
   
 

 
Análise Económica e de Mercados 

1 

ANÁLISE ECONÓMICA E 

DE MERCADOS 
janeiro de 2020 

 

 

Índice 

 

Resumo ................................................................................ 2 

EUA: PIB acelerou em 2018 para uns robustos 2.9%, devendo 

ter abrandado em 2019, antecipando-se uma nova 

desaceleração este ano, mas crescendo ainda acima do 

potencial ............................................................................... 3 

Zona Euro: Economia deverá ter registado um crescimento 

entre 0.2% e 0.4% no 4.º trimestre, acelerando, assim, 

ligeiramente (+0.2% no 3.º trimestre), mas devendo ter 

abrandado em 2019, de 1.9% para 1.2% ............................ 12 

Portugal: Economia deverá ter registado um crescimento 

anual de 2.0% em 2019, devendo desacelerar em 2020 para 

1.8%, um valor ligeiramente abaixo do previsto pelo Governo 

(+1.9%) ............................................................................... 22 

Reino Unido: PIB regressou ao crescimento no 3.º trimestre, 

mas terá estagnado no 4.º trimestre, sendo que, em termos 

anuais, terá mantido em 2019 o ritmo de 2018 (+1.3%) ...... 34 

Japão: Economia acelerou em 2017, tendo depois abrandado 

em 2018, devendo ter voltado a acelerar ligeiramente em 

2019, mas deverá abrandar em 2020 ................................. 41 

Brasil: Economia saiu da recessão no início de 2017, tendo 

mantido o ritmo em 2018, devendo ter desacelerado em 2019, 

crescendo a um ritmo ainda mais fraco, mas deverá acelerar 

em 2020.............................................................................. 51 

Rússia: PIB registou em 2018 a 3.ª subida anual consecutiva, 

embora deva ter abrandado em 2019 ................................. 63 

Índia: PIB deverá ter acelerado ligeiramente no 4.º trimestre, 

para um crescimento entre 4.9% e 5.1% (+4.5% no 3.º 

trimestre), estimando-se uma desaceleração em 2019, de 

7.4% para 5.1% .................................................................. 72 

China: PIB cresceu 6.0% em termos homólogos no 4.º 

trimestre, mantendo o menor ritmo da série trimestral iniciada 

em 1992. O crescimento anual de 2019 (+6.1%) foi inferior ao 
do ano anterior (+6.8%), sendo o mais baixo desde 1990, que 

deverá ser batido este ano (+5.9%) .................................... 78 

Angola: Depois da contração de 1.2% em 2018, a economia 

terá voltado a contrair 0.9% em 2019, dando continuidade à 

recessão que se arrasta desde 2016. PIB deverá regressar ao 

crescimento este ano, prevendo-se um crescimento de 1.6%, 

seguido de uma aceleração em 2021 (para +2.8%)............ 86 

Cabo Verde: Turismo continuará a impulsionar a economia, 

que apresenta perspetivas favoráveis para 2020, 

consolidando o bom desempenho de 2018 e de 2019. A 

aposta na diáspora está a ser reforçada através de legislação 

que prevê vários incentivos (v.g. isenções fiscais) ao 

investimento dos emigrantes .............................................. 99 

Mercados Financeiros: evolução positiva do sentimento de 

mercado em 2019, depois do comportamento negativo de 

2018, tendo sido suportado, essencialmente, pela rápida 

resposta dos principais bancos centrais ao abrandamento 

global, pelos desenvolvimentos favoráveis ao nível da guerra 

comercial a partir do 2.º semestre após agravamento no 1.º 

semestre, pela maioria absoluta conquistada pelo Partido 

Conservador nas eleições legislativas britânicas (que 
provocou uma diminuição da incerteza em torno do Brexit), 

pelos sinais de que o abrandamento internacional irá ser 

combatido não só com a política monetária, mas também com 

a política orçamental, pelo tranquilo início de mandato de 

Christine Lagarde no cargo de Presidente do BCE. Observou-

se um comportamento positivo nos principais índices de ações 

durante o ano, num contexto de descida das yields, no longo 

prazo, na Alemanha e nos EUA. Os spreads de longo prazo 

da dívida pública dos países periféricos face ao bund 
observaram descidas, tendo-se registado um comportamento 

também maioritariamente favorável dos spreads de crédito da 

dívida privada. As commodities registaram ganhos, 

destacando-se a valorização da energia. ......................... 110 

 

https://www.bancomontepio.pt/nova-marca


bancomontepio.pt 
 

GEEF – Research // janeiro de 2020 RESUMO 

 

 
Análise Económica e de Mercados 

2 

Resumo 

O ano de 2019 foi marcado por uma evolução positiva do 

sentimento de mercado, após uma evolução negativa no final de 

2018: 

i) os índices acionistas tiveram uma evolução muito positiva, sendo 

suportados pela grande maioria dos mercados. O índice MSCI 

mundial subiu 24.1%, fechando o ano marginalmente abaixo (-0.3%) 

do até então máximo histórico atingido em 27/12/2019; 

ii) movimentos maioritariamente de estreitamento nos spreads de 

crédito corporate nos CDS e estreitamentos dos spreads da 

dívida soberana (a 10 anos) nos cinco países periféricos da 

Zona Euro;  

iii) as yields da dívida pública desceram no longo prazo, tanto na 

Alemanha, como nos EUA, tendo, no curto prazo, subido 

ligeiramente na Alemanha e descido nos EUA;  

iv) os índices gerais de commodities registaram ganhos, com o 

índice compósito CRB Index a subir 9.4% e o GSCI S&P 16.5%, 

suportado por todas as commodities e, sobretudo, pela energia que 

avançou 24.2%.  

A suportar o sentimento de mercado estiveram:  

i. a rápida resposta dos principais bancos centrais ao 

abrandamento global, com os bancos centrais de todos os 

BRIC a terem uma politica mais expansionista, o banco central 

do Japão a manter a sua política extremamente expansionista, 

o Banco de Inglaterra a adiar subidas de taxas, a Fed a inverter 

a política, cortando taxas três vezes e o BCE a retomar o 

programa de compra de dívida.  

ii. os desenvolvimentos favoráveis ao nível da guerra 

comercial a partir do 2.º semestre, após agravamento no 1.º 

semestre. Após vários aumentos nas tarifas bilaterais entre 

EUA e a China, a China anunciou que iria reduzir as tarifas à 

importação de um vasto leque de produtos americanos e de 

confirmar que altos responsáveis chineses iriam estar em 

contacto próximo com os responsáveis dos EUA tendo em vista 

o bom desfecho das negociações comerciais entre os dois 

países, foi anunciado que uma delegação chinesa se deslocaria 

aos EUA no dia 15 de janeiro, para assinar a “Fase um” do 

acordo comercial entre os dois países, o que se veio a 

confirmar; 

iii. a maioria absoluta conquistada pelo Partido Conservador 

nas eleições legislativas britânicas, que permitiu a Boris 

Johnson ver aprovada a legislação necessária para ratificar o 

acordo do Brexit, assinado em outubro, em Bruxelas com os 

líderes da União Europeia (UE) e que poderá possibilitar a 

concretização da saída até 31 de janeiro de 2020; 

iv. os sinais de que o abrandamento internacional irá ser 

combatido não só com a política monetária, mas também 

com a política orçamental, em particular na Alemanha e na 

China; 

v. o tranquilo início de mandato de Christine Lagarde no 

cargo de Presidente do BCE, depois de ter substituído Mario 

Draghi. Na 1.ª reunião como Presidente da instituição, Lagarde 

reiterou que o BCE dará continuidade à política monetária 

acomodatícia preconizada por Draghi e anunciou uma 

restruturação da instituição através de uma revisão da 

estratégia do BCE (com início em janeiro de 2020 e conclusão 

até ao final do ano); 

A penalizar o sentimento do mercado estiveram: 

i. os receios de que as tensões comerciais (substancialmente 

esbatidas com o princípio de acordo entre os EUA e a China, 

formalizado já em 15 de janeiro de 2020) e geopolíticas 

coloquem a economia mundial em recessão; 

ii. os dados de atividade divulgados ao longo de 2019, que 

saíram aquém do perspetivado no início desse ano e que 

levaram a sucessivas revisões em baixa, do crescimento 

económico mundial previstos pelas principais  

organizações internacionais (em janeiro de 2019 o FMI 

previa um crescimento do PIB mundial de +3.5% em 2019, mas 

foi cortando essa estimativa sucessivamente para +3.3% em 

abril, +3.2% em julho, +3.0% em outubro e, finalmente, embora 

já não influenciando diretamente o comportamento dos 

mercados em 2019, para  +2.9% em janeiro de 2020). 

iii. a incerteza quanto ao processo de impeachment a Trump, 

aberto formalmente em 24 de setembro, espoletado por 

suspeitas de pressão sobre o Presidente da Ucrânia, Volodimir 

Zelenskii, para seu benefício e já em fase de análise/decisão 

no Senado; 

iv. a tensão na Síria e os seus efeitos nos equilíbrios 

geopolíticos internacionais, particularmente nas relações 

entre os EUA e a Rússia; 

v. algum arrefecimento do clima favorável nas relações entre 

os EUA e a Coreia do Norte, que era vivido após a realização 

de duas cimeiras (12/06/2018 e 27/02/2019) e que tinha sido 

reforçado com um 3.º encontro na fronteira entre as duas 

Coreias à margem da última cimeira do G20, devido à 

persistência, por parte da Coreia do Norte, na realização de 

testes de mísseis nucleares; 

vi. a tensão entre os EUA e o Irão, que aumentou após o ataque 

às refinarias na Arábia Saudita (posteriormente, já em 2020, 

agravado após à morte, por instrução da Administração dos 

EUA, de um General iraniano);  

vii. a manutenção da incerteza relativamente à situação da 

Catalunha, pese embora, na sequência das eleições de 10 de 

novembro, tenha sido investido [07/01/2020] um Governo de 

coligação entre o PSOE e o Unidos Podemos, que anunciou o 

diálogo como a via preferencial para a resolução do conflito; 

viii. a tensão entre a Rússia e o Ocidente, nomeadamente no 

quadro de novas sanções comerciais e não obstante Donald 

Trump e Vladimir Putin se terem encontrado pela 1.ª vez numa 

cimeira bilateral, em Helsínquia, em 16/07/2019. 
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https://www.bancomontepio.pt/nova-marca


bancomontepio.pt 
 

GEEF – Research // janeiro de 2020 EUA 

 

 
Análise Económica e de Mercados 

3 

 

EUA: PIB acelerou em 2018 para uns robustos 2.9%, devendo ter abrandado em 2019, 

antecipando-se uma nova desaceleração este ano, mas crescendo ainda acima do potencial 
 

Tabela – Principais Indicadores Macroeconómicos    

  

ATIVIDADE: PIB acelerou ligeiramente no 3.º trimestre, para um ritmo de crescimento anualizado de 2.1%, aproximando-se dos 3.1% do 

1.º trimestre, que representou o melhor arranque de ano desde 2015, devendo ter mantido o ritmo no 4.º trimestre  

Estimativa final do PIB para o 3.º trimestre confirmou a subida 

trimestral anualizada de 2.1% (+1.9% na 1.ª estimativa), em linha 

com as nossas expectativas e as do mercado (consenso: +2.1%). 

Tratou-se de uma ligeira aceleração face ao 2.º trimestre (+2.0%). 

No 1.º trimestre (+3.1%), tinha-se registado o melhor arranque de 

ano desde 2015, quando o PIB subiu 3.2% 

De acordo com a estimativa final do PIB para o 3.º trimestre, registou-

se uma subida trimestral anualizada de 2.1%, confirmando a 2.ª 

estimativa (+1.9% na 1.ª estimativa), ficando em linha com as nossas 

expectativas e as do mercado. Tratou-se de uma ligeira aceleração 

face ao 2.º trimestre (+2.0%). No 1.º trimestre (+3.1%), tinha-se 

registado o melhor arranque de ano desde 2015, quando o PIB subiu 

3.2%.  

A confirmação do crescimento do PIB no 3.º trimestre refletiu o facto 

de a revisão em alta dos contributos positivos do consumo privado 

(+0.15 p.p.), do investimento privado em capital fixo (+0.04 p.p.) e 

dos gastos públicos (+0.02 p.p.) terem compensado a revisão em 

baixa dos contributos das exportações líquidas (-0.03 p.p.) e do 

investimento em existências (-0.20 p.p.). 

A subida do PIB no 3.º trimestre refletiu os contributos positivos do 

consumo privado (+2.12 p.p. vs +3.03 p.p. no 2.º trimestre) e dos 

gastos públicos (+0.30 p.p. vs +0.82 p.p. no trimestre anterior) que 

mais do que compensaram os contributos negativos do investimento 

em existências (-0.03 p.p. vs -0.91 p.p. no 2.º trimestre), do 

investimento privado em capital fixo (-0.14 p.p. vs -0.25 p.p. no 2.º 

trimestre) e das exportações líquidas (-0.14 p.p. vs -0.68 p.p. no 

trimestre anterior).  

O crescimento médio dos últimos quatro trimestres caiu de 2.3% para 

2.1%, um mínimo desde o 4.º trimestre de 2016, penalizado pela 

incerteza da política comercial conduzida pelo Presidente Trump.  

O crescimento do 4.º trimestre de 2015 (+0.1%) é o mais baixo desde 

o 1.º trimestre de 2014 (-1.1%), enquanto o crescimento do 2.º 

trimestre de 2014 (+5.5%) é o maior do atual ciclo de expansão, 

iniciado no 3.º trimestre de 2009, e é o maior desde o 3.º trimestre de 

2003 (+7.0%). O crescimento no 2.º trimestre de 2018 e do 4.º 

trimestre de 2017 (+3.5%) foi o mais elevado desde os 5.0% 

observados no 3.º trimestre de 2014, tendo o crescimento, ao 

desacelerar no 2.º trimestre de 3.1% para 2.0%, regressado a valores 

abaixo dos crescimentos medianos observados desde 1965 (+3.0%) 

e também abaixo do crescimento mediano desde o fim da Grande 

Recessão de 2008/09 (+2.3%) e do crescimento médio (+2.3%) pós 

Grande Recessão, tendo permanecido nessa situação no 3.º 

trimestre, embora estando em linha com o crescimento potencial 

estimado pela Fed (cerca de +1.9%).  

Nos últimos 41 trimestres (ou seja, desde o 3.º trimestre de 2009), a 

economia apenas caiu por duas vezes: no 1.º trimestre de 2011 (-

1.0%) e no 1.º trimestre de 2014 (-1.1%). Atente-se que as descidas 

foram, invariavelmente, no 1.º trimestre do ano, o que corrobora a 

tese de insuficiência do ajustamento sazonal da série do PIB 

americano nos últimos 24 anos, mesmo após as correções efetuadas 

em julho de 2015, julho de 2016, julho de 2017, julho de 2018 e julho 

de 2019 (embora agora a série dos últimos 50 anos pareça já não 

padecer de sazonalidade residual). 

PIB ficou, no 3.º trimestre, 21.3% acima do máximo histórico 

anterior à Grande Recessão (registado no 4.º trimestre de 2007), 

sendo que a Zona Euro está apenas 8.6% acima dos máximos 

atingidos no 1.º trimestre de 2008 

No 3.º trimestre de 2019, a economia ficou 21.3% acima do máximo 

histórico anterior à Grande Recessão (registado no 4.º trimestre de 

2007), melhor que o que se verifica na Zona Euro (+8.6% acima), no 

Japão (+6.8%) e no Reino Unido (+13.2%). O imobiliário deverá 

prosseguir a recuperação e o setor privado, de um modo geral, 

continuará impulsionado pela política expansionista da Fed, já que, 

apesar de a autoridade monetária ter terminado o programa de 

compra de dívida em outubro de 2014 e de, em 16/12/2015, ter 

realizado a 1.ª subida de taxas desde 2006, em 14/12/2016, a 2.ª, em 

15/03/2017, a 3.ª, em 14/06/2017, a 4.ª, em 13/12/2017, a 5.ª, em 

21/03/2018, a 6.ª subida, em 13/06/2018, a 7.ª subida, em 

4ºT18 1ºT19 2ºT19 3ºT19 4ºT19 4ºT18 1ºT19 2ºT19 3ºT19 4ºT19 2018 2019 2020 2021

PIB % 1.1 3.1 2.0 2.1 2.1 2.5 2.7 2.3 2.1 2.3 2.9 2.3 2.0 1.9

 Consumo Privado % 1.4 1.1 4.6 3.1 2.1 2.6 2.5 2.6 2.6 2.7 3.0 - - -

 Gastos Públicos % -0.4 2.9 4.8 1.7 - 1.5 1.8 2.3 2.2 - 1.7 - - -

 Investimento Privado % 3.0 6.2 -6.3 -1.0 - 5.1 5.1 3.9 0.4 - 5.1 - - -

    Residencial % -4.6 -1.1 -2.9 4.6 - -4.4 -3.4 -3.2 -1.1 - -1.5 - - -

    Estruturas % -9.0 4.0 -11.1 -9.9 - 2.6 0.7 -4.8 -6.7 - 4.1 - - -

    Equipamentos % 7.4 -0.1 0.8 -3.8 - 5.0 3.3 2.7 1.0 - 6.8 - - -

 Exportações % 1.5 4.2 -5.7 0.9 - 0.4 1.2 -1.7 0.2 - 3.0 - - -

 Importações % 3.5 -1.5 0.0 1.8 - 3.2 2.6 2.6 0.9 - 4.4 - - -

Inflação % - - - - - 2.2 1.6 1.8 1.8 2.0 2.5 1.8 2.1 2.1

Taxa Juro (Fed Funds) % 2.50 2.50 2.50 2.00 1.75 - - - - - 2.50 1.75 1.75 2.00

Taxa de Desemprego % 3.8 3.9 3.6 3.6 3.5 - - - - - 3.9 3.7 3.6 3.7

N o ta : A taxa de juro e a taxa de desemprego não correspondem a variações, mas aos níveis da variável, respetivamente, no final do período e em média durante o período.

Un.
Var. Trimestral Anualizada Variação Homóloga Variação Anual
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26/09/2018, a 8.ª subida e a 9.ª subida, em 19/12/2018, mesmo com 

essas subidas, as taxas estavam ainda num valor inferior à taxa de 

juro natural da economia, sendo que, em 2019, os responsáveis da 

Fed efetuaram três descidas de taxas, nas reuniões de 31 de julho, 

de 18 de setembro e 30 de outubro, tendo posteriormente mantido as 

taxas na reunião de 11 de dezembro.   

PIB deverá ter crescido no 4.º trimestre entre 1.9% e 2.3%, a um 

ritmo similar ao do 3.º trimestre, mas com o crescimento 

condicionado pela fraca expansão da economia mundial  

Para o 4.º trimestre de 2019, estimamos que o PIB possa ter crescido 

a um ritmo entre 1.9% e 2.3%, ou seja, a um ritmo similar ao 

observado no 3.º trimestre (+2.1%), mas inferior ao crescimento 

médio de 2018, condicionado pelos sinais de arrefecimento da 

economia mundial. Ainda assim, deverá ser um crescimento em linha 

com o potencial (estimado pela Fed em +1.9%). As componentes que 

suportaram o crescimento no 3.º trimestre (gastos públicos e 

consumo privado) deverão abrandar, o contributo do investimento 

em existências deverá ter ficado um pouco mais negativo, mas os 

contributos das exportações líquidas e do investimento em capital 

fixo deverão ter acelerado. No 4.º trimestre e nos trimestres 

seguintes, a atividade deverá beneficiar: i) de uma continuação do 

crescimento do emprego; ii) da continuação do crescimento 

económico global; iii) da melhoria das condições financeiras desde o 

início de 2019, após o choque adverso no final de 2018; iv) dos ainda 

baixos níveis dos preços das commodities, apesar da subida de 2019; 

v) dos baixos níveis de taxas de juro. A condicionar a atividade 

estarão os receios relativamente a diversas vertentes da política da 

Administração Trump, nomeadamente: i) as tensões comerciais com 

a China, que têm provocado receios de um abrandamento adicional 

da economia chinesa, com impactos em muitas outras economias (se 

bem que a assinatura, em 15/01/2020, da “Fase um” do acordo 

comercial entre os EUA e a China tenha vindo reduzir parte das 

restrições comerciais); ii) as tensões entre Republicanos e 

Democratas relativamente à política transfronteiriça e à política 

económica. Externamente, permanecem diversos focos de incerteza: 

i) os desenvolvimentos relativamente ao Brexit, bem como ii) o 

elevado risco geopolítico no Leste da Europa, no Médio Oriente, no 

Extremo Oriente (sobretudo resultante das relações EUA/Coreia do 

Norte, mitigado com a realização das cimeiras de 12 de junho de 2018 

e de 27 de fevereiro de 2019 entre os respetivos líderes, bem como o 

encontro em 30 de junho, na zona desmilitarizada entre as duas 

coreias, nas relações EUA/Rússia (que também tiveram algum 

desanuviamento após o encontro Putin/Trump, em Helsínquia) e 

EUA/Turquia, a que se juntou agora iii) o crescimento da tensão com 

o Irão, acusado, pelos EUA, do ataque às refinarias na Arábia 

Saudita, agora exacerbada com o assassinato de um General 

iraniano por instrução direta da Administração dos EUA e com os 

ataques seletivos do Irão a alvos militares dos EUA, no Iraque.   

Depois de ter acelerado nos dois anos anteriores, a economia 

abrandou em 2016, mas acelerou em 2017 e 2018, devendo 

abrandar novamente em 2019 

Em termos anuais, depois de a economia ter crescido 2.9% em 2015, 

abrandou para 1.6% em 2016, o mais baixo crescimento do atual 

período de expansões anuais (a par de 2011), iniciado em 2010, 

tendo acelerado em 2017 para 2.4% e em 2018 para 2.9%, 

observando o maior crescimento desde 2006 (partilhado com 2015), 

devendo ter abrandado no ano de 2019 para 2.3%, devendo crescer 

2.0% em 2020 e 1.9% em 2021. O crescimento médio anual no 

período 2015/18 situou-se em 2.5%, um valor acima do observado 

nos quatro anos anteriores (+2.0% no período 2011/14).  

Não obstante antecipar-se um crescimento dos EUA bem acima dos 

que se prevê para o Reino Unido, Japão ou Zona Euro, subsistem 

diversos riscos resultantes da recente instabilidade nos mercados 

financeiros, dos efeitos do shutdown da Administração Pública nos 

EUA devido aos diferendos entre Trump e o Congresso, e do 

enquadramento internacional menos favorável do que o admitido, 

nomeadamente, devido ao elevado risco geopolítico no Leste da 

Europa, no Médio Oriente (agora também a tensão entre a Turquia e 

a Síria, no Curdistão sírio) e no Extremo Oriente. Acrescem os efeitos 

sobre o crescimento mundial da guerra comercial desencadeada por 

Donald Trump, de que o anúncio de aplicação de tarifas norte-

americanas às importações de aço e de alumínio foram o 1.º passo, 

mas que tem vindo a alargar a outras frentes, embora seja de louvar 

que, no dia 11 de outubro, os EUA e a China tenham chegado a um 

acordo parcial, não escrito, que acabou por ser assinado, em 

15/01/2020, no que é conhecido como a “Fase um” do acordo 

comercial entre os EUA e a China. Note-se que o setor industrial tem 

vindo a ser prejudicado pelo fraco crescimento económico mundial, 

pelo elevado valor do dólar (condicionante das exportações) e pelos 

ainda baixos preços da energia (que condicionaram a indústria 

extrativa do petróleo, cujos preços caíram significativamente entre 

junho de 2014 e fevereiro de 2016, período em que o WTI passou de 

um valor médio mensal de 105 USD/barril para 30 USD/barril). O 

consumo privado tem sido suportado pelo crescimento saudável do 

mercado laboral e pelas perspetivas das empresas apoiadas pela 

manutenção, em baixa, dos preços mundiais de petróleo (o valor de 

fecho de 2018 foi inferior ao de 2017, mas a média anual superior), 

que liberta rendimento dos consumidores para gastarem noutros bens 

e serviços. A descida do investimento empresarial em equipamentos 

entre o final de 2015 e o 3.º trimestre de 2016 refletiu a incerteza 

quanto às perspetivas económicas globais, sendo também 

penalizado pela queda do investimento na indústria do petróleo. 
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Importantes desafios de longo prazo 

A longo prazo e apesar da expansão, os EUA enfrentam uma 

confluência de forças que podem pesar negativamente sobre as 

perspetivas de ganhos contínuos em termos de bem-estar 

económico. Uma parte crescente da força de trabalho dos EUA está 

a caminhar para a idade da reforma, as infraestruturas básicas estão 

envelhecidas (e daí a preocupação do Presidente Trump com a 

reabilitação das mesmas), os ganhos de produtividade são escassos 

e o mercado de trabalho e as empresas parecem menos hábeis em 

realocar o capital físico e humano. Estes crescentes ventos contrários 

são ainda exacerbados pela tendência secular perniciosa na 

distribuição do rendimento: a participação do fator trabalho no 

rendimento é, atualmente (estimativas nossas para 2018), de cerca 

de 43%, cerca de 4 p.p. menor do que era no ano 2000 (em 2011 e 

2013 caiu, mesmo, para um mínimo de 42%), a classe média 

encolheu para mínimos nos últimos 30 anos, a distribuição do 

rendimento e da riqueza é cada vez mais polarizada e a pobreza 

aumentou. Não sendo controladas, estas forças vão continuar a 

diminuir o crescimento potencial e o crescimento efetivo, a reduzir o 

crescimento nos padrões de vida e a agravar a pobreza. 

A concretização do Brexit significa que os EUA não contarão com a 

sua "relação especial" com o Reino Unido para influenciar os outros 

membros da União Europeia (UE) e passará a ter menos influência 

sobre a região. O Brexit também impactará na Parceria 

Transatlântica de Comércio e Investimento, que iria regular as 

relações comerciais entre a UE e os EUA e cuja proposta de 

negociações já estavam avançadas na anterior Administração, mas 

que não eram do agrado de Donald Trump. A atenção dos dirigentes 

europeus irá privilegiar a unidade na região, não se abrindo a um 

maior comércio com os EUA. 

A Administração Trump também representa um foco de incerteza 

sobre as perspetivas económicas para o país (e para o mundo, em 

geral), conhecidas que são as suas ideias políticas (a guerra 

comercial desencadeada por Donald Trump, após o anúncio de 

aplicação de tarifas norte-americanas às importações, são disso um 

bom exemplo, se bem que a assinatura, em 15/01/2020 da “Fase um” 

do acordo comercial entre os EUA e a China tenha vindo reduzir parte 

das restrições comerciais).   

   

PREÇOS: variação homóloga (dezembro) do deflator do consumo privado terá continuado abaixo do objetivo de 2% da Fed, o mesmo tendo 

sucedido com a do deflator core  

A inflação, medida pela variação homóloga do índice de preços no 

consumidor (IPC), subiu em dezembro de 2.1% para 2.3%, 

afastando-se dos 1.5% de fevereiro de 2019, o menor crescimento 

desde setembro de 2016 (+1.5%), atingindo um máximo desde 

outubro de 2018, mas continuando ainda aquém dos 2.9% de julho 

de 2018, o maior ritmo desde fevereiro de 2012 (+2.9%). Já o 

crescimento homólogo do IPC core estabilizou em 2.3%, mantendo a 

distância face ao máximo desde setembro de 2008 (partilhado com 

julho de 2018), observado em setembro, contabilizando o 7.º mês 

consecutivo com valores acima do target da Fed para o deflator do 

consumo privado (+2.0%). Por sua vez, o crescimento homólogo do 

deflator do consumo privado subiu de 1.4% para 1.5% em 

novembro (ainda não está disponível o dado de dezembro), ficando 

abaixo do objetivo de 2.0% da Fed, pelo 13.º mês consecutivo, 

enquanto o deflator core do consumo privado subiu desceu de 

1.7% para 1.6%, situando-se abaixo do target de 2% de inflação da 

Fed pelo 14.º mês consecutivo, após dois meses em linha, três 

meses, em quatro, acima e após entre maio de 2012 e fevereiro de 

2018 (inclusive) ter estado abaixo.. 

Inflação média anual de 2019 abrandou de 2.4% para 1.8%, 

devendo acelerar em 2020, para 2.1% 

Em termos médios anuais, em 2019 a inflação desacelerou de 2.4% 

para 1.8% (+2.4% em 2017; +1.3% em 2016), aproximando-se, 

ligeiramente, dos meros 0.1% de 2015, mas ficando acima da 

observada em 2014 (+1.6%) e em 2013 (+1.5%). No ano anterior, 

tinha superado, finalmente, o valor registado em 2012 (+2.1%), 

embora ficado aquém da observada em 2011 (+3.2%). O fator mais 

importante por detrás da diminuição da inflação em 2015 tinha sido, 

claramente, o declínio de 48% do preço médio do petróleo (WTI 

Crude) nesse ano, para menos de 50 dólares por barril. Os baixos 

preços globais do petróleo fizeram diminuir os custos com os 

transportes e com o aquecimento. A redução dos custos dos 

transportes também tem impacto nos preços de diversos bens e 

serviços, atendendo a que são um importante custo para muitos bens 

e serviços. Além disso, a valorização do dólar diminui o custo dos 

bens e serviços estrangeiros, levando os EUA a serem beneficiados 

pelos preços mais baixos das importações. A desaceleração da 

inflação em 2019 ocorreu num contexto de uma aceleração do IPC 

core (de +2.1% para +2.2%, igualando os +2.2% de 2016, a maior 

subida desde 2008) e dos preços da alimentação (de +1.4% para 

+1.9%), mas condicionada pelo abrandamento dos preços da energia 

(de +7.4% para -2.1%). Nos últimos 11 anos, apenas em 2012 

(+2.1%), 2016 (+2.2%), 2018 (+2.1%) e 2019 (+2.2%) o crescimento 

do IPC core superou os 2%, com a média deste período a situar-se 

em 1.8%, acima da do IPC (+1.6%). As pressões sobre os preços 

deverão continuar, em resultado do maior aperto do mercado laboral 

e da continuação de recuperação do crescimento dos salários, sendo 

que o efeito dos preços do petróleo em 2020 não deverá, pelo menos, 

ser tão negativo. Assim, depois de a inflação anual ter acelerado para 

uma média de 1.3% em 2016, de 2.1% em 2017 e de 2.4% em 2018, 

abrandou para 1.8% em 2019, devendo acelerar em 2020 para 2.1%, 

fazendo uma média de 2.1% no período 2017/20. 
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MERCADO LABORAL: Relatório do Emprego revelou que o emprego subiu em dezembro, mas menos do que o esperado, abrandando face 

a novembro e  recaindo sobre dados revistos em baixa, embora com a taxa de desemprego a permanecer em mínimos desde 1969  

Criação de empregos em dezembro desacelerou um pouco mais 

do que o esperado e tendo, ademais, recaído sobre dados, dos 

dois meses anteriores, revistos em baixa…   

A economia americana criou 145 mil empregos em dezembro, abaixo 

das expectativas dos analistas contactados pela Bloomberg (+160 

mil) e dos 256 mil criados no mês anterior, os quais foram revistos em 

baixa dos anteriores 266 mil, mas a criação média de empregos em 

novembro e dezembro acabou por ser notável (média superior a 200 

mil). 

… tendo abrandado o crescimento no 2.º trimestre (+456 mil vs 

+521 mil no 1.º trimestre) e no 1.º trimestre (+700 mil no 4.º 

trimestre de 2018), acelerando no 3.º trimestre (+578 mil), mas 

tendo abrandado ligeiramente no 4.º trimestre (+553 mil) 

A criação de empregos em 2017 abrandou, pelo 3.º ano consecutivo 

(+2.153 milhões em 2017; +2.318 milhões em 2016; +2.729 milhões 

em 2015 e +3.006 milhões em 2014), tendo em 2018 acelerado para 

2.679 milhões, mas abrandou em 2019 para 2.108 milhões, o menor 

ritmo desde 2011. No 4.º trimestre de 2018 a criação de empregos 

acelerou para 700 mil, tendo abrandado no 1.º trimestre de 2019 

(+521 mil) e no 2.º trimestre (+456 mil) e acelerado no 3.º trimestre, 

para 578 mil, mas acabado por abrandar no 4.º trimestre (+553 mil), 

um valor ligeiramente inferior à média (+564 mil) e à mediana (+558 

mil) do atual período de criação de empregos nos EUA, iniciado no 

1.º trimestre de 2010. O indicador sinaliza um crescimento anualizado 

do PIB de 3.0% no 4.º trimestre, acima das nossas perspetivas (entre 

+1.9% e +2.3%). Relativamente ao 1.º trimestre de 2020, caso a 

criação de emprego de dezembro se situe no centro inferior dos 

valores atualmente sinalizados pelos novos pedidos de subsídio de 

desemprego (entre 210 e 230 mil), o total dos empregos criados no 

trimestre deveria rondar os 630 mil, um valor que, no atual contexto 

de crescimento da economia, se nos afigura excessivamente otimista, 

devendo situar-se entre os 550 mil e os 600 mil. 

Criação de empregos ligeiramente abaixo das expectativas do 

mercado e da barreira psicológica dos 200 mil dá um tom menos 

favorável do que no mês anterior ao Relatório do Emprego de 

novembro, mas a criação de emprego média nos últimos dois 

meses superou marginalmente os 200 mil, sendo que, nas 

demais “peças”, os resultados foram também maioritariamente 

menos fortes do que em novembro 

O facto de a criação de emprego em dezembro ter ficado abaixo da 

barreira psicológica dos 200 mil, dá um tom bem menos favorável do 

que no mês anterior ao Relatório do Emprego de dezembro, embora 

a criação de emprego média nos últimos dois meses tenha superado 

marginalmente os 200 mil, sendo que, nas demais “peças”, os 

resultados foram também maioritariamente menos fortes do que em 

novembro. Observou-se uma estabilização das horas trabalhadas, 

mas num nível inferior ao esperado, uma vez que o registo de 

novembro foi revisto em baixa, e as remunerações por cada hora de 

trabalho também subiram, neste caso menos do que o esperado, mas 

recaindo sobre dados revistos em alta. Já no inquérito às famílias, a 

taxa de desemprego manteve-se em mínimos desde 1969 (também 

observados em setembro), sendo que esta estabilização esteve 

associada a um aumento da população ativa. Por sua vez, a medida 

alargada da taxa de desemprego desceu para o valor mais baixo 

desde que existem registos (série iniciada em 1994), mas a duração 

do desemprego subiu, após três descidas consecutivas.  

Taxa de desemprego manteve-se em 3.5%, um mínimo desde 

1969 (também observado em setembro), no quadro de uma 

estabilização da taxa de participação no mercado de trabalho, em 

63.2%, permanecendo ligeiramente abaixo do registo de outubro 

(de 63.3%), um máximo desde agosto de 2013 

Efetivamente, a taxa de desemprego manteve-se em 3.5%, em linha 

com as expectativas do mercado e permanecendo em mínimos desde 

1969 (também observados em setembro). Esta estabilização da taxa 

de desemprego, em novembro, esteve associada a um acréscimo da 

população ativa, pela 7.ª vez em oito meses, tendo a taxa de 

participação no mercado de trabalho estabilizado em 63.2%, 

permanecendo ligeiramente abaixo do registo de outubro (de 63.3%), 

um máximo desde agosto de 2013, mas continuando acima dos 

62.4% observados em setembro de 2015, quando caiu para o nível 

mais baixo desde outubro de 1977, embora encontrando-se num valor 

aquém da tendência histórica, dado que foi várias vezes realçado pela 

ex-Presidente da Fed. A medida alargada da taxa de desemprego 

desceu de 6.9% para 6.7%, valor mais baixo desde que existem 

registos (série iniciada em 1994). Por seu lado, a duração do 

desemprego – variável que tem conquistado um crescente 

protagonismo nas análises da Fed – subiu de 20.2 para 20.8 

semanas, após três descidas consecutivas, afastando-se das 19.6 

semanas de julho, o valor mais baixo desde novembro de 2008.  
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Horas trabalhadas estabilizaram, mas num nível inferior ao 

esperado, e as remunerações por cada hora subiram menos do 

que o esperado, embora recaindo sobre dados revistos em alta 

No inquérito aos empregadores, os dados das remunerações saíram 
aquém do esperado, com o n.º de horas de trabalho a estabilizar em 
34.3 horas, mas ficando abaixo das expectativas do mercado que 
esperavam uma estabilização nas 34.4 horas anteriormente 
reportadas para novembro (o máximo de ciclo, de 34.6 horas, foi 

observado em oito meses compreendidos entre agosto de 2014 e 
janeiro de 2016), ao passo que as remunerações por cada hora de 
trabalho avançaram 0.1%, ficando abaixo do esperado (consenso: 
+0.3%), embora recaindo sobre dados revistos em alta (+0.3% em 
novembro, revisto dos anteriores +0.2%), tendo o seu crescimento 
homólogo abrandado de 3.1% para 2.9%, afastando-se dos 3.4% de 
fevereiro, quando observou o ritmo de crescimento mais elevado 
desde abril de 2009 (+3.4%), representando, assim, o mais elevado 
do atual período de expansão dos EUA, que se iniciou em julho de 
2009. 

POLÍTICA MONETÁRIA: Fed manteve as taxas de juro na reunião de 11 de dezembro, após três cortes consecutivos, devendo manter as 

taxas neste ano de 2020 
 

Na reunião de 11 de dezembro, o Comité de Política Monetária 

(FOMC) da Reserva Federal norte-americana (Fed) decidiu manter 

as fed funds target rate, as taxas de juro de referência, em linha com 

o esperado, depois de as ter cortado em 25 p.b. nas reuniões de 31 

de julho, de 18 de setembro e de 30 de outubro. O FOMC considera 

que a atual stance da política monetária é a apropriada para 

suportar uma expansão sustentada da atividade económica, fortes 

condições no mercado de trabalho e uma taxa de inflação perto do 

objetivo simétrico de 2%. O Comité continuará a monitorizar as 

implicações das informações recebidas para as perspetivas 

económicas, incluindo os desenvolvimentos a nível a global e a 

evolução das pressões inflacionistas, à medida que avalie o percurso 

apropriado para as taxas dos fed funds. 

Fed removeu a referência a “incertezas” sobre a economia no 

seu comunicado e mostrou-se mais otimista  

Em termos de apreciação da situação económica, não houve 

grandes surpresas face à informação já anteriormente disponível, 

com a Fed a referir que, desde a reunião de 30 de outubro, o mercado 

laboral permaneceu forte e a atividade económica registou um 

crescimento moderado. De realçar que, em comparação com o 

comunicado da anterior reunião (30 de outubro), a Fed removeu a 

referência a “incertezas” sobre a economia e mostrou-se mais 

otimista. Na Conferência de Imprensa, Powell referiu que “o outlook 

económico [do FOMC] mantém-se favorável apesar dos 

desenvolvimentos globais e riscos atuais” e que a autoridade 

monetária acredita “que a política monetária está bem posicionada 

para servir o povo americano”. Powell referiu também que, “para subir 

juros, quero ver a inflação persistente e significativa. É essa a minha 

visão”, acrescentando, ainda, que “fazer subir as expectativas de 

inflação do ponto onde estão, um pouco abaixo de 2%, não acontece 

da noite para o dia. Terá de acontecer à medida que se constrói 

credibilidade”. 

Maioria dos responsáveis da Fed prevê estabilização das taxas 

em 2019 e 2020, antecipando o início de subida de taxas apenas 

para 2021, em linha com o nosso cenário 

Nessa reunião de 11 de dezembro foram atualizadas as previsões 

do FOMC, que tinham sido atualizadas, pela última vez, em 

18/09/2019, com o mapa de projeções divulgado pela Fed a indicar 

que 13 dos 17 membros do comité não esperam quaisquer 

alterações às taxas de juro, pelo menos, até final de 2020, indo ao 

encontro do nosso cenário central. Os restantes quatro membros 

antecipam apenas uma subida dos juros no próximo ano e ninguém 

espera novas descidas nos juros nos próximos dois anos. A maioria 

dos responsáveis da Fed (12 dos 17 membros) antecipam o início de 

subida de taxas em 2021, igualmente em linha com as nossas 

expectativas.  

Fed manteve previsões de crescimento do PIB e de inflação, 

tendo diminuído as previsões para a taxa de desemprego 

Quanto ao crescimento económico, as previsões de 11 de 

dezembro dos responsáveis da Fed foram mantidas para todo o 

horizonte de previsão (de 2019 a 2022). A mediana das diversas 

previsões dos responsáveis da Fed apontou para um crescimento 

homólogo do PIB de 2.2% para o 4.º trimestre de 2019 (+2.2% nas 

previsões de setembro), de 2.0% para o 4.º trimestre de 2020 

(igualmente +2.0% nas previsões de setembro), de 1.9% para o 4.º 

trimestre de 2021 (+1.9% nas previsões de setembro) e de 1.8% para 

o 4.º trimestre de 2022 (+1.8% nas anteriores previsões), ficando 

apenas neste último caso abaixo da previsão de longo prazo (+1.9%). 

Já a previsão para a taxa de desemprego foi revista, em baixa, para 

o 4.º trimestre de 2019 (de 3.7% para 3.6%), para o 4.º trimestre de 

2020 (de 3.7% para 3.5%), para o 4.º trimestre de 2021 (de 3.8% para 

3.6%) e para o 4.º trimestre de 2022 (de 3.9% para 3.7%), um valor 

inferior à atual previsão de longo prazo para a taxa de desemprego 

(que foi reduzida de 4.2% para 4.1%). Quanto à inflação (medida pelo 

crescimento homólogo do deflator do consumo privado), as previsões 

foram mantidas para todo o horizonte de previsão. Assim, depois de 

um crescimento de 1.7% no 4.º trimestre de 2017 e de 1.9% no 4.º 

trimestre de 2018, a Fed prevê que, em 2019, a inflação deverá 

abrandar para 1.5% (+1.5% anteriormente), aquém do objetivo de 

2.0%, subindo posteriormente para 1.9% em 2020 (igualmente +1.9% 

em setembro) e para 2.0% em 2021 (igualmente +2.0% em 

setembro), mantendo-se depois nos 2.0% em 2022 (também +2.0% 

nas anteriores previsões).   

ANÁLISE ANUAL DO FMI À ECONOMIA DOS EUA NO ÂMBITO DO ARTIGO IV: Declaração final da equipa técnica da Missão (junho de 2019)  

Uma equipa do Fundo Monetário Internacional (FMI) conduziu 

discussões sobre a revisão anual da Consulta ao abrigo do Artigo 

IV, da economia dos EUA, tendo emitido, no dia 6 de junho de 2019, 

um press release, baseado, exclusivamente, nas opiniões dos 

técnicos do FMI. 

Outlook positivo a curto prazo 

1. Em julho, a economia dos EUA terá alcançado a expansão 

mais longa na história registada [o mês de janeiro de 2020 terá 

correspondido ao 127.º mês consecutivo de expansão, batendo em 

oito meses a duração do anterior maior período de expansão iniciado 

em abril de 1991 e que terminou em fevereiro de 2011]. Desde junho 

de 2009, a economia recuperou dos danos causados pela crise 

financeira e demonstrou uma extraordinária resiliência, suportando 

quer o aperto da política interna (em 2011-15 houve uma retirada 
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cumulativa de 5% do PIB de estímulo orçamental), quer uma série de 

choques externos. O desemprego tem estado em queda há quase 

uma década e agora está nos níveis mais baixos nos últimos 50 anos 

[entretanto já renovados em setembro, novembro e dezembro de 

2019: 3.5%]. Ao longo desta expansão foram criados uma média de 

2 milhões de empregos por ano, em termos líquidos. Os salários reais 

estão a subir, incluindo, principalmente, os que estão na parte inferior 

da distribuição de rendimento e o crescimento da produtividade 

parece estar a recuperar. Neste contexto, as pressões inflacionistas 

permanecem notavelmente moderadas. A posição externa dos EUA 

pode ser considerada moderadamente mais fraca do que o implícito 

nos fundamentos de médio prazo e nas políticas adequadas. 

2. O PIB deveria crescer a uma taxa anual de 2.6% em 2019 

[entretanto revisto para +2.3% no WEO de outubro de 2019 e 

reiterado no WEO – update de janeiro de 2020] ano, moderando 

depois para cerca de 2% em 2020. A expansão orçamental 

implantada em 2017/18 - com reduções de impostos e um aumento 

nos gastos de defesa e não defesa - ajudou a elevar o crescimento 

anual para 2.9% em 2018. No entanto, à medida que os efeitos desse 

impulso orçamental se desvanecerem nos próximos anos, o 

crescimento voltará ao seu potencial (de cerca de +1.75%). Os riscos 

são considerados, de um modo geral, equilibrados em torno desta 

previsão. Um aprofundamento das disputas comerciais em curso ou 

uma reversão abrupta das recentes condições efervescentes dos 

mercados financeiros representam riscos materiais para a economia 

dos EUA (com concomitantes repercussões externas negativas). 

Esses riscos estão interligados com a incerteza da política comercial, 

um fator importante para as condições financeiras tanto internas, 

como globais, bem como para as decisões de investimento das 

empresas. Por outro lado, um acordo no Congresso que aumente os 

limites de gastos orçamentais ou uma resolução positiva das tensões 

comerciais poderia fornecer um suporte à atividade. 

Mas acompanhado de indicadores sociais preocupantes 

3. Apesar desses resultados macroeconómicos positivos, os 

benefícios dessa expansão de uma década não foram, de um 

modo geral, compartilhados. O PIB real per capita está em 

máximos históricos, mas um conjunto mais amplo de indicadores 

sociais reflete uma imagem mais preocupante. 

• A esperança de vida está em queda e bem abaixo da de outros 

países do G7 (apesar de ter estado perto da média do G7 nos anos 

80). O aumento das taxas de suicídio e mortes ligadas a overdoses 

de drogas contribuíram para esta diminuição da longevidade. 

• O rendimento da família média dos EUA, em termos ajustados à 

inflação, é, hoje, apenas 2.2% maior do que era no final dos anos 90. 

Isso ocorre apesar de o PIB real per capita ter aumentado 23% no 

mesmo período. 

• A riqueza e a distribuição do rendimento estão cada vez mais 

polarizadas. Os 40% das famílias mais pobres têm um nível de 

riqueza líquida menor do que a que tinham em 1983 e uma parcela 

crescente da população ganha menos de metade do rendimento 

mediano. 

• A taxa de pobreza permanece próxima do nível em que estava 

imediatamente antes da crise financeira. De acordo com a última 

medida suplementar de pobreza do Census Bureau, quase 45 

milhões de americanos vivem na pobreza. 

• A mobilidade socioeconómica foi corroída de forma persistente. Com 

apenas um indicador de mobilidade em queda, metade da atual 

geração de jovens adultos ganha menos do que os seus pais em 

idade semelhante (há 40 anos, apenas 10% dos jovens adultos 

estavam nessa posição). 

• Apesar de gastar uma elevada parcela do PIB em educação (em 

relação aos pares da OCDE), os resultados da educação têm sido 

dececionantes. Os estudantes do ensino médio dos EUA pontuam, 

consistentemente, abaixo da maioria dos outros países do G7 em 

testes de matemática e leitura comparáveis internacionalmente [v.g. 

PISA]; uma elevada taxa de não-conclusão do ensino universitário 

resulta em menos de metade dos indivíduos com 25-34 anos de idade 

a possuir uma licenciatura; e o rápido aumento no custo da educação 

universitária levou a um endividamento estudantil excessivo. 

4. Abordar as crescentes divergências entre as fortunas 

agregadas da economia real e o padrão de vida da maior parte da 

população dos EUA é complexo e exigirá ações políticas em 

muitas frentes. Políticas que podem ser consideradas incluem: 

instituir uma licença familiar integral e remunerada; providenciar 

assistência às famílias para ajudar a custear despesas com crianças 

e dependentes; ampliar a elegibilidade e aumentar a generosidade do 

Crédito do Imposto sobre o Rendimento Auferido (EITC); aumentar o 

salário mínimo federal; e simplificar e aumentar a generosidade dos 

programas de assistência social, evitando “precipícios” na eliminação 

dos benefícios sociais, à medida que o rendimento disponível 

aumenta. São necessários esforços contínuos para expandir a 

cobertura de cuidados de saúde, particularmente para aqueles que se 

situam na extremidade inferior da distribuição de rendimento, 

enquanto se revela necessário conter a inflação dos custos de 

assistência médica. Será importante aproveitar o leque de 

experiências ao nível estadual e local para expandir e financiar 

programas que demonstraram resultados para combater o aumento 

da dependência de drogas e das mortes que lhe estão associadas. O 

Governo federal poderia reorientar os seus gastos com educação 

para incentivar o aumento de recursos para a educação infantil, 

programas universais de pré-primária, ciência, tecnologia, engenharia 

e matemática [METS], educação vocacional e programas que 

melhorem a preparação e retenção ao nível universitário. Finalmente, 

reconsiderar o modelo de financiamento para as escolas públicas, 

poderia ajudar a reduzir as disparidades, especialmente se tais 

mudanças colocassem mais recursos nas escolas com uma maior 

concentração de estudantes de famílias de baixos rendimentos. 

