do IHPC (tvh em %)
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

Fonte: Banco de Portugal

Portugal

Dez-10

Set-10

Jun-10

Mar-10

Dez-09

Set-09

Jun-09

Mar-09

Dez-08

Set-08

Jun-08

Mar-08

Dez-07

Set-07

Jun-07

Mar-07

Dez-06

0,0

Área Euro

Em Dezembro, a taxa de inflação medida pelo índice harmonizado de preços
no consumidor (IHPC) situou-se acima da registada na zona do euro (2.4% e
2.2%, respectivamente), pelo sexto mês consecutivo.
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3.7. Conjuntura de Pagamentos com o Exterior

Balança Corrente
Mercadorias

2007

2008

2009

Nov-09

Nov-10

Var.%

-17 074

-21 699

-17 262

-15 970

-14 921

-6.6%

-19 206

-22 985

-17 496

-15 925

-16 111

1.2%

Serviços

6 533

6 602

5 983

5 445

6 178

13.5%

Rendimentos

-7 004

-7 781

-7 883

-7 293

-7 041

-3.5%

Transferências Correntes

2 603

2 464

2 135

1 803

2 052

13.8%

Balança de Capital

2 097

2 650

1 393

1 293

1 094

-15.4%

Balança Financeira

14 424

19 120

15 423

14 286

14 377

0.6%

-1 775

1 313

1 136

1 118

7 705

589.2%

-4 013

-1 872

-931

-754

5 820

s.s.

Investimento Directo
De Portugal no exterior

2 238

3 185

2 067

1 872

1 885

0.7%

10 043

14 662

13 261

10 385

-11 855

s.s.

Activos

-7 988

-12 178

-16 451

-17 426

-3 159

-81.9%

Passivos

18 031

26 840

29 712

27 811

-8 696

s.s.

Outro Investimento

5 271

2 974

827

2 537

19 437

666.1%

Activos

-11 647

11 916

172

5 714

-9 338

s.s.

Passivos

16 918

-8 942

655

-3 177

28 775

s.s.

Derivados Financeiros

173

251

120

121

173

43.0%

Activos de Reserva

713

-79

80

125

-1 083

s.s.

554

-70

445

391

-549

s.s.

Do exterior em Portugal
Investimento de Carteira

Erros e Omissões

Dados provisórios expressos em milhões de euros (m.e.); s.s. – sem significado.
Fonte: Banco de Portugal.
Notas prévias: a análise evolutiva das várias rubricas da Balança de Pagamentos deve ser feita com especial cautela,
atendendo ao carácter provisório dos dados e à disparidade de valores da componente “erros e omissões” nos períodos
em confronto, esperando-se a sua redução e redistribuição pelas outras componentes da Balança de Pagamento.

De acordo com dados provisórios do Banco de Portugal, o défice da Balança
Corrente reduziu-se 6.6%, em termos homólogos, no período de Janeiro a
Novembro de 2010, situando-se em 14921 m.e.. A subida do saldo corrente
resultou da melhoria das principais componentes, com excepção da balança de
mercadorias, que registou um agravamento de 186 m.e. no saldo deficitário. O maior
contributo para a melhoria da Balança Corrente veio do acréscimo de 733 no
excedente da balança de serviços, seguindo-se a redução do défice da balança de
rendimentos (em 252 m.e.) e o aumento do saldo positivo das transferências
correntes (249 m.e.).
Na Balança de Capital, pelo contrário, o saldo positivo reduziu-se 15.4% em
comparação homóloga (para 1094 m.e.), traduzindo a evolução do saldo líquido dos
fundos comunitários, que integram maioritariamente esta rubrica. Ainda assim, o
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défice conjunto das balanças corrente de capital reduziu-se 5.8%, em termos
homólogos, até Novembro.
A diminuição das necessidades de financiamento da economia voltou a não
ficar reflectida na Balança Financeira (cujo saldo positivo aumentou 0.6%, ao invés
de se reduzir), mas na rubrica de erros e omissões, sendo expectável uma
redistribuição desta rubrica em posteriores revisões dos dados. Analisando apenas a
evolução das maiores rubricas da Balança Financeira, menos passíveis de serem
afectadas pela correcção dos dados, continuou a verificar-se o forte acréscimo do
saldo de “outro investimento”, com origem nos passivos das autoridades
monetárias, o que reflecte o crédito obtido pela banca nacional por via do BCE
devido à dificuldade de financiamento nos mercados internacionais. Esta
movimento mais do que compensou a quebra pronunciada 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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