Algumas dessas medidas implicarão maior despesa pública, que 

necessitará de ser compensados, tanto por meio do combate a gastos 

desnecessários, como pelo aumento das receitas. No entanto, a 

abordagem desses resultados sociais preocupantes ajudará a 

fortalecer o capital humano, a aumentar a participação no mercado 

de trabalho, a impulsionar a produtividade, apoiar a procura agregada 

e a elevar o crescimento no médio prazo. 

Desequilíbrios orçamentais precisam ser resolvidos 

5. A dívida pública dos EUA está numa trajetória insustentável. A 

expansão orçamental efetuada pelos governos apoiou a atividade 

económica num momento em que a expansão económica global 

estava a enfraquecer-se. No entanto, tal foi realizada à custa de um 

aumento contínuo do rácio de dívida pública em relação ao PIB (agora 

em 78% do PIB para o Governo federal e 107% do PIB em termos 

totais, tendo este último sido revisto para 104.3% no WEO de 

15/10/2019). São necessários ajustes nas políticas para reverter o 

aumento do défice orçamental e colocar o rácio da dívida pública 

numa trajetória descendente. Há uma variedade de possíveis opções 

políticas a serem escolhidas, mas, como já foi discutido em consultas 

anteriores, qualquer pacote bem-sucedido exigirá medidas para lidar 

com os aumentos esperados nos gastos com benefícios em saúde e 

segurança e aumentar os impostos indiretos. A adoção de medidas 

do lado da oferta que aumentem, de forma sustentável, o crescimento 

potencial reduziriam a dimensão dos ajustamentos de políticas 
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necessários para alcançar a sustentabilidade orçamental e aumentar 

a produtividade. Por exemplo, legislar uma reforma imigratória 

baseada nas competências poderia aumentar a produtividade, como 

a dimensão da força de trabalho, bem como diminuir as pressões 

decorrentes do envelhecimento, com consequências benéficas para 

a dinâmica da dívida em relação ao PIB. Da mesma forma, outras 

recomendações já anteriormente efetuadas poderiam ajudar a elevar 

o produto potencial, incluindo a modernização das infraestruturas 

públicas e a simplificação e harmonização adicionais de uma série de 

regulamentações dentro do Governo federal e em todos os estados. 

6. O prolongado encerramento dos serviços públicos no início 

de 2019 demonstra, mais uma vez, a disfunção inerente ao 

processo orçamental dos EUA. Essa incerteza induzida pela 

política não é saudável para a economia dos EUA e tem repercussões 

externas negativas para o resto da economia global. Será importante, 

por conseguinte, encontrar mecanismos institucionais para evitar este 

tipo de golpes autoinfligidos que são gerados pelas profundas 

divergências políticas sobre as dotações e o teto da dívida. 

Política Monetária interrompida apropriadamente 

7. Novos aumentos nas taxas de juro devem ser adiados até que 

haja maiores sinais de inflação salarial ou nos preços do que os 

atualmente evidentes. Diante da queda da inflação, das 

expectativas de inflação ancoradas, do equilíbrio entre inflação e folga 

e das incertezas contínuas em torno das perspetivas globais, o 

balanço de riscos tende a favorecer uma pausa [posteriormente 

consumada, observando-se, mesmo, três descidas de taxas: em 

julho, setembro e outubro de 2019] para novas mudanças na política 

monetária. Tal pausa dará aos responsáveis pela condução da 

política monetária tempo para avaliar o equilíbrio de riscos para a 

inflação e o emprego e para construir uma imagem mais clara sobre 

se os ajustamentos nas taxas de referência são necessários. Isso 

também pode permitir uma ultrapassagem temporária da meta de 

inflação definida pela Fed (de modo que a inflação se aproxime da 

meta de médio prazo de 2% da Fed, de cima para baixo). Finalmente, 

é possível que a acomodação contínua de políticas possa gerar 

efeitos duradouros e positivos no lado da oferta, à medida que os 

recursos escassos do fator trabalho são alocados com mais eficiência 

e em que a participação da força de trabalho aumenta. 

8. A contínua adesão da Fed aos princípios de condução da 

política monetária em função dos dados económicos disponíveis 

e a adoção de uma forma de comunicação clara e objetiva e 

voltada para o futuro será vital para evitar a criação de 

volatilidade nas condições financeiras ou repercussões 

negativas para o resto do mundo. Para ajudar nesse esforço de 

comunicação, a Fed poderia considerar a publicação de um relatório 

de política monetária trimestral, que detalhe o cenário económico 

central que é endossado pelo FOMC (com uma quantificação de 

como os membros do FOMC veem a distribuição de riscos em torno 

desse cenário). 

9. A revisão em curso na Fed da sua estratégia de política 

monetária, novas ferramentas e formas de comunicação 

constituem um esforço oportuno para avaliar como a Fed pode 

continuar a cumprir o seu duplo mandato. Há um consenso 

crescente de que a descida em várias estimativas da taxa de juro 

neutral nas últimas décadas aumentou a probabilidade de que a 

política monetária seja restringida pelo limite efetivo mais baixo em 

futuras recessões. Além disso, apesar de a Fed ter perseguido uma 

meta simétrica, o deflator do consumo privado apresentou-se 

teimosamente abaixo da meta de médio prazo fixado pela Fed em 

grande parte da última década. A avaliação contínua da Fed de 

estratégias alternativas para cumprir o seu duplo mandato será, 

portanto, fundamental para ajudar a moldar a formulação mais 

adequada de políticas e garantir a credibilidade contínua do 

compromisso claro da Fed com o seu mandato de pleno emprego 

máximo e estabilidade de preços. 

10. Para além das possíveis alterações à estratégia política, 

fornecer maior clareza e um quadro mais holístico da evolução 

esperada do enquadramento operacional para a política 

monetária seria valioso. Mudanças operacionais poderiam envolver 

a introdução de um mecanismo de recompra permanente (para ajudar 

a limitar os picos das taxas do mercado monetário), afastando-se da 

taxa dos fed funds como meta operacional e retornar a um objetivo 

pontual para a taxa de política (em vez do atual intervalo). 

Riscos para a estabilidade financeira a médio prazo estão a 

crescer 

11. O sistema financeiro parece saudável, mas os riscos de 

médio prazo para a estabilidade financeira estão a aumentar. Os 

bancos dos EUA estão bem capitalizados e a qualidade dos ativos 

parece ser, de um modo geral, adequada. A concessão de crédito 

contínua a crescer tanto para as famílias, como para as empresas e 

o custo dos empréstimos é relativamente baixo. No entanto, a 

alavancagem das empresas está historicamente elevada e a 

capacidade de oferecer garantias está a enfraquecer-se. Além disso, 

as avaliações dos ativos estão elevadas, enquanto os prémios de 

risco, de maturidade e os preços de mercado da volatilidade estão em 

níveis baixos, deixando as condições financeiras extremamente 

favoráveis. Uma reversão abrupta desse ambiente acomodatício, 

interagindo com balanços patrimoniais alavancados, poderia criar um 

impacto negativo significativo sobre a atividade, o investimento e a 

criação de empregos. 

12. É preocupante, portanto, que tenha havido uma fraca 

resposta institucional para contrabalançar esses riscos 

crescentes à estabilidade financeira de médio prazo. Em vez 

disso, a adaptação recente da regulamentação financeira levou a um 

constante alívio das restrições regulatórias num estágio avançado do 

ciclo. É, portanto, essencial que quaisquer alterações posteriores ao 

regime de supervisão financeira não apenas sejam preservadas, mas 

também seja aprimorada a abordagem baseada em riscos da 

regulamentação, supervisão e resolução. Os padrões de capital e 

liquidez baseados no risco, combinados com uma forte supervisão, 

devem ser as ferramentas centrais para incentivar as instituições 

financeiras a melhor administrar os riscos que assumem, inclusive por 

meio de um processo robusto de Análise de Capital Abrangente. O 

Financial Stability Oversight Council (FSOC) deve continuar os seus 

esforços para responder às ameaças emergentes à estabilidade 

financeira e, neste trabalho, há espaço para fortalecer e recorrer mais 

frequentemente ao Office of Financial Research (OFR), que fornece 

dados financeiros, padrões e análises de alta qualidade para 

promover a estabilidade financeira. Além disso, os EUA devem 

manter o seu compromisso no desenvolvimento da arquitetura 

reguladora financeira internacional, ao mesmo tempo que aderem aos 

padrões internacionais. Finalmente, é necessário fortalecer a 

supervisão de instituições financeiras não bancárias e os pontos 

negros ao nível dos dados que impedem um adequado e completo 

entendimento da natureza dos riscos do sistema financeiro, 

interligações e interconexões associadas a instituições financeiras 

não bancárias. Esses tópicos serão um foco do Programa de 

Avaliação do Setor Financeiro (FSAP) em andamento para os EUA. 

Tensões comerciais: uma ameaça ao outlook 

13. Para que a economia global funcione bem, é necessário um 

sistema de comércio internacional mais aberto, mais estável e 

mais transparente. O aumento das tarifas de importação e outras 

medidas tomadas pela Administração americana estão a minar o 
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sistema de comércio global, a aumentar as restrições ao comércio de 

bens e serviços e a catalisar um ciclo de respostas comerciais 

retaliatórias. Em vez de expandir as barreiras tarifárias e não-

tarifárias, os EUA e os seus parceiros comerciais devem trabalhar de 

forma construtiva para lidar melhor com as distorções no sistema 

comercial que estão parcialmente enraizadas na incapacidade do 

sistema de se adaptar às mudanças de longo prazo no ambiente 

internacional. É especialmente importante que as tensões comerciais 

entre os EUA e a China - que representam uma ameaça à perspetiva 

global e criam repercussões negativas importantes para outros países 

- sejam rapidamente ultrapassadas, através de um acordo 

abrangente que fortaleça o sistema internacional (não através de um 

acordo comercial apenas ao nível do défice comercial bilateral EUA-

China). Conforme destacado no World Economic Outlook de abril de 

2019, as medidas tarifárias provavelmente não conseguirão conter os 

défices comerciais bilaterais e serão prejudiciais para os EUA e para 

os resultados macroeconómicos globais. Em vez disso, o 

desequilíbrio externo terá de ser corrigido por recurso a ajustamentos 

fiscais e reformas do lado da oferta que melhorem a produtividade e 

a competitividade. 

Entretanto, no WEO – update de janeiro de 2020, o FMI saudou o 

acordo comercial de “Fase um” assinado pelos EUA e a China, 

apelando a novos acordos, não tendo ainda afastado, por completo, 

um cenário de recrudescimento das tensões comerciais entre as duas 

economias.  

14. Os EUA ganhariam ao trabalhar com parceiros internacionais 

para fortalecer o sistema de comércio multilateral baseado em 

regras. Isso deve incluir o avanço das negociações comerciais em 

áreas como o comércio eletrónico e os serviços e a garantia da 

continuidade da aplicabilidade dos compromissos existentes no 

âmbito da OMC através de um sistema funcional de solução de 

conflitos. A esse respeito, o Acordo dos EUA, México e Canadá 

poderia, se aprovado [entretanto o novo acordo comercial entre os 

EUA, Canadá e México (designado por T-MEC), foi acordado], aliviar 

a incerteza e proporcionar alguma modernização nas áreas de 

serviços, comércio eletrónico e transparência de dados. 

15. Por fim, é preciso prestar mais atenção ao bem-estar dos 

trabalhadores deslocados pela reformulação em curso da 

economia dos EUA por meio da tecnologia e do comércio. Isso 

exigirá a intensificação dos esforços políticos e maiores investimentos 

públicos em formação e educação, apoio temporário ao rendimento e 

assistência na busca de emprego. 

Avaliação da governança e da transparência 

16. De acordo com as recomendações do Relatório de Avaliação 

Mútua do Grupo de Ação Financeira, os EUA devem abordar as 

deficiências na transparência das diversas entidades e o 

conteúdo e a cobertura de medidas preventivas que podem 

facilitar às autoridades corruptas estrangeiras ocultar os seus 

lucros nos EUA. Os EUA são substancialmente eficazes em 

investigar e levantar processos judicias ao nível do branqueamento 

de capitais e em cooperar com outras jurisdições em investigações 

que envolvem procedimentos de corrupção mantidos nos EUA. 

Entretanto, é necessário fazer mais para garantir que as agências de 

segurança tenham acesso oportuno a informações sobre os 

proprietários e/ou beneficiários efetivos (para acelerar as 

investigações) e ajudar a evitar o abuso de pessoas jurídicas para fins 

de branqueamento de capitais). Os requisitos também devem ser 

reforçados para as empresas reguladas em relação à identificação e 

verificação da propriedade efetiva para clientes e pessoas 

politicamente expostas. Também são necessárias melhorias para 

fazer com que advogados, contabilistas e prestadores de serviços a 

empresas estejam sujeitos às obrigações de due diligence ao cliente 

e relatórios de transações suspeitas. Finalmente, há necessidade de 

abordar os riscos de branqueamento de capitais em imóveis de 

elevada qualidade (onde os agentes imobiliários não estão sujeitos a 

exigências abrangentes de AML/CFT e onde os credores e 

originadores não bancários têm conhecimento limitado das 

obrigações, especialmente no que diz respeito a pessoas 

politicamente expostas). 

 

POLÍTICA ORÇAMENTAL: Défice subiu no ano fiscal de 2017/18, com as receitas a serem restringidas pelos cortes nas taxas de IRS e IRC, 

tendo aumentado também em devendo subir novamente em 2018/19 e devendo subir novamente em 2019/20  

 

Défice da execução orçamental foi de 13.3 Mm$ em dezembro, 

inferior ao registado no mesmo mês do ano anterior (-13.5 mM$), 

saindo melhor do que as expetativas do mercado (consenso: -

15.0 mM$) 

O saldo de execução orçamental apresentou um défice de 13.3 mil 

milhões de dólares (mM$) em dezembro, quando, em igual período 

do ano passado, tinha sido observado um défice de 13.5 mM$, saindo 

melhor do que as expetativas do mercado (consenso: -15.0 mM$) e 

do que o estimado pelo CBO dias antes (-15.0 mM$). Em dezembro, 

as receitas subiram 7.4% (+9.3% no mês anterior) e as despesas 

aumentaram 7.0% (+5.6% no mês anterior), sendo que a queda das 

receitas refletiu, em grande medida, alterações nos padrões sazonais 

de pagamentos. O mês de dezembro é o 3.º do ano fiscal de 2019/20, 

com o défice acumulado a ficar 11.8% acima do observado em igual 

período do ano anterior (+12.4% até ao mês anterior; +33.8% no 

conjunto do ano fiscal de 2018/19; +17.0% no conjunto do ano fiscal 

de 2017/18; +13.3% no conjunto do ano fiscal de 2016/17 e +33.8% 

no ano fiscal de 2015/16). Estes dados revelam, assim, uma subida 

do défice no ano fiscal, quer em valor absoluto, quer em termos 

relativos (face ao PIB). As receitas estão a subir 4.6% (+2.6% até ao 

mês anterior; +4.0% no ano fiscal de 2018/19; +0.4% no ano fiscal de 

2017/18), mas as despesas estão a crescer mais (+6.7% vs +6.5% 

até ao mês anterior; +8.2% no ano fiscal de 2018/19; +3.2% no ano 

fiscal de 2017/18).  

A execução orçamental em 2018/19 apontou para um défice de 984.4 

mM$, sendo o maior défice desde 2012, correspondendo a 4.6% do 

PIB, tendo resultado de uma subida das receitas (+4.0%) inferior à 

das despesas (+8.2%). Em 2017/18 tinha-se observado um défice de 

779.0 mM$ (correspondendo a -3.8% do PIB), superior em 17.0% face 

ao défice de 665.8 mM$ (-3.5% do PIB) observado em 2016/17, que 

já tinha sido superior em 13.3% face ao défice de 587.4 mM$ em 

2015/16 (-3.2% do PIB), ficando o défice de 2017/18 também mais 

distante do défice de 436.5 mM$ em 2014/15 (-2.4% do PIB, um 

mínimo desde 2007). No ano fiscal de 2017/18 as receitas tinham 

aumentado 0.4%, coartadas pela descida das receitas em sede de 

IRS e IRC, devido ao corte de impostos decidido pela Administração 

Trump. Já as despesas cresceram 3.2%, devido ao aumento dos 

gastos militares e à implementação de vários programas de índole 

interna. No ano fiscal de 2016/17 as receitas tinham subido 1.5%, mas 

as despesas aumentado 3.3%. No ano fiscal de 2015/16 as receitas 

tinham crescido 0.6% e as despesas 4.6%, ficando o défice 148.3 

mM$ acima do observado no anterior ano fiscal (1.ª subida anual do 
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défice desde 2009), com esta evolução a resultar de aumentos da 

despesa com a Segurança Social, a Medicare, a Medicaid, bem como 

o pagamento dos juros resultante de um mais pesado serviço da 

dívida. No ano fiscal de 2014/15 o défice tinha ficado 9.8% abaixo do 

observado em 2013/14, tendo as receitas subido 7.6% e as despesas 

aumentado 5.2%, contribuindo para mais uma redução do défice no 

ano fiscal em percentagem do PIB (de -2.8% para -2.4%) e mesmo 

em valor/dólares (de -483.4 mM$ para -436.5 mM$).  

Maior reforma fiscal nos EUA dos últimos 30 anos 

No final de setembro de 2017, depois de vários meses de impasse, 

Donald Trump e um grupo de republicanos apresentaram a tão 

prometida reforma fiscal. No dia 2 de dezembro de 2017, o Senado 

aprovou aquela que é considerada a maior reforma fiscal nos EUA 

dos últimos 30 anos, com os republicanos a aprovarem um pacote 

que se traduz num alívio fiscal para várias empresas e para os norte-

americanos de rendimentos mais elevados. A reforma representa 

uma vitória política para Donald Trump, já que era uma das suas 

promessas eleitorais. Dado que um outro projeto de lei já tinha sido 

aprovado na Câmara dos Representantes, os dois diplomas tiveram 

de ser harmonizados numa só proposta, que foi conseguida 

posteriormente, tendo sido promulgada por Donald Trump em 

22/12/2017. A reforma fiscal dos EUA – considerada a mais 

ambiciosa em 30 anos, no valor de 1.5 biliões de dólares – inclui uma 

redução do IRC de 35% para 21% e um grande corte do IRS para os 

contribuintes mais ricos, bem como cortes temporários de impostos 

para alguns particulares e famílias. Era estimado que os agregados 

familiares com rendimentos médios teriam um corte médio de 

impostos na ordem dos 900 dólares em 2018, ao passo que os norte-

americanos que fazem parte dos 1% mais ricos deveriam observar 

um corte médio de 51 000 dólares, segundo o think tank Tax Policy 

Center. Os democratas consideram que esta reforma iria agravar o 

fosso de rendimentos entre os americanos ricos e pobres, ao mesmo 

tempo que aumentaria a dívida nacional do país. 

Previsões do FMI 

Refira-se que, em outubro, no WEO de 15/10/2019, o FMI estimava, 

para o ano civil de 2018, que o défice do total das administrações 

públicas se terá fixado em 5.7% (revisto de um défice de 4.3%), 

acima dos 4.5% de 2017 (revisto de um défice de 3.8%) e dos 4.3% 

de 2016 (revisto de um défice de 3.9%), ficando igualmente acima dos 

3.6% de 2015 (o mais baixo défice desde 2007). O FMI prevê um 

ligeiro desagravamento do défice em 2019, para 5.6% (revisto de um 

défice de 4.6%) e um défice médio de 5.4% para o período 2019/2024 

(revisto de um défice médio de 4.3%). Para o rácio da dívida pública, 

depois da redução em 2018 de 106.0% (revisto de 106.2%) para 

104.3% (revisto de 105.8% do PIB), o FMI prevê um ligeiro 

agravamento em 2019, para 106.2% (revisto de 106.7%), devendo 

atingir, caso não sejam anunciadas medidas de consolidação 

orçamental, um máximo de 115.8% em 2024 (em abril, o FMI previa 

que atingisse um máximo de 110.3% em 2024). 

   

 

Rui Bernardes Serra 

RBSerra@Montepio.pt 
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Zona Euro: Economia deverá ter registado um crescimento entre 0.2% e 0.4% no 4.º 

trimestre, acelerando, assim, ligeiramente (+0.2% no 3.º trimestre), mas devendo ter abrandado em 

2019, de 1.9% para 1.2% 

 

Tabela – Principais Indicadores Macroeconómicos 

 
 

ATIVIDADE: estimativa final do PIB confirmou o acréscimo em cadeia de 0.2% no 3.º trimestre reportado nas duas anteriores estimativas, 

representando uma manutenção do ritmo de crescimento face ao 2.º trimestre (+0.2%). Economia deverá dar continuidade à 

recuperação em curso durante os próximos trimestres, estimando-se um crescimento do PIB entre 0.2% e 0.4% para o 4.º trimestre  

e um crescimento médio anual de 1.2% para 2019, em desaceleração (+1.9% em 2018) 

Estimativa final do PIB relativa ao 3.º trimestre apontou para um 

crescimento em cadeia de 0.2%, confirmando o valor reportado 

nas duas anteriores estimativas, mantendo assim o ritmo do 2.º 

trimestre (+0.2%) 

A estimativa final do Eurostat para o PIB da Zona Euro, relativo ao 

3.º trimestre, apontou para um acréscimo, em cadeia, de 0.2%, 

confirmando o valor reportado nas duas anteriores estimativas, um 

resultado que, recorde-se, tinha saído em linha com as nossas 

expectativas e ficado ligeiramente acima das expectativas inicias do 

mercado (consenso na 1.ª estimativa: +0.1%), representando a 

manutenção do ritmo face ao acréscimo de 0.2% observado no 

trimestre anterior. Tratou-se do 26.º acréscimo consecutivo da 

atividade económica na região, que ditaram a saída da economia da 

situação de recessão técnica (tradicionalmente definida como dois 

trimestres consecutivos de queda do PIB em cadeia) em que se 

encontrava desde o 4.º trimestre de 2011, e com o PIB a renovar 

níveis máximos históricos. Recorde-se que os níveis pré-recessão de 

2008/09 foram ultrapassados no 3.º trimestre de 2015, ficando agora 

já 8.6% acima do anterior máximo, atingido no 1.º trimestre de 2008. 

Em termos homólogos, o PIB expandiu 1.2%, representando, neste 

caso, uma ligeira revisão, em alta, face aos 1.1% inicialmente 

reportados e tratando-se de um ritmo semelhante ao observado no 

trimestre anterior (+1.2%), representando o 25.º acréscimo 

consecutivo, após seis trimestres em contração. 

Crescimento em cadeia do PIB no 3.º trimestre suportado 

unicamente, pela procura interna, designadamente pelo 

consumo (privado e público) e pelo investimento em capital fixo, 

com as exportações líquidas a apresentarem um ligeiro 

contributo negativo  

Regressando aos dados do PIB do 3.º trimestre, os detalhes agora 

conhecidos, na ótica da despesa, revelaram que o crescimento da 

economia foi suportado unicamente pela procura interna, 

designadamente pelo consumo privado, pelo consumo público e 

pelo investimento (apenas o investimento em capital fixo, uma vez 

que o investimento em existências apresentou um ligeiro contributo 

negativo), com as exportações líquidas a apresentarem um ligeiro 

contributo negativo. Com efeito, ao nível da procura externa líquida, 

as exportações líquidas (de bens e serviços) apresentaram um 

contributo negativo de 0.1 p.p. para o crescimento do PIB no 3.º 

trimestre (após o contributo negativo de 1.1 p.p. observado no 

trimestre anterior), refletindo uma subida das exportações (+0.4% vs 

+0.2% no 2.º trimestre) inferior à observada pelas importações 

(+0.6% vs +2.8% no 2.º trimestre). Do lado da procura interna, o 

consumo privado registou um novo acréscimo em cadeia, de 0.5%, 

em aceleração face à subida de 0.2% observada no 2.º trimestre. O 

consumo público registou um crescimento de 0.4%, em ligeira 

desaceleração (+0.5% no trimestre anterior), ao passo que o 

investimento em capital fixo (FBCF) apresentou um crescimento de 

4ºT18 1ºT19 2ºT19 3ºT19 4ºT19 4ºT18 1ºT19 2ºT19 3ºT19 4ºT19 2018 2019 2020 2021

PIB % 0.3 0.4 0.2 0.2 0.3 1.2 1.4 1.2 1.2 1.1 1.9 1.2 1.2 1.3

Consumo Privado % 0.4 0.4 0.2 0.5 0.4 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5 1.4 - - -

Consumo Público % 0.4 0.4 0.5 0.4 - 1.1 1.4 1.5 1.7 - 1.1 - - -

Investimento (FBCF) % 1.6 0.4 5.7 0.3 - 4.1 4.1 8.8 8.1 - 2.4 - - -

Exportações % 0.9 0.9 0.2 0.4 - 1.7 3.0 2.3 2.4 - 3.3 - - -

Importações % 1.2 0.3 2.8 0.6 - 3.1 3.6 5.3 5.0 - 2.7 - - -

Agricultura % 0.7 -0.1 -0.9 0.1 - -0.4 -0.6 -1.4 -0.2 - 1.3 - - -

Indústria % -0.4 0.0 -0.5 -0.4 - -0.6 -0.4 -1.1 -1.3 - 1.8 - - -

Construção % 1.3 1.6 -0.2 0.6 - 3.5 4.9 3.4 3.2 - 3.3 - - -

Serviços % 0.5 0.5 0.4 0.3 - 1.6 1.7 1.7 1.7 - 1.9 - - -

Comércio, Transp. e Alojamento % 0.5 1.0 0.1 0.3 - 1.5 2.0 1.6 1.9 - 2.1 - - -

Act. Informação e Comunicação % 0.6 1.5 1.3 1.1 - 3.7 4.8 5.1 4.4 - 4.3 - - -

Act. Financeiras e Seguros % -0.3 0.7 0.9 0.4 - 0.5 1.2 1.8 1.6 - 1.1 - - -

Act. Imobiliárias % 0.3 0.5 0.3 0.4 - 1.4 1.4 1.5 1.5 - 1.6 - - -

Act. Profissionias e Serv. Apoio % 1.0 -0.1 0.3 0.2 - 2.8 1.7 1.6 1.4 - 3.3 - - -

Serviços Públicos % 0.4 0.1 0.3 0.2 - 0.9 1.0 1.1 1.1 - 1.0 - - -

Arte, Entret. e Outros Serviços % 0.3 0.6 0.3 0.0 - 0.2 1.0 1.4 1.2 - 0.4 - - -

Inflação % - - - - - 1.9 1.4 1.4 1.0 1.0 1.8 1.2 1.2 1.4

Taxa de Juro % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00

Taxa de Desemprego % 7.9 7.8 7.6 7.6 7.5 - - - - - 8.2 7.6 7.5 7.5

Nota: A Taxa de Juro e a Taxa Desemprego não correspondem a variações, mas aos níveis da variáveis, respectivamente, no f inal do período e em média durante o período.

Un.
Variação Trimestral Variação Homóloga Variação Anual
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0.3%, em desaceleração após o forte acréscimo do trimestre anterior 

(+5.7%), com a variação de existências, por sua vez, a exibir um 

ligeiro contributo negativo de 0.1 p.p. para o crescimento do PIB, 

depois do contributo já negativo apresentado no trimestre anterior (-

0.1 p.p.). 

Descida do VAB da indústria, com o crescimento da economia a 

ser suportado pelos serviços, pela construção e pela agricultura  

Na ótica da produção, o VAB subiu 0.2% no 3.º trimestre, o mesmo 

que o PIB, sendo suportado pelo crescimento da atividade na 

construção (+0.6%), nos serviços (+0.3%) e na agricultura (+0.1%), 

que mais do que compensaram a descida do VAB na indústria (-

0.4%). Efetivamente, o VAB da indústria contraiu 0.4%, depois de já 

ter contraído 0.5% no trimestre anterior. Já a suportar o crescimento 

da economia esteve o VAB da construção, que registou um 

acréscimo de 0.6% (-0.2 no trimestre anterior), bem como o VAB dos 

serviços, que expandiu 0.3% (+0.4% no 2.º trimestre), e o VAB da 

agricultura, que subiu 0.1% (-0.9% no trimestre anterior). 

Espanha apresentou um crescimento trimestral em linha com o 

esperado, ao passo que os crescimentos de França, da 

Alemanha e de Itália superaram as expectativas do mercado, com 

estes dois últimos, no entanto, a continuarem a crescer abaixo 

da região 

Em termos geográficos, o Eurostat divulgou na 3.ª estimativa dados 

para a maioria dos países, sendo que os resultados para as quatro 

maiores economias da região (Alemanha, França, Itália e Espanha) 

revelaram crescimentos maioritariamente acima do esperado pelo 

mercado. Com efeito, o PIB de Espanha cresceu 0.4% (+0.4% no 2.º 

trimestre) e ficou em linha com o inicialmente esperado pelo mercado 

(consenso: +0.4%), permanecendo a expandir acima da média da 

região (+0.2%), ao passo que o PIB de França avançou 0.3%, 

mantendo-se também o ritmo face ao trimestre anterior (+0.3% no 2.º 

trimestre), observando, neste caso, um crescimento também acima 

do esperado (consenso: +0.2%) e ficando, igualmente, acima do 

crescimento observado na Zona Euro. Já o PIB de Itália subiu 0.1%, 

depois de já ter crescido 0.1% no trimestre anterior, exibindo um 

comportamento ligeiramente acima do esperado pelo mercado, que 

esperava uma estagnação (consenso: 0.0%), mas continuando a 

exibir um comportamento aquém do observado na Zona Euro, o 

mesmo tendo sucedido com a Alemanha, que expandiu 0.1% (-0.2% 

no 2.º trimestre), contrariando as expectativas do mercado de uma 

ligeira queda (consenso: -0.1%), mas permanecendo, como referido, 

a crescer abaixo da região como um todo. Refiram-se ainda os dados 

conhecidos para as 5.ª, 6.ª e 7.ª maiores economias da região, em 

concreto para os Países Baixos (+0.4% vs +0.4% no 2.º trimestre), 

para a Bélgica (+0.4% vs +0.3% no 2.º trimestre) e para a Áustria 

(+0.1% vs +0.1% no trimestre anterior). O PIB de Portugal cresceu 

0.3% (+0.6% no trimestre anterior). 
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Economia deverá dar continuidade à recuperação em curso 

durante os próximos trimestres, estimando-se um crescimento 

do PIB entre 0.2% e 0.4% para o 4.º trimestre, em ligeira 

aceleração…  

Em termos de perspetivas, para o 4.º trimestre, o indicador 

compósito do Montepio para o PIB aponta para um crescimento, 

em cadeia, entre 0.2% e 0.4%, acelerando, assim, ligeiramente face 

ao ritmo do trimestre anterior (+0.2%).   

… e estimando-se um crescimento médio anual de 1.2% para 

2019, em desaceleração (+1.9% em 2018) 

Em termos anuais, depois de o PIB (ajustado de dias úteis e de 

sazonalidade) ter crescido 1.4% em 2014 (-0.2% em 2013), assistiu-

se a crescimentos de 2.0% em 2015 e de 1.9% em 2016, observando-

se depois uma expansão de 2.6% em 2017 e um abrandamento para 

1.9% em 2018. Já para 2019, estimamos uma nova desaceleração, 

continuando-se a apontar para um acréscimo de 1.2%, em linha com 

o previsto pelo BCE (+1.2%, em 12/12/2019), pelo FMI (+1.2%, em 

20/01/2020) e pela OCDE (+1.2%, em 21/11/2019), mas acima do 

previsto pela CE (+1.1%, em 07/11/2019). Para 2020, apontamos 

igualmente para um crescimento de 1.2%, em linha com o previsto 

pela CE e pelo BCE, ficando, por sua vez, ligeiramente acima do 

previsto pela OCDE (+1.1%) e abaixo do previsto pelo FMI (+1.3%), 

com a economia a dever regressar às acelerações, em termos médios 

anuais, em 2021, ano para o qual prevemos um crescimento de 1.3%.  

As nossas perspetivas para 2020 permanecem condicionadas 

pela incerteza geopolítica no Médio Oriente, no Extremo Oriente e 

no Leste da Europa, pelos desenvolvimentos em relação ao 

abrandamento da China, ao “Brexit” e à política económica de Donald 

Trump, nomeadamente a sua política comercial, que espoletou a 

guerra comercial a nível global. Com efeito, apesar de estar a ser 

notória alguma resiliência da economia da Zona Euro face à 

contínua incerteza económica e política a nível global, 

continuamos a identificar riscos para as nossas previsões para 

2020, refletindo, de um modo geral, a incerteza relacionada com os 

desenvolvimentos na economia global, bem como com os riscos 

geopolíticos, e, de um modo particular e com maior intensidade e 
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acuidade, a incerteza quanto ao real impacto do “Brexit” na 

economia mundial e da Zona Euro, que já está, em parte, a ser 

considerado nas nossas previsões, mas cujo impacto total estará, 

naturalmente, condicional à forma e timing da sua concretização. 

Relativamente a Itália, assume-se que o Governo irá seguir uma 

política económica e orçamental em linha com a orientação dos 

tratados europeus. 

 

   

MERCADO LABORAL: Taxa de desemprego estabilizou em novembro, em 7.5%, depois de ter descido 0.1 p.p. no mês anterior, 

representando o nível mais baixo desde julho de 2008. A taxa de desemprego evidencia uma tendência descendente desde que atingiu o 

pico máximo de 12.1% entre fevereiro e junho de 2013 (com pontual exceção em março de 2013), que representam níveis máximos 

históricos desde o início da série (julho de 1990). Indicadores prospetivos sinalizam subidas do emprego, mas que poderão não ser 

suficientes para provocar uma descida da taxa de desemprego em dezembro 

Taxa de desemprego na Zona Euro estabilizou em novembro, em 

7.5%, depois de ter descido 0.1 p.p. no mês anterior, 

representando o nível mais baixo desde julho de 2008 

A taxa de desemprego estabilizou em novembro, em 7.5%, depois 

de ter descido 0.1 p.p. no mês anterior, contabilizando 19 descidas 

nos últimos 30 meses (nove estabilizações e duas subidas), tratando-

se de um valor em linha com o aguardado pelo mercado e 

representando o nível mais baixo desde julho de 2008 (7.5%), 

também observado nos passados meses de junho e agosto. A taxa 

de desemprego evidencia uma tendência descendente desde que 

atingiu o pico máximo de 12.1% entre fevereiro e junho de 2013 (com 

pontual exceção em março de 2013), que representam níveis 

máximos históricos desde o início da série (julho de 1990), 

encontrando-se, pelo 36.º mês consecutivo, mais perto dos mínimos 

da série (7.3%, observados entre outubro de 2007 e março de 2008) 

do que do máximo da série (encontra-se 4.6 p.p. abaixo). O número 

de desempregados desceu, fazendo níveis mínimos desde 

setembro de 2008.  

Os dados do emprego têm, também, vindo a evidenciar melhorias, 

tendo subido 0.1% no 3.º trimestre, crescendo a um ritmo inferior ao 

do trimestre anterior (+0.2%), mas representando o 25.º acréscimo 

consecutivo, renovando níveis máximos históricos, estando 

atualmente 7.7% acima dos níveis mínimos desde o 4.º trimestre de 

2005 em que se encontrava no 2.º trimestre de 2013 e agora já 3.9% 

acima dos anteriores máximos históricos, observados no 1.º trimestre 

de 2008.  

Indicadores prospetivos sinalizam subidas do emprego, mas que 

poderão não ser suficientes para provocar uma descida da taxa 

de desemprego em dezembro 

Apesar desta tendência de alívio, os dados continuam a dar conta de 

um mercado laboral ainda ligeiramente pressionado (como já referido, 

a taxa de desemprego ainda se encontra um pouco acima dos níveis 

pré-crise), com os indicadores relativos a dezembro e aos meses 

seguintes, a sinalizarem uma nova subida de postos de trabalho, mas 

que poderá não ser suficiente para levar a uma redução na taxa de 

desemprego no mês de dezembro. Por um lado, o PMI compósito de 

emprego sinalizou uma subida do emprego em dezembro, pelo 62.º 

mês consecutivo, mas exibindo o menor crescimento desde 

novembro de 2014 e afastando-se dos máximos desde dezembro de 

2018 observados em abril, ficando também um pouco mais afastado 

do registo de janeiro de 2018, quando apresentou o maior 

crescimento desde setembro de 2000. Por seu lado, os indicadores 

de confiança revelaram uma subida das expectativas dos 

empresários em dezembro, contabilizando 31 subidas em 61 meses, 

com a subida, neste mês, a refletir o comportamento positivo das 

expectativas de emprego (próximos três meses) nos setores da 

construção, do comércio a retalho e dos serviços, que mais do que 

compensaram a descida registada na indústria. O indicador para a 

totalidade da economia da região permaneceu em terreno positivo, 

pela 59.ª vez (consecutiva) desde março de 2012, aliviando de 

mínimos desde agosto de 2016 e diminuindo, ligeiramente, a 

distância face aos níveis máximos desde janeiro de 2001 observados 

em janeiro de 2018, estando, pelo 74.º mês consecutivo, num nível 

empiricamente compatível com um acréscimo do emprego. 

Setorialmente, as expectativas mais baixas observam-se na indústria 

e as mais elevadas na construção e nos serviços, com estes últimos 

a contabilizarem 70 meses em 71 no verde (que tinham interrompido 

um ciclo de 21 meses no vermelho). Do lado dos consumidores, 

assistiu-se a uma subida das expectativas de desemprego 

(próximos 12 meses), depois de se terem desagravado no mês 

anterior, fazendo máximos desde outubro de 2016 e aumentando a 

distância face aos níveis mínimos históricos (série iniciada em janeiro 

de 1985) observados em maio de 2018, mas encontrando-se, de 

acordo com os cálculos do Montepio, pelo 59.º mês consecutivo, num 

nível compatível com uma descida do desemprego na região, depois 

de quatro meses a evidenciar ligeiras subidas. 
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Em termos prospetivos, antecipa-se que as condições no mercado 

de trabalho da Zona Euro continuem, de um modo geral, a 

melhorar ao longo do horizonte de previsão. Assim, em termos 

anuais, depois de a taxa de desemprego ter descido em 2015, dos 

11.6% observados em 2014, para 10.9%, assistiu-se a uma nova 

redução em 2016, para 10.0%, dando continuidade à tendência de 

alívio encetada desde o pico máximo de 12.0% registado em 2013. 

Esta tendência de recuperação do mercado laboral prosseguiu em 

2017, observando-se uma taxa de desemprego média de 9.1% no 

ano, bem como em 2018 e em 2019, onde se registaram novas 

reduções, para 8.2% e 7.6%, respetivamente, prevendo-se uma nova 

descida em 2020, para 7.5%, seguido de uma estabilização neste 

nível em 2021. 

 

PREÇOS: Inflação subiu em dezembro, de 1.0% para 1.3%, aliviando, pelo 2.º mês consecutivo, de mínimos desde novembro de 2016, 

atingindo um máximo desde abril, mas ficando, pelo 14.º mês consecutivo, abaixo do target de 2.0% do BCE, após cinco meses em que 

esteve em linha ou acima. Já a inflação core estabilizou em 1.3%, depois de três acelerações consecutivas (+0.2 p.p. em novembro), 

encontrando-se em máximos desde outubro de 2015 e permanecendo igualmente abaixo do target do BCE 

Leitura final de dezembro da inflação apontou para uma subida 

de 1.0% para 1.3%, confirmando o valor inicialmente reportado, 

que tinha saído em linha com as expectativas iniciais do 

mercado, e aliviando, pelo 2.º mês consecutivo, de mínimos 

desde novembro de 2016, atingindo um máximo desde abril, mas 

ficando, pelo 14.º mês consecutivo, abaixo do target de 2.0% do 

BCE, após cinco meses em que esteve em linha ou acima 

A estimativa final para a inflação no mês de dezembro, medida pela 

taxa de variação homóloga do IHPC, veio apontar para uma subida 

de 1.0% para 1.3%, confirmando o valor inicialmente reportado, que 

tinha saído em linha com as expectativas iniciais do mercado, e 

representando a 2.ª subida consecutivas (+0.3 p.p. em novembro), 

depois de quatro descidas, aliviando, pelo 2.º mês consecutivo, de 

níveis mínimos desde novembro de 2016 (+0.6%), atingindo um 

máximo desde abril. Segundo esta estimativa preliminar, a inflação 

terá apresentado um valor médio anual 1.2% em 2019, confirmando 

as nossas previsões e em desaceleração face aos 1.7% de 2018 

(+1.5% em 2017 e +0.2% em 2016), e apresentou, neste mês de 

dezembro de 2019, o seu 43.º registo consecutivo positivo, depois de 

dois meses em valores negativos, tendo contabilizado, em 2016, 

quatro registos no vermelho, o mesmo que em 2015. Com esta subida 

de dezembro, a inflação diminuiu a distância face ao registo de 

outubro de 2018 (+2.3%), quando atingiu máximos desde outubro de 

2012 (+2.5%), aumentando, por sua vez, a distância face aos -0.6% 

observados em janeiro de 2015, quando esteve em níveis mínimos 

desde julho de 2009. A inflação passou a estar, nos 14 últimos meses 

(novembro de 2018 a dezembro de 2019), num valor abaixo do target 

de 2.0% do BCE, depois de dois meses acima e após, em 2018, o ter 

igualado em agosto, superado em 0.1 p.p. em julho e igualado 

também no mês de junho, e após um ciclo de 53 meses, em 54, 

abaixo do mesmo (a exceção foi fevereiro de 2017, quando igualou o 

target), e depois de se ter situado, consecutivamente, acima desse 

target entre dezembro de 2010 e dezembro de 2012.  

Acelerações dos preços observadas nos bens alimentares, 

álcool e tabaco, nos serviços e, essencialmente, na energia bem 

mais do que compensaram a desaceleração dos preços dos 

serviços 

A subida da inflação homóloga, em dezembro, esteve associada a 

acelerações dos preços dos bens alimentares, álcool e tabaco, dos 

bens industriais não energéticos e, essencialmente, da energia, que 

bem mais do que compensaram a desaceleração dos preços dos 

serviços. Com efeito, os preços da energia observaram uma subida 

da variação homóloga (de -3.2% para +0.2%), regressando a terreno 

positivo após quatro meses no vermelho e depois de 32 meses de 

crescimentos consecutivos, tendo já, no passado mês de julho, 

deixado de exibir o maior ritmo, lugar que passou, nestes seis últimos 

meses, a ser assumido pelos preços dos bens alimentares, álcool e 

tabaco. Já os preços dos serviços desaceleraram (de +1.9% para 

+1.8%), ao passo que os preços dos bens industriais não 

energéticos aceleraram ligeiramente (de +0.4% para +0.5%), o 

mesmo tendo sucedido com os dos bens alimentares, álcool e 

tabaco (de +1.9% para +2.0%).  

Já a inflação core estabilizou em 1.3%, depois de três 

acelerações consecutivas (+0.2 p.p. em novembro), 

encontrando-se em máximos desde outubro de 2015, passando 

a estar em linha com o índice geral, depois de três meses acima, 

e continuando desde janeiro de 2003 e, com exceção de março 

de 2008, abaixo do target do BCE  

Excluindo os preços da energia, alimentação, álcool e tabaco, 

caracterizados por elevada volatilidade, a variação homóloga do 

IHPC core manteve-se em 1.3%, depois de três acelerações 

consecutivas (+0.2 p.p. em novembro), encontrando-se em máximos 

desde outubro de 2015 (+1.5%). O indicador apresentou uma 

variação média anual de 1.0% em 2019, semelhante à observada em 

2018 e em 2017 (+0.9% em 2016). A variação homóloga do IHPC 

core passou a estar em linha com a do índice geral, depois de três 

meses acima e após 33 registos mensais consecutivos (de dezembro 

de 2016 a agosto de 2019) a estar abaixo do índice geral e uma série 

de 34 meses em que esteve permanentemente acima, perfazendo 

apenas 43 vezes, desde o início de 2010, em que tal ocorreu (situar-

se acima do índice geral). Recorde-se que as pressões inflacionistas 

na região entre o final de 2010 e o final de 2012 advinham, 

essencialmente, dos preços da energia, com os crescimentos, 

relativamente mais elevados, observados durante mais algum tempo 

em algumas classes de produtos a refletirem, nomeadamente, os 

aumentos dos impostos indiretos então adotados por alguns países, 

no âmbito das medidas de austeridade aí encetadas. A inflação core 

está, desde janeiro de 2003, abaixo do target de 2.0%, com exceção 

de março de 2008. Por sua vez, recorde-se que a variação homóloga 

do IHPC calculado com impostos constantes aumentou em 

dezembro, de 0.9% para 1.2%, representando a 2.ª subida 

consecutiva (+0.3 p.p. em novembro), depois de duas descidas, 

aliviando, nestes dois último meses, de um mínimo desde novembro 

de 2016 (+0.5%), atingindo um máximo desde junho e diminuindo a 

distância face aos 2.0% de outubro de 2018, um máximo desde 

outubro de 2012 (+2.0%) – também observados em julho de 2018 –, 

passando a evidenciar, nos 25 últimos meses, um valor inferior ao 

apresentado pelo índice geral (+1.0% em novembro), depois de ter 

observado um valor semelhante em novembro de 2017, dando, 

assim, nos últimos meses, continuidade à tendência que se vem a 

observar desde o início da série (dezembro de 2003), com a principal 

exceção (além de alguns meses a apresentar valores semelhantes) a 

registar-se em janeiro de 2010, quando a inflação com impostos 

constantes foi 0.1 p.p. acima da inflação geral (+1.0% e +0.9%, 

respetivamente). A variação homóloga do IHPC, calculado com 

impostos constantes, deixou de estar, nos últimos 42 meses até 

dezembro, em terreno negativo (41 meses em terreno positivo e um 

em terreno nulo), depois de ter estado maioritariamente em terreno 

negativo entre dezembro de 2014 e junho de 2016.  
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Atente-se ainda que, apesar de, até dezembro de 2012, a inflação na 

Zona Euro ter estado acima da meta de 2% – algo que se vinha a 

observar desde dezembro de 2010 –, já há alguns meses que a 

inflação core se encontrava em níveis abaixo daquele target, pelo que 

a inflação não foi constituindo, de facto, uma preocupação do BCE, 

com as atenções deste a concentrarem-se no crescimento 

económico, na estabilidade financeira e na própria existência da 

moeda única, como de resto tem sido revelado pela posição da 

autoridade monetária nas últimas reuniões da política monetária. 

Contudo, perante a persistência da inflação em níveis reduzidos 

durante vários meses, a autoridade começou a revelar preocupações 

para com a mesma, mas no sentido descendente e a tomar medidas 

que pudessem contribuir para contrariar a sua manutenção em níveis 

tão reduzidos, sendo que a aproximação ao target, em fevereiro e em 

abril de 2017, e também em grande parte de 2018, com a inflação a 

passar, nos seis últimos meses, a estar abaixo do target do BCE, 

depois de dois meses ligeiramente acima, deverá ter colocado a 

autoridade monetária mais atenta, pese embora com o BCE a não 

dever reduzir rapidamente o carácter extremamente expansionista da 

sua política monetária, até porque a inflação core ainda está abaixo 

dos 2% (em dezembro manteve-se em +1.3%) e as previsões do BCE 

(12/12/2019) para a inflação apontam para que esta assuma valores 

médios anuais de 1.2% em 2019, 1.1% em 2020, 1.4% em 2021 e 

1.6% em 2022, ou seja, ainda abaixo do referido target. 

 

   

   

Em termos anuais, depois de uma inflação média de 0.4% em 2014, 

1.0 p.p. abaixo da observada no ano anterior, a inflação voltou a 

descer em 2015, para 0.0%. Já em 2016, a inflação regressou às 

subidas, mas cifrando-se apenas em 0.2%, tendo reforçado esse 

movimento ascendente em 2017, para 1.5%, e em 2018, ano em que 

se observou uma inflação de 1.8%, observando-se depois uma 

descida em 2019, para 1.2%, prevendo-se depois uma estabilização 

nestes 1.2% em 2020 e um regresso às acelerações em 2021, para 

1.4%, devendo, assim, permanecer, nestes dois próximos anos, ainda 

bem abaixo da meta de inflação a médio prazo do BCE (+2.0%).  

MERCADO DE CRÉDITO: condições financeiras na região continuaram a melhorar, em virtude das medidas adotadas pelo BCE 

Crescimento homólogo do agregado monetário M3 desacelerou 

ligeiramente em novembro, de 5.7% para 5.6%, mas recaindo 

sobre dados revistos em alta (o registo de outubro passou de 

+5.6% para +5.7%), ficando ligeiramente abaixo do esperado pelo 

mercado (consenso: +5.7%), mas apenas 0.1 p.p. abaixo do 

máximo desde fevereiro de 2009 observado em agosto e outubro 

Em novembro, o agregado monetário M3 registou um crescimento 

homólogo de 5.6%, ligeiramente abaixo do observado em outubro, 

que foi revisto em alta em 0.1 p.p., para 5.7%, ficando ligeiramente 

abaixo das expetativas do mercado (consenso: +5.7%), mas com o 

indicador a exibir um ritmo de crescimento apenas 0.1 p.p. abaixo do 

maior ritmo desde fevereiro de 2009 (+5.7%) observado em agosto e 

outubro, permanecendo distante do menor ritmo desde novembro de 

2014 (+3.1%) observado em agosto e setembro de 2018 (+3.5%). 

Tem sido visível uma tendência ascendente (pontualmente 

interrompida em alguns meses, como em julho, agosto e novembro 

de 2018, bem como em janeiro, em junho e em setembro e novembro 

deste ano) desde abril de 2014 (+0.8%), quando se observou o menor 

crescimento desde setembro de 2010 (+0.7%). A massa monetária 

passou, nos cinco últimos meses, a crescer a um ritmo superior ao 

valor de referência de 4.5% do BCE, depois de ter crescido a um ritmo 

semelhante em junho, e de outros três meses a exibir um crescimento 

superior e após 15 meses inferior ou igual (de fevereiro de 2018 a 

março de 2019) e outros 15 meses acima (a única exceção foi o 

registo de julho de 2017, em que igualou os +4.5%). 

Contrapartidas do M3 do lado do ativo do balanço consolidado 

das instituições monetárias e financeiras mantiveram os ritmos 

de crescimento 

Quanto às principais contrapartidas do M3 do lado do ativo do balanço 

consolidado das instituições monetárias e financeiras, a variação 

homóloga dos empréstimos totais concedidos a residentes foi de 

2.0%, mantendo o ritmo do mês anterior (+2.0%) e tratando-se já do 

57.º acréscimo consecutivo, depois de ter estabilizado nos meses de 

janeiro e fevereiro de 2015, com estes 59 últimos meses de ausência 

de quedas a surgirem após 20 meses em permanente contração. Este 

comportamento esteve associado a uma manutenção da variação 

homóloga dos empréstimos às administrações públicas, em -

1.4%, passando, nos seis últimos meses, a exibir uma ligeira queda e 

representando a maior descida desde julho de 2014 (-1.8%), num 

contexto de manutenção da variação homóloga dos empréstimos ao 

setor privado, em 3.2%, exibindo o maior ritmo desde maio de 2018 

(+3.2%). Dentro dos empréstimos ao setor privado, o crédito 

bancário ao setor privado cresceu 3.2%, a um ritmo ligeiramente 

inferior ao observado do mês anterior (+3.3%) e afastando-se, 

ligeiramente, do registo de agosto (+3.5%), que é um máximo desde 

fevereiro de 2009 (+4.2%), mas tratando-se do 55 acréscimo 
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consecutivo e do 56.º nos últimos 57 meses (estabilizou em abril de 

2015), após quase três anos (34 meses) em permanente contração.  

Esta ligeira desaceleração do crescimento do crédito bancário ao 

setor privado refletiu o comportamento do crédito às empresas não-

financeiras, que aumentou o crescimento, de 3.1% para 2.6%, mas 

evidenciando, agora, a 48.ª subida em 49 meses, afastando-se 

apenas um pouco mais do maior ritmo desde maio de 2009 (+4.3%) 

observado em agosto (+3.5%). Por sua vez, o crédito a empresas 

financeiras não monetárias acelerou o crescimento de 5.7% para 

7.1%. Por último, o crédito a particulares cresceu 3.3%, mantendo 

o ritmo do mês anterior (+3.3%) e avançando, agora, pelo 55.º mês 

consecutivo. O crédito a particulares para aquisição de habitação, 

a componente com maior volume do segmento de particulares, 

continuou a observar um dos registos mais favoráveis, crescendo, 

pelo 57.º mês consecutivo e a um ritmo semelhante ao observado no 

mês anterior (+3.7%). Por sua vez, os outros créditos a particulares 

desagravaram, ligeiramente, o ritmo de queda, de 1.7% para 1.5%, 

aliviando do maior ritmo de contração desde outubro de 2014 (-1.7%), 

ao passo que o crédito a particulares para consumo regista 

crescimentos nos 55 últimos meses, tendo crescido, em novembro, 

5.8%, em ligeira aceleração (+5.7% no mês anterior), continuando, 

assim, nestes 55 últimos meses, a interromper a série de quedas que 

vinha a apresentar desde abril de 2009 e que também já tinha sido 

interrompida nos meses de outubro e novembro de 2014.  

Massa monetária e crédito mantiveram tendência de 

recuperação, beneficiando das medidas de política monetária 

que têm vindo a ser implementadas  

Assim, os dados parecem continuar a sugerir que as condições 

financeiras na região estão a melhorar, com o BCE a realçar, na 

sequência da sua última reunião de política monetária (12 de 

dezembro), que a informação disponível continua a confirmar um 

robusto ritmo de crescimento da moeda e a contínua e gradual 

recuperação da dinâmica do crédito que se tem vindo a observar 

desde o início de 2014. O BCE continuou a referir que as medidas de 

política monetária que têm vindo a ser implementadas, incluindo os 

novos termos da série de TLTRO III, têm continuado a apoiar, 

significativamente, as condições de concessão de empréstimos às 

empresas e às famílias – em particular para as PME’s – e, desse 

modo, os fluxos de crédito na Zona Euro.  

De recordar que os resultados do inquérito aos bancos da Zona 

Euro no 3.º trimestre sugerem que o crescimento do crédito continuou 

a ser apoiado pelo aumento da procura no segmento do crédito a 

particulares, num contexto de relativa estabilização da procura de 

crédito por parte das empresas. Ao mesmo tempo, os critérios para 

concessão de empréstimos bancários tornaram-se ligeiramente 

menos restritivos no 3.º trimestre, designadamente no segmento de 

particulares. 

 

 
 

   

   

POLÍTICA MONETÁRIA: última reunião do BCE (12 de dezembro) ficou marcada não pelas decisões tomadas – manutenção da política 

monetária, como já era amplamente esperado –, mas pelo facto de se ter tratado da 1.ª reunião com Christine Lagarde à frente da 

instituição, a qual trouxe com ela um discurso um pouco mais otimista sobre as perspetivas de evolução da situação económica da 

região. Mantivemos o nosso cenário sobre a política monetária, continuando-se a apontar para um início de subida de taxas mais cedo 

do que o que tem vindo a ser descontado pelo mercado: 1.ª subida da taxa de depósito no final de 2021 e 1.ª subida da refi rate em meados 

de 2022. Christine Lagarde realçou que tem um estilo próprio, que quer deixar a sua própria marca no BCE e anunciou que pretende 

começar a revisão estratégica do BCE no início de 2020  

BCE decidiu, como esperado, manter a sua política monetária, 

pela 2.ª reunião consecutiva, depois de, na reunião de 12 de 

setembro, ter decidido, também como esperado, tornar a sua 

política monetária mais expansionista 

Na reunião de política monetária de 12 de dezembro, e em linha 

com as nossas expectativas e as do mercado, o Conselho de 

Governadores do BCE decidiu manter a sua política monetária 

inalterada, pela 2.ª reunião consecutiva (a anterior em 24 de 

outubro), depois de, na reunião precedente, de 12 de setembro, ter 

anunciado, também como esperado, alterações à política monetária, 

tendo na ocasião a tornado mais expansionista, ao optar, 

designadamente, por descer a taxa de depósitos, de -0.40% para -

0.50% (mantendo as outras taxas diretoras) e por retomar o programa 

de compra de ativos (asset purchase programme – APP II), com o 

ritmo médio de compras mensais de ativos a ser fixado nos 20 mM€, 

mas sem data de termo, ao contrário dos anteriores programas.  

Esta decisão de tornar a política monetária mais expansionista 

aquando da reunião de 12/09/2019 surgiu, recorde-se, depois de o 
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BCE não ter anunciado alterações significativas à política monetária 

nas quatro reuniões anteriores (25/07/2019, 06/06/2019, 07/03/2019 

e 10/04/2019) – embora sendo de realçar os facto de, na reunião de 

06/06/2019, ter passado a referir que mantinha as principais taxas nos 

atuais níveis mínimos até, pelo menos, durante o 1.º semestre de 

2020, e de, na reunião de 07/03/2019, ter sinalizado que mantinha as 

principais taxas até, pelo menos, ao final do ano de 2019, quando 

antes dizia que era até ao final do verão de 2019, bem como ter 

anunciado o lançamento de um novo programa de concessão de 

crédito de longo prazo aos bancos (TLTRO-III) –, e depois de, nas 

cinco anteriores reuniões (a última das quais em 24/01/2019), também 

não ter anunciado qualquer alteração de política.  

Assim, nessa reunião, de 12 de dezembro, o Conselho de 

Governadores do BCE tomou as seguintes decisões: 

1) Primeiro: em termos de medidas de política monetária 

convencional, manteve as principais taxas de juro (a taxa de 

juro das operações principais de refinanciamento – refi rate – 

nos 0.00% e as taxas de juro da facilidade permanente de 

cedência de liquidez e da facilidade permanente de 

depósitos em 0.25% e -0.50% respetivamente). O Conselho do 

BCE reiterou esperar que as taxas de juros diretoras do BCE 

permaneçam nos seus níveis atuais ou mais baixos até que as 

perspetivas da inflação convirjam robustamente para um nível 

suficientemente próximo, mas abaixo, de 2%, dentro do seu 

horizonte de projeção e que essa convergência se tenha 

refletido consistentemente na dinâmica da inflação subjacente; 

2) Segundo: no que respeita às medidas de política monetária 

não convencional, conforme decidido na reunião do Conselho 

do BCE de12/09/2019, o BCE confirmou que foram reiniciadas, 

no dia 1 de novembro, as aquisições líquidas ao abrigo do 

programa de compra de ativos (asset purchase programme 

– APP II), a um ritmo médio de compras mensais de 20 mM€, a 

partir de 1 de novembro. O Conselho do BCE espera que o 

programa se mantenha em vigor pelo tempo necessário para 

reforçar o impacto acomodatício de suas taxas de política 

monetária e que termine um pouco antes de começar a 

aumentar as principais taxas de juros do BCE; 

3) Terceiro: reforçou que pretende manter a sua política de 

reinvestimento, na totalidade, dos pagamentos de capital dos 

títulos vincendos adquiridos no âmbito dos programas de 

compra de ativos (APP I e APP II) durante um período 

prolongado após a data em que começará a aumentar as taxas 

de juro diretoras do BCE, e, em qualquer caso, enquanto for 

necessário para manter condições de liquidez favoráveis e um 

nível amplo de acomodação monetária. 

BCE reiterou a necessidade de uma postura altamente 

acomodatícia da política monetária por um período prolongado, 

continuando pronto para ajustar todos os seus instrumentos, em 

caso de necessidade, mas destacando aquilo que considera 

serem os primeiros sinais de estabilização na desaceleração do 

crescimento e de um ligeiro aumento da inflação subjacente 

Na conferência de imprensa, a primeira liderada por Christine 

Lagarde, a nova Presidente do BCE referiu que os dados económicos 

recebidos desde a última reunião do Conselho do BCE, no final de 

outubro, continuam a apontar para pressões de inflação moderadas e 

fraca dinâmica de crescimento da Zona Euro, embora haja alguns 

sinais iniciais de estabilização na desaceleração do crescimento 

e de um ligeiro aumento da inflação subjacente, em linha com as 

anteriores expectativas. O contínuo crescimento do emprego e o 

aumento dos salários continuam a sustentar a resiliência da economia 

da Zona Euro. O BCE considera que o pacote abrangente de 

medidas políticas que o Conselho do BCE decidiu, em setembro, 

oferece estímulo monetário substancial, o que garante condições 

favoráveis de financiamento para todos os setores da economia. 

Em particular, condições mais fáceis de empréstimos para empresas 

e famílias estão sustentando os gastos dos consumidores e os 

investimentos das empresas. Isso apoiará a expansão da Zona Euro, 

o aumento contínuo das pressões nos preços domésticos e, portanto, 

a convergência robusta da inflação para o nosso objetivo de médio 

prazo. Face às perspetivas de inflação moderada, reiterou a 

necessidade de uma postura altamente política da política 

monetária por um período prolongado, para apoiar as pressões 

sobre a inflação subjacente e promover a inflação no médio prazo. 

Nesse sentido, o BCE irá continuar a acompanhar de perto a 

evolução da inflação e o impacto das medidas de política 

monetária em desenvolvimento na economia. Lagarde referiu que 

as orientações futuras (forward guidance) do Conselho do BCE 

garantirão que as condições financeiras sejam ajustadas de acordo 

com as mudanças nas perspetivas de inflação. De qualquer forma, o 

Conselho do BCE reiterou continuar pronto para ajustar todos os 

seus instrumentos, em caso de necessidade, para garantir que a 

inflação avance em direção ao seu objetivo de uma forma sustentada. 

De referir ainda que Christine Lagarde aproveitou a sua primeira 

reunião do Conselho de Governadores enquanto Presidente do BCE 

para deixar claro que quer deixar a sua própria marca em Frankfurt, 

referindo ter o seu “próprio estilo”, pedindo para não ser 

comparada com anteriores presidentes do BCE. “Não cruzem 

referências. Irei ser eu própria e por isso diferente”, frisou. A 

sucessora do Mario Draghi garantiu ainda que não terá problemas 

em admitir “quando não souber algo”, apelando a que os decisores 

políticos, jornalistas e analistas não interpretem de forma fechada os 

seus discursos. “Não sou nem um falcão, nem uma pomba. A 

minha ambição é ser uma coruja”, referiu Lagarde, em alusão às 

divisões e posições dos membros do Conselho de Governadores 

sobre a política monetária da Zona Euro. De referir, ainda, que 

Lagarde anunciou que pretende começar a revisão da estratégia do 

BCE em janeiro de 2020 e espera que essa revisão esteja concluída 

até ao final desse ano. 

BCE continuou a identificar fraqueza nos dados relativos, em 

particular no setor industrial, mas continuando a destacar, em 

termos positivos, a resiliência dos serviços e da construção, e 

identificando alguns sinais de estabilização da recente 

desaceleração da atividade económica, referindo que os riscos 

ainda descendentes sobre as perspetivas de crescimento estão 

agora menos pronunciados 

No que concerne à análise mais detalhada da avaliação que a 

autoridade faz da conjuntura macroeconómica na região, em termos 

de atividade económica, o BCE começou por confirmar que o PIB da 

Zona Euro cresceu 0.2% no 3.º trimestre, um ritmo semelhante ao 

observado no 2.º trimestre. O BCE referiu a atual fragilidade do 

comércio internacional num ambiente de incertezas globais 

persistentes, continuam a afetar, em particular, a indústria 

transformadora da Zona Euro e estão a condicionar o investimento. 

Ao mesmo tempo, os dados económicos divulgados desde a última 

reunião do BCE, apesar de permanecerem fracos em geral, apontam 

para alguma estabilização na desaceleração do crescimento 

económico na Zona Euro. Os setores dos serviços e da construção da 

Zona Euro continuam a mostrar resiliência, apesar de alguma 

moderação no 2.º semestre de 2019. Olhando para o futuro, o BCE 

considera que a expansão da Zona Euro continuará a ser apoiada por 

condições de financiamento favoráveis, pela orientação orçamental 

ligeiramente expansionista da Zona Euro, por novos ganhos de 

emprego e nos salários, bem como pelo crescimento – embora um 

pouco mais lento – da atividade global.  

Esta avaliação está, de um modo geral, refletida nas projeções 

macroeconómicas dos especialistas do Eurosistema de 
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dezembro de 2019 para a Zona Euro. Estas projeções apontam para 

um crescimento do PIB de 1.2% em 2019, 1.1% em 2020 e 1.4% em 

2021 e 2022. Em comparação com as projeções macroeconómicas de 

setembro de 2019 do BCE, as perspetivas de crescimento do PIB 

foram revistas em alta em 0.1 p.p. para 2019 e em baixa em 0.1 p.p. 

para 2020, tendo mantido inalterada a previsão para 2021.  

O BCE referiu que os riscos em torno das perspetivas de crescimento 

da Zona Euro, relacionadas com fatores geopolíticos, a crescente 

ameaça do protecionismo e vulnerabilidades nos mercados 

emergentes, permaneceram inclinadas para o lado descendente, mas 

tornaram-se menos pronunciados.  

A inflação deverá subir um pouco mais nos próximos meses, 

devendo manter trajetória ascendente a médio prazo, apoiada 

pelas medidas de política monetária, pela expansão económica 

em curso e pelo forte crescimento dos salários  

Ao nível dos riscos à estabilidade dos preços, o BCE referiu que, 

de acordo com o Eurostat, a inflação homóloga medida pelo IHPC na 

Zona Euro subiu em novembro, de 0.7% para 1.0%, refletindo 

principalmente a aceleração dos preços dos serviços e dos bens 

alimentares. Com base nos atuais preços do petróleo no mercado de 

futuros, é provável que a inflação suba um pouco mais nos próximos 

meses. Os indicadores das expectativas de inflação permanecem em 

níveis baixos. As medidas de inflação subjacente permanecem 

geralmente estáveis, apesar de começarem a surgir algumas 

indicações de ligeira aceleração, em linha com o anteriormente 

previsto. Embora as pressões dos custos do trabalho tenham 

continuado a fortalecer-se, num contexto de elevados níveis de 

utilização da capacidade instalada e de aperto do mercado de 

trabalho, o atual fraco ímpeto de crescimento está a atrasar o 

processo de transmissão para a inflação. A médio prazo, o BCE 

espera que a inflação aumente, apoiada pelas medidas de política 

monetária, pela expansão económica em curso e pelo forte 

crescimento dos salários. 

Esta avaliação reflete-se também nas projeções macroeconómicas 

de Eurosistema para a Zona Euro de dezembro de 2019, que 

preveem uma inflação, medida pelo IHPC, de 1.2% em 2019, de 1.1% 

em 2020, de 1.4% em 2021 e de 1.6% em 2022. Em comparação com 

as projeções macroeconómicas de setembro de 2019 do BCE, as 

perspetivas para a inflação medida pelo IHPC foram mantidas para 

2019, revistas em alta em 0.1 p.p. para 2020 e revistas em baixa em 

0.1 p.p. para 2021. 

Massa monetária e crédito mantiveram tendência de 

recuperação… 

Em termos de evolução da massa monetária e do crédito, o 

crescimento do agregado monetário alargado (M3) situou-se em 5.6% 

em outubro, mantendo o ritmo do mês anterior. As sustentadas taxas 

de crescimento do agregado monetário alargado refletem acréscimos 

contínuos de crédito bancário para o setor privado e os baixos custos 

de oportunidade de manter o M3. O agregado monetário M1 continua 

a ser o principal motor para o crescimento do agregado monetário 

alargado.  

… beneficiando das medidas de política monetária que têm vindo 

a ser implementadas  

O BCE continuou a referir que as medidas de política monetária que 

têm vindo a ser implementadas, incluindo os novos termos da série de 

TLTRO III, têm continuado a apoiar, significativamente, as condições 

de concessão de empréstimos às empresas e às famílias – em 

particular para as PME’s – e, desse modo, os fluxos de crédito na Zona 

Euro.  

BCE reiterou que a política monetária per se não resolverá os 

problemas na Zona Euro, continuando a incentivar os países 

com margem orçamental para tornar a política orçamental mais 

expansionista e passando a referir que, mesmo os países onde 

a dívida pública é elevada, os governos necessitam de adotar 

políticas prudentes que criem condições para que os 

estabilizadores automáticos operem livremente 

O BCE continua a considerar que, a fim de colher todos os benefícios 

das medidas de política monetária, outras dimensões da política 

económica devem contribuir de forma mais decisiva para aumentar 

o potencial de crescimento a longo prazo e reduzir as 

vulnerabilidades. A implementação de reformas estruturais nos 

países da Zona Euro deve ser substancialmente intensificada para 

aumentar a resiliência, reduzir o desemprego estrutural e 

impulsionar a produtividade e o potencial de crescimento da Zona 

Euro. As recomendações específicas para cada país devem servir 

como orientação relevante. No que respeita às políticas 

orçamentais, a orientação orçamental levemente expansionista da 

Zona Euro está a apoiar a atividade económica. Ao mesmo tempo, 

os países onde a dívida pública é elevada, os governos necessitam 

de adotar políticas prudentes que criem condições para que os 

estabilizadores automáticos operem livremente. Todos os países 

devem intensificar seus esforços para alcançar uma composição 

mais favorável ao crescimento das finanças públicas. Da mesma 

forma, a implementação transparente e consistente do quadro de 

governação fiscal e económica da União Europeia ao longo do 

tempo e entre países continua a ser essencial para reforçar a 

resiliência da economia da Zona Euro. Melhorar o funcionamento da 

União Económica e Monetária continua a ser uma prioridade. O 

Conselho do BCE acolhe com agrado os trabalhos em curso e apela 

a novas medidas específicas e decisivas para completar a união 

bancária e a união dos mercados de capitais. 

Mantemos o cenário sobre os futuros passos da Política 

Monetária: 1.ª subida da taxa de depósito deverá ocorrer apenas 

no final de 2021 e da refi rate em meados de 2022; o programa de 

compras líquidas de dívida (programa QE II) deverá terminar 

cerca de seis meses antes do início do ciclo de subidas de taxas 

(no caso, da taxa de depósito)  

As decisões anunciadas pelo BCE e o tom assumido nessa reunião 

foram em linha com as nossas perspetivas, não motivando qualquer 

alteração ao nosso cenário de evolução futura da política monetária, 

que pode ser sintetizado da seguinte forma:  

1) taxa de depósitos – início do ciclo de subida da taxa de depósito 

no final de 2021, não se colocando de parte uma descida 

adicional desta taxa, de -0.50% para -0.60%, entre o final deste 

ano e o início do próximo;   

2) refi rate – manutenção da refi rate nos atuais níveis mínimos até 

meados de 2022; 

3) programa de compras de ativos (APP II) – perspetivamos que 

o programa de compras líquidas de dívida termine cerca de seis 

meses antes do início do ciclo de subidas taxas (no caso, a taxa 

de depósito, no final de 2021), ou seja, em meados de 2021 

(embora não se colocando de parte a possibilidade de o ritmo de 

compras mensais poder ser, entretanto, aumentado, dos atuais 

20 mM€ para cerca de 30 mM€ ou 40 mM€, caso as perspetivas 

de crescimento e de inflação para a Zona Euro voltem a sofrer 

novas revisões em baixa).  
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POLÍTICA CAMBIAL: Euro caiu 16.4% face ao dólar em 2015, em termos médios anuais, tendo voltado a depreciar ligeiramente em 2016 (-

0.3%), refletindo os desenvolvimentos ocorridos já na fase final desse ano, mas regressando às apreciações em 2017 (+2.1%) e em 2018 

(+4.5% em termos médios anuais, apesar de ter fechado o ano num nível 4.7% ao fecho de 2017), tendo depois depreciado em 2019 (-

5.2% em termos médios anuais e -1.9% em termos de final de ano), mas devendo retomar a tendência de apreciação este ano  

O facto de, nos EUA, a Fed ter iniciado a remoção de estímulos 

(terminando o 3.º programa de compra quantitative easing na 

sequência da reunião de outubro de 2014) e de o BCE, na reunião de 

22 de janeiro de 2015, ter anunciado um programa de compra 

alargada de títulos de dívida (iniciado em 9 de março de 2015 e 

reforçado nas reuniões de 3 de dezembro de 2015 e de 10 de março 

e de 8 de dezembro de 2016, designadamente, com a extensão do 

prazo de vigência do programa e o aumento do ritmo de compras 

mensais de ativos), dando, assim, aquele passo que faltava ser dado, 

anunciando o tão aguardado quantitative easing (QE), a tendência ao 

longo de 2015 foi de perda de valor do euro face ao dólar (refletindo 

também os diferenciais de crescimento entre as duas economias), 

com a moeda única a encerrar o ano de 2015 nos 1.09 EUR/USD e 

num valor médio de 1.11 EUR/USD, apresentando uma depreciação 

de 10.2% face ao final de 2014 (-12.2% no ano anterior) e uma 

depreciação média de 16.4% em 2015 (0.0% em 2014).  

As diferenças entre os ciclos das políticas monetárias [note-se 

que a Fed iniciou o ciclo de subidas de taxas de juro em meados de 

dezembro de 2015, ao passo que o BCE deverá dar início ao seu ciclo 

de subida de taxas (refi rate) apenas em meados de 2022], bem como 

os diferenciais de crescimento económicos das duas economias, 

concorriam para uma nova ligeira depreciação do euro em relação ao 

dólar em 2016. No entanto, o facto de a Fed realizar menos subidas 

de taxas em 2016 do que as inicialmente antecipadas – o mercado 

chegou a apontar para quatro subidas nas taxas dos fed funds em 

2016, de 25 p.b. cada, mas a Fed passou a sinalizar, aquando da 

reunião de 16 de março de 2016, apenas duas – o que motivou um 

movimento de apreciação do euro nos meses que se seguiram –, 

sendo que as nossas perspetivas, após a vitória do Brexit no 

referendo do Reino Unido (23/06/2016), passaram a apontar para 

apenas uma subida de taxas (na reunião de dezembro de 2016), um 

cenário de subida única que, na reunião da Fed de 21 de setembro 

desse ano, passou também a estar implícito nas previsões do FOMC 

e que acabou por se concretizar, na reunião de 14 de dezembro de 

2016.  

Na verdade, foram os desenvolvimentos ocorridos já na fase final 

do ano de 2016, em ambos os lados do Atlântico, que levaram o 

euro a acabar por registar uma nova depreciação face ao dólar. 

 

 

  
 

   

Posteriormente, a moeda única evidenciou uma tendência de 

apreciação desde o início de 2017 até setembro, tendo, em 

concreto face ao dólar, alcançado 1.203 EUR/USD em 08/09/2017, 

que representava, à data, um máximo desde o início de 2015, 

apresentando, aquando desse pico máximo, uma apreciação de 

cerca de 15.8% face ao valor de final de 2016, quando fez mínimos 

desde o final de 2002 (observados no dia 28 de dezembro de 2016, 

quando tocou em 1.038 EUR/USD). Entretanto e até final do ano 

passado, o euro encetou uma tendência ligeiramente descendente 

desde o pico atingido no dia 8 de setembro de 2017, fechando em 

1.2022 EUR/USD, mas apresentando, ainda assim, uma apreciação 

de 14.0% face ao final de 2016. A condicionar o comportamento da 

moeda norte-americana ao longo do ano de 2017 terá estado, 

designadamente, o maior grau de incerteza atribuído à política 

económica e geoestratégica que seria seguida por Donald Trump 

(com os avanços e recuos a que já foi obrigada em políticas da 

anterior Administração, que pretendia reverter), que, mesmo perante 

uma evolução favorável ao nível do diferencial de taxas de juro entre 

os dois lados do Atlântico, tem vindo a provocar uma depreciação do 

dólar face ao euro. 

Sintetizando, em termos anuais, a moeda única acabou por encerrar 

2016 em 1.055 EUR/USD (no dia 10 de novembro, o euro cotava nos 

1.089 EUR/USD, ainda acima do valor de fecho de 2015), 

evidenciando uma depreciação de 2.9% face ao fecho de 2015 (1.087 

EUR/USD), tendo depois, como referido, exibido uma apreciação em 

2017, fechando esse ano em 1.2022 EUR/USD, representando uma 

apreciação de 14.0%. 

Em 2018, o euro começou por apresentar uma tendência de 

apreciação, tendo alcançado em 25 de janeiro os 1.2492 EUR/USD, 

que representa um nível máximo desde finais de 2014 (1.2509 

EUR/USD em 16/12/2014), mas encetou, posteriormente, uma 

tendência ligeiramente descendente até meados de abril, reforçando 

posteriormente esse movimento descendente até ao dia 29 de maio, 

quando atingiu 1.1546 EUR/USD, tendo depois encetado uma nova 

trajetória ligeiramente descendente até final do ano, tendo caído para  

um valor mínimo anual de 1.1245 EUR/USD em 12 de novembro, que 
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representa um nível mínimo desde meados de 2017 (1.1188 

EUR/USD em 26/06/2017), valor do qual aliviou ligeiramente até final 

do ano, fechando o mês de dezembro em 1.1452 EUR/USD, exibindo 

uma depreciação de 4.7% face ao valor de fecho de 2017 (1.2022 

EUR/USD em 31/12/2017), mas uma apreciação de 4.5% em termos 

médios anuais.  

Já em 2019, o euro regressou às depreciações, com a taxa de 

câmbio efetiva nominal do euro a descer 1.6% no total do ano, 

fechando 2019 num valor abaixo do observado em 08/03/2018, 

quando atingiu máximos desde setembro de 2014. O par mais 

importante, o EUR/USD, também caiu em 2019 (-5.2% em termos 

médios anuais e -1.9% em termos de final de ano). 

A suportar o comportamento da moeda norte-americana em 2019, e 

a penalizar, nesse sentido, o comportamento do EUR/USD, terá 

estado a evolução ao nível do diferencial de taxas de juro entre os 

dois lados do Atlântico (as yields alemãs fecharam 2019 em -

0.601% e -0.185%, a dois e a 10 anos, respetivamente, ao que se 

juntaram os efeitos no comércio internacional e no crescimento 

económico mundial da guerra comercial global (no sentido de o 

dólar funcionar também como ativo de refúgio em períodos de maior 

aversão ao risco), só mitigados à medida que se aproximava o fim do 

3.º trimestre, em particular com a ronda negocial de 10 e 11 de 

outubro entre os EUA e a China, processo negocial que foi 

consolidado e evoluiu para a celebração da 1.ª fase do acordo em 15 

de janeiro. Recorde-se também que, na reunião de 12/12/2019 e em 

linha com as nossas expectativas e as do mercado, o Conselho de 

Governadores do BCE, decidiu manter, pela 2.ª reunião consecutiva, 

a taxa de depósitos em -0.50% (mantendo as outras taxas diretoras) 

e o programa de compra de ativos (asset purchase programme – APP 

II), nos moldes da decisão de 12/09/2019. Já do outro lado do 

Atlântico, a Fed decidiu, no dia 11/12/2019, manter as taxas de juro 

de referência, após três reuniões consecutivas em que tinha descido 

as taxas em 25 p.b. em cada (31 de julho, 18 de setembro e 30 de 

outubro). 

Em termos de perspetivas, antecipa-se que a moeda única retome a 

tendência de apreciação este ano. As previsões de consenso da 

Bloomberg para o EUR/USD apontam para que a moeda única feche 

o ano de 2020 em 1.15 EUR/USD, acima dos 1.1229 EUR/USD com 

que fechou 2019, devendo apresentar, em termos médios anuais, 

também uma apreciação e devendo voltar a apreciar em 2021 e 2022, 

beneficiando, nestes dois últimos anos, designadamente, do 

aproximar do esperado início do aperto monetário na Zona Euro 

[prevemos a 1.ª subida da refi rate no final do 2.º trimestre de 2022, 

embora com a taxa de depósitos no BCE a dever iniciar ciclo de 

subidas cerca de seis meses antes, no final do 4.º trimestre de 2021]. 

As previsões de consenso da Bloomberg para o EUR/USD apontam, 

como referido, para uma apreciação do euro este ano, apontando 

para que a moeda única feche o ano de 2020 em 1.15 EUR/USD e o 

de 2021 em 1.18 EUR/USD, apontando, posteriormente, para uma 

estabilização em torno deste nível em 2022, nos 1.18 EUR/USD, e 

para uma nova ligeira apreciação em 2023 e 2024, anos em que 

deverá fechar em torno de 1.19 EUR/USD e 1.20 EUR/USD, 

respetivamente, terminando, assim, este período num valor ainda 

ligeiramente abaixo da sua mediana de longo prazo (período 1999 a 

2019: 1.21 EUR/USD). 

Note-se que o nosso modelo cambial de médio prazo sugere que a 

atual cotação do euro (1.11 EUR/USD, no dia 20 de janeiro) se 

encontra abaixo do seu fair-value, com a maioria dos nossos modelos 

a apontar para valores entre 1.20 e 1.30 EUR/USD e com a média 

dos nossos modelos com melhor fit a apontar para um valor em torno 

de 1.21 EUR/USD (o de melhor fit aponta para valores na ordem de 

1.22 EUR/USD) 

José Miguel Moreira 

JoseMoreira@Montepio.pt 
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Portugal: Economia deverá ter registado um crescimento anual de 2.0% em 2019, devendo 

desacelerar em 2020 para 1.8%, um valor ligeiramente abaixo do previsto pelo Governo (+1.9%) 
 

Tabela – Principais Indicadores Macroeconómicos 

 

ATIVIDADE: Estimativa final (CNI) confirmou o crescimento em cadeia do PIB de 0.3% no 3.º trimestre, representando uma desaceleração 

face aos 0.6% observados no 2.º trimestre. Mantemos a estimativa do crescimento anual de 2.0% em 2019, que tem implícita uma 

aceleração da economia no 4.º trimestre, para um crescimento em cadeia de 0.5% [intervalo entre +0.4% e +0.6%]. Prevemos uma 

desaceleração do PIB em 2020, para 1.8%, um valor ligeiramente abaixo do previsto pelo Governo no OE 2020 (+1.9%) 

Estimativa final do PIB do 3.º trimestre apontou para um 

crescimento, em cadeia, de 0.3%, confirmando o valor reportado 

nas duas anteriores estimativas, e representando uma 

desaceleração face aos 0.6% observados no 2.º trimestre 

A estimativa final do INE para o PIB de Portugal no 3.º trimestre 

(divulgado no dia 23/12/2019, contemplando já a informação 

compilada pelo INE no âmbito das CNI) apontou para um 

crescimento, em cadeia, de 0.3%, confirmando o valor reportado nas 

duas anteriores estimativas, as quais tinham, recorde-se, ficado 

ligeiramente abaixo das expectativas iniciais dos analistas 

contactados pela Bloomberg (consenso na 1.ª estimativa: +0.4%), 

mas em linha com as nossas expectativas (Montepio: entre +0.2% e 

+0.4%). Trata-se de um crescimento inferior ao observado no 2.º 

trimestre (+0.6%). O crescimento do 3.º trimestre de 2016 (+1.2%) 

continua a ser o maior desde o 4.º trimestre de 2001 (+1.4%).  

Em termos homólogos, o PIB subiu 1.9% no 3.º trimestre, 

confirmando igualmente o valor reportado na estimativa preliminar e 

crescendo a um ritmo similar ao do 2.º trimestre (+1.9%). Ainda a este 

nível, refira-se que o valor do crescimento homólogo do PIB (+1.9%) 

está agora apenas ligeiramente acima da média de crescimento anual 

desde a criação do euro até 2007 (+1.8%), mas permanecendo ainda 

bem superior à média do período total desde a criação do euro 

(1999/2018), cuja média é de apenas 1.0%. Todavia, trata-se de um 

valor ainda bem inferior à média da década de 1990 (+3.3%) e do 

crescimento homólogo observado pelo nosso principal parceiro 

comercial (Espanha: +2.0%). 

PIB renovou níveis máximos históricos, depois de, no 4.º 

trimestre de 2017, ter finalmente recuperado na totalidade dos 

efeitos da Grande Recessão internacional de 2008/09, estando já 

3.6% acima dos anteriores máximos históricos observados no 1.º 

trimestre de 2008 

Nos últimos 27 trimestres, o PIB subiu 25 vezes e caiu duas (3.º 

trimestre de 2013: -0.1% e 1.º trimestre de 2014: -0.5%), tendo-se 

observado, nestes 27 trimestres, um crescimento acumulado de 

14.2%. A economia terá, assim, registado no trimestre em análise 

uma performance superior à da Zona Euro (+0.2%), sendo, por sua 

vez, inferior à do Reino Unido (+0.4%), do Japão (+0.4%) e dos EUA 

(+0.5%). Com este crescimento, em cadeia, de 0.3% no 3.º trimestre, 

o PIB manteve a trajetória de crescimento iniciada no 1.º trimestre de 

2013, quando colocou termo a um período recessivo que durou nove 

trimestres, tendo o PIB no 1.º trimestre de 2013 se situado no nível 

mais baixo desde o 2.º trimestre de 2000, e tendo, neste 3.º trimestre, 

renovado níveis máximos históricos, depois de, no 4.º trimestre de 

2017, ter finalmente recuperado na totalidade dos efeitos da Grande 

Recessão internacional de 2008/09, estando atualmente já 3.6% 

acima dos anteriores máximos históricos observados no 1.º trimestre 

de 2008, sendo que o PIB da Zona Euro já está 8.6% acima dos 

valores pré Grande Recessão internacional. Note-se que o PIB 

português é particularmente volátil, sendo de salientar que a média 

móvel de quatro trimestres revelou uma subida homóloga de 2.0%, 

inferior à do 2.º trimestre (+2.1%), mas representando a 23.ª 

consecutiva após 10 contrações.  

4ºT18 1ºT19 2ºT19 3ºT19 4ºT19 4ºT18 1ºT19 2ºT19 3ºT19 4ºT19 2018 2019 2020 2021

PIB % 0.4 0.6 0.6 0.3 0.5 2.0 2.1 1.9 1.9 2.0 2.4 2.0 1.8 1.8

Consumo Privado % 0.6 0.1 0.6 1.1 - 3.2 2.4 2.0 2.4 - 3.1 2.3 2.1 1.9

Consumo Público % 0.2 0.2 0.2 0.2 - 0.8 0.8 0.6 0.8 - 0.9 0.8 0.8 0.8

Investimento % 5.2 1.1 0.9 1.5 - 7.2 12.1 10.2 9.0 - 6.2 8.9 4.3 4.2

Investimento Fixo (FBCF) % 1.9 5.4 -0.2 -1.1 - 4.8 11.3 8.1 6.1 - 5.8 7.6 5.1 5.1

Exportações % 0.4 3.2 -0.3 -0.9 - 0.8 3.1 1.6 2.4 - 3.8 2.6 3.2 3.5

Importações % 2.7 2.5 -0.2 0.8 - 4.2 7.1 4.7 5.9 - 5.8 5.5 4.4 4.3

VAB % 0.3 0.7 0.3 0.5 0.5 1.9 2.2 1.8 1.8 2.0 2.4 2.0 1.8 1.8

Agricultura, Silvicultura e Pesca % 1.0 1.8 1.3 0.8 - 0.3 2.7 4.4 4.9 - -0.7 - - -

Indústria % -0.6 0.5 -0.1 -1.1 - -0.9 -0.7 -0.8 -1.3 - 1.6 - - -

Energia, Água e Saneamento % -0.2 -3.7 -0.4 -1.3 - 5.1 -2.3 -3.5 -5.4 - 6.2 - - -

Construção % 2.5 5.6 -0.9 0.3 - 3.4 10.1 7.4 7.6 - 3.1 - - -

Comércio, Rest. e Alojamento % 1.2 0.8 0.4 0.3 - 3.9 3.5 2.7 2.7 - 3.8 - - -

Transportes e Comunicações % -0.1 1.6 1.6 0.4 - 0.9 2.6 3.2 3.6 - 1.3 - - -

Act. Financeiras e Imobiliárias % -2.1 2.5 -0.2 1.7 - -0.8 2.1 1.4 1.8 - 0.3 - - -

Outros Serviços % 0.2 0.4 0.3 0.3 - 1.0 0.8 0.9 1.3 - 2.0 - - -

Inflação (IHPC - Var. hom.) % - - - - - 0.8 0.8 0.6 -0.3 0.2 1.2 0.3 1.1 1.4

Taxa Desemp. (% Pop. At.) % 6.7 6.8 6.3 6.1 6.5 - - - - - 7.0 6.4 5.9 5.6

Balança Corrente (% PIB) % -0.8 -1.5 0.0 -0.3 - - - - - - 0.4 -0.4 -0.5 -0.5

Saldo Orçamental (% PIB) % -3.0 0.2 -1.9 4.6 - - - - - - -0.4 -0.1 0.2 0.7

Nota: A inflação é medida pelo IHPC  (Índice Harmonizado de Preços no Consumidor). A taxa de desemprego (nsa) não corresponde a uma variação, mas ao nível médio da variável no período.

Un.
Variação Trimestral Variação Homóloga Variação Anual
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Crescimento do PIB foi suportado unicamente pela procura 

interna, com os novos crescimentos do consumo privado e do 

consumo público e o contributo positivo do investimento em 

existências a conseguirem mais do que compensar a queda do 

investimento em capital fixo, com as exportações líquidas 

apresentarem, como esperado, um forte contributo negativo para 

o crescimento do PIB 

Na ótica da procura, os dados em detalhe agora publicados pelo INE 

vieram, sensivelmente, confirmar as nossas expectativas sobre o 

perfil de crescimento no 3.º trimestre, com o crescimento do PIB a 

resultar apenas do contributo positivo da procura interna para a 

variação em cadeia do PIB, superior ao registado no 2.º trimestre, 

com a procura externa líquida a apresentar, também como 

esperado, um forte contributo negativo para o crescimento do PIB. A 

principal surpresa acabou por ser o investimento em capital fixo 

(FBCF), que registou uma nova queda e superior à observada no 

trimestre anterior, mas com esta descida a ser bem mais do que 

compensada pelos novos crescimentos do consumo privado e do 

consumo público e pelo novo contributo positivo do investimento 

em existências, permitindo, assim, assistir-se à referida forte subida 

da procura interna.  

Assim, a procura interna apresentou um contributo positivo de 1.0 

p.p. para o crescimento do PIB no 3.º trimestre, depois do já contributo 

positivo de 0.6 p.p. observado no 2.º trimestre. Este contributo positivo 

da procura interna no 3.º trimestre refletiu, essencialmente, o 

comportamento do consumo privado e do investimento total, este 

último apresentando uma subida trimestral de 1.5% (+0.9% no 2.º 

trimestre), com o investimento a apresentar, no 3.º trimestre, um 

contributo positivo de 0.3 p.p. para o crescimento em cadeia do PIB 

(+0.2 p.p. no 2.º trimestre). Esta subida do investimento total refletiu 

apenas o comportamento da variação de existências, que 

apresentou um contributo positivo de 0.5 p.p., depois de já ter 

observado um contributo positivo de 0.2 p.p. no trimestre anterior, 

uma vez que o investimento em capital fixo (FBCF) registou uma 

queda de 1.1%, depois de ter já ter descido ligeiramente no 2.º 

trimestre (-0.2%) e subido intensamente no 1.º trimestre (+5.4%), 

apresentando um contributo negativo de 0.2 p.p. para o crescimento 

do PIB (-0.03 p.p. no 2.º trimestre). Por seu lado, o consumo privado 

exibiu uma forte subida de 1.1%, em aceleração (+0.6% no 2.º 

trimestre), registando um contributo positivo de 0.7 p.p. para o 

crescimento do PIB (+0.4 p.p. no 2.º trimestre), renovando níveis 

máximos históricos. Também o consumo público suportou o 

crescimento do PIB, ao expandir 0.2% (+0.2% no 2.º trimestre), mas 

apresentando um contributo negligenciável (0.0 p.p. vs 0.0 p.p. no 2.º 

trimestre). Já as exportações líquidas registaram, como referido, um 

forte contributo negativo de 0.8 p.p., depois do contributo nulo 

apresentado no trimestre anterior, com esta evolução desfavorável, 

no 3.º trimestre, a refletir uma descida das exportações (-0.9% vs -

0.3% no 2.º trimestre) e um acréscimo das importações (+0.8% vs -

0.2% no 2.º trimestre).  

VAB registou um acréscimo em cadeia de 0.5%, um resultado 

acima do PIB (+0.3%), depois de, no trimestre anterior, ter 

sucedido exatamente o oposto, com o VAB a crescer menos 

(+0.3% vs +0.6% no caso do PIB) 

Na ótica da produção, o VAB (com impostos) evidenciou, no 3.º 

trimestre, uma subida em cadeia de 0.5%, um resultado acima do 

PIB (+0.3%), depois de, no trimestre anterior, ter sucedido 

exatamente o oposto, com o VAB a crescer menos (+0.3% vs +0.6% 

no caso do PIB), encontrando-se a evidenciar, em termos homólogos, 

um acréscimo um pouco inferior ao do PIB (+1.8% e +1.9%, 

respetivamente), após, no trimestre anterior, já ter evidenciado um 

crescimento ligeiramente menor (+1.8% e +1.9%, respetivamente). 

A evolução da economia no 3.º trimestre ficou a dever-se a um 

comportamento maioritariamente positivo do VAB entre os 

principais setores de atividade, com as subidas da atividade dos 

serviços, da construção e da agricultura a mais do que 

conseguirem compensar os decréscimos observados na 

indústria e na energia, água e saneamento 

Refira-se que o VAB sem impostos subiu 0.3%, enquanto os 

impostos líquidos de subsídios sobre os produtos registaram um 

acréscimo de 1.4%, com a evolução da economia, no 3.º trimestre, a 

ficar a dever-se a um comportamento maioritariamente positivo do 

VAB entre os principais setores de atividade, com as subidas da 

atividade dos serviços (refletindo crescimentos na generalidade dos 

subsetores), da construção e da agricultura a mais do que 

conseguirem compensar os decréscimos observados na indústria e 

na energia, água e saneamento. O VAB da construção expandiu 

0.3%, depois de ter observado um decréscimo de 0.9% no 2.º 

trimestre, com o VAB deste setor a aproximar-se dos níveis máximos 

desde o 1.º trimestre de 2012 observados no 2.º trimestre, após ter 

estado, no 4.º trimestre de 2014, em níveis mínimos desde, pelo 

menos, 1995. O VAB da construção ficou 46.9% abaixo dos máximos 

históricos da série trimestral observados no 3.º trimestre de 2001. Já 

a indústria viu o VAB contrair 1.1% (-0.1% no 2.º trimestre), fazendo 

níveis mínimos desde o 2.º trimestre de 2017 e afastando-se, um 

pouco mais, dos níveis máximos históricos observados no 2.º 

trimestre de 2018. Por sua vez, o VAB da energia, água e 

saneamento observou uma descida de 1.3% (-0.4% no 2.º trimestre), 

fazendo níveis mínimos desde o 3.º trimestre de 2017 e aliviando, 

pelo 4.º trimestre consecutivo, de níveis máximos desde o 2.º 

trimestre de 2015. Nos serviços, o VAB expandiu 0.7% (+0.4% no 2.º 

trimestre), com esta expansão da atividade a refletir crescimentos na 

generalidade dos subsetores. Os transportes expandiram 0.4% 

(+1.6% no 2.º trimestre), renovando níveis máximos históricos. Já o 

VAB do comércio, restaurantes e hotéis subiu 0.3% (+0.4% no 2.º 

trimestre), renovando, igualmente, níveis máximos históricos, ao 

passo que as atividades financeiras e imobiliárias registaram uma 

forte subida de 1.7% (-0.2% no 2.º trimestre), ascendendo a níveis 

máximos desde o 2.º trimestre de 2012, num contexto de uma subida 

também do VAB dos outros serviços (+0.3% vs +0.3% no trimestre 

anterior), renovando máximos históricos. Por fim, o VAB da 

agricultura (o setor que menor peso tem na economia) apresentou 

uma subida de 0.8%, contabilizando cinco acréscimos consecutivos 

(+1.3% no 2.º trimestre) e ascendendo a níveis máximos desde o 3.º 

trimestre de 1996, ficando agora apenas 1.3% abaixo dos máximos 

históricos da série trimestral observados no 2.º trimestre de 1996.  

Estimamos um crescimento em cadeia entre 0.4% e 0.6% no 4.º 

trimestre, 0.2 p.p. acima do observado no 3.º trimestre  

Para o 4.º trimestre, o indicador compósito do Montepio para o 

PIB aponta para um crescimento em cadeia de 0.5% [intervalo entre 

+0.4% e +0.6%], 0.2 p.p. acima do observado no 3.º trimestre. O 

crescimento do 4.º trimestre deverá ter sido suportado, 

essencialmente, pela procura interna, estimando-se novos 

crescimentos do consumo privado e do consumo público e um 

regresso do investimento em capital fixo (FBCF) aos crescimentos, 

com as exportações líquidas, por sua vez, a deverem ter 

apresentado um contributo positivo para o crescimento em cadeia do 

PIB, depois do contributo negativo apresentado no 3.º trimestre. 

Economia registou um crescimento de 2.4% em 2018, em 

desaceleração face ao forte crescimento de 3.5% de 2017, que 

representou o maior ritmo de crescimento desde o início do 

milénio 

Recorde-se que, em setembro, o INE tinha publicado as Contas 

Nacionais anuais finais para 2017 e provisórias para 2018, tendo 
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como referência a base 2016, que substitui a anterior base 2011, as 

quais trouxeram algumas revisões do crescimento do PIB. O 

crescimento do PIB em 2017 situou-se em 3.5%, que representou o 

maior ritmo de crescimento desde o início do milénio (+3.8% em 

2000), sendo de destacar o elevado crescimento do investimento 

(+11.9%). Em 2018, o PIB aumentou 2.4%, mantendo-se o 

investimento como a componente mais dinâmica (+6.2%).  

O crescimento da economia em 2018 refletiu apenas o contributo da 

procura interna, que apresentou um contributo positivo de 3.2 p.p., 

com a diminuição deste contributo (+3.3 p.p. em 2017) a refletir 

apenas a forte desaceleração do investimento em capital fixo (FBCF), 

uma vez que o consumo privado e o consumo público aceleraram e o 

investimento em existências viu o contributo estabilizar. Assim, o 

consumo privado expandiu 3.1%, em aceleração (+2.1% em 2017), 

ao passo que a FBCF subiu 5.8%, em forte desaceleração face ao 

crescimento de 11.5% observado em 2017. Já o consumo público 

registou uma subida de 0.9%, em aceleração (+0.2% em 2017), e a 

variação de existências teve um contributo positivo de 0.1 p.p., 

depois de já ter apresentado um contributo de 0.1 p.p. em 2017. Por 

seu lado, as exportações líquidas apresentaram, como referido, um 

contributo negativo, de 0.8 p.p., penalizando o crescimento pela 4.ª 

vez nos últimos cinco anos (+0.2 p.p. em 2017), com este contributo 

negativo das exportações líquidas em 2018 a refletir acréscimos de 

3.8% das exportações (+8.4% em 2017) e de 5.8% das importações 

(+8.1% em 2017). Note-se que, não obstante as exportações líquidas 

em 2018 terem penalizado o crescimento, a recuperação económica 

tem continuado a ser sustentada pelas exportações, que terminaram 

o ano de 2018 53.9% acima dos níveis pré-programa de ajustamento 

(2010).  

Mantemos a previsão do crescimento anual de 2.0% em 2019 e 

de 1.8% em 2020 

Relativamente às previsões de crescimento para 2019, recorde-se 

que, refletindo o carry-over favorável, bem como a recente revisão em 

alta dos crescimentos em cadeia nos dois primeiros trimestres do ano 

(em ambos os casos, de +0.5% para +0.6%), revimos em alta, no final 

de setembro, a nossa previsão de crescimento médio anual, de 1.9% 

para 2.0% (+2.4% em 2018), previsão que agora reiteramos, dado o 

crescimento do 3.º trimestre ter saído em linha com as nossas 

perspetivas, tratando-se de um valor em linha com as previsões do 

Banco de Portugal (BdP) de 17/12/2019, e ligeiramente acima dos 

1.9% previstos pelo Governo na Proposta de Orçamento de Estado 

para 2020 (POE 2020), publicada em 16/12/2019. Esta nossa 

previsão está também acima dos 1.9% antecipados pelo FMI (em 

15/10/2019), bem como dos 1.8% previstos pela OCDE (em 

21/11/2019), estando, por sua vez, em linha com as mais recentes 

previsões da Comissão Europeia (+2.0% em 07/11/2019).  

Para 2020, continuamos a apontar para um crescimento de 1.8%, em 

ligeira desaceleração face aos 2.0% estimados para 2019, tratando-

se de um valor ligeiramente abaixo do previsto pelo Governo (+1.9% 

na POE 2020) e um pouco acima do previsto pelo BdP (+1.7%). Trata-

se de um valor em linha com o previsto pela OCDE (+1.8%), estando, 

por sua vez, um pouco acima dos valores previstos pelo FMI (+1.6%) 

e pela Comissão Europeia (+1.7%).  

 

 

   

 
Desafios à evolução da economia em 2020 

Internamente, os principais desafios prendem-se: i) com a situação 

ainda débil do sistema bancário; ii) a permanência de alguns riscos 

políticos, uma vez que o Governo é minoritário, num contexto em que 

o país continua comprometido com os objetivos de consolidação das 

finanças públicas exigidos por Bruxelas para o médio prazo, políticas 

que não têm o apoio dos partidos mais à esquerda que apoiaram o 

Governo na anterior legislatura. Do lado positivo, a recuperação do 

mercado de trabalho poderá continuar a superar as expectativas, 

suportando maiores crescimentos da procura interna. 

Externamente, a economia continua vulnerável à evolução da 

procura mundial, que, como cenário central, deverá continuar a subir, 

mas que também se encontra envolta de riscos. Os riscos 

ascendentes são sobretudo decorrentes: i) do baixo preço do petróleo 

[embora o preço médio de 2020 possa vir a ser relativamente similar 

ao de 2019, a avaliar pelos futuros do brent], que deverá continuar a 

favorecer os termos de troca; ii) da possibilidade de a economia 

mundial poder crescer mais do que o antecipado. Do lado negativo há 

que destacar: i) a incerteza política na Zona Euro (nomeadamente, o 

suporte parlamentar aos governos de Espanha, e Alemanha e a 

possibilidade de reacendimento de tensões entre o Governo de Itália 

e a Comissão Europeia relativamente à política orçamental do atual 

Governo, com matriz eurocética e anti-imigração); ii) a possibilidade 

de um recrudescimento das tensões nos mercados financeiros, 

tornando o enquadramento internacional menos favorável do que o 

considerado nas projeções e impactando negativamente nas 

condições de financiamento da economia portuguesa; iii) uma 

apreciação demasiado rápida do euro poderá ser condicionadora da 

competitividade da economia; iv) os efeitos de futuras alterações da 

política monetária do BCE nas yields da dívida portuguesa; v) o 

aumento do protecionismo a nível global; vi) o elevado risco 

geopolítico: a) incerteza sobre a situação da Catalunha; b) incerteza 

do processo Brexit; c) incerteza relativamente à política económica e 
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comercial que tem vindo a ser levada pelo Presidente dos EUA; d) 

incerteza geopolítica no Médio Oriente (v.g. Síria e Irão), no Extremo 

Oriente (v.g. Coreia do Norte, mitigada pela realização da cimeira de 

Singapura entre este país e os EUA) e no Leste da Europa 

(Rússia/Ucrânia) e nas relações EUA/Rússia, EUA/Turquia e 

EUA/Arábia Saudita. 

Economia deverá continuar a crescer acima da média da Zona 

Euro  

Várias das reformas realizadas na sequência do programa com a 

troika visaram recuperar competitividade aos países e daí que, em 

2018, Espanha (+2.4%), Portugal (+2.4%) e Irlanda (+8.4%) tivessem 

continuado a crescer mais do que a média da Zona Euro (+1.9%), 

esperando-se, de resto, que, em 2019, Portugal volte a crescer mais 

que a Zona Euro (+2.0% e +1.2%, respetivamente). Além disso, a 

recuperação do mercado de trabalho tem vindo a suportar o 

crescimento da procura interna, que foi muito fustigada durante o 

programa de ajustamento, embora continue ainda abaixo dos níveis 

pré-crise de 2008/09. Também o setor exportador continua a ganhar 

quota de mercado, quer em bens, quer em serviços, nomeadamente 

turismo. Ao nível dos bens, a moderação salarial trazida pelo 

programa de ajustamento permitiu recuperar competitividade. Por um 

lado, a queda do mercado interno decorrente do programa de 

ajustamento levou muitas empresas a fazerem uma maior aposta nos 

mercados de exportação, um processo de aprendizagem que se 

fortaleceu mesmo no pós programa e que terá vindo para ficar. Por 

outro lado, a marca Portugal enquanto destino turístico fortaleceu-se 

nos últimos anos, com Lisboa e Porto a fazerem parte cada vez mais 

dos destinos de eleição dos turistas internacionais e com o turismo de 

sol e praia a beneficiar ainda da instabilidade sentida há alguns anos 

atrás no norte de África, permitindo que os valores das exportações 

de serviços de turismo tenham batido sucessivos máximos, com 

impacto no emprego, e em outras atividades como o imobiliário e a 

construção. 

Alteração de estrutura da economia portuguesa para um modelo 

baseado nas exportações 

O crescimento das exportações ao longo do período recessivo que a 

economia portuguesa atravessou foi notável e é algo que terá vindo 

para ficar. No entanto, o crescimento médio observado no período 

2011/13 (+5.7%) foi ligeiramente superior ao observado no período 

2014/18 (+5.4%), já que a recessão na economia portuguesa levou 

muitas empresas a procurarem refúgio nas exportações (e/ou na 

transferência de parte substancial da sua atividade para o 

estrangeiro, nomeadamente as empresas de construção civil), 

conduzindo a um ganho de quota de mercado nos mercados 

internacionais. Este efeito será menos importante nos próximos anos 

(num contexto de recuperação da dinâmica interna da economia), 

além de que o crescimento económico mundial deverá abrandar em 

2019. As exportações continuarão a ser um grande motor de 

crescimento, mas não necessariamente as exportações líquidas de 

importações, já que a recuperação da procura interna será 

acompanhada por um aumento das importações. A grande diferença 

face ao período pré-crise é que, desta feita, o aumento das 

importações não deverá ser realizado tanto à custa do endividamento 

externo, mas financiado com as exportações, esperando-se que a 

balança corrente melhore em 2019 [depois do défice da balança 

corrente estimado para 2018 de 0.6% do PIB, com que regressou aos 

défices após cinco anos a exibir excedentes (+0.4% em 2017), 

prevemos uma melhoria em 2019, para um défice de 0.4% do PIB, e 

em 2020, para um défice de 0.1%]. Em 2018, as exportações de bens 

e serviços cresceram 3.8%, menos do que os 8.4% registados no ano 

anterior e aliviando do maior ritmo de crescimento desde os 9.2% 

observados em 2010. Já as importações avançaram 5.8% em 2018, 

também abaixo dos 8.1% observados em 2017 e dos 8.1% registados 

em 2015, dando origem a um contributo negativo das exportações 

líquidas de -0.8 p.p., o 4.º contributo negativo nos últimos cinco anos 

(+0.2 p.p. em 2017, -0.2 p.p. em 2016, -0.5 p.p. em 2015 e -1.1 p.p. 

em 2014), após três contributos positivos (em 2013: +0.8 p.p.). 

 

 

 

   

   

MERCADO LABORAL: taxa de desemprego (nsa) caiu no 3.º trimestre, de 6.3% para 6.1%, um mínimo desde o 4º trimestre de 2002. 

Estimamos uma redução da taxa de desemprego em 2019, para 6.4% (7.0% em 2018), prevendo-se uma nova redução em 2020, para 

5.9% (cenário do Governo na POE 2020: 6.4% em 2019 e 6.1% em 2020) 

Taxa de desemprego subiu em novembro, de 6.5% para 6.7%, 

ficando agora 0.3 p.p. acima do registo de agosto, quando fez 

mínimos desde agosto de 2002 (6.2%) 

A taxa de desemprego (15 a 74 anos), ajustada de sazonalidade, 

estimada para novembro (em rigor, para o trimestre móvel centrado 

em novembro) foi de 6.7%, um valor acima dos 6.5% observados em 

outubro, com esta subida a surgir depois de uma estagnação, de uma 

ligeira subida (+0.1 pontos em setembro) e de duas descidas 

consecutivas. Esta subida da taxa de desemprego em novembro 

esteve associada a uma ligeira subida da população desempregada 

e a uma descida da população empregada. Nos últimos 49 meses, 

observaram-se 33 descidas na taxa de desemprego, 10 

estabilizações e seis subidas (em fevereiro de 2016 e, mais 

recentemente, em agosto e novembro de 2018, e em abril, setembro 

e novembro de 2019), sendo visível uma tendência descendente 
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desde que atingiu os 17.4% em janeiro de 2013, o máximo desde o 

início da série (em 1983), com a taxa de desemprego a ficar agora 0.3 

p.p. acima do registo de agosto, quando fez mínimos desde agosto 

de 2002 (6.2%), devendo, nos próximos meses, retomar a atual 

tendência descendente. A taxa de desemprego dos jovens foi 

estimada em 19.0% e verificou um acréscimo de 1.1 p.p. em relação 

ao mês precedente. A taxa de desemprego dos adultos foi estimada 

em 5.7%, o que corresponde a um aumento de 0.1 p.p. relativamente 

ao mês anterior. Segundo estas estimativas provisórias, a taxa de 

desemprego não ajustada de sazonalidade foi de 6.8%, 0.3 p.p. 

acima da observada no mês anterior, mas tendo estabilizado face a 

novembro de 2018. 

Ligeira descida da população empregada e da taxa de emprego 

A população empregada em novembro foi de 4 850.7 mil pessoas, 

verificando um decréscimo de 0.3% (-16.0 mil) em relação ao mês 

anterior e de 0.2% (-9.0 mil) relativamente a três meses antes (agosto 

de 2019), tendo aumentado 0.6% (+26.9 mil) em comparação com o 

mesmo mês de 2018. A taxa de emprego situou-se em 62.5% e 

diminuiu 0.2 p.p. em relação ao mês anterior e 0.1 p.p. em relação a 

três meses antes, observando-se um acréscimo de 0.4 p.p. em 

relação ao período homólogo de 2018.  

Ligeira subida da população desempregada e da taxa de 

desemprego 

A população desempregada – cuja estimativa provisória foi de 347.4 

mil pessoas – teve um acréscimo de 2.7% (+9.0 mil) em relação ao 

mês anterior (outubro de 2019), de 4.7% (+15.6 mil) relativamente a 

três meses antes (agosto de 2019) e de 0.8% (+2.6 mil) por 

comparação com o mês homólogo de 2018.  

Taxa de desemprego (nsa) caiu no 3.º trimestre, de 6.3% para 

6.1%, um mínimo desde o 4.º trimestre de 2002… 

Recorde-se que, em termos trimestrais, a taxa de desemprego (de 

acordo com as regras da Organização Internacional do Trabalho) do 

INE fixou-se nos 6.1% no 3.º trimestre, um valor 0.2 p.p. abaixo do 

observado no 2.º trimestre e depois de já ter descido 0.5 p.p. nesse 

trimestre, contabilizando 10 descidas nos últimos 14 trimestres. Com 

esta ligeira descida, a taxa de desemprego caiu para níveis 

mínimos desde o 4.º trimestre de 2002 (6.0%), continuando a 

evidenciar uma tendência de descida desde que atingiu níveis 

máximos históricos (17.5%, no 1.º trimestre de 2013). A queda da 

taxa de desemprego no 3.º trimestre esteve associada a uma descida 

do desemprego, representando a 3.ª nos últimos quatro trimestres (-

1.6% vs -7.1% no 2.º trimestre), ficando agora em níveis mínimos 

desde o 4.º trimestre de 2002, e a uma subida do emprego, pelo 2.º 

trimestre consecutivo e após duas quedas, contabilizando nove 

subidas em 11 trimestres (+0.6% vs +0.7% no 2.º trimestre) e 11 

subidas nos últimos 14 trimestres, atingindo níveis máximos desde o 

1.º trimestre de 2009. Ainda assim, apesar desta tendência 

descendente, a taxa de desemprego permanece acima da média de 

1992/2007 (5.8%), embora já esteja abaixo da média 1992/2019 

(8.1%), a qual está empolada pelos níveis historicamente elevados 

das taxas de desemprego no período 2008/2019 (11.1%), em que o 

país passou por duas recessões. 

Taxa de desemprego desceu para um valor médio anual de 7.0% 

em 2018 (8.9% em 2017)… 

Em termos anuais, depois de a taxa de desemprego se ter cifrado 

em 13.9% em 2014, diminuindo intensamente face aos 16.2% 

observados em 2013, assistiu-se a uma nova redução em 2015, para 

12.4%, tendo voltado a diminuir em 2016, para 11.1%, em 2017, para 

8.9%, e em 2018, para 7.0%, tratando-se de um valor ligeiramente 

acima do previsto pelo Governo no OE 2019 (6.9%), apresentado em 

15/10/2018, estando, por sua vez, em linha com os 7.0% previstos 

pelo BdP (18/12/2018) e pelo FMI (em 09/10/2018). A população 

desempregada, estimada em 365.9 mil pessoas em 2018, diminuiu 

20.9% (-96.9 mil) em relação ao ano anterior, enquanto a população 

empregada, estimada em 4 866.7 mil pessoas, aumentou 2.3% 

(+110.1 mil). A taxa de desemprego de jovens (15 a 24 anos) situou-

se em 20.3% em 2018, 3.6 p.p. abaixo do estimado para o ano 

anterior. A proporção de desempregados de longa duração foi de 

51.1% em 2018, tendo diminuído 6.4 p.p. em relação ao ano transato. 

A taxa de subutilização do trabalho foi 13.7%, 2.8 p.p. abaixo da 

registada em 2017, correspondendo ao valor mais baixo da série 

iniciada em 2011. Dos jovens dos 15 aos 34 anos residentes em 

Portugal, 9.9% não tinham emprego nem estavam a estudar ou em 

formação (218.2 mil), uma percentagem que diminuiu 1.3 p.p. (33.1 

mil) em relação a 2017. Os três indicadores Europa 2020 – taxa de 

emprego dos 20 aos 64 anos, taxa de abandono precoce de educação 

e formação e taxa de escolaridade do ensino superior – com metas 

para Portugal de 75%, 10% e 40%, respetivamente, observaram os 

seguintes valores em 2018: 75.4%, 11.8% e 33.5%, revelando 

igualmente melhorias face ao observado no ano anterior (73.4%, 

12.6% e 33.5%, respetivamente).  

… estimando-se uma nova redução em 2019, de 7.0% para 6.4%, 

mas com estes dados de novembro a levarem esta nossa 

estimativa a ficar rodeada de riscos ascendentes 

Em termos prospetivos, estimamos uma nova diminuição da taxa 

de desemprego em 2019, para um valor médio de 6.4%, após 7.0% 

em 2018, representando uma manutenção da nossa anterior 

previsão, mas com estes dados de novembro a levarem esta nossa 

estimativa a ficar rodeada de riscos ascendentes. Trata-se de um 

valor em linha com o previsto pelo Governo na Proposta de OE 2020 

(publicada em 16/12/2019) e acima dos 6.3% previstos pelo BdP 

(17/12/2019) e pela Comissão Europeia (CE) (07/11/2019), bem 

como dos 6.1% previstos pelo FMI (WEO de 15/10/2019), estando, 

por sua vez, ligeiramente abaixo dos 6.5% antecipados pela OCDE 

(21/11/2019). Já para 2020, prevemos uma redução para 5.9%, em 

linha com o antecipado pelo BdP e pela CE, estando, por sua vez, 

acima dos 5.6% previstos pelo FMI e abaixo dos 6.1% previstos pelo 

Governo e dos 6.4% antecipados pela OCDE. 

Note-se que as previsões para a taxa de desemprego estão envoltas 

em incertezas adicionais, relacionadas, nomeadamente, com o 

verdadeiro valor da taxa de desemprego, já que todas as medidas 

estatísticas são baseadas em inquéritos e têm erros de amostragem, 

não se afastando o cenário de os valores dos últimos trimestres 

poderem estar subestimados. Na realidade, durante grande parte do 

período de recuperação do mercado de trabalho que iniciou após o 

pico máximo observado no início de 2013, as fortes descidas da taxa 

de desemprego não pareceram ser justificáveis pelo desempenho da 

economia, facto a que acresce que nos trimestres anteriores a taxa 

de desemprego também tinha evoluído em contraciclo com as 

descidas do PIB. Por outro lado, existirão três outros fatores que não 

estão tão correlacionados com a atividade económica: i) os saldos 

migratórios negativos (37 352 em 2012, 36 232 em 2013, 30 056 em 

2014, 10 481 em 2015 e 8 348 em 2016, tendo, no entanto, já 

apresentado um saldo migratório positivo em 2017, de 4 886, e em 

2018, de 11 570); ii) as mudanças entre a população ativa e inativa, 

nomeadamente entre o desemprego (incluído na população ativa) e o 

desemprego desencorajado (que faz parte da população inativa e que 

assim são classificados por não terem procurado trabalho nas quatro 

semanas anteriores à data do registo); iii) o “saldo natural” negativo 

(houve mais 17 757 mortes do que nascimentos em 2012, 23 756 em 

2013, 22 423 em 2014, 23 011 em 2015, 23 409 em 2016, 23 604 em 

2017 e 25 982 em 2018). 
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PREÇOS: Inflação (medida pelo IPC) subiu em dezembro, de 0.3% para 0.4%, depois de já ter aumentado nos dois meses anteriores (+0.3 

p.p. em novembro), afastando-se, um pouco mais, dos níveis mínimos desde janeiro de 2015 (-0.4%). Inflação core desacelerou de 0.6% 

para 0.4%, e passando a estar em linha com a inflação geral, depois de ter estado num nível ligeiramente acima nos anteriores  sete 

meses. Quando medida pelo IHPC, a inflação subiu de 0.2% para 0.4%, após ter acelerado 0.3 p.p. no mês anterior e afastando-se, um 

pouco mais, dos níveis mínimos desde julho de 2014 (-0.7%). A inflação (medida pelo IHPC) desceu para 0.3% em 2019, confirmando as 

nossas últimas previsões e representando uma forte desaceleração (+1.2% em 2018), continuando-se a prever um regresso da inflação 

às acelerações em 2020, para 1.1%  

Inflação (medida pelo IPC) subiu em dezembro, de 0.3% para 

0.4%, depois de já ter aumentado nos dois meses anteriores (+0.3 

p.p. em novembro), afastando-se, um pouco mais, dos níveis 

mínimos desde janeiro de 2015 (-0.4%) observados em julho (-

0.3%) 

A inflação – medida pelo crescimento homólogo do índice de preços 

no consumidor (IPC) – subiu em dezembro, de 0.3% para 0.4%, 

depois de já ter aumentado nos dois meses anteriores (+0.3 p.p. em 

novembro e +0.1 p.p. em outubro), afastando-se, um pouco mais, dos 

níveis mínimos desde janeiro de 2015 (-0.4%) observados em julho (-

0.3%). A inflação regressou a terreno positivo nos dois últimos meses, 

depois de um mês em terreno neutro e três meses em terreno 

negativo, e após 52 meses a evidenciar crescimentos dos preços, 

diminuindo a distância (mas permanecendo distante) do registo de 

julho de 2018 (+1.6%), que é o mais elevado desde abril de 2017 

(+2.0%).  

Não obstante a volatilidade dos últimos meses (nos 12 meses do ano 

de 2018 variou entre os +0.4% de abril e os +1.6% em julho, tendo ao 

longo de 2019 oscilado entre -0.3% e +0.9%), a inflação tinha 

apresentado uma tendência de fundo ascendente desde que atingiu 

0.3% em maio de 2016 (um mínimo desde março de 2015, também 

de +0.3%). Em julho de 2014 (-0.9%), após uma tendência 

descendente desde novembro de 2011, a inflação tinha observado a 

maior contração desde outubro de 2009 (-1.5%). 

Recorde-se que a inflação negativa entre julho e setembro tinha 

resultado, em parte, de decisões administrativas que afetaram o 

comportamento dos preços para um conjunto de produtos 

relevantes  

Recorde-se que o INE tinha realçado que a inflação homóloga de 

negativo entre os meses de julho e setembro tinha resultado, em 

parte, de decisões administrativas que afetaram o comportamento dos 

preços para um conjunto de produtos relevantes no IPC. Com efeito, 

para setembro, e excluindo do IPC os preços da eletricidade (revisão 

tarifária em janeiro e descida parcial da taxa de IVA em julho), do gás 

natural (descida parcial da taxa de IVA em julho), dos transportes 

públicos (alterações implementadas nos preços dos passes no âmbito 

do Programa de Apoio à Redução Tarifária – PART), dos serviços 

telefónicos (imposição de limites de preços nas comunicações para a 

União Europeia em maio – Regulamento UE 2018/1971) e dos 

manuais escolares (alargamento da gratuidade a todos os alunos do 

ensino público obrigatório, em setembro), o INE tinha estimado uma 

variação homóloga de 0.4% em setembro (idêntica à de agosto e 

+0.1% em julho).  

Por classes de despesa e face ao mês precedente, são de destacar 

os aumentos das taxas de variação homóloga da classe dos 

transportes e dos restaurantes e hotéis, com variações de 1.8% e 

1.9%, respetivamente (+0.8% e +1.6% no mês anterior). Em sentido 

oposto, assinalam-se as diminuições da taxa de variação homóloga 

das classes das bebidas alcoólicas e tabaco e do vestuário e 

calçado, com 0.9% e -2.0%, respetivamente (+2.1% e -1.6% em 

novembro). Nas classes com contribuições negativas para a variação 

homóloga do IPC destacam-se as classes do vestuário e calçado e 

das comunicações. Nas classes com contribuições positivas, 

salientam-se as dos transportes, dos restaurantes e hotéis e dos 

bens e serviços diversos. Comparando com o mês precedente, 

destacam-se a diminuição da contribuição para a variação homóloga 

do IPC das classes das bebidas alcoólicas e tabaco, dos bens 

alimentares e bebidas não alcoólicas e do vestuário e calçado. 

Em sentido contrário, destaca-se a classe dos transportes.  

Inflação core desacelerou de 0.6% para 0.4%, passando a estar 

em linha com a inflação geral, depois de ter estado num nível 

ligeiramente acima nos anteriores sete meses 

A taxa de variação homóloga do IPC core desacelerou de 0.6% para 

0.4%, passando a estar em linha com a inflação geral (+0.4%), depois 

de ter estado num nível ligeiramente acima nos anteriores sete meses 

(+0.6% em novembro, que compara com os +0.3% da inflação geral), 

após ter estado num nível idêntico em abril e depois de um mês num 

nível inferior e outros dois meses acima, contabilizando apenas 13 

meses acima desde o início de 2017 (20 abaixo e três em linha). O 

agregado relativo aos produtos alimentares não transformados 

registou uma variação homóloga de 1.2% em dezembro (+1.0% em 

novembro), enquanto nos produtos energéticos foi de 0.0% (-3.2% 

no mês anterior).  

Quando medida pelo IHPC, a inflação subiu de 0.2% para 0.4%, 

após ter acelerado 0.3 p.p. no mês anterior e afastando-se, um 

pouco mais, dos níveis mínimos desde julho de 2014 (-0.7%) 

observados em julho (-0.7%)  

Por sua vez, o índice harmonizado de preços no consumidor 

(IHPC) – o indicador de inflação mais apropriado para comparações 

entre os diferentes países da União Europeia (UE), que difere do IPC 

pela inclusão da despesa realizada pelos não residentes – registou 

uma variação homóloga de 0.4%, acelerando face ao registo de 

novembro (+0.2%) e depois de já ter acelerado nos dois meses 

anteriores (+0.3 p.p. em novembro e +0.2 p.p. em outubro), afastando-

se, um pouco mais, dos níveis mínimos desde julho de 2014 (-0.7%) 

observados em julho (-0.7%). Em julho de 2018 (+2.2%), tinha atingido 

o ritmo mais elevado desde abril de 2017 (+2.4%). A inflação na Zona 

Euro subiu em dezembro de 1.0% para 1.3%, com a diferença entre a 

inflação de Portugal e a da média da Zona Euro a aumentar, em 

dezembro, de -0.8 p.p. para -0.9 p.p.. Desde novembro de 2016 

(últimos 38 meses) que o IHPC português se tem apresentado 

tendencialmente inferior ao da Zona Euro, com exceção de oito meses 

(a última vez foi em julho de 2018, com um diferencial de +0.1 p.p.). 

Recorde-se que o facto de a variação do IHPC português ter-se 

apresentado superior ao da Zona Euro, após o início de 2015, refletiu, 

essencialmente, o agravamento da fiscalidade ao nível dos 

combustíveis, reforçada, a partir de 31 de março de 2016, com a 

entrada em vigor do OE 2016.  
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Em termos anuais, o IPC registou, em 2019, uma taxa de variação 

média anual de 0.3%, um valor 0.7 p.p. abaixo do observado no ano 

anterior. Com efeito, em 2018, IPC registou uma taxa de variação 

média anual de 1.0% (+1.4% em 2017, +0.6% em 2016, +0.5% em 

2015, -0.3% em 2014, +0.3% em 2013 e +2.8% em 2012). Já o IPC 

core situou-se em 0.5% em 2019, após 0.7% em 2018 (+1.1% em 

2017 e +0.7% em 2016). Refira-se que a diminuição da taxa de 

inflação entre 2018 e 2019 foi influenciada pelo comportamento da 

inflação core e pela evolução negativa dos preços dos produtos 

energéticos, tendo registado variações médias anuais de, 

respetivamente, 0.5% e -1.8% (+0.7% e +4.7% em 2018). Os preços 

dos produtos alimentares não transformados aumentaram 0.9% 

em 2019, acima do observado no ano anterior (+0.6%). Em 2019, e 

tal como verificado em anos anteriores, observou-se um crescimento 

médio anual mais elevado dos preços dos serviços que o observado 

para os preços dos bens. Com efeito, em 2019, os preços dos 

serviços aumentaram 1.2% (+1.7% e +2.1%, respetivamente em 

2018 e 2017), enquanto a taxa de variação média dos preços dos 

bens foi de -0.3% (+0.5% e +0.9% em 2018 e 2017). Ao nível das 

classes de despesa, destacam-se os contributos positivos para a 

variação média anual em 2019 dos transportes (+0.18 p.p.) e dos 

bens e serviços diversos (+0.15 p.p.). Relativamente às 

contribuições negativas, destacam-se as do vestuário e calçado (-

0.21 p.p.) e das comunicações (-0.08 p.p.), mantendo-se a primeira 

como a classe com maior contributo negativo para a média anual.  

A inflação (medida pelo IHPC) desceu para 0.3% em 2019, 

confirmando as nossas últimas previsões e representando uma 

forte desaceleração (+1.2% em 2018), continuando-se a prever 

um regresso da inflação às acelerações em 2020, para 1.1%  

Os dados sobre a inflação têm continuado a confirmar as nossas 

perspetivas, de que as pressões sobre os preços observadas entre 

meados de 2010 e o final de 2012 advinham, essencialmente, das 

commodities (em concreto da energia) ou de alterações fiscais e 

subidas dos preços regulados, assumindo um caráter temporário. A 

dissipação desses efeitos temporários ao longo de 2013, em 

conjugação com uma descida do preço médio anual do petróleo, um 

crescimento marginal dos preços de importação de bens não 

energéticos e a manutenção de uma forte moderação salarial, 

traduziram-se numa redução da inflação (medida pela variação 

homóloga do IHPC) em 2013, de 2.8% para 0.4%, reduzindo-se 

novamente em 2014, para -0.2%, o 2.º valor mais baixo desde que 

existem registos, apenas superado pela queda de 0.9% registada em 

2009 na sequência do colapso dos preços do petróleo, tendo, 

entretanto, subido em 2015 para 0.5% e acelerado novamente em 

2016, para 0.6%, e em 2017, para 1.6%, representando um nível 

máximo desde 2010 (+2.8%), mas desacelerando em 2018, para 

1.2%, com a inflação a fazer, como esperado, uma pausa na 

tendência de aceleração observada entre 2015 e 2017. Entretanto, a 

inflação (medida pelo IHPC) desceu para 0.3% em 2019, confirmando 

as nossas últimas previsões e representando uma forte 

desaceleração (+1.2% em 2018), continuando-se a prever um 

regresso da inflação às acelerações apenas em 2020, para 1.1%. O 

valor da inflação em 2019 terá assim ficado ligeiramente abaixo do 

previsto pelo Governo [+0.4%, na Proposta de Orçamento de 

Estado para 2020 (POE 2020), publicada em 16/12/2019)], mas com 

a previsão para 2020 a encontrar-se em linha com o projetado pelo 

Governo (+1.1% na POE 2020). 

Depois de diminuição da inflação em 2019, esta deverá aumentar 

gradualmente em 2020 e nos anos seguintes. Projeta-se que o 

aumento gradual da inflação nos próximos anos ocorra num contexto 

de um aumento da inflação excluindo bens energéticos, num quadro 

de aumento moderado das pressões inflacionistas internas e 

externas. A nível externo, as hipóteses de enquadramento apontam 

para uma aceleração dos preços de importação de bens não 

energéticos. De acordo com as projeções do Eurosistema, a inflação 

na Zona Euro – onde se inserem os principais parceiros comerciais 

da economia portuguesa – apresenta igualmente uma trajetória de 

aumento ao longo do horizonte. A nível interno, os custos unitários 

do trabalho deverão manter um crescimento próximo de 2% no 

período 2020-22, sendo o crescimento mais expressivo dos salários 

por trabalhador parcialmente compensado por aumentos da 

produtividade. A evolução contida projetada para a inflação ocorre 

num contexto de dinamismo salarial, mas também de abrandamento 

da atividade económica e de expectativas de inflação moderadas. 

Para além dos fatores acima referidos, esta evolução da inflação 

estará também associada a um ajustamento mais gradual do que no 

passado dos preços às pressões decorrentes da diminuição dos 

recursos disponíveis na economia, num contexto de contenção das 

margens de lucro das empresas e baixas expetativas de inflação.  

Após um diferencial de inflação face à Zona Euro negativo em 

2013, de 1.0 p.p., observou-se uma redução deste diferencial em 

2014, para -0.6 p.p., tendo depois, em 2015, sido completamente 

revertido e passando a ser positivo (+0.5 p.p.), observando-se um 

novo diferencial positivo em 2016 (+0.4 p.p.; a inflação na Zona Euro 

foi de +0.2% em 2016) e em 2017 (+0.1 p.p.; a inflação na Zona Euro 

foi de +1.5% em 2017), mas voltando a ser negativo em 2018 (-0.5 

p.p.; a inflação na Zona Euro foi de +1.7% em 2018), em linha com as 

nossas expectativas. As nossas previsões apontam para que este 

diferencial negativo aumente em 2019, para -0.9 p.p., diminuindo para 

-0.1 p.p. em 2020, atendendo a que projetamos uma inflação da 

região de 1.2% para 2019 e para 2020. Sublinhe-se que, no contexto 

de uma união monetária, é de esperar que os países em ajustamento 

estrutural apresentem taxas de inflação inferiores à média dos 

restantes membros, o que implica ganhos em termos de 

competitividade-preço desses países. 
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CONTAS EXTERNAS: depois do excedente da balança corrente de 0.4% do PIB em 2018, continuamos a estimar um défice de 0.4% do PIB 

da balança corrente para 2019, mas com esta estimativa a deixar agora de estar rodeada dos riscos descendentes anteriormente 

identificados  

Saldo da balança corrente (ajustado de sazonalidade) subiu em 

novembro… 

A balança corrente registou um défice de 116.2 milhões de euros 

(M€) em novembro, representando uma degradação face ao 

excedente de 242.7 M€ observado em outubro. Note-se, no entanto, 

que estes dados são substancialmente afetados pela sazonalidade, 

com os dados, quando descontados desse efeito, a revelarem, pelo 

contrário, uma melhoria do saldo da balança corrente, passando de 

um défice de 78.8 M€ para um excedente de 250.5 M€, contabilizando 

quatro excedentes nos últimos oito meses, passando a exibir o maior 

excedente desde outubro de 2018 (+276.4 M€), afastando-se do saldo 

de novembro de 2018 (-510 M€), quando observou o maior défice 

desde março de 2012 (-574 M€). Com esta melhoria, o saldo da 

balança corrente aproximou-se do registo de dezembro de 2013 (+765 

M€), quando verificou o excedente mais elevado desta série do Banco 

de Portugal (BdP) iniciada em 1996, com a balança corrente a 

apresentar 58 excedentes desde junho de 2012, que representam os 

únicos saldos positivos desta série. 

… refletindo comportamentos positivos das quatro balanças 

Em novembro, observaram-se comportamentos positivos das quatro 

balanças, designadamente numa ótica de contributo para o 

crescimento do PIB, com um desagravamento do défice da balança de 

bens e uma subida do excedente da balança de serviços. Com efeito, 

segundo estes dados do BdP, o défice da balança de bens 

desagravou-se, de 1 256.9 M€ para 1 245.8 M€, com este 

desagravamento do défice a refletir uma subida das exportações de 

bens (+2.6%) superior à observada pelas importações (+1.9%), com 

as exportações a aproximarem-se dos níveis máximos históricos 

registados em maio (estão agora 0.3% abaixo desses níveis) e com as 

importações a aproximarem-se, um pouco mais, dos níveis máximos 

históricos registados em janeiro (estão agora 3.8% abaixo desses 

níveis).  

A balança de serviços viu, por seu lado, o respetivo excedente subir, 

de 1 328.3 M€ para 1 330.3 M€, com esta subida de saldo, em 

novembro, a refletir um decréscimo das exportações (-0.2%) inferior 

ao observado pelas importações (-0.6%). As exportações de serviços 

aliviaram, pelo 2.º mês consecutivo, de níveis máximos históricos 

(estão agora 5.8% abaixo desses níveis), com as importações a 

aliviarem, igualmente, pelo 2.º mês consecutivo, de níveis máximos 

históricos (estão agora 2.8% abaixo desses níveis).  

Exportações têm vindo a ser impulsionadas, pelo menos em 

parte, pela tendência de depreciação do euro observada desde o 

início de 2014  

Note-se que, nos últimos meses, as exportações terão sido, pelo 

menos em parte, suportadas pelo comportamento cambial, que, 

segundo dados do BCE, apresentou entre o final de março de 2014 

até outubro deste ano uma depreciação efetiva do euro de 7.0%, isto 

depois da apreciação de 9.9% entre setembro de 2012 e março de 

2014. Para esta tendência descendente do valor do euro contribuiu, 

essencialmente, a política monetária em curso, decorrente do 

quantitative easing implementado pelo BCE. O euro contabiliza 

apenas 17 meses de apreciação desde o início do ano de 2017 (em 

novembro depreciou 0.6%), estando a avançar 3.2% desde o início do 

ano de 2017.  

Relativamente às restantes componentes da balança corrente, 

assistiu-se a um comportamento desfavorável, observando-se uma 

descida do saldo da balança de rendimento primário (anterior 

balança de rendimentos), com o défice a passar de 435.9 M€ para 

480.6 M€, e uma descida do saldo da balança de rendimento 

secundário (anterior balança de transferências correntes), com o 

respetivo excedente a passar de 387.6 M€ para 306.9 M€. Note-se que 

a contribuir para a evolução favorável do saldo da balança de 

rendimento secundário nos últimos tempos – a respetiva média móvel 

de 12 meses afastou-se, apenas um pouco mais, dos níveis máximos 

históricos observados em novembro de 2018 – têm estado as 

remessas de emigrantes para Portugal, uma tendência positiva que 

deverá ter estado, em boa parte, associada à transferência de 

poupanças para o país, onde as taxas de juro são relativamente mais 

vantajosas, bem como ao aumento da emigração durante a última 

recessão portuguesa.  

Estimamos um contributo positivo das exportações líquidas para 

o crescimento do PIB no 4.º trimestre, depois do forte contributo 

negativo observado no 3.º trimestre  

Em termos trimestrais, os dados do 4.º trimestre evidenciam, ainda 

somente com as leituras de outubro de novembro, uma redução do 

défice da balança de bens e de serviços a preços correntes, com a 

descida do défice da balança de bens a mais do que compensar a 

ligeira diminuição do excedente da balança de serviços. Em termos 

reais, estimamos que as exportações líquidas de bens e serviços 

tenham apresentado, também, um contributo positivo para o 

crescimento do PIB no 4.º trimestre, depois do contributo bastante 

negativo registado no trimestre anterior (-0.8 p.p.). Com efeito, no 3.º 

trimestre, as exportações líquidas observaram, como referido, um 

forte contributo negativo de 0.8 p.p., depois do contributo nulo 

apresentado no trimestre anterior, com esta evolução desfavorável, no 

3.º trimestre, a refletir uma descida das exportações (-0.9% vs -0.3% 

no 2.º trimestre) e um acréscimo das importações (+0.8% vs -0.2% 

no 2.º trimestre). 

Correção dos desequilíbrios externos como uma das 

características mais marcantes do processo de ajustamento da 

economia portuguesa  

A correção dos desequilíbrios externos foi uma das características 

mais marcantes do processo de ajustamento da economia portuguesa, 

decorrente, em grande medida, da evolução da balança comercial de 

bens e serviços, que, de acordo com os dados do Banco de Portugal 

a preços correntes, regressou, em 2012, aos excedentes, mas 

representando apenas 0.002% do PIB (o 1.º superavit comercial desde 

1944), tendo, em 2013, correspondido a 1.7% do PIB, encurtando, em 

2014, para 0.8%, em grande medida explicado pelo forte acréscimo 

das importações associado à recuperação da procura interna, 

nomeadamente à reposição de stocks, mas voltado a aumentar em 

2015, para 1.4%, e em 2016, para 1.7%, tendo, entretanto, diminuído 

ligeiramente em 2017, para 1.5%, diminuindo novamente em 2018, 

para 0.8%. Quando a troika entrou em Portugal, o país tinha um 

elevado desequilíbrio externo (em 2010 o défice da balança corrente 

foi de 10.3% do PIB), que foi completamente anulado em 2013, quando 

se registou um excedente de 1.6% do PIB, tratando-se, então, do 1.º 

excedente desde 1969 (+0.1%), e do maior desde, pelo menos, 1960. 

Em 2014 observou-se um novo excedente da balança corrente, em 

diminuição, para 0.2%, refletindo o já referido pior desempenho da 
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balança comercial, mas representando o 2.º excedente desde 1969 e 

tendo-se situado novamente nos 0.2% do PIB em 2015. Em 2016, o 

excedente subiu para 1.1% do PIB, tendo subido ligeiramente em 

2017, para 1.2% do PIB, e voltando a cair em 2018, para um excedente 

de 0.4% do PIB (o que representa uma forte revisão em alta face ao 

défice de 0.6% do PIB anteriormente reportado, o que reflete, em 

grande medida, a revisão das contas nacionais efetuada em setembro 

pelo INE). Para 2019, continuamos a estimar um défice de 0.4% do 

PIB da balança corrente, mas com esta estimativa a deixar agora de 

estar rodeada dos riscos descendentes anteriormente identificados, 

com este défice estimado para 2019 a representar, a confirmar-se, 

uma deterioração face à situação observada em 2018 (+0.4% do PIB), 

tratando-se de um défice em linha com o previsto pela Comissão 

Europeia (-0.4%, em 07/11/2019) e superior ao projetado pelo 

Conselho das Finanças Públicas (-0.3% em 14/10/2019), mas sendo 

inferior ao previsto pelo FMI (-0.6%, em 15/10/2019), pela OCDE (-

1.2%, em 21/11/2019, mas que estima um défice de 0.6% para 2018, 

quando, em outubro, as estimativas do INE/BdP vieram rever o saldo 

de 2018 de um défice de 0.6% para um excedente de 0.4%), bem como 

ao défice defendido pelo Governo na Proposta de OE 2020 (-0.7%, 

em 16/12/2019). 

MERCADO DE CRÉDITO: crédito ao setor privado não financeiro diminuiu o ritmo de crescimento homólogo em novembro, de 1.4% para 

1.3%, aliviando, pelo 2.º mês consecutivo, do maior ritmo desde janeiro de 2018 (+1.7%), mas regressando, nos 12 últimos meses, aos 

crescimentos. A variável continuou a apresentar uma tendência de fundo de recuperação desde junho de 2014  

Crédito ao setor privado não financeiro diminuiu o crescimento 

homólogo em novembro, de 1.4% para 1.3%, mas recaindo sobre 

dados revistos em alta, com o ritmo atualmente apresentado a 

ser superior ao anteriormente reportado para o mês de outubro 

(+1.2%), aliviando, pelo 2.º mês consecutivo, de um ritmo máximo 

desde janeiro de 2018, mas continuando a apresentar uma 

tendência de fundo de recuperação desde junho de 2014  

Em novembro, a taxa de variação homóloga do crédito total ao setor 

privado não financeiro residente, concedido por entidades 

residentes e não residentes diminuiu de 1.4% para 1.3%, mas 

recaindo sobre dados revistos em alta, com o ritmo atualmente 

apresentado a ser superior ao anteriormente reportado para o mês de 

outubro (+1.2%), aliviando, pelo 2.º mês consecutivo, de um ritmo 

máximo desde janeiro de 2018, pese regressando, nos 12 últimos 

meses, aos crescimentos. A variável continuou a apresentar uma 

tendência de fundo de recuperação desde junho de 2014.  

A ligeira diminuição do ritmo de crescimento do crédito ao setor 

privado esteve associada a uma diminuição do ritmo de 

crescimento do crédito às sociedades não financeiras, que mais 

do que compensou a aceleração do crescimento do crédito a 

particulares 

Esta evolução do crédito ao setor privado não financeiro em 

novembro teve subjacente uma descida da variação homóloga do 

crédito total a sociedades não financeiras, de 1.3% para 1.1%, 

mas regressando aos crescimentos nos 10 últimos meses, depois de 

nove descidas consecutivas, continuando, igualmente, a apresentar 

uma tendência de melhoria desde os -3.8% observados em outubro 

de 2010, aliviando, nos dois últimos meses, do maior ritmo de 

crescimento desde fevereiro de 2018 (+1.9%). Por seu lado, o crédito 

total a particulares apresentou um crescimento homólogo de 0.7%, 

superior ao observado no mês anterior (+0.6%) e igualando agora o 

ritmo observado em outubro de 2018, representando o crescimento 

mais elevado desde maio de 2011 (+0.7%), contabilizando, neste 

caso, o 26.º acréscimo consecutivo, depois de uma série de quedas 

consecutivas desde junho de 2011.  

Relativamente ao crédito a sociedades não financeiras, observou-

se uma descida da variação homóloga do crédito total a sociedades 

não financeiras privadas, de 1.3% para 1.0%, aliviando, pelo 2.º 

mês consecutivo, do maior crescimento desde fevereiro de 2018 

(+2.1%), aumentando a distância face ao registo de dezembro de 

2017 (+2.8%), o maior crescimento desde outubro de 2011 (+2.8%), 

tendo reduzido a distância em relação ao registo de novembro de 

2018 (-0.7%), quando observou o menor ritmo desde abril de 2017 (-

0.9%), acompanhada de um novo crescimento no crédito total a 

sociedades não financeiras públicas que não consolidam nas 

administrações públicas, que regressou aos crescimentos nos 19 

últimos meses, depois de 35 meses em permanente contração, e, 

neste mês, em aceleração (passou de +0.8% para +2.5%).  

No que se refere ao crédito a particulares, registou-se uma descida 

do ritmo de queda homóloga do crédito total para aquisição de 

habitação, de -0.2% para -0.1%, representando a menor contração 

desde julho de 2011 (-0.1%), e uma aceleração do ritmo de 

crescimento do crédito total para consumo e outros fins, de 4.7% 

para 5.1%, um máximo desde maio de 2018 (+5.4%), permanecendo 

perto do registo de janeiro de 2018 (+6.5%), quando exibiu o maior 

crescimento da atual série iniciada em dezembro de 2008. 

Não obstante a tendência de recuperação observada em alguns 

segmentos ao longo dos últimos meses, estes dados continuam a 

revelar uma fraca dinâmica do mercado de crédito, o qual se encontra 

ainda algo condicionado pelas condições de financiamento da 

economia portuguesa junto dos mercados internacionais 

comparativamente aos países em melhor situação e, por maioria de 

razão, face à Alemanha [não obstante a tendência de considerável 

alívio a partir do início de 2012, embora com pontuais interrupções, o 

spread da dívida portuguesa a 10 anos face à dívida alemã fechou o 

ano de 2017 sensivelmente em níveis mínimos desde março de 2015 

(observados em 21/12/2017), tendo em 2018 feito níveis mínimos 

desde março de 2010 (observados em 24/04/2018, quando fechou 

nos 104.7 p.b.), embora tendo também posteriormente tocado em 

máximos desde outubro de 2017 (registados em 29/05/2018, quando 

fechou nos 193.3 p.b.), tendo, desde então, vindo a oscilar em torno 

dos 150.0 p.b. e encetado, no início de fevereiro, um nova tendência 

descendente, tendo fechado esse mês em 128.7 p.b., e estando 

atualmente nos 71.4 p.b. (fecho do dia 21 de janeiro), perto dos 53.7 

p.b. de 07/11/2019, que representa mínimos desde finais de 2009 

(52.8 p.b. em 04/12/2009)] e pelo processo de recuperação em curso, 

continuando a apresentar-se como um constrangimento para a 

atividade, embora já bem inferior ao que foi no passado. 

Acordo com a troika pressupunha a desalavancagem do sistema 

bancário e a adoção de normas prudenciais mais exigentes  

Relembre-se que o acordo com a troika pressupunha a 

desalavancagem do sistema bancário e a adoção de normas 

prudenciais mais exigentes. Nas últimas previsões do FMI 

(específicas para Portugal), publicadas, a 12/07/2019, no âmbito da 

Consulta de 2019 ao Abrigo do Artigo IV, o Fundo estimou um 

decréscimo do crédito ao setor privado de 1.0% em 2018, em linha 

com os dados divulgados pelo BdP (seguindo a metodologia do FMI), 

representando, ainda assim, um desagravamento face à queda 

observada em 2017 (-3.1%), mantendo a tendência de 

desagravamento que tem vindo a evidenciar nos últimos anos (-3.6% 
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em 2016, -4.1% em 2015 e -8.0% em 2014). Este abrandamento do 

ritmo de contração do crédito ao setor privado em 2018 ficou a dever-

se tanto à evolução do crédito a particulares, que regressou 

inclusivamente aos crescimentos médios anuais (+0.5% vs -0.9% em 

2017), como do crédito às sociedades não financeiras, que viu 

desagravado o ritmo de contração (de -5.9% para -3.1%). O FMI 

prevê um crescimento do crédito ao setor privado de 0.1% em 2019, 

seguido de uma aceleração 2020 (+0.8%). Note-se, no entanto, que, 

apesar da referida previsão de regresso aos crescimentos em 2019 

(em rigor, a entidade já previa um regresso ao crescimento em 2018, 

para +0.1%, o que, como referido acima, não se chegou a 

concretizar), a entidade antecipava, nas suas previsões de mais longo 

prazo (publicadas em 18/06/2019), ritmos de crescimento ainda 

modestos e que deverão permanecer, pelo menos até 2024, bem 

inferiores aos do PIB nominal (+3.1% vs +1.6% no caso do crédito).  

 

 

 

 

   

Refira-se, a este propósito, a avaliação à banca portuguesa 

efetuada pelo FMI, o comunicado de conclusão da Consulta de 

2019 ao Abrigo do Artigo IV, publicado em 17/05/2019, a qual 

considera que o progresso alcançado na estabilização e reforço da 

confiança no sistema bancário deve ser salientado. Em particular, 

este reflete-se numa melhoria dos rácios de capital e da qualidade 

dos ativos dos bancos, tendo-se observado uma redução acentuada 

do stock de crédito malparado (NPL), face ao máximo histórico de 

17.9%, de junho de 2016, para 9.4%, no final de 2018. Ainda sobre o 

setor financeiro, o FMI reconhece o mérito de vários aspetos da 

legislação submetida ao Parlamento com o intuito de reformar a 

supervisão financeira e, em particular, do objetivo de melhorar a 

coordenação entre supervisores nacionais. 

Em termos prospetivos, existe algum consenso de que o crescimento 

da economia portuguesa terá que ser distinto do verificado no período 

pré-crise, devendo passar de um modelo baseado no consumo, para 

um modelo baseado nas exportações, já que as famílias ainda se 

encontram muito endividadas. Assim, percebe-se que os bancos 

pretendam redirecionar o crédito para os setores e clientes de menor 

risco, sendo que, à partida, as empresas exportadoras ou com maior 

potencial de exportação poderão ser as mais beneficiadas, 

antevendo-se uma recuperação da concessão de crédito no próximo 

ano designadamente ao segmento empresarial. 

Bancos não antecipam alterações relevantes nos critérios de 

aprovação e na procura de crédito no 1.º trimestre de 2020  

Salientem-se ainda os resultados do último inquérito aos bancos 

sobre o mercado de crédito, realizado em janeiro, que revelaram 

que a política de concessão de crédito se manteve praticamente 

inalterada no 4.º trimestre de 2019 face ao trimestre anterior, tanto 

no segmento de empresas, como no de particulares. No mesmo 

período, a procura de crédito aumentou no segmento dos 

particulares para aquisição de habitação e para consumo e ficou 

inalterada no segmento das empresas. Relativamente ao 1.º 

trimestre de 2020, os bancos não antecipavam alterações nos 

critérios de concessão de crédito, não antecipando, igualmente, 

alterações relevantes na procura de empréstimos, tanto no 

segmento das empresas, como no de particulares. 

POLÍTICA ORÇAMENTAL: Saldo orçamental (ótica da contabilidade nacional) ficou nos 1.0% do PIB nos três primeiros trimestres do ano, 

representando uma melhoria de 0.6 p.p. face ao período homólogo, o dobro da prevista pelo Governo para o total do ano. Mantemos a 

estimativa de uma nova redução do défice orçamental em 2019, de 0.4% para 0.1% do PIB, em linha com o previsto pelo Governo, mas 

com estes dados de execução orçamental favoráveis a levarem esta nossa previsão a ficar rodeada de riscos ascendentes (ou seja, 

existe a possibilidade de se observar um saldo nulo ou até um ligeiro excedente)  

 

Défice de 0.4% do PIB em 2018, representando uma forte 

melhoria face ao défice de 3.0% do PIB observado em 2017 

(défice que, recorde-se, tinha refletido, essencialmente, o 

impacto da recapitalização da CGD)  

Em termos anuais, o setor institucional das AP registou um défice 

orçamental de 910.9 M€ em 2018, o que corresponde a 0.4% do PIB, 

representando uma forte melhoria face ao défice de 3.0% do PIB 

observado em 2017 (défice que foi, assim, reiterado nestas últimas 

contas nacionais e que, recorde-se, tinha refletido, essencialmente, o 

impacto da recapitalização da CGD). Esta necessidade de 

financiamento em 2018 teve origem no subsetor da Administração 

Central, uma vez que os subsetores da Administração Regional e 

Local e dos Fundos de Segurança Social apresentaram um saldo 

positivo. A receita total das AP aumentou 5.5% em 2018 (+4.6 mM€), 

que resultou do aumento da receita de capital em 15.4% e do 
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aumento da receita corrente em 5.4%, impulsionada pelo aumento 

das suas componentes com maior peso relativo: impostos sobre a 

produção e a importação (+6.2%), contribuições sociais (+5.0%) e 

impostos correntes sobre o rendimento e património (+6.5%). Já a 

despesa total das AP registou uma redução de 0.3% em 2018, 

resultado da conjugação do aumento de 2.4% da despesa corrente 

com a redução de 26.1% da despesa de capital. Para o aumento da 

despesa corrente contribuiu, principalmente, o incremento de 3.0% 

das prestações sociais, exceto transferências sociais em espécie, e o 

aumento de 2.1% das remunerações. Em sentido oposto, verificou-se 

um decréscimo de 6.8% na despesa em juros. A redução registada 

na despesa de capital entre 2017 e 2018 é explicada pela significativa 

diminuição das transferências de capital, que, em 2017, incluíram o já 

referido impacto do aumento de capital na CGD. Em sentido inverso, 

a outra componente desta despesa, a formação bruta de capital, 

registou um acréscimo de 9.4%.  

 

 

   
   

Saldo orçamental (ótica da contabilidade nacional) ficou nos 

1.0% do PIB nos três primeiros trimestres do ano, representando 

uma melhoria de 0.6 p.p. face ao período homólogo, o dobro da 

prevista pelo Governo para o total do ano  

Já relativamente a 2019 e segundo os dados divulgados pelo INE, na 

ótica da contabilidade nacional, o saldo orçamental foi  positivo 

no 3.º trimestre, atingindo 2 461.3 milhões de euros (M€), valor 

equivalente a 4.6% do PIB, o que compara com 5.4% em igual 

período do ano anterior. Face ao trimestre homólogo, no 3.º trimestre, 

verificou-se um aumento quer da despesa total (+4.3%), quer da 

receita total (+2.3%).  

No lado da despesa, registou-se um crescimento de 3.7% da 

despesa corrente, resultante de acréscimos nas prestações sociais 

(+4.3%), despesas com pessoal (+5.1%), consumo intermédio 

(+2.8%), subsídios (+46.9%) e outra despesa corrente (+10.8%) e da 

diminuição de 9.6% nos encargos com juros. Apesar da diminuição 

de 0.3% no investimento, o conjunto da despesa de capital aumentou 

14.6%.  

No que diz respeito à receita, a receita corrente cresceu 3.0%, em 

resultado do aumento dos impostos sobre a produção e a importação 

(+1.6%), das contribuições sociais (+7.0%), das vendas (+3.0%) e da 

outra receita corrente (+19.7%), tendo diminuído a receita dos 

impostos sobre o rendimento e património (-0.4%). A receita de capital 

registou uma diminuição de 47.9%, justificada pela recuperação de 

créditos do BPP no trimestre homólogo enunciada anteriormente. 

Quando considerados os dados já disponíveis para 2019, 

referentes aos três primeiros trimestres, constata-se que o saldo 

orçamental totalizou 1 590 M€, correspondente a 1.0% do PIB, 

representa uma melhoria homóloga, de 0.6 p.p. (+0.4% em igual 

período do ano anterior), bem superior à prevista pelo Governo para 

o total de ano [o Executivo previu, no âmbito da Proposta de 

Orçamento de Estado para 2020 (POE 2020), publicada em 

16/12/2019, uma melhoria de 0.3 p.p., do défice de -0.4% reportado 

para 2018 para -0.1% do PIB], dando indicações favoráveis para a 

evolução do défice no total do ano, apesar de ainda faltar ser 

conhecidos dados sobre 25% do período de execução orçamental.  

De referir que a UTAO, que dá apoio orçamental aos deputados, já 

tinha antecipado um excedente para as contas portuguesas, na 

ordem dos 0.9% do PIB, até ao 3.º trimestre. Em reação a estes dados 

do 3.º trimestre, o Ministro das Finanças, Mário Centeno, considerou 

que os resultados estão em linha com as previsões efetuadas 

aquando da apresentação da POE 2020, para o ano de 2019, 

acentuando que a manutenção da previsão de um défice de 0.1% 

para o conjunto do ano de 2019 tem em conta o facto de o 4.º e último 

trimestre do ano ser um trimestre “pesado”. Centeno realçou que este 

saldo ligeiramente negativo previsto para o total do ano “permite 

acomodar o impacto do pagamento dos subsídios de Natal” dos 

funcionários públicos e pensionistas, concretizando que o 4.º 

trimestre é normalmente, do ponto de vista orçamental, um trimestre 

pesado, que tem normalmente um saldo orçamental negativo, e que 

esse resultado vai obviamente comer parte desta margem orçamental 

que os dados do 3.º trimestre apresentaram.  

Dados sobre a execução orçamental (DGO) nos 11 primeiros 

meses de 2019 revelam uma melhoria face ao ano anterior, 

refletindo um crescimento das receitas bem superior ao das 

despesas 

Por seu lado, os dados da Direcção-Geral do Orçamento (DGO) sobre 

a execução orçamental até ao mês de novembro, revelam que o 

saldo provisório das administrações públicas (AP), apurado na 

ótica da contabilidade pública, apresentou um excedente de 546 

milhões de euros (M€) em novembro, o que se traduz numa melhoria 

de 1 131 M€ face a novembro de 2018. A evolução registada no saldo 

das AP resultou do aumento da receita (+4.5%) superior ao verificado 

na despesa (+3.0%). 

O Ministério das Finanças especifica que a boa trajetória da receita 

“traduz o crescimento da atividade económica e do emprego”, 

enquanto que o aumento da despesa é justificada com “o expressivo 

crescimento da despesa do SNS (+6.3%)”. O Ministério das Finanças 
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salienta, ainda, que este saldo das contas públicas até novembro 

“ainda não reflete o pagamento do subsídio de Natal dos pensionistas, 

que ocorre em dezembro”. Por outro lado, a evolução do saldo “em 

contabilidade pública beneficia de efeitos sem impacto no 

apuramento em contas nacionais, bem como de operações com efeito 

negativo apenas em contas nacionais, no valor de 786 M€”.  

 

 

   

   

Detalhando um pouco mais estes dados da execução orçamental, a 

receita cresceu, como referido, 4.5% até novembro, face ao período 

homólogo (+4.2% até outubro). A receita fiscal subiu 3.7%, com 

destaque para o aumento do IVA em 6.4%. O Ministério das Finanças 

refere que esta evolução positiva [de toda a receita fiscal] ocorre 

apesar da redução das taxas de vários impostos, tais como o IRS 

(aumento do número de escalões e do mínimo de subsistência), o IVA 

(diminuição da taxa de vários bens e serviços) e o ISP (redução da 

taxa aplicada à gasolina em 3 cêntimos). Ou seja, a dinâmica da 

receita é “essencialmente justificada pelo bom desempenho da 

economia”. Quanto às contribuições para a Segurança Social, 

cresceram 8.7% até novembro. 

Do lado da despesa, que expandiu 3.2% até novembro, face ao 

período homólogo (+3.2% até outubro). A despesa primária cresceu 

3.7%, influenciada pelo expressivo crescimento da despesa do SNS 

em 6.3%. A despesa com salários dos funcionários públicos subiu 

4.7% devido ao descongelamento faseado das carreiras entre 2018 e 

2020. A partir de janeiro, mais de meio milhão de funcionários terão 

novos aumentos das remunerações, com os direitos de progressão 

acumulados ao longo dos últimos 10 anos a serem pagos pela 

primeira vez a 100%. 

Mantemos a estimativa de uma nova redução do défice 

orçamental em 2019, de 0.4% para 0.1% do PIB, em linha com o 

previsto pelo Governo, mas com os dados de execução 

orçamental (na ótica da contabilidade nacional) favoráveis 

recentemente conhecidos para o 3.º trimestre a levarem esta 

nossa previsão a ficar rodeada de riscos ascendentes (ou seja, 

existe a possibilidade de se observar um saldo nulo ou até um 

ligeiro excedente) 

Para 2019, continuamos a prever uma nova redução do défice 

orçamental, para 0.1% do PIB (-0.4% em 2018), uma previsão que 

está em linha com os 0.1% constantes do POE 2020 recentemente 

previsto pelo Governo, mas com os dados favoráveis de execução 

orçamental (na ótica da contabilidade nacional) recentemente 

conhecidos para o 3.º trimestre a levarem esta nossa previsão a ficar 

rodeada de riscos ascendentes (ou seja, existe a possibilidade de 

se observar um saldo nulo ou até um ligeiro excedente). Trata-se de 

uma previsão também em linha com o défice de 0.1% previsto mais 

pela OCDE (21/11/2019) e pela CE (07/11/2019), apresentando-se, 

por outro lado, inferior aos 0.2% previstos pelo FMI (15/10/2019). Já 

o Conselho das Finanças Públicas (CFP) aponta mesmo, 

atualmente (14/10/2019), para um ligeiro excedente orçamental em 

2019, de 0.1% do PIB). 

José Miguel Moreira 

JoseMoreira@Montepio.pt 
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Reino Unido: PIB regressou ao crescimento no 3.º trimestre, mas terá estagnado no 4.º 

trimestre, sendo que, em termos anuais, terá mantido em 2019 o ritmo de 2018 (+1.3%) 

Tabela – Principais Indicadores Macroeconómicos    

 

ATIVIDADE: PIB subiu 0.4% no 3.º trimestre (-0.2% no 2.º trimestre), mas devendo ter estabilizado no 4.º trimestre 

Revisão da subida em cadeia do PIB no 3.º trimestre de 0.3% para 

0.4% (-0.2% no 2.º trimestre) 

A estimativa final para o PIB do 3.º trimestre veio rever, em alta em 

0.1 p.p., a estimativa preliminar e apontar para uma subida em cadeia 

de 0.3%, quando o mercado esperava uma confirmação da mesma, 

ficando agora em linha com as nossas expectativas e as do mercado 

aquando dessa estimativa (consenso na 1.ª estimativa: +0.4%). Trata-

se da 25.ª subida em 26 trimestres (a exceção foi a queda de 0.2% 

observada no 2.º trimestre) e, na maioria deles, a ritmos fortes (a uma 

média de +0.49% desde o 1.º trimestre de 2013). Com esta subida, o 

PIB ficou 13.2% acima do anterior máximo histórico observado no 1.º 

trimestre de 2008. Entre esse anterior pico e o 2.º trimestre de 2009 

a economia contraiu 6.0%, encontrando-se agora 14.9% (revisto de 

+14.8%) acima do nível pré-recessão (npr), o nível médio de 2007. 

Em termos homólogos, registou-se um crescimento de 1.1% (revisto 

de +1.0%), a um ritmo inferior ao do 2.º trimestre (+1.2%; revisto de 

+1.3%).  

Na ótica da produção, os serviços, a construção, a indústria e a 

agricultura aceleraram (tendo todos sido revistos em alta), sendo 

que apenas os serviços registaram crescimentos nos dois 

últimos trimestres  

Na ótica da produção, os serviços, a construção, a indústria e a 

agricultura aceleraram, sendo que apenas os serviços registaram 

crescimentos nos dois últimos trimestres, com a agricultura a 

permanecer em contração e a construção e a indústria (revista de 

uma estabilização) a regressarem ao crescimento. Com efeito, a 

agricultura decresceu 0.1% (revisto de -0.2%), depois de ter caído 

0.3% no trimestre anterior (revisto de -0.4%), contabilizando quatro 

quedas em cinco trimestres, ao passo que a indústria subiu 0.1% 

(revisto de 0.0%), após ter descido 1.7% (revisto de -1.8%) no 

trimestre anterior. Os serviços cresceram 0.5% (revisto de +0.4%), 

acelerando o ritmo face ao crescimento do trimestre anterior (+0.2%; 

revisto de +0.2%), enquanto a construção subiu 1.2% (revisto de 

+0.6%), depois da descida de 1.0% (revisto de -1.2%) no 2.º trimestre, 

contabilizando três quedas em 16 trimestres. O setor dos serviços 

permaneceu como o que mais está acima do npr (+20.8%), seguido 

pela construção (+13.9%; revisto de +12.6%) e pela agricultura 

(+13.8%; revisto de +12.7%), enquanto a indústria continua a ser o 

único setor abaixo do npr (-5.2%; revisto de -6.0%). 

Na ótica da despesa, a economia continuou a ser penalizada pelo 

investimento (embora apenas em existências, uma vez que a 

FBCF foi revista de uma queda para uma subida) e também pelo 

consumo público (que foi revisto de uma subida para uma 

queda), mas tendo sido suportada pelo consumo privado (mas 

que abrandou) e, sobretudo, pelas exportações líquidas, que 

tiveram um forte contributo positivo para o crescimento, com as 

exportações a subirem fortemente e as importações a caírem  

Na ótica da despesa, observou-se uma aceleração da FBCF (que foi 

revista de uma queda para um ligeiro crescimento), mas um contributo 

muito negativo da variação de existências, enquanto o consumo 

privado abrandou (tendo sido revisto em baixa de uma estabilização 

do crescimento), o mesmo sucedendo com o consumo público, que 

foi revisto de uma subida para uma queda, enquanto o contributo das 

exportações líquidas foi novamente bastante positivo, agora apenas 

ligeiramente inferior ao do 2.º trimestre. Assim, o consumo privado 

abrandou o crescimento de 0.5% (revisto de +0.4%) para 0.3% 

(revisto de +0.4%), tendo a FBCF apresentado um acréscimo de 0.2% 

(revisto de -0.2%), após uma descida de 0.6% (revista de -0.9%) no 

2.º trimestre. Já o consumo público caiu 0.6% (revisto de +0.3%), 

depois da subida de 1.2% (revista de +1.1%) apresentada no 

trimestre anterior. As exportações líquidas tiveram um contributo 

positivo de 2.3 p.p. (revisto de +1.2 p.p.), após um contributo positivo 

de 2.5 p.p. no 2.º trimestre. As exportações subiram 7.9% (revisto de 

+5.2%) no 3.º trimestre, após terem caído 4.1% (revisto de -6.6%) no 

2.º trimestre. Já as importações desceram 0.3% (revisto de +0.8%) 

no 3.º trimestre, depois de terem recuado 10.8% (revisto de -13.0%) 

no 2.º trimestre e após terem subido 9.2% (revisto de +10.3%) no 1.º 

trimestre, quando muitas empresas acumularam stocks de produtos 

importados num contexto em que estava programado o Brexit e de 

incerteza relativamente à futura relação comercial com a União 

Europeia (UE). No 3.º trimestre, as exportações passaram a ser a 

4ºT18 1ºT19 2ºT19 3ºT19 4ºT19 4ºT18 1ºT19 2ºT19 3ºT19 4ºT19 2018 2019 2020 2021

PIB % 0.2 0.6 -0.2 0.4 0.0 1.4 2.0 1.2 1.1 0.8 1.3 1.3 1.3 1.5

 Consumo Privado % 0.2 0.2 0.5 0.3 0.1 1.6 1.4 1.3 1.1 1.0 1.6 - - -

 Gastos Públicos % 1.3 1.0 1.2 -0.6 - 1.4 2.8 4.1 2.8 - 0.4 - - -

 Investimento % -0.1 1.1 -0.6 0.2 - -1.2 1.1 0.7 0.6 - -0.2 - - -

 Exportações % -0.3 0.3 -4.1 7.9 - 2.1 2.1 -1.9 3.5 - 1.2 - - -

 Importações % 2.9 9.2 -10.8 -0.3 - 4.6 14.0 1.1 0.0 - 2.0 - - -

Construção % 0.0 1.7 -1.0 1.2 -0.5 0.0 3.6 1.8 2.0 1.4 0.0 - - -

Indústria % -0.9 1.3 -1.7 0.1 -0.2 -0.9 0.6 -0.8 -1.3 -0.6 0.8 - - -

Serviços % 0.5 0.4 0.2 0.5 0.1 2.3 2.3 1.7 1.5 1.2 2.0 - - -

Agricultura % 0.7 -1.8 -0.3 -0.1 0.7 -2.5 -2.3 -1.7 -1.5 -1.5 -3.0 - - -

Inflação % - - - - - 2.3 1.8 2.0 1.9 1.4 2.5 1.8 1.7 1.9

Taxa de Juro % 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 - - - - - 0.75 0.75 0.75 1.00

Taxa de Desemprego % 4.0 3.8 3.9 3.8 3.8 - - - - - 4.1 3.8 3.9 3.9

Nota: A taxa de juro e a taxa de desemprego correspondem aos níveis no f inal do período e em média durante o período, respetivamente.

Un.
Variação Trimestral Variação Homóloga Variação Anual
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componente que mais está acima do npr (+30.56%, revisto de 

+23.6%), seguida das importações (+25.7%; revisto de +23.5%), do 

consumo privado (+17.8%), do consumo público (+14.8%, revisto 

de +16.0%) e da FBCF (+4.9%, revisto de +4.1%). 

Estimamos uma estabilização no 4.º trimestre… 

Relativamente ao 4.º trimestre, estimamos uma relativa estabilização 

(crescimento entre -0.1% e +0.1%), valores que estão abaixo da 

média do atual ciclo (+0.49%). O crescimento recente tem sido 

condicionado pelo Brexit e pelos efeitos que a discussão 

relativamente ao processo tem vindo a ter e terá nas expectativas dos 

agentes económicos, bem como devido aos efeitos que o aumento da 

inflação (relacionados com a anterior depreciação da libra, embora 

em 2019 se tenha registado uma inflação média anual de 1.8%, 

abaixo do target de 2.0%, após dois anos acima) e os 

desenvolvimentos no mercado de trabalho terão no consumo. 

… e um crescimento anual de 1.3% em 2019 (revisto em 

dezembro de +1.4%), mantendo o ritmo de 2018  

Em termos anuais, em 2014 o PIB cresceu 2.6%, em 2015 2.4%, em 

2016 1.9%, em 2017 1.9%, tendo reduzido novamente o ritmo de 

crescimento em 2018, para 1.3% (revisto em dezembro de +1.4%), 

observando o 3.º abrandamento anual em quatro anos, devendo 

manter o ritmo em 2019 (+1.3%) e em 2020 (+1.3%, revisto em 

dezembro de +1.4% e identificando-se alguns riscos descendentes). 

O timing e a forma que o Brexit assumirá condicionam as 

perspetivas quer para a UE, quer para o Reino Unido 

As perspetivas de uma recuperação sustentada permanecem 

incertas no médio prazo, estando sobretudo dependentes dos 

efeitos da saída do Reino Unido da UE – o chamado Brexit. O cenário 

de crescimento está ainda dependente de vários fatores: i) da 

significativa dependência da economia do consumo privado, 

sobretudo num contexto em que as famílias permanecem endividadas 

e estão vulneráveis aos futuros aumentos das taxas de juro; ii) da 

recuperação dos salários reais, podendo, no entanto, as famílias ter 

que enfrentar um longo período de baixo crescimento dos mesmos se 

a fraca tendência de crescimento da produtividade, desde a crise, não 

for revertida; iii) do fraco crescimento das economias emergentes, 

nomeadamente de um eventual abrandamento acentuado da China; 

iv) do crescimento dos EUA; v) da normalização efetiva das condições 

do crédito; vi) da evolução da execução orçamental; vii) do 

comportamento dos preços das commodities; viii) da resposta no pós 

Grande Recessão de 2008/09 da oferta potencial ao aumento da 

procura; ix) do comportamento da inflação; x) da situação do mercado 

laboral no atual contexto de incerteza; xi) da evolução da confiança 

dos empresários, que poderá levar as empresas a libertar algumas 

das reservas que foram constituindo nos últimos anos; xii) da 

instabilidade nos mercados financeiros internacionais. 

 

 
 

 
 

 
 

   

MERCADO LABORAL: continuou a mostrar resiliência, mas estando a ser penalizado pela incerteza do Brexit. Em novembro, o emprego 

atingiu máximos históricos e a taxa de desemprego estabilizou em 3.8%, um mínimo desde janeiro de 1975. Desemprego registado em 

dezembro subiu para máximos desde dezembro de 2013 

Dados do mercado laboral continuaram a mostrar resiliência, 

mas estando a ser penalizados pela incerteza do Brexit… 

Os últimos dados reportados pela ONS para o mercado laboral 

continuaram a mostrar um mercado de trabalho resiliente, mas que 

está a ser penalizado pela incerteza levantada pelo Brexit, tendo-se 

apresentado, de um modo geral, mistos, destacando-se, pela positiva, 

o crescimento superior em linha com o esperado das remunerações 

core (ainda que abrandando face ao mês anterior) e a estabilização 

da taxa de desemprego num mínimo desde janeiro de 1975 e, pela 

negativa, a continuação da subida do desemprego registado, tendo a 

respetiva taxa avançado também. 

... tendo-se revelado mistos, com uma subida do desemprego 

registado em dezembro para novos máximos desde dezembro de 

2013…  

Com efeito, o desemprego registado subiu em dezembro (+14.9 mil; 

+14.9 mil no mês anterior, revisto de +28.8 mil), contabilizando 21 

subidas em 23 meses, atingindo novos máximos desde dezembro de 

2013, continuando afastado do nível mais baixo desde abril de 1975 

observado em fevereiro de 2016, sendo que, nos últimos 12 meses, 

se verificou uma subida de 244.7 mil desempregados, a 40.ª subida 

homóloga consecutiva e após em junho, julho e agosto de 2014 se 

terem registado as maiores quedas desde dezembro de 1997. 

… enquanto, ainda em novembro, o emprego subiu, pelo 3.º mês 

consecutivo, após duas quedas, e a taxa de desemprego 

estabilizou em 3.8%, um mínimo desde janeiro de 1975  

Os dados mais alargados, ainda de novembro, apresentaram-se 

robustos. O desemprego registou uma subida, a 2.ª em cinco meses, 

aliviando de um mínimo desde novembro de 1975, enquanto o 
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emprego apresentou uma subida, a 3.ª consecutiva, após duas 

quedas, contabilizando apenas três descidas em 17 meses, 

superando o registo de junho, atingido um nível máximo histórico. Não 

obstante o aumento do emprego e do desemprego, os movimentos 

foram marginais, pelo que a taxa de desemprego estabilizou em 

3.8% (contabilizando sete meses nos últimos nove em 3.8% e dois 

meses em 3.9%), continuando num mínimo desde janeiro de 1975, 

revelando um resultado em linha com as expetativas do mercado.  

Crescimento dos salários core aliviou ligeiramente, pelo 4.º mês 

consecutivo, do maior ritmo desde junho de 2008, sendo que, em 

termos reais, foi positivo, pelo 22.º mês consecutivo 

Ao nível dos salários nominais, os números continuaram a dar conta 

de baixos crescimentos comparativamente a outros ciclos 

económicos, mas elevados crescimentos para o atual ciclo, não 

obstante o índice geral ter mantido o ritmo de crescimento (+3.2% vs 

+3.2% no mês anterior), com a componente core (salários por 

trabalhador, excluindo bónus) a desacelerar o ritmo, de 3.5% para 

3.4%, aliviando, pelo 4.º mês consecutivo, dos 3.9% de junho e julho, 

o maior crescimento desde junho de 2008, ficando em linha com as 

expectativas do mercado (consenso: +3.4%) e, pelo 22.º mês 

consecutivo, acima da inflação (+1.5%), depois de 12 meses 

consecutivos abaixo e após 28 meses acima. Ainda que 

anteriormente também estivesse prejudicada por efeitos de base, 

continuou acima dos mínimos desde o início da série (2001) 

observados em agosto de 2014, mas permanecendo 

substancialmente longe dos crescimentos em torno dos 4% que se 

registavam antes da crise. Os dados do mercado laboral tinham 

evidenciado uma forte melhoria desde o final de 2011 – com exceção 

dos salários, embora nos 29 meses compreendidos entre outubro de 

2014 e fevereiro de 2017 tenham registado uma evolução positiva –, 

mesmo quando a economia permanecia muito fraca. 

Mercado laboral com perspetivas mais favoráveis nos 

consumidores, mas menos favoráveis nos empresários 

Em termos prospetivos, referir que, em dezembro, as expectativas 

de desemprego dos consumidores para os próximos 12 meses, 

publicadas pela Comissão Europeia, aliviaram, pelo 2.º mês 

consecutivo, do nível mais elevado desde junho de 2013, 

aproximando-se ligeiramente do registo de novembro de 2017, 

quando caíram para mínimos desde novembro de 2016, encontrando-

se, pelo 12.º mês consecutivo, acima da respetiva média histórica, 

embora permanecendo a sinalizar uma redução da taxa de 

desemprego. Por seu turno, as expectativas de emprego dos 

empresários para os próximos três meses caíram, pelo 3.º mês 

consecutivo, para o nível mais baixo desde setembro de 2012. Em 

dezembro de 2018 tinham atingido o nível mais elevado desde abril 

de 2018 (máximo desde outubro de 2017), tendo ficado mais longe 

do registo de agosto de 2017, que é um máximo desde junho de 2015, 

ficando, nos 11 últimos meses, abaixo da tendência histórica, depois 

de um mês em linha, contabilizando 21 vezes em 33 acima (12 

abaixo), mas continuando a sinalizar, empiricamente, um aumento do 

emprego no setor privado.  

Com a forte aceleração da economia desde o 2.º trimestre de 2013, a 

recuperação no mercado laboral também ganhou ritmo. Todavia, o 

abrandamento internacional e a vitória do Brexit começaram a 

condicionar a evolução da atividade económica e a criação de 

emprego a partir da 2.ª metade de 2016, embora menos do que o 

inicialmente antecipado, como espelha o facto de a taxa de 

desemprego, em novembro, estar em mínimos desde janeiro de 1975 

e o emprego em níveis máximos históricos. É expectável que, nos 

próximos meses, o crescimento dos salários possa ainda continuar 

historicamente baixo (embora perto de máximos de ciclo), 

nomeadamente face aos níveis observados no pré-Grande Recessão 

de 2008/09), em função das perspetivas mais incertas para a 

atividade económica levantadas pelo Brexit (e que levaram a 

economia a contrair no 2.º trimestre e a dever ter estabilizado no 4.º 

trimestre), e que a inflação continue elevada em resultado da queda 

da libra (embora em dezembro a inflação tenha descido de +1.5% 

para +1.3%, igualando a inflação da Zona Euro, após quase três anos 

acima, ou seja, desde fevereiro de 2016), levando a novos 

crescimentos positivos nos salários reais core, deixando de constituir 

um entrave adicional para o crescimento da economia. 

POLÍTICA ORÇAMENTAL: défice orçamental desceu de forma significativa no ano fiscal de 2018/19, mas deve subir neste ano fiscal 

Em dezembro, o 9.º mês do ano fiscal de 2019/20, o défice 

orçamental ficou abaixo do esperado e do observado no período 

homólogo do anterior ano fiscal, tendo o défice do mês anterior 

sido revisto em baixa 

Em dezembro (o 9.º mês do ano fiscal de 2019/20), o saldo 

orçamental, excluindo intervenções financeiras do setor público, 

apresentou um défice de 4.8 mil milhões de libras (mM£), um 

resultado mais favorável do que o aguardado pelo mercado 

(consenso: défice de 5.3 mM£), tendo ademais o défice do mês 

anterior sido revisto baixa, de 5.6 mM£ para 4.9 mM£. Este registo de 

dezembro compara favoravelmente com o défice de 5.0 mM£ do 

período homólogo do ano fiscal anterior. Refira-se que, em julho de 

2019 (0.8 mM£), observou-se o 3.º excedente consecutivo para um 

mês de julho, após 14 anos de défices, embora inferior ao de julho de 

2018 (+3.6 mM£), que é o maior excedente em 19 anos para esse 

mês. Analisando os dados acumulados do ano fiscal (que, neste caso, 

representa os registos de abril a dezembro) – e excluindo efeitos 

pontuais relacionados com transferências do retorno obtido pelos 

investimentos do APF – o défice foi de 54.6 mM£, 4.0 mM£ acima do 

registado no período homólogo, sugerindo, assim, um agravamento 

do défice orçamental para o atual ano fiscal.  

Voltando a analisar os dados apenas de dezembro e abstraindo-nos 

dos efeitos de eventos extraordinários/não recorrentes, o 

investimento líquido ficou em 4.2 mM£, menos 0.5 mM£ do que no 

mesmo mês de 2018. Em termos acumulados, o valor (+30.3 mM£) 

ficou 3.2 mM£ acima do observado em igual período do ano anterior. 

Por seu lado, o saldo corrente apresentou um défice de 0.6 mM£ em 

dezembro, superior ao défice de 0.3 mM£ observado no mesmo mês 

de 2018. O saldo corrente acumulado registou um défice de 24.4 

mM£, comparando desfavoravelmente com o défice de 23.6 mM£ 

observado no mesmo período do anterior ano fiscal. Os valores das 

componentes da execução orçamental corrente refletem uma 

subida acumulada em valor nas receitas inferior à das despesas, que 

subiram 4.3% face ao período homólogo, com o respetivo valor 

acumulado a encontrar-se 2.5% acima do observado no período 

homólogo (+2.3% até ao mês anterior; +1.8% no conjunto do ano 

fiscal de 2018/19). Por seu lado, as receitas cresceram 3.7%, depois 

de um acréscimo de 2.1% verificado no mês anterior, com estas 

variações positivas a revelarem-se, de um modo geral, animadoras, 

beneficiando do crescimento da economia, que, em anos anteriores, 

também foi beneficiado pelas medidas de austeridade encetadas pelo 

Governo. O valor acumulado das receitas correntes (que inclui 

receitas pontuais) observava, em novembro, um crescimento de 

2.3%, superior aos 2.1% até ao mês anterior (+4.8% no conjunto do 

ano fiscal de 2018/19). Entre as principais rúbricas, não afetadas por 

fatores pontuais, em termos acumulados, observam-se movimentos 

ascendentes, com um crescimento de 2.1% dos impostos sobre a 

produção e o consumo – que incluem o IVA (+2.9%) –, uma subida 
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de 0.8% nos impostos sobre o rendimento e riqueza – que abrangem 

o IRS (+1.9%) e o IRC (+1.4%) – e das receitas da segurança social 

(+5.4%). Embora menos representativo, refira-se o decréscimo de 

0.5% dos outros impostos, que incluem o imposto do selo que recai 

sobre as compras de casas. 

Rácio de dívida pública desceu em termos homólogos 

O rácio da dívida pública excluindo intervenções financeiras (net 

debt) sobre o PIB situou-se nos 80.8%, superior aos 80.5% 

observados no mês anterior, continuando aquém dos 86.4% de 

setembro de 2017, o máximo da atual série mensal (iniciada em 

1993), ficando abaixo do valor registado no período homólogo 

(81.7%).  

OBR prevê agravamento do défice em 2019/20. FMI prevê 

estabilização do défice em 2019 e agravamento para 2020, nova 

estabilização em 2021, mas descidas até ao final do horizonte de 

previsão 2024 

Refira-se que, em 13/01/2019, o OBR divulgou as suas últimas 

previsões, que revelaram ligeiras alterações face às anteriores 

(29/10/2018), sobretudo para 2019. Depois de um crescimento do PIB 

de 1.4% em 2018 (o OBR tinha previsto +1.3% nas previsões de 

outubro de 2018), o OBR aponta para uma nova desaceleração em 

2019, para 1.2% (+1.6% em outubro de 2018), mas uma aceleração 

do crescimento em 2020, para 1.4% (igualmente +1.4% em outubro 

de 2018), devendo depois acelerar o ritmo em 2021 para 1.6% (+1.4% 

em outubro de 2018) e manter esse ritmo em 2022 (+1.5% em outubro 

de 2018) e em 2023 (igualmente +1.6% em outubro). A revisão nas 

projeções de crescimento, em particular para o ano de 2019 (-0.4 p.p.) 

reflete, sobretudo, a incerteza que persiste sobre os timings do 

impacto do Brexit. Segundo as estimativas do OBR, o saldo 

orçamental subjacente (i.e. ajustado dos supra referidos efeitos 

pontuais) do setor público terá terminado o ano fiscal de 2017/18 em 

41.9 mM£ (um valor que foi  revisto em setembro pela ONS para 56.5 

mM£, sobretudo, de alterações metodológicas, nomeadamente, ao 

nível do tratamento do crédito a estudantes.) e deveria cifrar-se em 

22.8 mM£ (-25.5 mM£ nas previsões de outubro de 2018), tendo o 

défice se cifrado em 41.4 mM£, aumentando para 29.3 mM£ em 

2019/20. Em termos de percentagem do PIB, o défice subjacente teria 

ficado em 2.0% no ano fiscal de 2017/18 (revisto agora para 2.7%), 

estimando um défice de 1.1% para 2018/19 (previa -1.2% em outubro, 

tendo o défice sido revisto em setembro de 1.1% do PIB para 1.9%), 

prevendo para 2019/20 um défice de 1.3% (anteriormente -1.4%), 

sendo de relevar que a situação deficitária se prolongará, segundo o 

OBR, até, pelo menos, 2023/24 (-0.5%, depois dos -0.6% em 

2022/23). Segundo o último consenso de mercado (Bloomberg), 

publicado já em janeiro (14/01/2020), depois do défice de 1.2% 

observado em 2018, é previsto um novo défice em 2019, de 2.1% (-

2.0% em dezembro) e de 2.4% em 2020 (igualmente -2.4% em 

dezembro), prevendo depois um aumento para 2.6% em 2021 

(igualmente -2.6% em dezembro). O défice de acordo com o Tratado 

de Maastricht ficou em 5.4% do PIB no ano civil de 2014, 4.2% em 

2015, 2.9% em 2016, 1.8% em 2017 e 1.4% em 2018. Para 2017, o 

FMI (WEO de 15/10/2019) estimava um défice de 1.8% em 2017, de 

1.4% em 2018, prevendo um novo défice de 1.4% em 2019 (-1.3% 

em abril), antecipando agora um agravamento para 1.5% em 2020 (-

1.2% em abril), embora uma redução para 1.0% em 2024, o último 

ano de previsão do FMI (-0.6% em abril). A Comissão Europeia (CE) 

(07/11/2019) estimava um défice de 2.3% em 2018 (-1.5% nas 

previsões de maio, antes das alterações metodológicas), apontando 

para um défice de 2.2% em 2019 (-1.5% nas previsões de maio), 

prevendo um agravamento do défice para 2.4% em 2020 (-1.2% nas 

previsões de maio). As previsões da OCDE (21/11/2019) vieram 

apontar para um défice de 2.2% em 2018, apresentando-se mais 

pessimista que a CE e que o FMI para 2019, prevendo um défice de 

2.6% e de 3.2% em 2020 e em 2021. 

Relativamente ao net debt, o OBR estimava, em 13/03/2019, que terá 

ficado em 84.7% em 2017/18 (estimava, em 29/10/2018, que se 

situasse em 85.0%), descendo posteriormente para 83.3% em 

2018/19 (83.7% em outubro) e 82.2% em 2019/20 (82.8% em 

outubro), ficando em 79.0% em 2020/21 (79.7% em outubro), caindo 

para 74.9% em 2021/22 (75.7% em outubro), para 74.0% em 2022/23 

(75.0% em outubro) e para 73.0% em 2023/24 (74.1% em outubro). 

Orçamento para o ano fiscal de 2019/20 prevê aumentos no 

consumo e investimento público, para compensar os efeitos 

adversos da incerteza do Brexit 

No que já decorreu no atual ano fiscal 2019/2020 (com nove meses 

decorridos: abril a dezembro de 2019), observa-se uma subida do 

défice, em termos acumulados, de 7.9% face a igual período do ano 

anterior, apontando-se para um agravamento do défice na totalidade 

do ano fiscal, de 1.8% para 2.0% do PIB, mas com estes dados a 

abrirem uma porta a uma futura revisão em baixa do défice. No outono 

de 2016, a então Primeira-ministra britânica assumiu que eliminou o 

objetivo (do Executivo Cameron) de conseguir um excedente 

orçamental em 2019/20 (o OBR prevê um défice de 1.3% para esse 

ano e de 0.9%, 0.7%, 0.6% e 0.5% para 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 

2023/24, respetivamente), passando esse objetivo para 2025. O ex-

Ministro das Finanças, Philip Hammond, ao apresentar o orçamento 

para o ano fiscal de 2018/19, revelou a intenção do Governo de 

aumentar significativamente o consumo público (a OBR prevê +2.1% 

em 2019 face aos +0.2% de 2018) e o investimento públicos (a OBR 

prevê +5.9% em 2019 face aos +0.5% de 2018), aumentando o 

endividamento, para preparar a economia para o Brexit. O país teve 

o seu último superavit no ano fiscal 2000/01. 

PREÇOS: inflação caiu de 1.5% para 1.3% em dezembro, continuando abaixo (1.8 p.p.) da maior subida desde março de 2012 (+3.5%), 

observada em novembro de 2017 (+3.1%), ficando, pelo 5.º mês consecutivo, abaixo do target de 2% do BoE, contabilizando, nos últimos 

35 meses, 25 meses acima, oito abaixo e dois em linha, após 37 meses abaixo. 

Indicadores de preços revelaram uma aceleração do crescimento 

dos preços, ao nível dos produtores (com exceção do IPP core), 

mas um abrandamento ao nível dos consumidores, com o 

crescimento do índice geral do IHPC a ficar, pelo 5.º mês 

consecutivo, abaixo dos 2%, com os demais indicadores, pelo 8.º 

mês consecutivo, a não superarem o target de 2% para o IHPC  

Os indicadores de preços de dezembro revelaram uma aceleração 

dos crescimentos dos preços ao nível dos produtores (com exceção 

do IPP core), mas um abrandamento ao nível dos consumidores (e 

também o ritmo da parte core), com o crescimento do índice geral do 

IHPC a continuar em valores abaixo dos 2% e os demais indicadores, 

pelo 8.º mês consecutivo, a não superarem o target de 2% para o 

IHPC. Atendendo à então recuperação dos preços das commodities 

e ao facto de, devido ao Brexit, a libra ter perdido valor, admite-se que 

a inflação, em termos médios, tenha atingido um máximo de ciclo no 

4.º trimestre de 2017, tendo continuado a superar o target de 2% do 

Banco de Inglaterra (BoE) até ao final de 2018 e observado também 

um valor médio anual superior a 2% (+2.5%), sendo que em 2019 
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observou um valor médio anual de 1.8%, ligeiramente abaixo do 

target de 2%. 

Inflação homóloga desceu de 1.5% para 1.3% em dezembro, 

ficando abaixo das expetativas do mercado (+1.5%) e, pelo 5.º 

mês consecutivo, do target de 2% do BoE, depois de um mês 

acima e dois meses em linha  

A principal medida de inflação, calculada pela variação homóloga do 

índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC), abrandou o 

ritmo de crescimento de 1.5% para 1.3%, um mínimo desde outubro 

de 2016 (+1.2%), depois de ter estabilizado no mês anterior, ficando 

1.8 p.p. abaixo da maior subida desde março de 2012 (+3.5%), 

verificada em novembro de 2017 (+3.1%), e contabilizando agora o 

50.º registo consecutivo no verde, depois de dois meses (setembro e 

outubro de 2015) a cair 0.1%. O resultado ficou abaixo das 

expectativas do mercado (consenso: +1.5%), sendo que os registos 

de abril, setembro e outubro de 2015 representaram as únicas leituras 

em terreno negativo no seu histórico (todas de -0.1%). A inflação 

ficou, pelo 5.º mês consecutivo, abaixo do target de 2% do BoE, 

depois de um mês acima e dois meses em linha, um mês acima e três 

meses abaixo, contabilizando 25 meses acima nos últimos 35 meses 

(oito abaixo e dois em linha), após 37 meses abaixo. Abstraindo-nos 

de efeitos de base, em termos mensais (dados ajustados de 

sazonalidade pelo Montepio), os preços apresentaram uma descida 

anualizada, mas contabilizando 40 subidas em 43 meses (-0.6% vs 

+0.6% no mês anterior), com a média móvel de três meses a 

apresentar um decréscimo anualizado de 0.2% (+0.3% no mês 

anterior), ficando ambas abaixo dos 2%, no segundo caso pelo 5.º 

mês consecutivo, após quatro meses acima e cinco meses abaixo, 

contabilizando 24 meses em 37 acima do target do BoE, após três 

meses abaixo e depois de, em julho de 2016, ter também superado o 

referido target. Regressando à inflação homóloga, o IHPC excluindo 

alimentação, álcool, tabaco e energia abrandou o crescimento de 

1.7% para 1.4%, um mínimo desde novembro de 2016 (+1.4%), 

ficando abaixo das expetativas do mercado (consenso: +1.7%) e 

aumentando a distância face aos 2.7%, de janeiro de 2018, a maior 

leitura desde novembro de 2012 (+2.7%), partilhada com novembro 

de 2017. Também o IHPC excluindo alimentação, álcool, tabaco, 

energia & impostos, calculado pelo Montepio e que pretende medir 

as tendências inflacionistas de fundo, diminuiu o ritmo de 1.7% para 

1.3%, um mínimo desde novembro de 2016, aumentando, assim, a 

distância face aos 2.6% de janeiro de 2018, que são um máximo 

desde fevereiro de 2012, e reduzindo-a em relação ao mínimo desde 

março de 2001 observado em abril de 2015 (+0.5%), com o indicador 

a evidenciar, pelo 5.º mês consecutivo, um crescimento homólogo 

abaixo do target para o IHPC geral (+2.0%).  

Índice de preços no produtor (IPP) evidenciou uma aceleração da 

subida homóloga de 0.5% para 0.9% em dezembro, mas ficando 

abaixo das expectativas do mercado  

Paralelamente, foram conhecidos os dados do índice de preços no 

produtor (IPP), um indicador preliminar da pressão dos preços na 

economia, que evidenciou uma subida homóloga de 0.9% no mesmo 

mês, após 0.5% no mês anterior, ficando abaixo das expectativas do 

mercado (consenso: +1.0%), reduzindo a distância face aos 3.7% de 

fevereiro e março de 2017, que são um máximo desde dezembro de 

2011 (+4.0%). O crescimento homólogo do IPP apresentou-se, nos 

oito últimos meses, abaixo do IHPC, após um mês em linha e 12 

meses acima, sendo que nos últimos 41 meses contabiliza 27 meses 

acima (três em linha e 11 abaixo), ficando, pelo 8.º mês consecutivo, 

abaixo dos 2%, sugerindo, nesse sentido, menores pressões do lado 

da oferta de bens sobre os preços, observando o 41.º registo 

consecutivo em terreno positivo, após 24 meses com valores 

negativos. O IPP core (que exclui os bens alimentares, bebidas & 

tabaco e os produtos petrolíferos) viu o ritmo de crescimento abrandar 

de 1.1% para 0.9%, aumentando a distância face aos 2.9%, de junho, 

de 2017, quando atingiu um máximo desde outubro de 2011, e 

reduzindo-a em relação aos -0.1% observados em novembro de 

2015, o ritmo de crescimento mais baixo desde setembro de 2004, 

continuando a sustentar a ausência de pressões inflacionistas 

endógenas relevantes que não resultem da queda da libra. 

Efetivamente, as anteriores quedas do IPP tinham sido explicadas 

pelo comportamento dos preços dos inputs, com a variação homóloga 

do IPP inputs a ficar em terreno negativo, pelo 5.º mês consecutivo, 

após 36 meses em terreno positivo, passando de -0.2%, em junho de 

2016, para 4.3%, em julho de 2016, e agora para -0.1%, em dezembro 

(-1.9% em novembro; revisto de -2.7%), aproximando-se ainda que 

ligeiramente (e mantendo-se a uma grande distância) dos 19.9% de 

janeiro de 2017, que são um máximo desde setembro de 2008 (note-

se que este indicador é particularmente volátil, ao estar sujeito às 

flutuações de preços de matérias-primas nos mercados 

internacionais) e afastando-se da queda de agosto de 2015 (-14.6%), 

a mais intensa desde julho de 2009 (-14.8%). O diferencial da 

variação homóloga entre o IPP e o IPP inputs apresenta-se, pelo 8.º 

mês, positivo, após 35 meses consecutivos negativo e 33 meses em 

terreno positivo, situando-se, em dezembro, em 1.0 p.p. (+2.4 p.p. no 

mês anterior), muito afastado dos 12.7 p.p. de agosto de 2015, que 

são um máximo desde julho de 2009, sugerindo novos fracos registos 

da variação homóloga do IPP nos próximos meses.  

POLÍTICA MONETÁRIA: em 19 de dezembro, o BoE manteve a política monetária, pela 11.ª reunião consecutiva, depois de, na reunião de 2 

de agosto de 2018, ter decidido subir a taxa de juro de referência de 0.50% para 0.75%  

BoE manteve política monetária…  

Na reunião de 19 de dezembro, o Comité de Política Monetária 

(MPC) do Banco de Inglaterra (BoE) decidiu manter a política 

monetária, em linha com as nossas expectativas e as do mercado, 

depois de, nas 10 reuniões anteriores (a última tinha sido em 7 de 

novembro), também a ter mantido e de, na reunião de 02/08/2018, 

ter decidido subir a taxa de juro de referência de 0.50% para 0.75%. 

Recorde-se que essa última referida subida de taxas surgiu depois 

de, nas cinco anteriores reuniões (a última das quais em 21/06/2018), 

o BoE a ter decidido manter, e após, na reunião de 02/11/2017, ter 

subido ligeiramente a taxa de juro de referência em 25 p.b., depois de 

ter decidido não introduzir alterações nas nove reuniões precedentes 

(realizadas entre 15/09/2016 e 14/09/2017) e após a ter tornado ainda 

mais expansionista na reunião de 04/08/2016. Assim, o MPC manteve 

a taxa de juro de referência, a bank rate, depois de, como referido, 

na reunião de 02/08/2018, a ter subido em 25 p.b. e após a ter subido 

também em 25 p.b. na reunião de 02/11/2017, e de a ter mantido 

inalterada desde que a desceu, em 25 p.b., na reunião de 04/08/2016, 

para 0.25% (o mais baixo registo desde a fundação da autoridade em 

1694), após esta ter estado nos 0.50% desde março de 2009. 

Também em linha com o esperado, o MPC decidiu manter a dimensão 

do Asset Purchase Facility (APF), o programa de compra de dívida 

pública e privada (financiado através da emissão de reservas do 

banco central), depois de o ter aumentado, na reunião de 04/08/2016, 

de 375 mil milhões de libras (mM£) para 435 mM£ (concretizado em 

seis meses, ou seja, a um ritmo adicional de 10 mM£ por mês). 

Recorde-se que as medidas de estímulo então anunciadas 

compreenderam também: i) um novo Term Funding Scheme (TFS), 

para reforçar a transmissão para a economia real do corte da bank 
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rate, ao permitir que os bancos acedam a financiamento junto do 

banco central a taxas perto da bank rate; ii) a aquisição até 10 mM£ 

de obrigações de empresas britânicas, sendo, à semelhança do 

APF, financiada através da emissão de moeda. 

O BoE tinha aumentado o programa em 50 mM£ na reunião de julho 

de 2012, naquela que foi a 3.ª (e última) subida do anterior ciclo (num 

total de seis), depois de o programa – criado em março de 2009 com 

a dimensão de 75 mM£ – ter ficado inalterado de novembro de 2009 

até outubro de 2011. A extensão decidida em julho de 2012 ficou 

completa no final de outubro de 2012, pelo que, desde então, as 

decisões de o não alterar representam, na prática, uma pausa nos 

estímulos à economia (mas não uma inversão, porque o retorno dos 

títulos detidos tem sido reinvestido). Para além do APF, o BoE tem 

em curso medidas fora do âmbito da política monetária, com destaque 

para o Funding for Lending Scheme (FLS), um programa lançado 

conjuntamente com o Ministério das Finanças, que fornece fundos às 

instituições financeiras, condicionais a que estas concedam crédito à 

economia real – estando desde o início de 2014 centrado no crédito 

às empresas. 

Em agosto de 2013, o BoE anunciou a introdução de uma nova 

dimensão na sua política monetária, ao passar a seguir, 

explicitamente, uma política de forward guidance. Em fevereiro de 

2014, perante a surpreendente diminuição da taxa de desemprego, 

que a autoridade entendeu não refletir, proporcionalmente, a melhoria 

das condições económicas, o BoE reviu a sua guidance, tornando-a 

muito mais abrangente, mas sem deixar de ser concreta, divulgando 

projeções para um elevado número de variáveis-chave. Naquilo a que 

chamou “a próxima fase da forward guidance”, o BoE partiu das 

conclusões que retirou em relação à conjuntura e ao gap do produto 

para inaugurar uma forward guidance mais robusta, baseada não em 

um, mas em cinco elementos, fornecendo ao mercado indicações de 

que: i) tem o objetivo explícito de “absorver a totalidade da capacidade 

por utilizar na economia ao longo de um período de dois a três anos” 

[que acabou por não suceder]; ii) “entende que permanece margem 

para absorver a capacidade por utilizar na economia antes de optar 

por subir a bank rate”; iii) se e quando chegar a altura em que a 

economia possa suportar taxas de juro mais elevadas, a bank rate 

será subida, mas apenas gradualmente [de que as subidas já 

efetuadas e as várias reuniões sem alterações são um exemplo]; iv) 

quaisquer aumentos na bank rate serão limitados; v) pretende manter 

a dimensão do APF mesmo depois da primeira subida da bank rate. 

… mas, pela 2.ª reunião consecutiva, não houve unanimidade 

relativamente à manutenção das taxas de juro: Michael Saunders 

e Jonathan Haskel defenderam um corte de juros de 25 p.b., 

sendo a primeira vez que tal acontece desde 2016, revelou a 

Bloomberg  

A autoridade divulgou as minutas da reunião de 19 de dezembro, 

através das quais se ficou a saber que o MPC votou, por uma maioria 

de 7 em 9 votos, quanto à manutenção da bank rate (pela 2.ª reunião 

consecutiva, Michael Saunders e Jonathan Haskel defenderam um 

corte de juros de 25 p.b., sendo a primeira vez que tal acontece desde 

2016, revelou a Bloomberg), tendo sido aprovada por unanimidade a 

manutenção da dimensão do APF e das outras medidas anunciadas 

na reunião de agosto de 2016, designadamente o programa de 

compra de obrigações de empresas britânicas. 

Em novembro, o BoE tinha revisto, em baixa, o crescimento do 

PIB e da inflação. Desaceleração reflete um crescimento global 

mais fraco, condicionado pelo protecionismo comercial e pelo 

impacto interno da incerteza relacionada com o Brexit, que o BoE 

espera que diminua 

As últimas projeções do Comité relativas à atividade e inflação foram 

apresentadas no Relatório de Política Monetária de novembro e 

baseavam-se no pressuposto de uma transição ordenada para um 

profundo acordo de livre comércio entre o Reino Unido e a União 

Europeia (UE). Em termos anuais, na projeção central de novembro, 

condicionada às taxas de juro implícitas nos preços então vigentes 

nos ativos financeiros, o MPC previa um crescimento do PIB de 1.3% 

em 2019 (igualmente +1.3% em agosto), de 1.2% em 2020 (+1.3% 

em agosto) e de 1.8% em 2021 (+2.3% em agosto), fazendo, pela 1.ª 

vez, previsões para 2022 (+2.0%). Para a inflação, em termos 

médios anuais, o MPC também fez revisões em novembro, de um 

modo geral em baixa, prevendo um valor de 1.8% para 2019, de 1.4% 

em 2020, de 1.9% em 2021 e de 2.2% para 2022. Na reunião de 

novembro, o BoE referiu que o crescimento do PIB do Reino Unido 

iria recuperar das atuais taxas abaixo do potencial, apoiadas pela 

redução da incerteza relacionada com o Brexit, uma flexibilização da 

política fiscal e uma modesta recuperação do crescimento económico 

global. Com o crescimento da procura a superar o ritmo moderado de 

crescimento da oferta, o banco central espera que o excesso de 

procura e as pressões inflacionistas internas aumentem 

gradualmente e prevê que a inflação (variação homóloga do IPC) 

suba ligeiramente acima da meta de 2% no final do período de 

previsão. 

Dados económicos apresentaram-se, de um modo geral, 

alinhados com as previsões de novembro 

Desde a reunião anterior do MPC, os dados económicos divulgados 

apresentaram-se, de um modo geral, alinhados com o Relatório de 

novembro. O crescimento económico global tem mostrado tentativas 

de estabilização e as condições financeiras globais permanecem 

favoráveis. A redução parcial da guerra comercial EUA-China fornece 

algum apoio adicional às perspetivas em relação ao Relatório de 

novembro, embora as tensões comerciais continuem elevadas. 

PIB terá subido marginalmente no 4.º trimestre 

O PIB do Reino Unido aumentou 0.3% no 3.º trimestre e o BoE espera 

apenas um aumento marginal no 4.º trimestre [estimamos, 

atualmente, uma estabilização]. O consumo das famílias continuou a 

crescer, mas o investimento das empresas e as ordens de exportação 

permaneceram fracas.  

Os mercados financeiros permaneceram sensíveis ao 

desenvolvimento das políticas internas.  

Desde o relatório de novembro, a taxa de câmbio da libra subiu 2% 

e as ações de empresas cotadas no Reino Unido superaram as suas 

contrapartes internacionais. Ainda não há evidências sobre até que 

ponto as incertezas políticas entre as empresas e as famílias 

diminuíram. 

Mercado de trabalho em abrandamento, mas apertado 

Os sinais de que o mercado de trabalho está a afrouxar continuam 

evidentes, apesar de permanecer apertado. O crescimento do 

emprego diminuiu e as ofertas de emprego desceram, mas a taxa de 

desemprego estabilizou e a taxa de emprego está em torno de 

máximos históricos. Embora o crescimento salarial tenha diminuído 

um pouco, os custos unitários do trabalho continuaram a crescer a 

taxas acima daquelas consistentes com o cumprimento da meta de 

inflação no médio prazo.  

Pressões inflacionistas deverão descer no curto prazo, mas 

aumentar no médio prazo 

A inflação permaneceu em 1.5% em novembro e a inflação core em 

1.7% [entretanto, em dezembro, abrandaram, respetivamente, para 

+1.3% e +1.4%], conforme esperado. O BoE prevê que a inflação caia 

para cerca de 1% na primavera, devido aos efeitos temporários das 

quedas nos preços regulamentados de energia e água. 

Política monetária poderá responder em qualquer direção a 

mudanças nas perspetivas económicas 

A política monetária poderá responder em qualquer direção a 

mudanças nas perspetivas económicas, a fim de garantir um regresso 

sustentável da inflação à meta de 2%. O MPC, entre outros fatores, 

acompanhará de perto as respostas das empresas e famílias aos 
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desenvolvimentos do Brexit, bem como as perspetivas de 

recuperação do crescimento económico global. Se o crescimento 

global não estabilizar ou se as incertezas do Brexit permanecerem 

enraizadas, pode ser necessário que a política monetária suporte 

ainda mais a recuperação do crescimento e da inflação do Reino 

Unido. Posteriormente, desde que esses riscos não se concretizem e 

a economia recupere, de um modo geral, de acordo com as projeções 

mais recentes do MPC, poderá ser necessário um aperto modesto da 

política [que consideramos não dever ocorrer antes de 2021], num 

ritmo gradual e numa extensão limitada, para manter a inflação de 

forma sustentável na meta. 

O MPC considera que a sua atual posição relativamente à política 

monetária continua apropriada. 

BoE deverá manter taxas em 2020 

Em termos prospetivos, depois de ter subido a bank rate na reunião 

de 02/11/2017, dos mínimos históricos de 0.25% em que se 

encontrava para 0.50%, nível em que fechou o ano de 2017, e de, tal 

como antecipávamos, o BoE ter subido taxas, em 25 p.b., na reunião 

de 02/08/2018, terminando o ano de 2018, como esperado, em 

0.75%, valor que também encerrou o ano de 2019. No atual contexto 

de incerteza levantado pelo Brexit, continuamos a considerar que o 

BoE deverá também optar por manter a bank rate ao longo de 2020  

nos atuais 0.75%, sendo que um cenário (não central) de hard brexit 

(no deal) poderia levar a autoridade a cortar as taxas. 
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Japão: Economia acelerou em 2017, tendo depois abrandado em 2018, devendo ter voltado a 

acelerar ligeiramente em 2019, mas deverá abrandar em 2020 
 

Tabela – Principais Indicadores Macroeconómicos  

 

ATIVIDADE: PIB terá caído bastante em cadeia, no 4.º trimestre, devido ao aumento do imposto sobre o consumo 

Estimativa final para o PIB do 3.º trimestre veio rever, em alta em 

0.3 p.p., a estimativa preliminar e apontar para um crescimento 

em cadeia de 0.4%, acima das nossas expetativas iniciais 

(Montepio: +0.3%) e das do mercado (consenso na 1.ª estimativa: 

+0.2%), representando uma desaceleração face ao crescimento 

do 2.º trimestre (+0.5%, revisto dos anteriores +0.4%) 

A estimativa final para o PIB do 3.º trimestre veio rever em alta em 

0.3 p.p. a estimativa preliminar e apontar para um crescimento em 

cadeia de 0.4%, acima das nossas expetativas iniciais (Montepio: 

+0.3%) e das do mercado (consenso na 1.ª estimativa: +0.2%), 

representando uma desaceleração face ao crescimento do 2.º 

trimestre (+0.5%, revisto dos anteriores +0.4%). Tratou-se do 4.º 

trimestre consecutivo de crescimento, depois da queda de 0.6% 

observada no 3.º trimestre de 2018 (revista de -0.5%), quando a 

atividade foi prejudicada por um conjunto de desastres naturais que 

afetou várias regiões do país (sismo, tufões e chuvas intensas), sendo 

que o abrandamento da China (nomeadamente resultante das tarifas 

impostas por Donald Trump) condicionou também as exportações 

japonesas. 

Maior contributo para o crescimento do PIB veio da FBCF, 

seguido do consumo privado e dos gastos públicos, enquanto o 

contributo mais negativo veio da variação de existências, tendo 

as exportações líquidas também apresentado um contributo 

negativo 

Assistiu-se a um contributo negativo para o crescimento do PIB das 

exportações líquidas (-0.16 p.p. vs -0.29 p.p. no 2.º trimestre) e do 

investimento em existências (-0.19 p.p. vs -0.08 p.p. no 2.º 

trimestre), mais do que compensados pelos contributos positivos do 

investimento privado residencial (+0.05 p.p. vs +0.01 p.p.), do 

investimento privado não residencial (+0.29 p.p. vs +0.14 p.p. no 

trimestre anterior), dos gastos públicos (+0.17 p.p. vs +0.37 p.p. no 

3.º trimestre) e do consumo privado (+0.30 p.p. vs +0.33 p.p. no 3.º 

trimestre).  

No 3.º trimestre, as exportações exibiram uma queda de 0.6% em 

cadeia (+0.5% no trimestre anterior), o que, associado a uma subida 

das importações, de 0.3% (+2.1% no 2.º trimestre), levaram a que 

as exportações líquidas apresentassem o já referido contributo 

negativo de 0.16 p.p. (-0.29 p.p. no 2.º trimestre). Já o consumo 

privado apresentou uma subida de 0.5% (revisto de +0.4%), após 

uma subida de 0.6% no trimestre anterior. Efetivamente, o consumo 

privado registou a 4.ª subida consecutiva, atingindo o nível mais 

elevado desde o 1.º trimestre de 2014, quando esteve especialmente 

empolado pela antecipação do consumo de bens duradouros, face à 

prevista subida do IVA no 2.º trimestre desse ano. Por seu lado, os 

gastos públicos cresceram 0.7%, em desaceleração (+1.6% no 

trimestre anterior), refletindo subidas quer do investimento público 

(+0.9% vs +1.6% no 2.º trimestre), quer do consumo público (+0.7% 

vs +1.6% no trimestre anterior). O investimento privado subiu 0.7% 

(+0.4% no 2.º trimestre), sendo prejudicado pelo contributo do 

investimento em existências (-0.19 p.p.; -0.08 p.p. no trimestre 

anterior), mas suportado pelo investimento em capital fixo, que 

subiu 1.7% (+0.8% no trimestre anterior), exibindo um contributo 

positivo de 0.33 p.p. (+0.16 p.p. no 2.º trimestre). A subida do 

investimento em capital fixo ocorreu num contexto de um aumento de 

1.6% do investimento privado residencial e de 1.8% do 

investimento privado não residencial (+0.7% no trimestre anterior).  

Num período de sete anos (de 2008 a 2014), o Japão observou três 

recessões técnicas (definidas como dois trimestres seguidos de 

contração): entre o 2.º trimestre de 2008 e o 1.º trimestre de 2009; 

entre o 4.º trimestre de 2010 e o 2.º trimestre de 2011 (sobretudo 

devido ao sismo de março de 2011) e entre o 2.º trimestre de 2012 e 

o 3.º trimestre de 2012. No 2.º trimestre de 2014 o PIB desceu uns 

intensos 1.9% (devido à subida do IVA em abril de 2014), mas a 

4ºT18 1ºT19 2ºT19 3ºT19 4ºT19 4ºT18 1ºT19 2ºT19 3ºT19 4ºT19 2018 2019 2020 2021

PIB % 0.3 0.6 0.5 0.4 -0.8 -0.3 0.8 0.8 1.9 0.8 0.3 1.1 0.6 0.5

 Consumo Privado % 0.2 0.2 0.6 0.5 -1.4 0.0 0.4 0.8 1.5 -0.1 0.0 - - -

 Gastos Públicos % 0.3 0.1 1.6 0.7 - 0.9 0.7 1.7 2.8 - 0.8 - - -

   Consumo % 0.6 -0.3 1.6 0.7 - 1.4 0.6 2.1 2.6 - 0.9 - - -

   Investimento % -0.7 2.0 1.6 0.9 - -0.5 1.3 0.3 3.8 - 0.3 - - -

 Investimento Privado % 2.6 0.7 0.4 0.7 - -0.1 3.1 2.3 4.5 - 0.6 - - -

   Fixo % 2.7 0.0 0.8 1.7 - 1.0 1.5 0.6 5.4 - 0.7 - - -

    Residencial % 1.1 1.1 0.5 1.6 - -3.1 0.7 3.1 4.4 - -6.7 - - -

    Não-Residencial % 3.0 -0.2 0.9 1.8 - 1.7 1.6 0.2 5.5 - 2.2 - - -

 Exportações % 1.2 -2.1 0.5 -0.6 - 0.9 -2.0 -2.2 -1.0 - 3.4 - - -

 Importações % 3.8 -4.1 2.1 0.3 - 3.9 -0.9 0.4 2.0 - 3.3 - - -

Índice Ativ. Económica % 0.8 -0.4 0.4 0.4 -2.0 0.8 0.6 0.5 1.3 - 1.0 - - -

 Set Terciário (73.5%) % 0.9 0.0 0.2 1.0 -2.0 1.3 1.2 0.9 2.0 - 1.2 - - -

 Indústria (20.8%) % 1.3 -2.5 0.7 -0.5 -3.0 0.5 -1.1 -1.2 -1.1 - 1.0 - - -

 Construção (5.8%) % -1.9 1.7 2.4 -2.3 -0.6 -4.0 -2.3 0.3 -0.2 - -2.1 - - -

Inflação % - - - - - 0.8 0.3 0.8 0.3 0.5 1.0 0.5 0.7 0.7

Taxa de Juro de Política % -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 - - - - - -0.10 -0.10 -0.10 -0.10

Taxa de Desemprego % 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 - - - - - 2.4 2.3 2.3 2.3
N o ta : A taxa de juro e a taxa de desemprego correspondem aos níveis no final do período e em média durante o período , respetivamente. As variações homólogas das componentes do 

PIB foram calculadas com base nos dados ajustados de sazonalidade.

Un.
Variação Trimestral Variação Homóloga Variação Anual
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economia não entrou em recessão técnica, já que no 3.º trimestre de 

2014 subiu 0.1%. Só com a subida observada no 2.º trimestre de 

2013, o PIB recuperou das perdas observadas durante essas 

recessões, atingindo no 2.º trimestre de 2019 novos máximos 

históricos, encontrando-se 6.8% (+6.6% de acordo com os dados 

anteriores) acima do anterior máximo do ciclo registado no 1.º 

trimestre de 2008, sendo que o PIB da Zona Euro passou a estar 8.6% 

acima e o PIB americano já está 21.3% acima do respetivo anterior 

máximo. Efetivamente, para além do sismo, a economia japonesa tem 

sido pródiga em choques: no final de 2011 observaram-se máximos 

do iene face ao dólar, desde a II Guerra, e registaram-se as cheias na 

Tailândia, onde diversas multinacionais japonesas têm fábricas 

instaladas, nomeadamente de automóveis e de computadores.  

Em termos setoriais, registou-se uma subida nos serviços, mas 

quedas na indústria e na construção   

Do ponto de vista setorial, os dados mensais do Ministério da 

Economia e Comércio Internacional (METI) apresentaram-se tão 

favoráveis como os do PIB (+0.4%), com o índice de atividade 

económica (uma medida de VAB) a subir 0.4% no 3.º trimestre, 

depois de, no 2.º trimestre, ter avançado também 0.4%, menos do 

que o PIB (+0.5%). No 3.º trimestre, registou-se uma subida de 1.0% 

do setor terciário (+0.2% no trimestre anterior), mas uma descida de 

0.5% na indústria (+0.7% no trimestre anterior), tendo-se também 

registado uma queda na construção (-2.3%; +2.4% no trimestre 

anterior). 

Estimativa de queda entre 0.6% e 1.0% no 4.º trimestre 

Relativamente ao 4.º trimestre, o indicador compósito do 

Montepio para o PIB japonês aponta para o intervalo de estimativas 

[-1.0%; -0.6%]. A atividade no 4.º trimestre deverá ter sido prejudicada 

pelo enquadramento internacional adverso e, sobretudo, pela descida 

do consumo privado, devido ao aumento do imposto sobre o consumo 

de 8% para 10%, que ocorreu em 1 de outubro. O investimento 

também deverá ter sido prejudicado, quer pelo investimento 

empresarial em equipamentos, quer em construção. Do lado da 

oferta, prevêem-se descidas da indústria, da construção e do setor 

terciário. 

Ao contrário do que sucedia até 2011, desde então a economia 

japonesa passou a exibir, consecutivamente, défices comerciais, 

uma tendência que foi invertida entre novembro de 2015 e meados 

de 2018. Efetivamente, o défice comercial de dezembro de 2019 terá 

sido o 17.º em 18 meses, mas contabilizando 31 excedentes em 50 

meses, precedidos de 56 meses de défice, o que refletiu os efeitos do 

sismo que abalou o Japão em março de 2011, que levou o país a 

registar nesse ano o 1.º défice comercial anual desde 1980, tendo-se 

agravado em 2012, 2013 e 2014, este último representando o maior 

défice de sempre, do qual aliviou em 2015, quando se registou o 

défice mais baixo desde 2011, regressando aos excedentes em 2016 

e 2017, mas observando novos défices em 2018 e 2019.  

Na realidade, o crescimento das importações tem sido alimentado, 

essencialmente, pelos fornecimentos industriais (em parte devido ao 

aumento dos seus preços em ienes, devido à depreciação do iene 

desde novembro de 2012), de onde sobressaem as energéticas, 

nomeadamente porque o desastre na central nuclear de Fukushima 

implicou maior consumo de eletricidade com base em energia fóssil 

(importada). Refira-se que, perante o custo da energia, o Governo 

lançou uma nova legislação, aprovada em julho de 2013, que visa 

aumentar a segurança nas 48 centrais nucleares. Até 2011, o Japão 

estava a gerar cerca de 30% de eletricidade através dos seus reatores 

e esperava-se que aumentasse para pelo menos 40% até 2017. A 

perspetiva agora (fevereiro de 2018) é de dois terços disso. 

Atualmente 37 reatores estão operacionais. Os dois primeiros (Sendai 

1 e 2, situados em Kagoshima) recomeçaram a operar em agosto e 

outubro de 2015, com mais sete tendo recomeçado desde então. 

Estão atualmente 17 reatores em processo de reiniciar a aprovação. 

A produção de energia elétrica a partir de centrais térmicas baseadas 

em combustíveis fósseis tinha subido para um recorde em janeiro de 

2014, num mês em que as importações de petróleo subiram 28.1%, 

face ao ano anterior, e as de gás natural liquefeito aumentaram 

21.4%. 

O Primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, defende uma política 

pró-nuclear, e pediu que os reatores fossem reiniciados, 

argumentando que a energia nuclear ajudará o Japão a atingir as 

suas metas de emissão de dióxido de carbono, e reduzirá a sua 

dependência de gás e petróleo importados. Isto mesmo perante a 

manifesta opinião contrária do novo Ministro do Ambiente, 

Shinjiro Koizumi, que, em meados de setembro, referiu não concordar 

com esta medida, apelando ao fecho dos reatores do país, de forma 

a evitar um novo acidente nuclear. Ainda estão ativos nove reatores 

nucleares no Japão, depois de passarem por rigorosas verificações 

de segurança introduzidas após o colapso de Fukushima. Na altura, 

a energia nuclear representava cerca de 30% da produção de energia 

do país e havia 54 reatores ativos. O Governo japonês quer que a 

energia nuclear represente 20% a 22% do total energético e que 

haja 30 reinicializações de reatores até 2030. Contudo, este 

cenário parece pouco provável, face aos desafios legais e às fortes 

oposições locais e dentro do próprio Governo. 

Exportações japonesas têm estado pressionadas pelas tensões 

comerciais levantadas pela Administração Trump…  

No passado, as exportações foram um poderoso determinante do 

ciclo económico do Japão. À medida que forem reabrindo as centrais 

nucleares, espera-se uma melhoria do saldo comercial, que ademais 

deverá beneficiar da performance positiva das exportações (embora 

as políticas protecionistas da Administração Trump a “constitua um 

risco descendente), em resultado: i) da manutenção da economia 

mundial em crescimento em 2019 [o FMI, em 21 de janeiro, na 

atualização do World Economic Outlook (WEO), baixou a sua 

previsão para o crescimento da economia mundial para 2.9% em 

2019 (revisto face aos +3.0% previstos em outubro), prevendo uma 

aceleração para 3.3% em 2020 (revisto de +3.4%), após uma 

expansão de 3.6% do PIB mundial de 2018]; ii) do reshoring das 

multinacionais japonesas, em resultado, nomeadamente, dos 

anteriores desenvolvimentos ao nível do mercado cambial (todavia, a 

apreciação do iene dos últimos meses coloca riscos para este 

movimento, bem como poderá condicionar a recente tendência de 

recuperação de quota das empresas japonesas nos mercados 

internacionais 

… suportando o investimento das empresas 

O investimento empresarial em equipamentos (investimento 

privado não residencial) registou no 3.º trimestre uma subida de 1.8% 

(+0.7% no 2.º trimestre), observando a 10.ª subida em 12 trimestres, 

tendo ficado no 3.º trimestre, de acordo com os dados do PIB, 8.9% 

acima dos anteriores máximos históricos registados no início de 2008, 

embora devendo ter caído ligeiramente no 4.º trimestre. A utilização 

da capacidade instalada na indústria permanece bem abaixo dos 

padrões históricos, pelo que as necessidades de investimento devem 

resultar sobretudo dos derradeiros esforços de reconstrução pós-

sismo e de melhorias nos processos, nomeadamente, como tem 

vindo a referir o Banco do Japão (BoJ), no investimento em negócios 

relacionados com energias renováveis, já que as empresas estão 

hoje mais conscientes da necessidade de prevenir desastres e de 

assegurar a continuidade dos negócios. 
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PIB deverá crescer 1.1% em 2019, em aceleração (+0.3% em 2018; 

revisto em baixa em dezembro dos anteriores +0.8%), com a 

economia a manter a trajetória de recuperação gradual, devendo 

depois abrandar o ritmo de crescimento em 2020 (+0.6%), 

sensivelmente em linha com a taxa de crescimento potencial da 

economia, estimada pelo BoJ entre 0.5% e 1.0% 

Depois de uma subida de 0.4% em 2014, observou-se um 

crescimento do PIB de 1.2% em 2015, de 0.5% em 2016 (revisto em 

dezembro de +0.6%), de 2.2% em 2017 (revisto em dezembro de 

+1.9%) e de 0.3% em 2018 (revisto em dezembro de +0.8%). A 

produção industrial continua a ser suportada pelo aumento da procura 

externa, particularmente dos EUA e da Ásia. Internamente, as 

empresas aparentam estar, pelo menos temporariamente, reticentes 

em investir (e daí ter-se observado um abrandamento do investimento 

empresarial a partir do 2.º semestre de 2018, embora tenha 

recuperado algum ímpeto no 2.º trimestre), devido à incerteza sobre 

as políticas da Administração Trump, nomeadamente o aumento do 

protecionismo e qualquer apreciação do iene que poderá acompanhá-

lo. Continuamos a prever que a economia permaneça numa trajetória 

de recuperação gradual, apontando-se agora para um crescimento de 

1.1% em 2019, representando uma revisão em alta de 0.1 p.p. face à 

nossa anterior previsão e sendo um crescimento bem superior ao de 

2018 (+0.3%), devendo depois abrandar o ritmo em 2020 (+0.6%), 

dentro do intervalo da taxa de crescimento potencial da economia, 

estimada pelo Banco do Japão (BoJ) entre 0.5% e 1.0%, devendo em 

2021 crescer somente 0.5%. 

O colapso dos preços mundiais do petróleo a partir do 2.º semestre 

de 2014 revelou-se muito positivo para o Japão em 2015, ao se refletir 

no aumento do poder de compra dos consumidores. O iene fraco 

levou a uma redução do défice comercial do país em 2015, tendo-se 

observado em 2016 o regresso aos excedentes, situação que 

continuou a registar-se em 2017, embora tenha se observado um 

défice em 2018 e em 2019, mas que não impediu um novo excedente 

da balança corrente. Refira-se que, devido a um excedente saudável 

e persistente da balança de rendimentos, a balança corrente do Japão 

nunca caiu em terreno negativo nos últimos anos (o valor mais baixo 

desde 1982 foi observado em 2014: +0.8% do PIB). O adiamento, 

primeiro para abril de 2017 e depois para outubro de 2019, do 

aumento do IVA, previsto inicialmente para outubro de 2015, também 

ajudou a estabilizar a confiança dos consumidores. Desde 2014 que 

o Governo tem estado envolvido na Shunto ("ofensiva de primavera", 

do Japão) ronda anual de negociações, para incentivar aumentos 

significativos nos salários base (para 2018 o Primeiro-ministro apelou 

às empresas que aumentassem os salários em 3%, mas para 2019 

não adiantou qualquer número), visando contribuir, por essa via, para 

colocar termo à deflação. A realização dos Jogos Olímpicos de 2020 

na capital japonesa, Tóquio, irá contribuir para aumentar a confiança 

dos consumidores e das empresas em meados do ano, mas com o 

crescimento do PIB a dever registar uma média anual de 0.8% em 

2019/20, inferior à do período 2015/18 (+1.1%). 

 

   

MERCADO LABORAL: taxa de desemprego desceu para 2.2% em novembro, após dois meses nos 2.4%, regressando a mínimos desde 

outubro de 1992 

Um dos pilares para a saída do Japão da situação de deflação é 

o crescimento dos salários, já que, sem salários mais elevados, os 

consumidores não conseguirão acomodar eventuais subidas dos 

preços (quer devido à inflação “importada”, quer decorrente de 

alterações fiscais, como se verificou, nomeadamente, com a subida 

do IVA em abril de 2014), acabando por restringir a procura e, dessa 

forma, impedir que a economia possa sair da situação de deflação. 

Foi nesse sentido que o Primeiro-ministro se reuniu várias vezes com 

sindicatos e associações patronais com o objetivo de ser criado um 

processo indutor de inflação pelos salários ou que, no mínimo, 

contribua para evitar pressões deflacionistas através deles.  

Remunerações do trabalho caíram em novembro, após terem 

estabilizado no mês anterior e subido em setembro, 

contabilizando oito descidas em 11 meses, continuando a 

prevalecer dúvidas relativamente à metodologia seguida pelas 

autoridades japonesas, nomeadamente em relação às alterações 

das amostras nos diferentes anos  

Em novembro, as remunerações do trabalho decresceram 0.2% 

face a igual período de 2018 (0.0% em outubro; revisto de +0.5%), 

fazendo pior do que as expetativas do mercado (consenso: -0.1%), 

sendo que a volatilidade dos últimos meses tem levantado várias 

dúvidas relativamente à metodologia seguida pelas autoridades 

japonesas, nomeadamente quanto às alterações das amostras nos 

diferentes anos. A descida de março (-1.3%) foi a maior desde junho 

de 2015 (-2.4%). Em junho de 2018 (+2.8%) observou-se o maior 

crescimento desde janeiro de 1997 (+6.6%). As oito descidas desde 

o início do ano de 2019, bem como as de julho de 2017 (-0.5%) e 

dezembro de 2015 (-0.2%), são as únicas desde junho de 2015. Entre 
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os anos de 1998 (-1.7%) até 2013 (-0.4%) registaram-se sempre 

descidas médias anuais, com exceção de 2000, 2005, 2006 e 2010, 

sendo que a partir de 2014 somente se tem registado crescimentos, 

com o maior a ocorrer em 2018 (+1.2%), naquele que foi o 5.º ano 

consecutivo de crescimento.  

As remunerações reais desceram 0.9% (-0.4% em outubro, revisto 

de +0.1%), contabilizando apenas 22 subidas em 76 meses (-0.5% 

em agosto; -4.1% em maio de 2014, que foi a maior queda desde 

dezembro de 2009: -4.3%). Em junho de 2016 e junho de 2018 

(+2.0%) observou-se o crescimento mais elevado desde julho de 

2010 (+2.5%), apresentando uma performance inferior à das 

remunerações nominais, sendo que, em 68 dos últimos 77 meses, foi 

inferior, em resultado de a inflação ter sido positiva (em outubro, foi 

de +0.2%).  

Bónus abrandaram as quedas, mas observou-se um 

abrandamento das remunerações contratadas, as quais foram 

suportadas apenas pela componente regular, já que as horas 

extraordinárias intensificaram a descida 

Dentro das remunerações do trabalho (nominais), as remunerações 

contratadas subiram 0.1% (+0.2% no mês anterior; revisto de 

+0.6%), tendo os bónus caído 3.9% (-8.5% em outubro), 

contabilizando nove quedas em 11 meses, sendo que a de fevereiro 

de 2019 foi a maior desde maio de 2012, observando 52 subidas nos 

últimos 74 meses. Várias das quedas observadas (como as 

verificadas de fevereiro a abril de 2019) resultaram, sobretudo, de 

alterações nos padrões sazonais de atribuição de bónus, que acabam 

por ter uma elevada volatilidade, refletindo não só as referidas 

alterações nos padrões sazonais de atribuição, como também de 

diversos fatores específicos, tais como, a fraca performance da 

economia desde o 2.º semestre de 2018, que pressiona os lucros em 

baixa e, consequentemente, deixa uma menor fatia para distribuição 

sob a forma de bónus. Um outro fator específico foi o sismo de 

11/03/2011, que degradou a situação financeira das empresas, 

particularmente das pequenas, a que, posteriormente, se juntou o 

elevado valor do iene – sendo que, desde agosto de 2012, a divisa 

apresentou uma tendência de depreciação (parcialmente contrariada 

desde agosto de 2015), situação que apelou a uma maior contenção 

por parte das empresas. Recorde-se que, em 2009, e decorrente da 

crise, se assistiu a uma forte redução desta componente, com muitas 

empresas a conterem, ou mesmo a cortarem, as remunerações 

variáveis dos seus funcionários. 

As remunerações contratadas subiram 0.1% (+0.2% no mês 

anterior, revisto de +0.6%), registando a 4.ª subida consecutiva, 

depois de seis quedas e de uma estabilização. A subida de 1.3% de 

novembro de 2018 foi a maior desde julho de 1997 (+1.4%), 

contabilizando-se 47 subidas em 59 meses (cinco estabilizações e 

sete quedas). Esta subida das remunerações contratadas ocorreu 

mesmo num contexto de uma redução das horas extraordinárias (-

1.9%), observando-se um crescimento de 0.2% das remunerações 

regulares (+0.2% no mês anterior, revisto de +0.6%), contabilizando 

47 subidas em 59 meses (nove descidas e três estabilizações), 

mantendo-se bem aquém do aumento de 1.3% de novembro de 2018, 

o maior desde julho de 1997 (+1.4%). As remunerações pagas pelas 

horas extraordinárias desceram 1.9%, depois de terem diminuído 

0.1% em outubro, igualando a contração de 1.9% em abril, a maior 

queda desde fevereiro de 2013 (-2.9%), revelando, em novembro, 

uma performance mais favorável do que as vendas a retalho (-2.1%) 

e do que a produção industrial (-8.1%).  

Governo pediu às empresas para realizarem aumentos salariais 

de 3.0% em 2018, mas para 2019 e 2020 não avançou com 

nenhum número  

As descidas de janeiro a maio das remunerações regulares tinham 

sido, assim, desanimadoras, após ter sido visível uma tendência de 

crescimento em que se foram fortalecendo os sinais de progressos 

no sentido da saída da situação de deflação. Antes das negociações 

salariais do ano passado, o Primeiro-ministro Abe pediu às empresas 

para realizarem aumentos salariais de 3.0% em 2018, acima dos 

1.98% de 2017, naquele que foi o 2.º ano de abrandamento, após o 

pico de 2.2% em 2015. As principais empresas japonesas 

aumentaram a tabela salarial numa média de 2.53%, a maior desde 

1998, de acordo com dados da Federação Empresarial do Japão, o 

lobby mais poderoso do país, também conhecido como Keidanren, 

sendo que nas negociações da primavera de 2019 esse aumento terá 

sido de 2.1%. Em dezembro de 2019, pelo 2.º ano consecutivo, Abe 

absteve-se de mencionar uma figura explícita, mas referiu que 

esperava que, em 2019, as empresas-membro do Keidanren 

aumentassem os salários pelo 7.º ano consecutivo. 

 

   

   

Taxa de desemprego desceu para 2.2% em novembro, após dois 

meses nos 2.4%, regressando a mínimos desde outubro de 

1992… 

Em novembro, a taxa de desemprego desceu para 2.2%, ficando 

abaixo das expetativas do mercado (consenso: 2.4%), após dois 

meses nos 2.4%, regressando aos níveis de agosto, quando fez 

mínimos desde outubro de 1992 (2.2%). A taxa de desemprego 

encontra-se 3.3 p.p. abaixo do registo de julho de 2009 (5.5%), que 

corresponde ao valor mais elevado desde o pós-guerra. A média 

móvel de três meses da taxa de desemprego, cuja análise se torna 

pertinente atendendo à existência de erros de amostragem no cálculo 

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

1.2 

1.4 

1.6 

1.8 

20
09

:1
1

20
10

:1
1

20
11

:1
1

20
12

:1
1

20
13

:1
1

20
14

:1
1

20
15

:1
1

20
16

:1
1

20
17

:1
1

20
18

:1
1

20
19

:1
1

Taxa de Desemprego - sa (esc. esq.)

Rácio de Oportunidades (esc. dir. invertida)

Japão - Taxa de Desemprego e Rácio de Oportunidades

Un: % Un: %

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

-4 

-3 

-2 

-1 

0 

1 

2 

3 

20
09

:1
1

20
10

:1
1

20
11

:1
1

20
12

:1
1

20
13

:1
1

20
14

:1
1

20
15

:1
1

20
16

:1
1

20
17

:1
1

20
18

:1
1

20
19

:1
1

Taxa de Desemprego - sa (esc. esq.)

Remunerações Reais Var. Hom. (YoY) - mm3m (esc. dir.)

Japão - Taxa de Desemprego e Remunerações Reais

Un: % Un: %

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

2.0 

2.5 

3.0 

3.5 

4.0 

4.5 

5.0 

5.5 

20
0
9
:Q

4

20
1
0
:Q

4

20
1
1
:Q

4

20
1
2
:Q

4

20
1
3
:Q

4

20
1
4
:Q

4

20
1
5
:Q

4

20
1
6
:Q

4

20
1
7
:Q

4

20
1
8
:Q

4

20
1
9
:Q

4

Tankan: Excesso de Emprego 

Taxa de Desemprego

Japão - Tankan Emprego vs Taxa de Desemprego

Un: Índice (SRE) Un: %

https://www.bancomontepio.pt/nova-marca


bancomontepio.pt 
 

GEEF – Research // janeiro de 2020 JAPÃO 

 

 
Análise Económica e de Mercados 

45 

mensal, manteve-se em 2.33%, ficando ligeiramente acima dos 

2.23% de agosto, um mínimo desde novembro de 1992, enquanto a 

média móvel de seis meses desceu de 2.32% para 2.28%, um mínimo 

desde março de 1993. 

… tendo ocorrido num contexto de descida da população ativa, 

que corrigiu de um máximo histórico  

Um aspeto negativo a destacar é que esta estabilização da taxa de 

desemprego no mês ocorreu num contexto de uma descida mensal 

da população ativa, após cinco subidas consecutivas, contabilizando 

11 subidas em 17 meses, aliviando de um máximo histórico. Verificou-

se uma evolução negativa da população ativa no 2.º trimestre, mas 

regressou ao crescimento no 3.º trimestre, contabilizando 15 subidas 

em 17 trimestres (a outra exceção foi a queda no 3.º trimestre de 

2018), estando a subir em termos médios no 4.º trimestre. 

Procura de trabalhadores continua robusta, com o rácio de 

oportunidades de trabalho por candidato a estabilizar, pelo 2.º 

mês consecutivo, depois de ter caído por quatro vezes em cinco 

meses, em que aliviou ligeiramente de máximos desde 1974  

Parte da diminuição do desemprego, que se verifica desde o final de 

2009, ocorreu devido à diminuição da população ativa – o que 

constituía, à data, um sinal de falta de confiança no mercado de 

trabalho por parte dos trabalhadores –, com a recuperação do 

emprego a revelar-se mais ténue, em reflexo dos sucessivos 

percalços que foram afetando a retoma da economia, mas, nos 

últimos trimestres, a redução da taxa de desemprego tem-se 

verificado em função de um aumento da população ativa (não sendo 

este o caso de abril e maio, como acima referido). No 2.º trimestre, o 

emprego caiu, mas regressou ao crescimento no 3.º trimestre e 

apresenta 25 subidas em 29 trimestres, tendo atingido máximos 

históricos, estando a subir novamente no 4.º trimestre, com os 

crescimentos a serem suportados pela procura de trabalhadores, 

tendo, em novembro, o rácio de oportunidades de trabalho por 

candidato estabilizado em 1.57 (consenso: 1.57), sendo a 2.ª 

estabilização consecutiva, depois de quatro quedas em cinco meses, 

continuando relativamente perto dos 1.63 observados entre 

novembro de 2019 e abril de 2019, que são um máximo desde janeiro 

de 1974 (1.64). 

Com a taxa de desemprego no semestre terminado em novembro 

(2.28%) em mínimos desde março de 1993, as condições no mercado 

laboral têm vindo a apresentar sucessivas melhorias, tendo o 

emprego recuperado, desde agosto de 2016, dos níveis da crise 

financeira global, com o número de empregados, no último trimestre 

móvel, a ficar cerca de 3.033 milhões acima do pico pré-crise e o 

número de desempregados agora 840 mil abaixo do observado 

naquela altura. Trata-se do 39.º mês em que o emprego está acima 

do nível pré-crise, sendo que os registos de janeiro de 2017 e de abril 

de 2017 a agosto de 2019 foram os únicos em que tal ocorreu para a 

população ativa. 

No médio prazo, sem uma recuperação consistente da produção 

industrial e das exportações, não será possível suportar crescimentos 

sucessivos do emprego e dos rendimentos. 

A retoma do mercado laboral continua a constituir um passo essencial 

para a recuperação sustentável do consumo privado, sendo 

importante que, para tal, se observe não só um aumento do emprego, 

como também das remunerações. 

PREÇOS: inflação esteve acima dos 2% entre abril de 2014 e março de 2015, mas apenas devido ao aumento do IVA, tendo sido negativa 

entre abril e setembro de 2016. Em fevereiro de 2018 atingiu 1.5% (máximo desde março de 2015), mas em janeiro e fevereiro de 2019 

caiu para 0.2%, um mínimo desde outubro de 2017. Em setembro desceu para 0.2%, um mínimo desde outubro de 2017 (partilhado com 

janeiro e fevereiro de 2019), devendo ter acelerado em dezembro, mas não evitado um abrandamento médio anual  

A inflação importada – designadamente devido à subida dos preços 

das commodities nos mercados internacionais expressos em ienes 

(particularmente premente num contexto em que, na sequência do 

desastre de Fukushima, foram encerrados mais de 50 dos principais 

reatores, forneciam cerca de 30% da eletricidade do país; atualmente, 

43 reatores estão operacionais e potencialmente capazes de reiniciar 

e 23 deles estão em processo de aprovações de reinício; os três 

primeiros foram reiniciados em agosto e outubro de 2015 e em agosto 

de 2016) – tem sido determinante para o crescimento dos preços 

no Japão nos últimos anos. Já desde abril de 2014, o grande driver 

passou a ser o aumento da taxa de IVA de 5% para 8%, sendo que, 

a partir de abril de 2015, esse efeito deixou de estar visível na inflação 

homóloga e, entre abril e setembro de 2016 a inflação passou a ser 

negativa. Não obstante a inflação ter sido negativa em 2016, há 

sinais de que a economia continua a dar passos para sair da 

situação de deflação em que entrou na década de 90 e que foi 

autoalimentando o seu fraco dinamismo, porquanto, perante um 

cenário de deflação, os consumidores adiam decisões de consumo, 

na expectativa de adquirir, no futuro, os bens e serviços a preços 

inferiores. A deflação japonesa teve origem no rebentamento 

simultâneo das bolhas acionista e imobiliária nos anos 1990, que 

conduziu a um forte revés do sistema financeiro, penalizado pelo 

aumento do incumprimento, crise essa que se estendeu, 

naturalmente, à economia real, ademais empolada pelo facto de 

existirem relações de grupo entre as empresas industriais e os 

grandes bancos japoneses.  

Em diversas intervenções públicas, o Governador do BoJ reiterou as 

suas perspetivas relativamente à sustentabilidade do crescimento e 

continuou confiante no ciclo virtuoso entre o rendimento e a despesa 

e de que o objetivo de inflação de 2% seja conseguido, mas, a partir 

da reunião de 16/06/2016, deixou de referir explicitamente um prazo 

para o atingir, referindo apenas que “futuramente deverá convergir 

com o objetivo de inflação de 2%”, alterando a redação face à anterior 

reunião, quando referia a expectativa de que esse objetivo fosse 

atingido na 1.ª metade do ano fiscal de 2017, depois de já ter 

anteriormente adiado o alcance do mesmo - até à reunião de janeiro 

de 2016, o BoJ antecipava que a meta de 2% fosse alcançada em 

meados do ano fiscal de 2016 –, uma revisão devida, sobretudo, à 

manutenção, em baixa, dos preços do petróleo. O BoJ continuou 

também a referir que manterá a sua política de taxas negativas até 

quando se revelar necessário para atingir a estabilidade de preços em 

volta dos 2%, mostrando-se também disponível para, em caso de 

necessidade, ajustar a política monetária através de medidas 

expansionistas adicionais.  

Inflação abrandou em setembro para 0.2%, igualando os registos 

de janeiro e fevereiro de 2019, um mínimo desde outubro de 2017, 

tendo posteriormente acelerado e se aproximado dos 0.9% de 

abril, um máximo desde outubro de 2018 (+1.4%), permanecendo 

bem abaixo do objetivo de 2%... 

Em setembro, o índice de preços no consumidor (IPC) observou 

uma subida homóloga de 0.2%, inferior à do mês anterior (+0.3%), 

igualando os crescimentos de janeiro e fevereiro de 2019 (+0.2%), 

que são os menores desde outubro de 2017 (igualmente +0.2%). Já 

em novembro, observou uma subida homóloga de 0.5%, devendo ter 

acelerado novamente em dezembro e se aproximado do ritmo de abril 

(+0.9%), quando verificou o registo mais elevado desde os 1.4% de 

outubro de 2018, um máximo desde fevereiro de 2018 (+1.5%), que 
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é o maior ritmo desde março de 2015 (+2.3%). Trata-se do 38.º registo 

consecutivo com valores positivos, depois de sete meses em 

contração.  

… enquanto a inflação core acelerou em novembro de 0.7% para 

0.8%  

O IPC core em novembro acelerou o crescimento de 0.7% para 0.8% 

(+0.5% em setembro), um máximo desde abril de 2016, empolado 

pelo aumento da taxa de imposto sobre o consumo em 1 de outubro 

de 8% para 10%, mas continuando bem aquém do registo de julho de 

2014 (+2.8%), que é o mais elevado desde 1992, e do objetivo de 2% 

do Banco do Japão (BoJ). Estes dados demonstram que o Japão está 

com alguns problemas em alcançar o objetivo em termos de preços 

(estabilidade em torno do objetivo de 2%), continuando a corroborar 

a necessidade da política ultra expansionista que tem vindo a ser 

levada a cabo pelo BoJ. 

Em 2015, a inflação média anual foi de 0.8%, refletindo o impacto 

dos preços globais do petróleo mais baixos (+2.7% em 2014). A 

inflação passou, como esperado, a apresentar um valor abaixo de 1% 

no 2.º trimestre de 2015, quando o referido efeito do aumento da taxa 

do IVA em abril de 2014 deixou de ser contemplado no período de 

comparação, tendo ficado apenas em 0.2% no 3.º trimestre e em 

0.3% no 4.º trimestre. No 1.º trimestre de 2016 abrandou para 0.2% e 

no 2.º trimestre ficou negativa (-0.4%), tendo intensificado a descida 

no 3.º trimestre (-0.5%) e feito uma média de -0.1% em 2016, mas 

tendo subido para 0.5% em 2017 e para 1.0% em 2018, embora 

devendo ter desacelerado para 0.5% em 2019. O FMI previa que, até 

2024, nunca seja atingido o objetivo de inflação de 2% (em 

15/10/2019, no âmbito do WEO, previa uma inflação de +1.3% em 

2024). 

O nosso cenário central é de que a taxa de juro de política monetária 

se mantenha em -0.10% nos próximos meses e que não haja um 

reforço do ritmo de compra de dívida pública.  

 

POLÍTICA CAMBIAL: iene valorizou em 2019, pelo 4.º ano consecutivo, com as previsões de consenso a apontarem para uma ligeira 

valorização em 2020, seguida de uma estabilização em 2021 

O Japão continua a ser o país desenvolvido que mais ativamente 

intervém no mercado cambial, desde o verão de 2012, através, 

sobretudo, de intervenções indiretas, fazendo-o por via dos estímulos 

monetários do BoJ e do aumento do objetivo de inflação de 1% para 

2%, em janeiro de 2013. Sabemos da teoria de determinação da taxa 

de câmbio baseada na paridade do poder de compra que a inflação 

provoca uma depreciação da moeda local. Pelo contrário, a deflação 

provoca uma apreciação, pelo que o elevado valor do iene tem, em 

grande medida, a sua génese na deflação. As preocupações das 

autoridades prendem-se com o risco de substituição da produção 

interna por produtos importados, com impactos no emprego.  

Desde agosto de 2012 e, sobretudo, desde novembro de 2012, 

observou-se, até meados de 2015, uma marcada tendência de 

depreciação do iene, em resultado das declarações do então líder da 

oposição e atual Primeiro-ministro, que defendia uma política 

monetária mais expansionista, de modo a tirar o país da situação de 

deflação, que passou pela subida do target de inflação de 1% para 

2% na reunião do Banco do Japão (BoJ) de janeiro de 2013 (e que 

em abril de 2013 levou ao anúncio de novos e massivos estímulos 

monetários, reforçados em outubro de 2014 e em janeiro de 2016, 

com o corte, para valores negativos, da taxa de juro sobre o excesso 

de reservas dos bancos). De agosto de 2012 até junho de 2015 

registou-se uma depreciação do iene em termos efetivos de cerca de 

33.4%. Todavia, desde junho de 2015 até dezembro de 2019, o iene 

apreciou 21.2%, sobretudo desde o final do ano de 2015 (em 

dezembro de 2019, em termos de média mensal, estava 14.3% acima 

do valor médio de dezembro de 2015). Note-se, ainda assim, que, de 

agosto de 2012 até dezembro de 2019, o iene caiu 19.0%, em termos 

de taxa média efetiva. A cotação efetiva do iene encontrava-se, em 

dezembro, 11.5% acima da cotação média observada de janeiro a 

outubro de 2008 (i.e. antes da intensificação da Grande Recessão), 

representando o 47.º mês consecutivo acima, após nove meses em 

14 abaixo e depois de uma sequência que surge após seis anos 

acima, algo que, associado ao facto de, em 2014, se ter registado o 

maior défice comercial de sempre, tem sido utilizado pelo Japão na 

difusão de uma estratégia argumentativa da sua política cambial 

conduzida no sentido da depreciação do iene, que tem sido alvo de 

críticas por parte dos seus principais concorrentes industriais, 

nomeadamente das autoridades da Alemanha e da Coreia do Sul.  

O Japão tem, ademais, defendido que a sua política cambial tem um 

objetivo principal: combater a persistente deflação desde os anos 90 

do século passado. A subida do iene em 2016 ocorreu porque o iene 

é considerado um ativo de refúgio, tendo beneficiado, assim, da 

turbulência nos mercados financeiros no início de 2016, em resultado, 

nomeadamente, dos receios relativamente à economia chinesa. Por 

outro lado, a perceção do mercado relativamente aos diferenciais de 

taxas de juro entre o Japão e os EUA reduziu-se. Embora a Reserva 

Federal (Fed, o banco central dos EUA) tenha subido taxas em 2016, 

o n.º de subidas (apenas uma) foi inferior ao antecipado pelos 

responsáveis daquela autoridade monetária em dezembro de 2015 

(quatro). A manutenção da política monetária ultra-expansionista do 

BoJ deverá pressionar o valor do iene, a que se junta a possibilidade 

de o Governo regressar às intervenções no mercado cambial. 

Todavia, a suportar o valor da moeda está o facto de a sua natureza 

de ativo de refúgio continuar a atrair muita procura, a que acresce o 

facto de o país continuar a ter elevados excedentes na balança 

corrente e as perceções de alguns investidores de que a moeda 

tenha, no passado, desvalorizado para além dos fundamentais. 

O iene desvalorizou 14.3% em relação ao dólar em 2015, para uma 

média de 121.0 USD/JPY, depois de observar quedas de cerca de 

8.5% em 2014 e 22.3% em 2013. Em 2016, observou uma apreciação 

média de 10.1%, para um valor médio anual de 108.8 USD/JPY, mas 

fechando o ano de 2016 em 116.64 USD/JPY. Em 2017, registou-se 

uma depreciação média de 3.1%, para um valor médio anual de 112.1 

USD/JPY, mas fechando o ano de 2017 em 112.58 USD/JPY, e 2018 

verificou uma nova apreciação, para um valor médio de 110.44 

USD/JPY e para um fecho em 109.66, tendo encerrado 2019 108.58 

USD/JPY. As previsões de consenso da Bloomberg apontam para 

que o iene valorize novamente em 2020, para 107.0 USD/JPY e 

estabilize nesse valor em 2021. 
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POLÍTICA MONETÁRIA: BoJ irá manter taxas, pelo menos até à próxima primavera… 

Banco do Japão (BoJ) manteve o objetivo para a taxa de juro de 

política monetária em -0.10% e para as taxas de longo prazo em 

0.0%… 

Na reunião de 21 de janeiro, o Banco do Japão (BoJ) decidiu 

manter a política monetária, como já tinha sucedido em todas as oito 

reuniões de 2019 (a última em 19 de dezembro), em todas as 

reuniões de 2017 e de 2018 e nas duas últimas reuniões de 2016, 

depois de, em 21 de setembro de 2016, ter introduzido um novo 

quadro para a política monetária, dentro da denominada 

flexibilização monetária quantitativa e qualitativa (Quantitative 

and Qualitative Easing - QQE) com o controle da yield curve (curva 

de rendimentos), quadro que traça objetivos quer para as taxas de 

juro de curto prazo (o BoJ decidiu manter a taxa de juro de política 

monetária em -0.10%, sendo esta a taxa de juro aplicável ao excesso 

de reservas dos bancos no BoJ), quer para as taxas de juro de longo 

prazo.  

Na reunião de 25 de abril de 2019, o BoJ tinha tomado duas 

importantes decisões:  

a) esclarecimento da orientação futura para a política 

monetária – o BoJ pretende manter os níveis atuais das 

taxas de juro de curto e longo prazo por um período 

prolongado, que será, pelo menos, até à primavera de 2020 

(que reiterou na reunião de 20 de julho), tendo em conta as 

incertezas em relação à atividade económica e aos preços na 

economia internacional e os efeitos do aumento de impostos;  

b) implementação de medidas que contribuam para a 

continuação de um poderoso afrouxamento monetário, 

nomeadamente, a expansão dos colaterais elegíveis para a 

provisão de crédito do BoJ aos bancos. 

Para ser mais preciso, no âmbito da sua atual política, o BoJ tem 

vindo a comprar títulos de dívida pública japonesa (JGB) de modo 

a que as respetivas yields a 10 anos permaneçam em torno de 0%, 

algo que agora reiterou, sendo que, em julho de 2018, passou a 

acrescentar que "pode mover-se para cima e para baixo até certo 

ponto, dependendo da evolução da atividade económica e dos 

preços", afirmação que, em 20 de junho, tinha reiterado. Ou seja, 

essa afirmação parece sinalizar que o BoJ está preparado para 

aceitar maiores aumentos nas yields de longo prazo do que 

anteriormente, e acreditamos que isso pode ser interpretado como 

uma consideração para a necessidade de aliviar os efeitos 

colaterais adversos da concessão de liquidez do mercado e sobre 

os resultados das instituições financeiras. Uma das novidades da 

reunião de julho de 2018 tinha sido a introdução de orientações 

futuras para as taxas de juro, afirmando que "pretende manter os 

atuais níveis extremamente baixos de taxas de juro de curto e 

longo prazos por um longo período de tempo", frase que manteve 

na reunião de junho. Acreditamos que essa orientação futura 

pretende evitar que os mercados confundam qualquer grande 

aumento nas taxas de juros decorrente da mudança mencionada 

anteriormente na yield curve como um sinal para o aperto 

monetário. No entanto, se esta orientação resultar em quedas nas 

taxas de juro, tal poderá significar que o BoJ não conseguiu mitigar 

os efeitos colaterais da sua política de acomodação. 

Consideramos, portanto, que o ponto-chave a ser observado será 

como o BoJ irá equilibrar esses dois objetivos.  

Recorde-se que, com a introdução de controlo da curva de 

rendimentos, o BoJ tinha decidido, em 21 de setembro de 2016: i) 

remover a regra que limita o prazo médio remanescente das suas 

compras de JGBs de longo prazo para cerca de 7 a 12 anos; ii) e 

introduzir operações de financiamento aos bancos a taxa fixa por 

um período de até 10 anos (até à reunião de 21/09/2016 estavam 

limitadas a um ano). Com essa alteração, o BoJ deixou, 

explicitamente, de ter um objetivo de aumento anual da base 

monetária, que anteriormente estava nos 80 biliões de ienes 

(trillion), um valor que tinha sido fixado em outubro de 2014, mas 

reiterando que deverá continuar a efetuar compras sensivelmente 

a este ritmo.  

… bem como as diretrizes para os programas de compra de 

dívida 

Quanto às compras de outros ativos (não JGBs), decidiu, 

também por uma maioria de 7 em 9 votos, manter as seguintes 

diretrizes para o período até à próxima reunião:  

a) adquirir EFTs (exchange-traded funds) e J-REITs (Japan real 

estate investment trusts) de modo a que os seus montantes de 

compra aumentem a ritmos anuais de cerca de 6 biliões de 

ienes (trillions) e 90 mil milhões de ienes, respetivamente [na 

reunião de 31 de julho de 2018, o BoJ referiu que, de modo a 

reduzir os prémios de risco dos preços dos ativos de forma 

adequada, poderá aumentar ou diminuir o volume de compras, 

dependendo das condições do mercado]; 

b) quanto ao papel comercial e às obrigações de empresas, o 

BoJ manterá os montantes em dívida em cerca de 2.2 biliões 

de ienes (trillions) e 3.2 biliões de ienes (trillions), 

respetivamente. 
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Recorde-se que, na reunião de 23 de janeiro de 2019, à 

semelhança do que tinha feito no mesmo dia de 2018, o BoJ 

decidiu, por unanimidade, estender, por um ano, os prazos 

para diversos programas de concessão de fundos aos 

bancos: i) a medida de provisionamento de fundos para estimular 

os empréstimos bancários; ii) a medida de provisão de fundos para 

apoiar o fortalecimento dos fundamentos para o crescimento 

económico; iii) as operações de fornecimento de fundos para 

apoiar instituições financeiras em áreas afetadas pelo grande 

terramoto do leste do Japão e pelo terramoto de Kumamoto. 

Na reunião de 21/09/2016, o BoJ tinha reforçado o seu forward 

guidance ao também se comprometer em expandir a base 

monetária até que a taxa de inflação (medida pela variação 

homóloga do índice de preços no consumidor - IPC) atinja a meta 

de estabilidade de preços à volta de 2% e aí permaneça de forma 

estável. Note-se que o BoJ decidiu introduzir esse novo quadro 

em resposta à sua apreciação abrangente de flexibilização da 

política monetária. Primeiro, o BoJ referiu que uma das razões 

pelas quais não tinha conseguido atingir a sua meta de inflação foi 

que tinha havido um inadequado aumento das expectativas de 

inflação e que o aumento das expectativas pode ser um processo 

demorado. Em segundo lugar, o BoJ considerava que as políticas 

adotadas, até à data, tinham empurrado, para baixo, as taxas de 

juros reais ao longo da curva, que também resultou num 

achatamento excessivo da curva de rendimentos de JGBs, facto 

que levanta preocupações sobre a sustentabilidade do 

funcionamento do sistema financeiro. O novo quadro parece ser 

uma tentativa de racionalizar as medidas que parecem suscetíveis 

de serem eficazes para a resolução desses problemas. Aquando 

da apresentação desse novo quadro para a política monetário 

(21/09/2016), o Governador do BoJ afirmou que a autoridade 

ainda não tinha atingido os limites em termos de compras e que 

as novas medidas serviriam para reforçar as anteriores, em vez de 

as inativar, uma vez que o excessivo achatamento da yield curve 

poderia prejudicar a economia. O BoJ tinha expandido, pela 

última vez, a sua política monetária de uma forma massiva em 

31/10/2014, aumentando o objetivo de crescimento para a massa 

monetária (que era o grande instrumento de política) e a duração 

dos títulos de dívida pública adquiridos, visando atingir uma 

inflação de 2% (até janeiro de 2013, a meta era de 1%), na 1.ª 

metade do ano fiscal de 2017 (até dezembro de 2015 antecipava 

que fosse em meados do ano fiscal de 2016, uma revisão devida, 

sobretudo, à queda do petróleo). Na reunião de 29/01/2016, o BoJ 

anunciou a inédita medida de cobrar juros (taxas de juro negativas) 

aos bancos pelo excesso de reservas, medida similar à já 

praticada pelo BCE. Na reunião de 15/03/2016, o BoJ efetuou 

alguns ajustes e alterações técnicas, no sentido de tornar a política 

monetária mais expansionista e/ou efetiva: i) aumentou a 

dimensão dos programas de compras de ETFs; ii) aumentou a 

dimensão dos programas de compras de J-REITs; iii) reduziu o 

âmbito da aplicabilidade da taxa de -0.10% a determinados 

excessos de reservas dos bancos, de modo a não penalizar a 

rendibilidade bancária, contribuindo, dessa forma, para mitigar os 

efeitos negativos da política de taxas de juro negativas, 

introduzidas, como referido, na reunião de 29/01/2016. Em 

29/07/2016, o BoJ fez novos ajustes, anunciando uma extensão 

do QQE: i) aumentou o ritmo anual a que adquire fundos cotados 

(ETF) de 3.3 mil milhões de ienes para 6 mil milhões de ienes; ii) 

duplicou a linha de crédito aos bancos em dólares. 

A expansão de outubro de 2014 seguiu-se a ano e meio sem 

alteração de política de grandes dimensões (tinha sido na reunião 

de abril de 2013 que o BoJ tinha tornado a sua política 

expansionista, comprometendo-se, nomeadamente, em aumentar 

de uma forma substancial o seu balanço e a base monetária, que 

passou a ser o grande instrumento da política monetária).  

Avaliação sobre a atividade económica: o BoJ continuou a 

considerar que a economia japonesa tem registado uma 

expansão moderada… 

Quanto à avaliação sobre a atividade económica e a evolução 

dos preços, na reunião de 21 de janeiro, o BoJ continuou a 

considerar que a economia japonesa tem registado uma tendência 

de expansão moderada, num contexto de um ciclo virtuoso entre 

o rendimento e a despesa, embora as exportações, a produção 

industrial e o sentimento tenham sido afetados por desastres 

naturais e pela desaceleração da economia mundial. Também as 

restantes economias, no seu conjunto, continuaram a crescer a um 

ritmo moderado, embora tenham sido observadas 

desacelerações. Neste contexto, observou-se algum 

enfraquecimento da produção industrial e das exportações 

japonesas, em parte também devido aos efeitos dos desastres 

naturais. Do lado da procura interna, o investimento tem 

evidenciado uma tendência de crescimento, assistindo-se também 

a um nível favorável dos lucros das empresas. O consumo privado 

tem aumentado moderadamente, embora com algumas 

flutuações, nomeadamente em função do aumento do imposto 

sobre o consumo em 1 de outubro, no contexto de uma melhoria 

constante ao nível do emprego e do rendimento. O investimento 

residencial tem estado relativamente inalterado. O investimento 

público tem vindo a subir moderadamente. As condições do 

mercado de trabalho continuaram a melhorar e as condições 

financeiras continuam favoráveis. 

Em termos prospetivos, a economia japonesa deverá continuar 

numa tendência de expansão durante o período de projeção – isto 

é, até ao ano fiscal de 2021 –, apesar de ser afetada pela 

desaceleração, que atualmente se verifica, nas outras economias. 

O BoJ espera que, apesar das exportações possivelmente virem 

a ser afetadas durante algum tempo por esse abrandamento, 

deverão ver o seu crescimento aumentar, evoluindo com uma 

tendência moderada de crescimento, acompanhando também o 

crescimento moderado da economia mundial. É provável que a 

procura interna siga uma tendência de subida, suportada pelas 

condições financeiras altamente acomodatícias e pelos gastos 

públicos, apesar de ser afetada por fatores, como o aumento da 

taxa de imposto sobre o consumo, que ocorreu em 1 de outubro. 

… e a inflação tem sido positiva, mas sofreu 

desenvolvimentos relativamente fracos em comparação com 

a expansão económica e o aperto do mercado laboral 

Em termos de inflação, o BoJ referiu que a taxa de variação 

homóloga do IPC, excluindo bens alimentares, tem estado na 

ordem de 0.5% e as expetativas de inflação ficaram relativamente 

inalteradas. A inflação provavelmente aumentará gradualmente 

em direção à meta de 2%, principalmente devido ao hiato do 

produto e às expectativas de inflação positivas a médio e longo 

prazo, que apresentam uma tendência ascendente ao longo do 

período de projeção, apesar dos efeitos das anteriores descidas 

nos preços do petróleo ao longo do período. Os riscos para a 

evolução dos preços estão enviesados para o lado negativo, 

principalmente devido aos riscos negativos para a atividade 

económica e às incertezas sobre a evolução das expectativas de 

inflação de médio e longo prazo. O momento para atingir a meta 

de estabilidade de preços de 2% foi mantido, mas ainda não é 

suficientemente firme e, portanto, a evolução dos preços continua 

a exigir atenção cuidadosa. 

Principais riscos externos para as perspetivas mantiveram-

se, sendo maioritariamente descendentes 

No que diz respeito ao balanço de riscos, os riscos para a atividade 

económica são maioritariamente descendentes, particularmente 

no que diz respeito à evolução da economia internacional. Os 

riscos para os preços são também descendentes, principalmente 

devido aos riscos negativos para a atividade económica e 
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incertezas sobre a evolução das expectativas de inflação de médio 

e longo prazo. 

Em termos de atividade, os principais riscos para as perspetivas 

incluem quatro fatores principais:  

i) o primeiro decorre do desenvolvimento das economias 

estrangeiras. Especificamente, são considerados como 

riscos as políticas macroeconómicas norte-americanas e o 

seu impacto sobre os mercados; as consequências dos 

movimentos protecionistas e os seus efeitos; os 

desenvolvimentos em economias emergentes e 

exportadoras de commodities, como a China, incluindo os 

efeitos dos dois fatores supracitados; desenvolvimentos nos 

ajustes globais da produção de bens relacionados com TI; 

as negociações sobre a saída do Reino Unido da UE (Brexit) 

e os seus efeitos; e os riscos geopolíticos. Os riscos 

negativos relacionados com a economia internacional 

reduziram-se face às previsões de outubro, mas, 

provavelmente, permanecerão significativos. Nesse sentido, 

é necessário prestar muita atenção ao impacto de tais riscos 

negativos no sentimento das empresas e das famílias no 

Japão; 

ii) o segundo risco está associado ao aumento do imposto 

sobre o consumo que ocorreu em 1 outubro de 2019. O 

aumento da procura antes do aumento de impostos foi 

menor do que em 2014, em parte também devido a várias 

medidas adotadas pelo Governo, nomeadamente o pacote 

económico de larga escala, anunciado em 5 de dezembro, 

que prevê gastos adicionais de despesa de 13.2 biliões 

(trillion) de ienes. Embora o impacto seja inferior ao 

observado em 2014, os efeitos dos aumentos de impostos 

continuam a merecer atenção, dado que dependem do 

sentimento do consumidor, do emprego e da evolução dos 

rendimentos e dos preços; 

iii) em terceiro lugar, as expectativas de crescimento a médio 

e longo prazo das empresas e das famílias podem aumentar 

ou diminuir, dependendo dos esforços para abordar a médio 

e longo prazo questões como o envelhecimento da 

população; desenvolvimentos nas reformas regulamentares 

e institucionais, particularmente no mercado de trabalho; 

inovação no setor empresarial; o emprego e as questões 

relacionadas com as remunerações; 

iv) em quarto lugar, no caso de a confiança na sustentabilidade 

das finanças públicas a médio e longo prazo entrarem em 

declínio, a economia pode desviar-se do cenário de 

referência, o que se refletirá em preocupações acrescidas 

sobre o futuro, nomeadamente, sobre os aumentos nas 

taxas de juros de longo prazo.  

Por outro lado, existe também a possibilidade de a economia se 

desviar para cima do cenário de referência se a confiança no 

caminho para a consolidação orçamental se fortalecer e se as 

preocupações com o futuro aliviarem. 

Quanto à condução da política monetária, o BoJ referiu que irá 

manter o programa de flexibilização monetária quantitativa e 

qualitativa (QQE) com o controle da yield curve (curva de 

rendimentos) e o objetivo de atingir a meta de estabilidade de 

preços em torno de 2%, até quando for necessário para a atingir e 

aí a manter de forma sustentável. O BoJ referiu também que irá 

continuar a expandir a base monetária até que a taxa de 

crescimento homóloga do IPC (excluindo bens alimentares não 

transformados) exceda os 2% e permaneça acima dessa meta de 

forma sustentável. O BoJ reiterou, ainda, estar disponível para, 

em caso de necessidade, ajustar a política monetária através 

de medidas expansionistas adicionais, com vista a atingir a já 

referida meta de estabilidade de preços.  

O nosso cenário central é de que a taxa de juro de política 

monetária será mantida em -0.10% em 2020 e 2021 e que não 

haverá um reforço do ritmo de compra de dívida pública 

O nosso cenário central é de que a taxa de juro de política 

monetária será mantida em -0.10% em 2020 e 2021 e que não 

haverá um reforço do ritmo de compra de dívida pública. A 

depreciação do iene entre meados de 2012 e meados de 2015 

contribuiu para a eficácia da atual política, pelo efeito positivo que 

teve sobre a atividade económica e sobre os preços, mas uma 

excessiva depreciação também não era do agrado da autoridade 

monetária, pelo efeito que teria na delapidação do poder de 

compra dos consumidores. Uma excessiva depreciação do iene 

(algo que não se tem verificado, uma vez que o iene valorizou face 

ao dólar, em 2019, pelo 4.º ano consecutivo) poderia levar o BoJ 

a subir o target para as yields a 10 anos de zero para valores 

ligeiramente positivos. 

 

   

Previsões quantitativas do BoJ (atualização em 21 de janeiro às 

anteriores previsões, realizadas em 31 de outubro) 

Na reunião de 21 de janeiro foram divulgadas previsões 

económicas, que são atualizadas trimestralmente e que tinham 

atualizadas, pela última vez, na reunião de 31 de outubro. Assim, em 

21 de janeiro, comparativamente às apresentadas em 31 de outubro, 

as previsões foram ligeiramente revistas em alta ao nível do 

crescimento do PIB para o ano fiscal de 2019 (FY2019, iniciado em 

abril de 2019), de 2020 e de 2021, sendo que, ao nível da inflação, 
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também foram ligeiramente revistas, mas em baixa para os anos 

fiscais de 2019, 2020 e 2021. Com efeito, em termos de projeções 

para o crescimento económico, o BoJ veio apontar, em 21 de 

janeiro, para um crescimento do PIB de 0.8% no FY2019 (+0.6% em 

31 de outubro), de 0.9% no FY2020 (+0.7% em 31 de outubro) e de 

1.1% para o FY2021 (+1.0% em 31 de outubro). Ao nível da inflação 

(+0.7% no FY2018), o BoJ prevê uma subida para 0.4% (excluindo o 

efeito de aumento do IVA) para o FY2019 (+0.5% em 31 de outubro) 

e para 0.9% para o FY2020 (+1.0% em 31 de outubro), apontando 

para uma inflação de 1.4% para FY2021 (+1.5% em 31 de outubro). 
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Brasil: Economia saiu da recessão no início de 2017, tendo mantido o ritmo em 2018, devendo 

ter desacelerado em 2019, crescendo a um ritmo ainda mais fraco, mas deverá acelerar em 2020 
 

Tabela – Principais Indicadores Macroeconómicos  

 

ATIVIDADE: PIB acelerou no 3.º trimestre, devendo ter mantido o ritmo no 4.º trimestre  

PIB subiu 0.6% no 3.º trimestre, ficando acima das nossas 

expectativas (Montepio: +0.5%) e das do mercado (consenso: 

+0.4%), tendo além do mais a subida do 2.º trimestre sido 

revista em alta, de 0.4% para 0.5%, contabilizando agora a 9.ª 

subida em 11 trimestres, após oito quedas  

O PIB subiu 0.6% no 3.º trimestre, ficando acima das nossas 

expectativas (Montepio: +0.5%) e das do mercado (consenso: 

+0.4%), tendo, além do mais, a subida do 2.º trimestre sido revista 

em alta, de 0.4% para 0.5%, contabilizando agora a 9.ª subida em 

11 trimestres, após oito quedas (a descida de 2.2% no 2.º trimestre 

de 2015 foi a maior desde o 4.º trimestre de 2008), que tinham 

culminado, no 4.º trimestre de 2016, no nível mais baixo desde o 

3.º trimestre de 2010, tendo agora atingido níveis máximos desde 

o 1.º trimestre de 2015. Em termos homólogos, a economia 

registou uma subida de 1.0%, observando a 11.ª subida 

consecutiva (+1.1% no trimestre anterior), após 11 quedas. A forte 

queda de 5.5% observada no 4.º trimestre de 2015 representou a 

maior desta série histórica, iniciada em 1996. 

Setores: agricultura regressou ao crescimento e a indústria e 

os serviços aceleraram  

O setor primário, com um peso de cerca de 5% no total da 

economia, registou uma subida de 1.3%, regressando aos 

crescimentos depois de uma queda de 0.5%. Face a igual período 

de 2018, o setor cresceu 2.1%, em aceleração (+1.4% no 2.º 

trimestre), registando a 9.ª subida em 11 trimestres (além da 

queda do 1.º trimestre de 2019, a outra exceção foi a queda de -

3.0% no 1.º trimestre de 2018, tendo sido prejudicado pelos efeitos 

de base do forte registo do início de 2017), exibindo 14 subidas 

nos últimos 21 trimestres.  

O setor industrial registou uma subida de 0.8%, em ligeira 

aceleração (+0.7% no 2.º trimestre) e representando a maior 

subida desde o 4.º trimestre de 2017, contabilizando 11 

contrações em 19 trimestres, afastando-se do nível mais baixo 

desde o 3.º trimestre de 2009 observado no 4.º trimestre de 2016. 

Em termos homólogos, o setor cresceu 1.0% (+0.3% no 2.º 

trimestre). A queda observada no 4.º trimestre de 2015 foi a maior 

desde o 1.º trimestre de 2009. De entre os subsetores que formam 

a indústria, a indústria transformadora desceu 0.5% face ao 

período homólogo, ao passo que a construção subiu 1.6%, as 

utilities 4.4% e a indústria extrativa 4.0%.  

Já o setor dos serviços, o mais importante, cresceu 0.4%, 

representando o 11.º acréscimo consecutivo e em aceleração 

(+0.2% no 2.º trimestre), após oito decréscimos em cadeia, 

apresentando uma subida, em termos homólogos, de 1.0% (+1.1% 

no trimestre anterior), similar ao da indústria (+1.0%) no trimestre, 

tendo-se registado subidas homólogas em cinco dos sete 

subsetores. O importante subsetor do comércio subiu 2.4%, 

registando a 10.ª subida consecutiva, depois de 12 quedas (+2.0% 

no 2.º trimestre), observando-se também crescimentos nas 

atividades imobiliárias e aluguer (+0.9%), nos outros serviços 

(+1.9%), nos serviços de comunicação (+4.2%) e nos serviços 

financeiros (+1.3%). Já os transportes, armazenagem & 

correios observaram uma queda (-1.0%), o mesmo tendo 

sucedido com a administração, saúde & educação pública (-

0.6%). 

Na ótica da despesa, o crescimento em cadeia da atividade no 

3.º trimestre foi suportado pela procura interna, onde a queda 

do consumo público (-0.4%) foi mais do que compensada pelo 

crescimento do consumo privado (+0.8%) e, sobretudo, da 

FBCF (+2.0%), mas prejudicado pelas exportações líquidas  

Analisando o PIB pela ótica da despesa, o crescimento, em 

cadeia, da atividade no 3.º trimestre foi suportado pela procura 

interna, onde a queda do consumo público (-0.4%) foi mais do que 

compensada pelo crescimento do consumo privado (+0.8%) e, 

sobretudo, da FBCF (+2.0%), mas prejudicado pelas exportações 

líquidas, dado que as exportações caíram 2.8% e as importações 

cresceram 2.9%. 

Como referido, o consumo privado registou uma subida, em 

cadeia, de 0.8%, a 10.ª subida consecutiva (+0.2% no 2.º 

trimestre), após oito quedas, tendo o respetivo comportamento 

homólogo acelerado, de 1.8% para 1.9%, bem melhor que a queda 

de 5.9%, observada no 4.º trimestre de 2015 (a maior descida do 

histórico). O consumo aliviou, pelo 10.º trimestre consecutivo, de 

níveis mínimos desde o 1.º trimestre de 2011, atingindo o nível 

mais elevado desde o 1.º trimestre de 2015. 

4ºT18 1ºT19 2ºT19 3ºT19 4ºT19 4ºT18 1ºT19 2ºT19 3ºT19 4ºT19 2018 2019 2020 2021

PIB % 0.1 0.0 0.5 0.6 0.6 1.2 0.6 1.1 1.2 1.7 1.3 1.1 2.2 2.5

 Consumo Privado % 0.3 0.6 0.2 0.8 - 1.4 1.5 1.8 1.9 - 1.6 - - -

 Gastos Públicos % -1.2 0.6 -0.3 -0.4 - -0.9 0.0 -0.7 -1.4 - -0.5 - - -

 FBCF % -1.6 -0.8 3.0 2.0 - 2.8 1.1 5.4 2.9 - 2.8 - - -

 Exportações % 1.9 -4.7 -2.0 -2.8 - 12.0 -1.6 1.3 -5.5 - -3.1 - - -

 Importações % -6.2 1.4 0.7 2.9 - 5.0 -2.3 4.9 2.2 - 1.9 - - -

Agricultura % -0.4 1.8 -0.5 1.3 - 5.1 0.9 1.4 2.1 - 1.5 - - -

Indústria % -0.2 -0.4 0.7 0.8 - -0.5 -1.0 0.3 1.0 - 0.2 - - -

Serviços % 0.1 0.3 0.2 0.4 - 1.2 1.2 1.1 1.0 - 1.0 - - -

Inflação % - - - - - 4.1 4.1 4.3 3.2 3.4 3.7 3.7 3.7 3.8

Taxa de Juro % 6.50 6.50 6.50 5.50 4.50 - - - - - 6.50 4.50 4.50 5.75

Tx. Desemprego % 11.6 12.4 12.3 11.8 11.3 - - - - - 12.3 11.9 11.1 10.9

Nota: A taxa de juro e a taxa de desemprego correspondem aos níveis no f inal do período e em média durante o período, respetivamente.

Un.
Variação Trimestral Variação Homóloga Variação Anual
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O consumo público caiu 0.4%, contabilizando 10 quedas em 13 

trimestres (-0.3% no 2.º trimestre), afastando-se dos níveis 

máximos históricos registados no 4.º trimestre de 2013. O seu 

crescimento homólogo passou a ser negativo nos dois últimos 

trimestres, agravando o ritmo de queda, de -0.7% para -1.4%.  

A FBCF, tipicamente pró-cíclica e que registou o comportamento 

mais negativo ao longo da recessão brasileira, subiu agora 2.0% 

(+3.0% no 2.º trimestre), subindo pela 7.ª vez em 10 trimestres, 

depois de ter caído por 13 vezes em 14 trimestres. Em termos 

homólogos, assistiu-se a uma subida de 2.9%, em desaceleração 

(+5.4% no 2.º trimestre) e aliviando da maior subida desde o 3.º 

trimestre de 2018, mas sendo a 8.ª consecutiva, após 14 trimestres 

em contração. O anterior comportamento negativo do investimento 

poderá ter ficado a dever-se ao aumento do risco percecionado 

pelos investidores internacionais (incluindo ao nível da corrupção), 

às expectativas quanto ao crescimento da procura futura, ao maior 

controlo estatal dos preços, às intervenções no mercado cambial 

e a uma alteração na regulamentação em alguns setores de 

atividade, nomeadamente no da energia.  

A procura externa líquida teve uma contribuição negativa para o 

crescimento do PIB, pelo 3.º trimestre consecutivo, depois de um 

contributo positivo e cinco contributos trimestrais negativos 

consecutivos, refletindo uma descida das exportações e uma 

subida das importações. Com efeito, as exportações caíram 2.8% 

(-2.0% no 2.º trimestre), aliviando, pelo 3.º trimestre consecutivo, 

de níveis máximos históricos, tendo observado uma descida de 

5.5% em termos homólogos (+1.3% no trimestre anterior). Já as 

importações cresceram 2.9% em cadeia, representando a 3.ª 

subida consecutiva (+0.7% no trimestre anterior), embora 

contabilizando oito contrações em 17 trimestres, observando uma 

subida homóloga de 2.2% (+4.9% no 2.º trimestre).  

Economia regressou ao crescimento em 2017 (+1.3%), depois 

de ter caído quase 7% em dois anos, tendo em 2018 crescido 

ao mesmo ritmo de 2017. Aquando da publicação dos dados 

do PIB do 3.º trimestre, revimos em alta previsão de 

crescimento anual de 2019 de 1.0% para 1.1%  

O crescimento económico nos sete últimos anos foi anémico: em 

2012, ficou-se por uns meros 1.9%, em 2013, acelerou para 3.0%, 

mas, em 2014, cresceu apenas 0.5%, tendo, em 2015 caído 3.6% 

e em 2016 descido 3.3%, sendo estes os piores cinco anos desde 

a criação da série longa do PIB do Brasil por parte do Banco 

Mundial, ou seja, pior do que os anos que incluíram a recessão de 

2008/09. A descida de 2016 foi a 2.ª consecutiva, mesmo num 

contexto em que o país passou por um grande ciclo de construção 

e reabilitação de infraestruturas, iniciado com vista à organização 

do campeonato do mundo de futebol de junho e julho de 2014 e 

das Olimpíadas de 2016. Todavia, a atividade encontra-se 

seriamente penalizada pelos objetivos de consolidação das contas 

públicas, pela política monetária ainda restritiva e pelo facto de o 

risco político e reputacional do país ter aumentado, 

significativamente, até 2018, num contexto de vários escândalos 

de corrupção, que levaram à suspensão, por 180 dias, da 

Presidente Dilma Rousseff e, no dia 31/08/2016, ao seu 

impeachment. Em 2017 registou-se uma subida de 1.3%, o 

mesmo valor que se observou em 2018. Trata-se de valores ainda 

historicamente fracos, devendo desacelerar em 2019, mas menos 

do que o anteriormente perspetivado, com estes dados acima do 

esperado para o 3.º trimestre, bem como a revisão em alta do 

crescimento do 2.º trimestre, a levarem-nos a rever em alta a 

previsão de crescimento para 2019, de 1.0% para 1.1%.  

No início de 2013, a então Presidente do Brasil referiu que o país 

tem de acelerar o crescimento e que o investimento teria de 

representar 25% do PIB, algo que constitui um passo importante 

pelos seus efeitos no curto prazo, mas sobretudo pelos seus 

efeitos no longo prazo, no sentido de aumentar o rácio de 

capital/trabalhador e, como corolário, a oferta potencial da 

economia. Assim, no longo prazo e assegurando também a 

estabilidade de preços, o verdadeiro desafio consiste em reduzir, 

paulatinamente, os juros, de modo a diminuir as elevadas taxas de 

juro reais. Efetivamente, a taxa de juro real no Brasil é, neste 

momento, das mais elevadas do mundo, algo que tem sido do 

desagrado das associações empresariais do país, que apelam a 

que o país caminhe no sentido de alinhar as suas taxas com o que 

é praticado no resto do Mundo. Para tal, reconhecem que também 

é necessária uma redução da taxa de inflação, o que não deve ser 

apenas uma tarefa da política monetária, mas também da política 

orçamental, apelando a cortes na despesa pública, embora 

frisando que essas reduções se devem registar apenas nas 

despesas correntes e não nas despesas de investimento, que, 

diga-se, continuam a ser fundamentais para uma economia em 

desenvolvimento que ainda carece de investimentos em 

infraestruturas. 

PIB terá mantido o ritmo no 4.º trimestre 

Relativamente ao 4.º trimestre, a avaliar pelos dados conhecidos, 

as nossas estimativas apontam para uma variação em cadeia do 

PIB entre 0.5% e 0.7%, ao mesmo ritmo do 3.º trimestre. Do ponto 

de vista setorial, estimam-se novos crescimentos da indústria, 

dos serviços e da agricultura. Do lado da procura, prevê-se uma 

aceleração do consumo privado e um contributo positivo das 

exportações líquidas, mas a FBCF deverá ter abrandado. 

Não obstante a recuperação do PIB a partir do 1.º trimestre de 

2017, continuam a ser visíveis constrangimentos estruturais, bem 

como uma grande pressão por parte dos investidores 

internacionais face aos objetivos económicos e orçamentais que 

não foram atingidos pelo 1.º executivo de Dilma Rousseff, que, em 

meados de 2014, colocou em prática um conjunto de medidas de 

estímulo à economia (cortes nos impostos, injeção de liquidez e 

aumento dos gastos sociais), mas cujos resultados não chegaram 

a ser visíveis ao nível do PIB. Relembre-se que, perante a queda 

do real, o (então em início) 2.º Governo de Dilma Rousseff foi 

forçado a apresentar um orçamento para 2015 bastante restritivo, 

o que, aliado às subidas das taxas de juro, levou o país a entrar 

em recessão no 1.º trimestre desse ano. 

PIB caiu no mandato Dilma/Temer, depois de, no 1.º mandato 

Dilma, ter apresentado uma fraca performance  

Como referido, depois das quedas de 3.5% em 2015 e de 3.3% 

em 2016, observou-se uma subida de apenas 1.1% em 2017, num 

contexto de baixos níveis de confiança dos consumidores e dos 

empresários (a confiança, em 2017, começou a recuperar, mas, 

em termos médios, ainda apresentou níveis fracos), de 

consolidação orçamental e de uma política monetária ainda 

restritiva. As repercussões negativas do escândalo Petrobras não 

se sentiram apenas nos investimentos em petróleo e gás, mas 

também nas infraestruturas, dado o envolvimento das principais 

empresas de construção, enquanto os sinais de corrupção em 

diversos órgãos da administração pública fizeram disparar o risco 

reputacional e a outros níveis do país. Estimamos, como referido, 

um novo crescimento de 0.6% no 4.º trimestre, mas um 

abrandamento no conjunto do ano de 2019 de 1.3% para 1.2%.  

Uma melhoria na gestão macroeconómica e a desinflação poderão 

ajudar a aumentar a confiança – e, consequentemente, o 

investimento –, com o PIB a regressar aos crescimentos em 2017 

(+1.3%) e a crescer o mesmo em 2018, devendo observar um 
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crescimento médio anual de 1.6% no período 2019/20. O 

crescimento médio do PIB para aquele que seria o 2.º mandato da 

Presidente Dilma (2015/18, na prática foi maioritariamente de 

Temer) foi negativo (-1.0%), muito mais fraco do que a média 

registada durante o seu 1.º mandato (+2.4%) e bem abaixo dos 

crescimentos alcançados durante o boom 2004/10 (+4.5%). Isso 

reflete a dinâmica mais fraca do mercado laboral, o 

enfraquecimento da procura chinesa (diminuição dos preços das 

exportações de commodities do Brasil), o crescimento mais lento 

do crédito, as frágeis infraestruturas e um fracasso no avanço de 

reformas estruturais que permitiriam o reforço do crescimento. A 

expansão económica terá de ser mais influenciada por ganhos de 

produtividade, o que se tem verificado com progressos limitados 

devido a taxas de investimento relativamente baixas. 

 

   

   

Note-se que, para alcançar um crescimento médio de 1.6% no 

período 2019/20, tendo por base a expectativa de que o atual 

Governo (o novo Presidente tomou posse no 1.º dia do ano de 

2019) enverede por uma política ortodoxa e dê alguns passos para 

introduzir reformas pró-crescimento. No entanto, estas taxas de 

crescimento estão ainda bem abaixo da taxa média anual de 4.5% 

registada durante o período 2004/10, pelo que o crescimento do 

PIB terá de ser mais influenciado pelas reformas estruturais e 

ganhos de produtividade. A produtividade do trabalho e a 

produtividade multifatorial não têm tido, historicamente, grandes 

contributos para o crescimento económico. As lacunas de 

competitividade (incluindo uma elevada carga tributária, 

infraestruturas precárias e elevados custos do trabalho) vão 

continuar a dificultar os ganhos de produtividade até que as 

reformas se materializem, mas que, por ora, apenas se vislumbra 

que possam ter efeitos mais no final do período de previsão 

(2020/21). 

Em suma, a economia tem estado a emergir de uma recessão 

severa e prolongada. Ainda assim, a recuperação aparenta ser 

fraca e lenta. A confiança dos consumidores e das empresas, pese 

embora alguma volatilidade associada aos escândalos de 

corrupção e à greve de maio de 2018, tem vindo a aumentar 

(embora, no caso dos consumidores, tenha, entretanto, em maio 

descido pelo 4.º mês consecutivo, acabando por recuperar 

ligeiramente de junho a setembro, com exceção da queda de julho) 

e as exportações agrícolas começaram o ano de 2017 com uma 

base sólida, permitindo registar um robusto crescimento na 

totalidade do ano e prosseguir em recuperação ao longo de 2018. 

O desemprego está a diminuir, mas o ritmo de criação de 

empregos tem sido inferior ao anterior ritmo de perdas. A inflação 

diminuiu significativamente, em parte devido à menor procura, e 

fechou 2017, 2018 e 2019 abaixo da meta de inflação de 4.5%. A 

desigualdade permanece elevada. A inflação mais baixa 

[posteriormente, entre setembro e outubro de 2018, bem como em 

março de 2019, abril de 2019 e dezembro de 2019, esteve 

pontualmente acima do objetivo do BCB, que até ao final de 2018 

era de +4.5% e que a partir desse ano passou a ser de +4.25%] 

permitiu uma flexibilização monetária mais rápida do que a 

antecipada anteriormente (e que conduziu a taxa Selic para os 

atuais mínimos históricos), o que deve apoiar uma recuperação 

mais forte do investimento. A política orçamental deve ser, de um 

modo geral, neutra, fazendo o equilíbrio entre garantir a 

sustentabilidade das finanças públicas a médio prazo e a 

necessidade de apoiar uma recuperação ainda frágil.  

A implementação da recentemente aprovada reforma das pensões 

é crucial para garantir a sustentabilidade das finanças públicas e 

o cumprimento das regras das despesas aprovadas em 2018. Um 

sistema de pensões sustentável é parte de um pacote suscetível 

de tornar o crescimento mais inclusivo, juntamente com uma 

reorientação das despesas sociais para instrumentos mais 

efetivos, como transferências monetárias condicionais. A rigidez 

do mercado de trabalho foi reduzida através de uma reforma do 

mercado laboral aprovada no Congresso durante a Administração 

anterior. À luz das revelações de corrupção no anterior Governo, 

são necessárias medidas mais efetivas para a combater e 

melhorar a governance. A economia continua bastante fechada, o 

que dificulta a concorrência e limita o acesso a bens intermédios 

importados. A recente flexibilização das regras de conteúdo local 

é bem-vinda, mas as barreiras comerciais continuam elevadas. As 

reformas das políticas internas para aumentar a competitividade, 

incluindo uma grande reforma tributária, encargos administrativos 

mais baixos e investimentos mais sólidos em infraestruturas, 

impulsionarão o crescimento e facilitarão o caminho para uma 

economia mais aberta. O fortalecimento da formação profissional 

ajudaria os trabalhadores deslocados a encontrar novos 

empregos. 
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MERCADO LABORAL: sinais de recuperação da intensa recessão vivida  

Taxa de desemprego ajustada de sazonalidade caiu em 

novembro, ficando 0.1 p.p. acima do registo de julho, um 

mínimo desde julho de 2016… 

A taxa de desemprego nacional caiu em novembro, de 11.6% 

para 11.2%, ficando abaixo das expectativas do mercado 

(consenso: 11.4%), registando a 2.ª queda consecutiva, depois de 

duas estabilizações, e caindo para mínimos desde maio de 2016. 

Em março de 2017, com 13.7%, tinha atingido máximos desde o 

início da série (2012). Considerando a série longa, retropolada 

com a anterior série referente apenas às seis principais áreas 

metropolitanas, o registo de março de 2017 é o nível mais elevado 

desde abril de 2004. Analisando os nossos dados ajustados de 

sazonalidade, aplicados na série longa, a taxa de desemprego 

caiu de 12.0% para 11.8%, depois de ter estabilizado no mês 

anterior, ficando no valor mais baixo desde julho (11.7%), um 

mínimo desde julho de 2016, continuando abaixo do valor mais 

elevado desde o início da série (outubro de 2001), observado em 

março de 2017, e com a respetiva média móvel de três meses a 

descer, após duas subidas consecutivas e seis meses de quedas, 

passando de 12.0% para 11.9%, aproximando-se dos 11.8% de 

agosto, um mínimo desde setembro de 2016, sendo que, em abril 

de 2017, tinha atingido o valor mais elevado da série histórica. 

… ao passo que o emprego formal subiu em novembro e está 

a aumentar no 4.º trimestre, também numa base ajustada de 

sazonalidade  

Segundo os dados do Ministério do Trabalho e Emprego relativos 

à variação do emprego formal (sendo, contudo, de ressalvar que 

os indicadores revelam diferentes abrangências, tanto 

geográficas, como de espectro, pois os dados do Ministério do 

Trabalho não abrangem o emprego informal), registou-se um 

ganho de 99 232 postos de trabalho em novembro, mais do que 

os 58 664 empregos criados no mês homólogo de 2018. Segundo 

os nossos dados ajustados de sazonalidade, assistiu-se a uma 

nova subida de empregos em novembro, depois de já ter 

aumentado no 3.º trimestre, algo que sucedeu no 1.º trimestre e 

em todos os trimestres de 2018.  

Recessão da economia visível na redução do emprego e no 

aumento da taxa de desemprego 

Apesar das preocupações com a subida da taxa de desemprego, 

a partir de 2014 o Governo e o Banco Central do Brasil (BCB) 

foram obrigados a implementar políticas contra cíclicas para 

proteger o valor do real nos mercados internacionais e recuperar 

a credibilidade do país. Em 2013 verificou-se uma menor criação 

de postos de trabalho comparativamente a 2012, voltando a 

abrandar em 2014 e mesmo a perder empregos em 2015, pela 1.ª 

vez desde que se iniciou a série anual (em 2014). 

No total de 2015 foram perdidos 1.626 milhões de empregos, em 

2016 1.371 milhões de empregos e em 2017 123 milhares, sendo 

estes os únicos anos da séria iniciada em 2003 em que se 

perderam empregos. O ano de 2014 já tinha sido o pior da série 

em termos de criação de empregos, representando apenas 12.4% 

da média de 2004/14 e 7.1% do máximo histórico de 2010 (+2.137 

milhões de empregos), ano em que a economia tinha crescido 

7.5%, sendo que o PIB cresceu a um ritmo médio anual de apenas 

2.4% no período 2011/14, mas em 2015 caiu 3.5% e em 2016 

desceu 3.3%, tendo regressado ao crescimento em 2017 (+1.3%) 

e crescido o mesmo em 2018 (+1.3%), ano em que foram criados 

421 mil empregos. 

 

PREÇOS: taxa de inflação subiu em dezembro, de 3.27% para 4.31%, aliviando, pelo 2.º mês consecutivo, de mínimos desde setembro 

de 2017, atingindo um máximo desde maio, ficando acima do centro (4.25%) do intervalo considerado pelo BCB como sendo consistente 

com a estabilidade de preços para 2019 [+2.75%; +5.75%], após seis meses abaixo e três meses acima  

A taxa de inflação, calculada com base na variação homóloga do 

IPCA, acelerou, em dezembro, de 3.27% para 4.31%, ficando 

acima das expectativas do mercado (consenso: +4.24%), 

registando cinco desacelerações em oito meses e aliviando, pelo 

2.º mês consecutivo, do menor ritmo desde setembro de 2017, 

atingindo um máximo desde maio e aproximando-se do registo de 

abril, um máximo desde janeiro de 2017 (+5.35%). Em agosto de 

2017 (+2.46%) verificou-se o menor ritmo de crescimento desde 

fevereiro de 1999 (+2.24%) e, em janeiro de 2016 (+10.71%), o 

maior desde novembro de 2003 (+11.02%). A inflação ficou acima 

do centro (4.25%) do intervalo considerado pelo Banco Central do 

Brasil (BCB) como sendo consistente com a estabilidade de 

preços para 2019 [+2.75%; +5.75%], após seis meses abaixo e 

três meses acima, encontrando-se abaixo do limite superior do 

mesmo, pelo 36.º mês consecutivo, após 24 meses acima. Até 

2016, o Conselho Monetário Nacional (CMN) estabelecia como 

meta de inflação 4.5%, com uma margem de tolerância de 2 p.p., 

podendo, assim, chegar a 6.5%. Para 2017, o CMN reduziu a 
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margem de tolerância para 1.5 p.p., com a inflação a não poder, 

portanto, superar os 6% nesse ano, meta que se manteve para 

2018. Em junho de 2017, pela 1.ª vez em 14 anos, o CMN reviu, 

em baixa, a meta de inflação para os próximos anos, anunciando 

uma meta de 4.25% para 2019 e de 4.00% para 2020, ambas com 

1.5 p.p. de tolerância. Em 26/05/2018, o CMN fixou uma meta de 

inflação de 3.75% para 2021, mantendo o intervalo de tolerância 

de 1.5 p.p.. 

A aceleração da inflação desde julho de 2012 até janeiro de 2016 

fez com que, no quinquénio 2012/2016, o banco central tenha 

falhado o centro do intervalo target para a inflação. A inflação 

anual acumulada desde o início do ano em 2019, numa base 

ajustada de sazonalidade, foi de 4.3% (+3.4% até novembro; 

+3.9% até dezembro de 2018). Numa base não ajustada, a 

inflação média anual de 2019 manteve-se em 3.7% (+3.7% em 

2018, +3.4% em 2017; +8.7% em 2016; +9.0% em 2015 e +6.3% 

em 2014). O crescimento anualizado dos últimos três meses 

terminados em dezembro subiu de 2.7% para 7.8%, um valor que 

não é confortável para o BCB, já que ficou acima, quer do centro, 

quer até do limite superior do intervalo considerado pela 

autoridade monetária como sendo consistente com a estabilidade 

de preços, [+2.75%; +5.75%]. 

Não obstante a economia estar a crescer abaixo do potencial, as 

elevadas pressões inflacionistas levaram, em 2013, 2014 e 2015, 

o Comité de Política Monetária (Copom) do BCB a decidir subir 

a taxa Selic, movimento que, a partir do final de 2016 e até março 

de 2018, mais do que foi revertido. Na reunião de 11 de 

dezembro, o BCE decidiu cortar a taxa Selic de 5.00% para 

4.50%, um novo mínimo desde o início da série histórica em 1996, 

uma redução em linha com as nossas expectativas e as do 

mercado (consenso: 4.50%), depois de a ter cortado também em 

50 p.b. nas reuniões de 30 de outubro, de 31 de julho e de 18 de 

setembro e de a ter mantido durante mais de 16 meses e de ter 

descido em 25 p.b. nas reuniões de 21/03/2018 e de 07/02/2018, 

e após, em 2017, ter cortado as taxas em 675 p.b. e, em 2016, em 

50 p.b.. As taxas estiveram nos 14.25% entre 29/07/2015 e 

19/10/2016. Em termos prospetivos, refira-se que o 

desapontante crescimento da atividade económica no 1.º 

semestre, o caráter restritivo da reforma da segurança social, que 

poderá ainda ser aprovada até ao final do ano, os baixos níveis do 

preço do petróleo e a apreciação do real entre agosto de 2018 e o 

início de 2019, levaram a autoridade monetária a aumentar o 

caráter expansionista da política monetária ao longo de 2019, 

levando as taxas de juro a ser reduzidas até aos atuais 4.50%. A 

taxa Selic deverá, assim, encerrar o ano de 2019 nos atuais 

4.50%, com o BCB a dever voltar a descer taxas no início de 2020, 

provavelmente apenas em 25 p.b., para 4.25%, mas devendo 

inverter o ciclo da política monetária ainda no decurso do ano, para 

fechar 2020 em 4.50%. 

   

Relatório de Inflação prevê que a inflação não supere as 

metas em 2019 e 2020… 

No seu último Relatório de Inflação, publicado a 19/12/2019, o 

BCB atualizou as suas projeções (tinham sido anteriormente 

atualizadas em 26/09/2019). No que se refere às projeções 

condicionais de inflação, no cenário com trajetórias para as taxas 

de juro e câmbio extraídas da pesquisa Focus, as projeções do 

Copom situam-se em torno de 4.0% para 2019, 3.5% para 2020 e 

3.4% para 2021. Esse cenário pressupõe uma trajetória da taxa 

Selic que encerrava 2019 em 4.50% (como veio a suceder), que 

se reduz para 4.25% no início de 2020, encerrando o ano em 

4.50% e que sobe para 6.25% em 2021. Também pressupõe uma 

trajetória para a taxa de câmbio que termina 2019 em 4.15 

USD/BRL, 2020 em 4.10 USD/BRL e 2021 em 4.00 USD/BRL. No 

cenário com uma trajetória de taxa de juros da pesquisa Focus e 

uma taxa de câmbio constante em 4.20 USD/BRL, as projeções 

condicionais para a inflação situam-se em redor de 4.0% para 

2019, 3.7% para 2020 e 3.7% para 2021. 

… e reviu em alta o crescimento do PIB para 2019, de 0.9% 

para 1.2% 

A projeção central para o crescimento do PIB em 2019 foi revista 

para 1.2%, face aos 0.9% no Relatório de Inflação de setembro. 

Esse ajuste na projeção repercute os resultados divulgados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o 3.º 

trimestre do ano, a revisão da série histórica do PIB e o conjunto 

de informações setoriais disponíveis para o 4.º trimestre. O 

resultado acima do esperado para o PIB do 3.º trimestre favoreceu 

o carregamento estatístico (carry-over) para o ano de 2019, 

contribuindo para a subida da estimativa de crescimento anual. 

Para o crescimento do 4.º trimestre, destaca-se o impulso 

decorrente das libertações extraordinárias de recursos do Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do Programa de 

Integração Social (PIS)/ Programa de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público (Pasep). 

No âmbito da oferta, a previsão para a variação anual do VAB do 

setor da agropecuária passou de 1.8% para 2.0%, refletindo a 

revisão das contas trimestrais e o aumento da previsão de abates, 

em cenário de forte subida dos preços de carnes. A projeção para 

o desempenho da atividade industrial passou de 0.1% para 

0.7%, em decorrência dos aumentos nas projeções para a 

indústria extrativa (de -1.6% para -0.4%), para a indústria 

transformadora (de -0.2% para +0.2%) e, principalmente, para a 

construção civil (de +0.1% para +2.1%), setor que apresentou um 

crescimento significativo ao longo dos últimos dois trimestres, 

revertendo a tendência observada ao longo dos últimos anos. A 

estimativa de expansão da atividade do setor dos serviços em 
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2019 foi ligeiramente revista (de +1.0% para +1.1%), com 

destaque para as subidas nas projeções para comércio (de +1.2% 

para +2.0%) e serviços de informação (de +2.5% para +3.5%). Em 

sentido oposto, as estimativas para os outros serviços e a 

administração, saúde e educação públicas foram reduzidas para 

1.2% e -0.2%, respetivamente, face às projeções anteriores de 

1.6% e 0.1%. 

No âmbito dos componentes da procura agregada, a estimativa 

de crescimento para o consumo privado foi revista de 1.6% para 

2.0% e, para a formação bruta de capital fixo (FBCF), de 2.6% 

para 3.3%. Ambas as alterações refletem, principalmente, 

crescimentos no 3.º trimestre maiores do que antecipados e 

revisões nas contas trimestrais. Para as exportações e 

importações de bens e serviços eram estimadas variações, 

respetivamente, de -3.0% e 1.7%, em 2019, face às projeções 

anteriores de -0.5% e 1.9%. A alteração na projeção para as 

exportações reflete, em grande medida, a redução dos valores 

referentes ao 1.º semestre do ano, no contexto da revisão da série 

histórica do PIB. Nesse cenário, as contribuições da procura 

interna e do setor externo para a evolução do PIB em 2019 eram 

estimadas em 1.9 p.p. e -0.7 p.p., respetivamente. 

BCB prevê uma aceleração do crescimento em 2020 para 2.2% 

(revisto de +1.8%)  

A projeção para o crescimento do PIB em 2020 foi revista de 1.8% 

para 2.2%, refletindo um maior carry-over, após a revisão das 

projeções para 2019, além de previsão de um ritmo de 

crescimento ao longo de 2020 ligeiramente superior ao 

considerado no Relatório de Inflação de setembro. Ressalta-se 

que essa perspetiva está condicionada ao cenário de continuidade 

das reformas e ajustes necessários na economia brasileira. Pelo 

lado da oferta, as previsões de crescimento para agropecuária, 

indústria e serviços foram revistas, respetivamente, para 2.9%, 

2.9% e 1.7%, que compara com os 2.6%, 2.2% e 1.4% no Relatório 

de Inflação anterior. A subida na previsão da atividade no setor 

primário repercute os primeiros prognósticos para a colheita de 

2020 e as boas perspetivas para a pecuária. Na indústria e nos 

serviços, as subidas nas previsões foram bastante disseminadas 

entre atividades, repercutindo melhores perspetivas para os 

diversos setores da economia. 

Já do lado da procura, o BCB prevê uma expansão de 2.3% para 

o consumo privado e de 4.1% para a FBCF, face aos 2.2% e 

2.9%, respetivamente, na previsão anterior. Parte da subida na 

previsão para a FBCF está associada a perspetivas mais 

favoráveis para a construção civil. A projeção para o consumo 

público foi alterada de 0.5% para 0.3%, devido ao menor carry-

over, após a divulgação do resultado do 3.º trimestre de 2019 para 

esse componente. A previsão para o crescimento das 

exportações foi revista de 1.7% para 2.5%, enquanto a projeção 

para as importações passou de 1.6% para 3.8%. O aumento na 

previsão para as exportações está associado, entre outros fatores, 

a subidas nas estimativas de crescimento da produção 

agropecuária e extrativa mineral, setores voltados para o mercado 

externo. O aumento na projeção para as importações reflete as 

perspetivas favoráveis para a indústria transformadora e para a 

FBCF, com consequente aumento da procura por matérias-

primas, máquinas e equipamentos, bem como o aumento na 

projeção para o consumo privado. As contribuições das procuras 

interna e externa para o crescimento do PIB no ano estão 

estimadas em 2.4 p.p. e -0.2 p.p., respetivamente. 

POLÍTICA MONETÁRIA: BCB cortou os juros de 5.00% para 4.5%, um novo mínimo histórico, registando o 4.º corte consecutivo, após 

16 meses sem mexer as taxas 

Na reunião de 11 de dezembro, o Comité de Política Monetária 

(Copom) do Banco Central do Brasil (BCB) decidiu, por 

unanimidade, reduzir a principal taxa de juro de referência, a taxa 

Selic, de 5.00% para 4.50% (um novo mínimo desde o início da 

série histórica em 1996), uma descida em linha com as nossas 

expectativas e as do mercado (consenso: 4.50%), registando o 4.º 

corte consecutivo de 50 p.b. (após os de 30 de outubro, de 31 de 

julho e de 18 de setembro), depois de 16 meses em que manteve 

a taxa Selic, depois de a ter descido em 25 p.b. em cada uma das 

reuniões de 21/03/2018 e de 07/02/2018, após, em 2017, ter 

cortado as taxas em 675 p.b. e em 50 p.b. em 2016. As taxas 

tinham estado nos 14.25% entre 29/07/2015 e 19/10/2016, valor 

que constituía um máximo desde setembro de 2006. A taxa de juro 

tinha sido aumentada, pela última vez, na reunião de 29 de julho 

de 2015 (em 50 p.b.), o mesmo que nas cinco reuniões anteriores, 

sendo que na reunião de 29/10/2014 tinha sido aumentada em 25 

p.b.. Entre as reuniões de 28/05/2014 e 03/09/2014 a taxa tinha 

sido mantida, depois de 10 aumentos consecutivos, num ciclo 

iniciado em abril de 2013, contabilizando uma subida total 

acumulada de 700 p.b., desde os 7.25% que se verificaram entre 

outubro de 2012 e abril de 2013, o que, à data, constituía um 

mínimo desde o início da série histórica em 1996, o qual foi, 

entretanto, batido com o último corte efetuado em 2017 e renovado 

com os dois cortes de 2018. No comunicado emitido, a autoridade 

referiu que a atualização do cenário básico do Copom pode ser 

descrita com as seguintes observações:  

1. os indicadores de atividade económica a partir do 2.º 

trimestre indicam que o processo de recuperação da 

economia brasileira ganhou ímpeto, em relação ao 

observado até o 1.º trimestre. O cenário do Copom supõe 

que essa recuperação seguirá a um ritmo gradual; 

2. na vertente externa, a adoção de estímulos monetários nas 

principais economias, em contexto de desaceleração 

económica e de inflação abaixo das metas, tem sido 

suscetível de produzir um ambiente relativamente favorável 

para as economias emergentes; 

3. o Comité avalia que diversas medidas de inflação subjacente 

se encontram em níveis confortáveis, inclusive as 

componentes mais sensíveis ao ciclo económico e à política 

monetária; 

4. as expectativas de inflação para 2019, 2020, 2021 e 2022 

apuradas pela pesquisa Focus encontram-se em torno de 

3.8%, 3.6%, 3.75% e 3.5%, respetivamente; 

5. no cenário com trajetórias para as taxas de juros e câmbio 

extraídas da pesquisa Focus, as projeções do Copom 

situam-se em torno de 4.0% para 2019, 3.5% para 2020 e 

3.4% para 2021. Esse cenário supõe uma trajetória de juros 

que encerra 2019 em 4.50%, reduz-se para 4.25% no início 

de 2020, encerra 2020 em 4.50% e sobe até 6.25% em 2021. 

Também supõe uma trajetória para a taxa de câmbio que 

termina 2019 em 4.15 USD/BRL, 2020 em 4.10 USD/BRL e 

2021 em 4.00 USD/BRL; e 

6. no cenário híbrido com taxa de câmbio constante em 4.20 

USD/BRL e trajetória de juros da pesquisa Focus, projeta-se 
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inflação em torno de 4.0% para 2019, 3.7% para 2020 e 3.7% 

para 2021. 

7. o Comité realça que, no seu cenário central para a inflação, 

permanecem fatores de risco em ambas as direções. Por um 

lado, (i) o baixo nível de utilização da capacidade produtiva 

pode induzir uma trajetória prospetiva abaixo do esperado. 

Por outro lado, (ii) o atual grau de estímulo monetário, que 

atua com desfasamento sobre a economia, num contexto de 

transformações na intermediação financeira, aumenta a 

incerteza sobre os canais de transmissão e pode elevar a 

trajetória da inflação no horizonte relevante para a política 

monetária. O risco (ii) intensifica-se no caso de (iii) 

deterioração do cenário externo para economias emergentes 

ou (iv) eventual frustração em relação à continuidade das 

reformas e à perseverança nos ajustes necessários na 

economia brasileira.  

8. considerando o cenário central, o balanço de riscos e o amplo 

conjunto de informações disponíveis, o Copom decidiu, por 

unanimidade, pela redução da taxa básica de juros para 

4.50%. O Comité entende que essa decisão reflete o seu 

cenário central e o balanço de riscos para a inflação 

prospetiva e é compatível com a convergência da inflação 

para a meta no horizonte relevante para a condução da 

política monetária, que inclui o ano-calendário de 2020 e, em 

menor grau, o de 2021. 

9. o Copom reitera que a conjuntura económica justifica uma 

política monetária com base em estímulos, ou seja, com 

taxas de juros abaixo da taxa estrutural. 

10. o Copom avalia que o processo de reformas e ajustamentos 

necessários na economia brasileira tem avançado, mas 

enfatiza que perseverar nesse processo é essencial para 

permitir a consolidação da queda da taxa de juro estrutural e 

para a recuperação sustentável da economia. O Comité 

realça ainda que a perceção de continuidade da agenda de 

reformas afeta as expectativas e projeções 

macroeconómicas correntes. 

11. o Copom entende que o atual estágio do ciclo económico 

recomenda cautela na condução da política monetária 

enfatiza que os seus próximos passos continuarão 

dependentes da evolução da atividade económica, do 

balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação. 

Taxa Selic terminou assim 2019 em 4.50%, com o BCB a dever 

voltar a descer taxas no início de 2020, provavelmente em 25 

p.b., para 4.25%, mas devendo inverter o ciclo ainda no 

decurso do ano, devendo fechar 2020 em 4.50% 

Em termos prospetivos, refira-se que o desapontante 

crescimento da atividade económica no 1.º semestre do ano, o 

caráter restritivo da reforma da segurança social, que deverá ainda 

ser aprovada até ao final do ano, os baixos níveis do preço do 

petróleo e a apreciação do real entre agosto de 2018 e o início de 

2019, levaram a autoridade monetária a aumentar o caráter 

expansionista da sua política monetária ao longo de 2019, levando 

as taxas de juro a ser reduzidas até aos atuais 4.50%. A taxa Selic, 

assim, encerrou o ano de 2019 nos atuais 4.50%, com o BCB a 

dever voltar a descer taxas no início de 2020, provavelmente 

apenas em 25 p.b., para 4.25%, mas devendo inverter o ciclo da 

política monetária ainda no decurso do ano, devendo fechar 2020 

em 4.50%.  

Taxas de juro continuam elevadas pelos padrões 

internacionais 

O desempenho da economia tem sido anémico/depressivo e com 

as anteriores subidas de taxas o Brasil atrasou ainda mais o 

processo de convergência das suas taxas de juro 

comparativamente às economias desenvolvidas, algo que tem 

contribuído para incentivar o investimento financeiro em 

detrimento do investimento real. Note-se que, se a política 

monetária no Brasil fosse realizada com as mesmas regras das 

economias desenvolvidas, a taxa Selic deveria, ter estado ao 

longo do 1.º semestre de 2019 abaixo dos 5%, sendo que 

atualmente deveria situar-se no intervalo de 5.00% a 5.50% (está 

atualmente em 4.50%). Efetivamente, entre as principais 

economias emergentes, o Brasil apresenta uma das mais baixas 

taxas de investimento (no ano de 2018 foi de 15.8%, acima dos 

15.0% de 2017, mas ainda abaixo dos 16.1% observados em 2016 

e dos 18.1% em 2015). No início de 2013, a então Presidente do 

Brasil referiu que o país tinha de acelerar o crescimento e que o 

investimento teria de representar 25% do PIB, algo que constitui 

um passo importante pelos seus efeitos no curto prazo, mas 

sobretudo pelos seus efeitos no longo prazo, no sentido de 

aumentar o rácio de capital/trabalhador e, como corolário, a oferta 

potencial da economia. Assim, no longo prazo e assegurando 

também a estabilidade de preços, o verdadeiro desafio consiste 

em reduzir, paulatinamente, os juros, de modo a diminuir as 

elevadas taxas de juro reais. Efetivamente, a taxa de juro real no 

Brasil é, neste momento, das mais elevadas do mundo, algo que 

tem sido do desagrado das associações empresariais do país, que 

apelam a que o país caminhe no sentido de alinhar as suas taxas 

com as praticadas no resto do Mundo. Para tal, reconhecem que 

também é necessária uma redução da taxa de inflação, o que não 

deve ser apenas uma tarefa da política monetária, mas também 

da política orçamental, apelando a cortes na despesa pública, 

embora frisando que essas reduções se devem registar apenas 

nas despesas correntes e não nas despesas de investimento, que, 

diga-se, continuam a ser fundamentais para uma economia em 

desenvolvimento que ainda carece de investimentos em 

infraestruturas. Refira-se que o BCB poderá voltar a usar as 

chamadas medidas macro prudenciais para conter o crédito e 

arrefecer a procura dos consumidores. As medidas podem incluir 

o aumento do limite mínimo de pagamento das contas de cartão 

de crédito ou a reversão da descida das taxas de reservas dos 

bancos efetuada em setembro de 2014. Trata-se de fazer um 

equilíbrio entre a necessidade de ter juro competitivos para o setor 

exportador e impedir que essas condições monetárias se reflitam, 

desmesuradamente, a nível interno, no consumo e na inflação. 

 

POLÍTICA ORÇAMENTAL: défice orçamental continua elevado 

Segundo o Banco Central do Brasil (BCB), o setor público 

consolidado encerrou o mês de novembro com um défice 

primário de 15.3 mil milhões de reais (mMR$), comparativamente 

a um défice de 15.6 mMR$ no mesmo mês de 2018. O Governo 

Central e as empresas estatais registaram défices de 18.2 mMR$ 

e 39 MR$, respetivamente, e os governos regionais um excedente 

de 2.9 mMR$. 

Os juros nominais do setor público consolidado, apropriados por 

competência, alcançaram 37.8 mMR$ em novembro, 

comparativamente a 35.0 mMR$ no mesmo mês de 2018. No 
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acumulado em 12 meses, os juros nominais atingiram 369.3 

mMR$ (5.12% do PIB), face a 385.6 mMR$ (5.61% do PIB) no 

período equivalente encerrado em novembro do ano anterior. 

O saldo orçamental do setor público consolidado, que inclui o 

saldo primário e os juros nominais apropriados, foi deficitário em 

53.2 mMR$ em novembro. No acumulado em 12 meses, o défice 

nominal alcançou 458.8 mMR$ (6.36% do PIB), subindo 0.01 p.p. 

do PIB em relação ao défice acumulado nos 12 meses terminados 

em outubro de 2019. 

Dívida líquida do setor público (DLSP) e dívida bruta do 

governo geral (DBGG) 

A dívida líquida do setor público (DLSP) atingiu 3 954.5 mMR$ 

em novembro, equivalente a 54.8% do PIB, reduzindo-se 0.4 p.p. 

em relação ao mês anterior. Esse resultado refletiu, sobretudo, o 

efeito da desvalorização cambial de 5.5% no mês (redução de 0.9 

p.p.), do crescimento do PIB nominal (redução de 0.3 p.p.), da 

incorporação de juros nominais (aumento de 0.5 p.p.) e do défice 

primário (aumento de 0.2 p.p.). No ano, a relação DLSP/PIB 

aumentou 1.2 p.p., influenciada pela incorporação de juros 

nominais (aumento de 4.7 p.p.), pelo défice primário acumulado 

(aumento de 0.7 p.p.), pelo efeito da desvalorização cambial de 

9.0% acumulada no ano (redução de 1.4 p.p.), pelo ajuste de 

paridade do cabaz de moedas que integram a dívida externa 

líquida (redução de 0.4 p.p.), e pelo crescimento do PIB nominal 

(redução de 2.4 p.p.). 

A DBGG – que compreende o Governo Federal, o INSS e os 

governos estaduais e municipais – atingiu 5 602.3 mMR$ em 

novembro, equivalente a 77.7% do PIB, elevando-se 0.4 p.p. em 

relação ao mês anterior. Contribuíram para essa evolução a 

incorporação de juros nominais (aumento de 0.4 p.p.), a 

desvalorização cambial do mês (aumento de 0.3 p.p.), as 

emissões líquidas de dívida do governo geral (aumento de 0.1 

p.p.) e o crescimento do PIB nominal (redução de 0.4 p.p.). No 

ano, o crescimento de 1.1 p.p. na relação DBGG/PIB refletiu a 

incorporação de juros (aumento de 5.2 p.p.), o impacto da 

desvalorização cambial (aumento de 0.4 p.p.), os resgates líquidos 

de dívida (redução de 1.0 p.p.) e o crescimento do PIB nominal 

(redução de 3.5 p.p.). 

Michael Temer tinha como principal objetivo a redução do 

défice, através da reforma da Previdência, mas esse objetivo 

foi adiado para a Administração Bolsonaro  

O desempenho orçamental do país (condução das finanças 

públicas) tem sido dececionante e o rácio da dívida pública 

aumentou acentuadamente. Segundo o FMI (WEO de 

15/10/2019), a dívida do setor público não financeiro passou de 

72.6% do PIB para 78.3% entre 2015 e 2016, com défices 

primários de 1.9% e 2.5% do PIB e défices globais de 10.3% e 

9.0% do PIB nesses dois anos. Os défices primários resultaram, 

em grande parte, da tendência de aumento das despesas 

obrigatórias e de uma queda acentuada das receitas cíclicas, 

enquanto os elevados custos dos empréstimos e a contração da 

atividade económica geraram dinâmicas adversas para a dívida 

pública. 

O Governo pretendia restaurar a sustentabilidade orçamental, 

gradualmente, trazendo os saldos orçamentais primários para 

terreno positivo (excedentes), com o apoio da constitucionalização 

do teto das despesas e da reforma da segurança social. Em 2017, 

as autoridades visavam reduzir o défice orçamental primário para 

2.1% do PIB [o défice acabou por se situar em 1.8% do PIB, 

acabando por se registar um défice de 1.7% em 2018], tendo o 

Governo, entre outras medidas, introduzido um ajustamento de 

0.9% do PIB, incluindo cortes nos gastos discricionários e a 

reversão parcial das isenções fiscais. 

O Presidente, Michel Temer, afirmou várias vezes que a redução 

do défice do Brasil através da reforma da Previdência (sistema de 

pensões) era a sua principal prioridade, mas os esforços do 

Governo para obter uma lei abrangente no Congresso em 2017 

foram adiados para a nova administração, que conseguiu a sua 

aprovação no Senado no final de outubro. 

FMI continuou a apelar a uma consolidação orçamental 

Na Declaração Final do Corpo Técnico Sobre a Missão de 

Consulta de 2019 nos Termos do Artigo IV, proferida no dia 24 de 

maio, o FMI continuou a apelar a uma consolidação orçamental, 

recomendando uma profunda reforma da segurança social e de 

medidas fiscais adicionais, que considera necessárias para 

assegurar a sustentabilidade da dívida pública e, desse modo, 

estimular a confiança dos investidores. A missão apoia a 

ambiciosa agenda de reformas do Governo, a qual inclui a reforma 

da segurança social, privatizações, abertura comercial, reforma 

tributária e redução da intervenção pública no mercado de crédito. 

A reforma da segurança social é um passo crucial. A 

ambiciosa proposta de reforma da segurança social [que estava 

em preparação no Congresso Nacional e que, entretanto, foi 

aprovada], estabilizará os gastos com a previdência em relação ao 

PIB ao longo da próxima década e tornará o sistema de segurança 

social mais justo. Para garantir o esforço orçamental que é 

necessário, o Congresso deve preservar as propostas de aumento 

das idades mínimas de reforma e de redução dos benefícios 

relativamente mais altos, em particular para os servidores 

públicos. 

Contudo, são necessárias medidas adicionais para garantir o 

cumprimento do teto de gastos e estabilizar a dívida pública. 

O Governo deve manter uma posição orçamental estrutural neutra 

em 2019. Além disso, para cumprir o teto constitucional de gastos 

no médio prazo, o Governo deve procurar uma redução das 

remunerações do setor público (contribuindo para uma maior 

equiparação de rendimentos em relação ao setor privado) e 

reduzir outras despesas correntes, por exemplo contendo 

aumentos do salário mínimo acima de ajustes no custo de vida, 

uma vez que afetam o crescimento das pensões de reforma e de 

outros benefícios. Dado o elevado nível de endividamento, 

receitas extraordinárias do setor de petróleo - incluindo ganhos 

com a próxima cessão onerosa de plataformas petrolíferas - 

devem ser utilizados exclusivamente para reduzir dívida. No 

esforço de procurar uma consolidação orçamental, é crucial 

proteger programas sociais de alta eficácia, como o Bolsa Família, 

e dar suporte ao investimento público; ambos essenciais para 

assegurar um crescimento sustentável e inclusivo. 

O sistema fiscal, excessivamente complexo e distorcido, 

deveria ser reformulado. Uma reforma fiscal ambiciosa é 

necessária para eliminar a multiplicidade de impostos indiretos, 

mudando para um imposto sobre o valor acrescentado (IVA) único 

e de base ampla, harmonizando os regimes tributários 

fragmentados dos governos federal e estaduais e eliminando 

isenções fiscais ineficientes e onerosas. Esforços para fortalecer 

a administração das receitas devem continuar. 

O sistema orçamental deve ser aperfeiçoado. Para garantir um 

ajustamento orçamental de qualidade, as autoridades devem rever 

as várias fontes de rigidez orçamental, incluindo vinculações de 

receitas, despesas obrigatórias e indexação de alguns gastos 
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importantes. Adicionalmente, para facilitar o ajustamento 

prolongado que decorre do teto de gastos, o Governo deve adotar 

de um plano orçamental de médio prazo. 

Os riscos orçamentais são elevados em alguns estados. 

Governadores de sete estados declararam enfrentar calamidade 

financeira, com desafios orçamentais severos. Desses, o Rio de 

Janeiro já aderiu ao regime de recuperação fiscal com o Governo 

federal. Outros estados poderão também receber alívio financeiro 

temporário se implementarem medidas de consolidação fiscal, no 

âmbito de um programa em consideração pelas autoridades. No 

entanto, medidas estruturais profundas, incluindo reformas da 

segurança social e do sistema fiscal, são essenciais para restaurar 

a sustentabilidade dos governos subnacionais no médio prazo. 

Não se espera excedentes primários antes de 2020 

Dado o progresso lento na consolidação orçamental e a trajetória 

implícita de consideráveis défices primários por vários anos, não 

se espera ver excedentes primários antes de 2022, na melhor das 

hipóteses (para esse ano, o FMI prevê um saldo de 0.0% do PIB).  

Assim, acredita-se que a dívida pública continue a subir, não 

devendo observar qualquer descida antes dessa data. Na 

realidade, há uma elevada probabilidade de o Governo central não 

cumprir, a partir de 2019, pelo menos duas (teto para crescimento 

das despesas do Governo e a chamada regra de ouro) das três 

regras orçamentais - a outra é o saldo primário. Este 

enquadramento orçamental torna, assim, a economia vulnerável a 

choques internos e externos.  

Standard and Poor's e Fitch baixaram o rating do Brasil no 

início de 2018 

A agência de notação financeira Standard & Poor's (S&P) baixou, 

no dia 11 de janeiro de 2018, a classificação do risco de crédito 

soberano do Brasil de "BB" para "BB-". Com isso, o rating do país 

continua sem o selo de bom pagador, mas passou a estar três 

níveis abaixo do grau de investimento [posteriormente, no dia 23 

de fevereiro de 2018, a Fitch também cortou o rating de “BB" para 

"BB-"; ao passo que, no dia 9 de abril de 2018, foi a vez de a 

Moody’s se pronunciar, tendo reiterado o rating de Ba2, mas 

melhorando o respetivo outlook, de “negativo” para “estável”]. Já a 

perspetiva para a dívida mudou de negativa para estável. O 

downgrade já era esperado por parte do mercado em resultado 

das dificuldades do Governo para conseguir a aprovação da 

reforma da Previdência [que foi adiado para o atual Governo, e 

que foi aprovada no final de 2019]. Na justificação para a decisão, 

a agência apontou como "uma das principais fraquezas do Brasil" 

o atraso na aprovação de medidas orçamentais que reequilibrem 

as contas públicas. "Apesar de vários avanços da administração 

Temer, o Brasil progrediu mais lentamente que o esperado na 

implementação de uma legislação significativa para corrigir a 

derrapagem orçamental estrutural e o aumento dos níveis de 

endividamento", destacou a S&P no relatório, acrescentando que 

as incertezas por causa das eleições de 2018 agravavam esse 

cenário. Além da dificuldade em aprovar reformas com efeitos de 

longo prazo, a S&P destacou ainda que "ocorreram retrocessos 

até mesmo com medidas orçamentais de curto prazo - como uma 

determinação para suspender o adiamento das subidas de 

salários dos funcionários públicos".  

ANÁLISE ANUAL DO FMI À ECONOMIA DO BRASIL NO ÂMBITO DO ARTIGO IV: maio de 2019 

Em 24 de maio de 2019, foi proferida a declaração final do corpo 

técnico do FMI sobre a consulta de 2019 ao abrigo do Artigo IV ao 

Brasil.  

O FMI começou por considerar que a economia brasileira mostra 

uma recuperação lenta, condicionada pela fraca procura agregada 

e baixa produtividade. Uma profunda reforma da segurança social 

e medidas fiscais adicionais são necessárias para assegurar a 

sustentabilidade da dívida pública e, desse modo, estimular a 

confiança dos investidores. A missão apoia a ambiciosa agenda 

de reformas do Governo, a qual inclui reforma da segurança social, 

privatizações, abertura comercial, reforma tributária e redução da 

intervenção pública no mercado de crédito. Tais reformas são 

essenciais para impulsionar o crescimento de longo prazo. A 

política monetária encontra-se adequadamente expansionista no 

momento. 

1. A recuperação económica permanece fraca. Após uma 

queda de quase 7% durante a recessão de 2015/16, o PIB real 

cresceu apenas 1.1% por ano em 2017 e 2018 [valores revistos, 

em dezembro de 2019, para +1.3% para ambos os anos]. Os 

indicadores mensais mostram que o crescimento da atividade 

económica persistiu em ritmo fraco no 1.º trimestre de 2019 [o PIB 

acabou por estabilizar]. O investimento continua reprimido, sendo 

contido pelo elevado excesso de capacidade instalada e 

prolongada incerteza quanto às perspetivas para as reformas 

fiscais e estruturais. O fraco crescimento mundial e a recessão na 

Argentina estão a prejudicar as exportações. O FMI projeta um 

crescimento económico em 2019 entre 1.0% e 1.5% [no WEO de 

15/10/2019 apontou para +0.9%, valor que reviu para +1.2% no 

WEO – update de 20/01/2020; Montepio: +1.0% em outubro e 

atualmente +1.1%, refletindo os dados melhores do que o 

esperado entretanto conhecidos], com substancial risco de 

deterioração. Se uma profunda reforma da segurança social for 

aprovada e as condições financeiras permanecerem favoráveis, o 

FMI antecipa que o crescimento do PIB acelere em 2020, sendo 

impulsionado pela recuperação do investimento privado 

2. A política orçamental foi sensivelmente neutra para a 

atividade económica em 2018. Em 2018, o saldo orçamental 

primário do setor público não-financeiro melhorou ligeiramente, 

para -1.7% do PIB [valor reiterado no WEO de 15/10/2019], 

enquanto o saldo estrutural foi neutro. O orçamento de 2019 

poderá vir a trazer um leve relaxamento da posição orçamental. 

Nos anos seguintes, o cumprimento do teto de gastos públicos 

depende da aprovação da reforma da segurança social, bem como 

de outras medidas de consolidação orçamental. 

3. A política monetária está acomodatícia. O banco central tinha 

mantido a taxa básica de juro (taxa Selic) no nível mínimo histórico 

de 6.50% desde março de 2018, fornecendo um certo estímulo 

monetário à economia [tende, posteriormente, efetuado quatro 

cortes de 50 p.b., colocando a taxa em 4.50%]. O índice de inflação 

IPCA estava próximo da meta de 4.25% para 2019 [tendo, 

posteriormente, abrandado, mas acelerado em dezembro e 

passado a meta de 4.25%], ao passo que as medidas subjacentes 

de inflação estavam em patamares mais baixos. As expectativas 

de inflação estão ancoradas em torno da meta. 

4. O crédito bancário tem mostrado um fraco crescimento. Por 

um lado, o volume de empréstimos concedidos pelos bancos 

públicos sofreu uma contração ao longo dos últimos anos, em 

razão, principalmente, da redução na capitalização do Banco 

Nacional de Desenvolvimento (BNDES). Por outro lado, o crédito 

concedido pelos bancos privados mostrou um crescimento real de 
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cerca de 8%, levando a um aumento moderado do crédito bancário 

total concedido. A redução do papel dos bancos públicos em favor 

de uma alocação de crédito feita pelo mercado é uma 

transformação estrutural bem-vinda. No entanto, as margens de 

intermediação bancária permanecem elevadas e são um entrave 

à procura de crédito e ao investimento. O sistema financeiro está 

bem capitalizado. 

5. O Brasil detém uma posição externa robusta. O défice da 

balança corrente aumentou para 0.8% do PIB em 2018 e o FMI 

projetava que se deteriorasse para 1.5% do PIB em 2019 [no WEO 

de 15/10/2019 apontou para uma subida do défice para 1.2% do 

PIB], sobretudo devido a operações não-recorrentes no setor da 

energia e à recessão na Argentina. No entanto, a posição externa 

do Brasil é sólida graças ao elevado volume de reservas 

internacionais, à taxa de câmbio flutuante e ao modesto défice da 

balança corrente, que é plenamente financiado por grandes fluxos 

de investimento direto estrangeiro. 

6. Nos últimos anos, não houve melhoria nas condições 

sociais. A taxa de desemprego caiu apenas marginalmente em 

2018 [e continuou a cair em 2019], permanecendo elevada face 

aos níveis anteriores à crise, em paralelo com o trabalho informal 

e o subemprego. Em contraciclo com a recuperação económica, a 

desigualdade do rendimento e o número de pessoas abaixo do 

limiar da pobreza aumentou em 2017. 

7. Choques internos ou externos podem comprometer a 

recuperação económica. O maior risco interno é a não 

aprovação de uma reforma do sistema de segurança social. 

Adicionalmente, são necessárias outras medidas para garantir o 

cumprimento do teto de gastos e colocar a dívida pública numa 

trajetória sustentável. O fracasso em produzir uma consolidação 

orçamental pode debilitar a confiança e dissuadir decisões de 

investimento. Entre os riscos externos estão uma intensificação da 

recessão na Argentina e as tensões comerciais globais. 

Necessidade de adoção de medidas económicas firmes 

8. Crescimento historicamente baixo, dívida pública elevada e 

notória desigualdade social requerem uma forte agenda de 

reformas. Desde 1980, o crescimento económico no Brasil foi em 

média de 2.5% ao ano, consideravelmente abaixo dos seus pares. 

A dívida pública brasileira alcançou 88% do PIB em 2018 [no WEO 

de 15/10/2019 apontou para +87.9%] e é uma das mais elevadas 

entre as economias emergentes. Ademais, a dívida continua a 

crescer e o FMI prevê que atinja o seu pico apenas em 2024, 

condicionada à continuidade das medidas de consolidação 

orçamental. Apesar das expressivas melhorias dos últimos anos, 

a desigualdade e a pobreza têm aumentado desde a recessão de 

2015/16 e permanecem elevadas comparativamente aos padrões 

internacionais. Para enfrentar estes desafios, o novo Governo tem, 

corretamente, enfatizado o papel de reformas estruturais, com os 

objetivos de aumentar o crescimento potencial e promover uma 

consolidação orçamental, ao passo que a sua proposta de reforma 

da segurança social contribuiria para reduzir desigualdades. 

Consolidação orçamental 

9. A reforma da segurança social é um passo crucial. A 

ambiciosa de reforma da segurança social [que estava em 

preparação no Congresso Nacional e que, entretanto, foi 

aprovada], estabilizará os gastos com a previdência em relação ao 

PIB ao longo da próxima década e tornará o sistema de segurança 

social mais justo. Para garantir o esforço orçamental que é 

necessário, o Congresso deve preservar as propostas de aumento 

das idades mínimas de reforma e de redução dos benefícios 

relativamente mais altos, em particular para os servidores 

públicos. 

10. Contudo, são necessárias medidas adicionais para garantir 

o cumprimento do teto de gastos e estabilizar a dívida pública. 

O Governo deve O Governo deve manter uma posição orçamental 

estrutural neutra em 2019. Além disso, para cumprir o teto 

constitucional de gastos no médio prazo, o Governo deve procurar 

uma redução das remunerações do setor público (contribuindo 

para uma maior equiparação de rendimentos em relação ao setor 

privado) e reduzir outras despesas correntes, por exemplo 

contendo aumentos do salário mínimo acima de ajustes no custo 

de vida, uma vez que afetam o crescimento das pensões de 

reforma e de outros benefícios. Dado o elevado nível de 

endividamento, receitas extraordinárias do setor de petróleo - 

incluindo ganhos com a próxima cessão onerosa de plataformas 

petrolíferas - devem ser utilizados exclusivamente para reduzir 

dívida. No esforço de procurar uma consolidação orçamental, é 

crucial proteger programas sociais de alta eficácia, como o Bolsa 

Família, e dar suporte ao investimento público; ambos essenciais 

para assegurar um crescimento sustentável e inclusivo. 

11. O sistema fiscal, excessivamente complexo e distorcido, 

deveria ser reformulado. Uma reforma fiscal ambiciosa é 

necessária para eliminar a multiplicidade de impostos indiretos, 

mudando para um imposto sobre o valor acrescentado (IVA) único 

e de base ampla, harmonizando os regimes tributários 

fragmentados dos governos federal e estaduais e eliminando 

isenções fiscais ineficientes e onerosas. Esforços para fortalecer 

a administração das receitas devem continuar. 

12. O sistema orçamental deve ser aperfeiçoado. Para garantir 

um ajustamento orçamental de qualidade, as autoridades devem 

rever as várias fontes de rigidez orçamental, incluindo vinculações 

de receitas, despesas obrigatórias e indexação de alguns gastos 

importantes. Adicionalmente, para facilitar o ajustamento 

prolongado que decorre do teto de gastos, o Governo deve adotar 

de um plano orçamental de médio prazo. 

13. Os riscos orçamentais são elevados em alguns estados. 

Os Governadores de sete estados declararam enfrentar 

calamidade financeira, com desafios orçamentais severos. 

Desses, o Rio de Janeiro já aderiu ao regime de recuperação fiscal 

com o Governo federal. Outros estados poderão também receber 

alívio financeiro temporário se implementarem medidas de 

consolidação fiscal, no âmbito de um programa em consideração 

pelas autoridades. No entanto, medidas estruturais profundas, 

incluindo reformas da segurança social e do sistema fiscal, são 

essenciais para restaurar a sustentabilidade dos governos 

subnacionais no médio prazo. 

Política monetária 

14. A política monetária deve permanecer acomodatícia, 

dados o elevado hiato do produto e as expectativas de 

inflação bem ancoradas. A política monetária é, no presente, 

adequadamente estimulativa. No futuro, à medida em que a 

consolidação orçamental produza efeitos contracionistas sobre a 

procura agregada, há espaço para uma política monetária mais 

acomodatícia, desde que as expectativas de inflação continuem 

bem ancoradas. A lei recentemente sancionada que altera o 

relacionamento entre o Tesouro e o Banco Central é um avanço 

positivo, fortalecendo o as relações institucionais. A aprovação do 

projeto de lei de independência de jure do Banco Central levaria a 

um aperfeiçoamento do sistema de metas de inflação. 
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15. A taxa de câmbio flutuante continua como um instrumento 

importante para absorver choques. Intervenções no mercado 

cambial devem se restringir ao objetivo de evitar excessiva 

volatilidade. As reservas internacionais continuam como uma 

importante almofada contra choques externos e devem ser 

preservadas. 

16. Novas medidas deveriam ser tomadas para fortalecer a 

supervisão bancária. Foram feitos progressos no sentido de 

implementar várias das recomendações do relatório do Programa 

de Avaliação do Sistema Financeiro (FSAP) de 2018. Não 

obstante, as autoridades devem continuar esforços para aprimorar 

os sistemas prudenciais e macro prudenciais, de gestão de crises 

e de proteção. O regime de regulamentação e supervisão ao risco 

de crédito deve ser atualizado no que concerne a exposições a 

partes relacionadas, risco-país e de transferências e empréstimos 

reestruturados. Um novo regime de resolução financeira, em linha 

com as recomendações do FSAP, deveria ser prontamente 

implementado. O Fundo Garantidor de Créditos deveria ser 

integrado no setor público e o processo de concessão de 

assistência de liquidez de emergência deve ser mais rigoroso e os 

esforços para instaurar um comité de várias agências com o 

mandato explícito para condução de política macro prudencial e 

gestão de crises deveriam ser finalizados. 

Reformas estruturais 

17. Reformas estruturais são necessárias para aumentar a 

produtividade. O Governo, acertadamente, identificou como 

prioridade a redução do papel do estado na economia, procurando 

realizar privatizações, reduzir a intervenção nos mercados de 

crédito, diminuir as barreiras comerciais, combater a corrupção e 

simplificar o sistema fiscal. 

18. O Governo está a trabalhar num ambicioso programa de 

privatizações. Tal programa pode contribuir com receitas não-

recorrentes, contudo, o principal benefício será o aumento de 

produtividade em vários setores-chave da economia, incluindo 

infraestruturas e energia. Depois de privatizadas, essas empresas 

poderiam também aumentar o investimento sem recorrer às 

limitadas fontes de recursos públicos. 

19. Reformas são necessárias para aperfeiçoar a eficiência da 

intermediação bancária. Empresas e consumidores enfrentam 

taxas de empréstimos particularmente elevadas devido aos custos 

incorridos pelos bancos com expressivas perdas por 

incumprimento, custos operacionais elevados e baixa 

concorrência no setor. A proposta de uma nova lei de falências 

reduziria o custo do crédito em incumprimento para os bancos. Os 

esforços em curso para reduzir o papel dos bancos públicos e 

contribuir para uma adequada alocação do crédito devem 

continuar. Adicionalmente, outras ações são necessárias para 

facilitar a portabilidade interbancária de clientes e a transparência 

sobre os custos dos produtos financeiros. A aprovação recente da 

lei do “cadastro positivo” é um passo na direção certa. 

20. A abertura comercial é essencial para aumentar a 

competitividade. A economia brasileira continua a ser uma das 

mais fechadas ao comércio mundial. Após alguma abertura no 

início da década de 1990, as tarifas comerciais não foram 

significativamente alteradas, e as barreiras não tarifárias 

permaneceram elevadas. Neste contexto, os planos para redução 

de barreiras à importação são bem-vindos. A potencial adesão à 

OCDE é uma oportunidade para ampliar a integração comercial. 

Todavia, independentemente do resultado dessa iniciativa, a 

abertura comercial deveria continuar perseguida. 

21. A implementação de medidas efetivas para combater a 

lavagem de dinheiro e a corrupção continua sendo 

extremamente importante. As autoridades prosseguem com a 

investigação de casos relevantes de lavagem de dinheiro e 

corrupção e o Governo tem apresentado propostas para melhorar 

o sistema legal. O FMI encoraja o Governo a continuar focado em 

medidas preventivas, bem como a aplicação e melhorias 

legislativas de longo prazo. Adicionalmente, as autoridades 

deveriam acelerar a conclusão da avaliação nacional de riscos de 

lavagem de dinheiro. 
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POLÍTICA CAMBIAL: fraco crescimento nos últimos anos e défices orçamental e da balança corrente penalizaram o real até 2016. A 

instabilidade política conduziu a uma nova depreciação em 2017, 2018 e 2019, devendo, segundo as previsões de consenso, apreciar 

em 2020 e em 2021 

A taxa de câmbio continua a ser um dos fatores mais 

relevantes para a política económica. Com efeito, um dos 

objetivos da política monetária expansionista levada a cabo em 

2012 foi precisamente interferir, indiretamente, no mercado 

cambial. No final de 2012, o elevado valor externo do real deixou 

de constituir um constrangimento tão elevado para a 

competitividade da indústria, fruto da desvalorização da divisa 

observada desde o 2.º trimestre de 2012, terminando o ano acima 

dos 2 reais por dólar, valor que já não levantava tanta apreensão 

por parte dos industriais – embora o Governo ainda o considerasse 

sobreavaliado. No entanto, no início de 2013, a cotação do real 

regressou abaixo dos 2 reais por dólar, tendo-se situado durante 

grande parte do 1.º trimestre de 2013 abaixo desse valor, embora 

acabando por fechar esse trimestre em 2.02 e o ano de 2013 em 

2.36. No ano de 2014 fechou em 2.65 e no ano de 2015 em 3.9608. 

No dia 21 de janeiro de 2016 desceu para um então mínimo 

histórico de 4.1473 (entretanto batido já por várias ocasiões, a 

última em 26 de novembro de 2019: 4.2727). 

Por detrás da perda de valor do real até ao início de 2016 esteve 

a especulação relativamente ao início da retirada de estímulos por 

parte da Fed americana e a crescente escassez do dólar no 

mercado local à vista, devido às saídas de moeda estrangeira. 

Apesar do aumento das taxas de juro brasileiras então realizadas, 

o real foi prejudicado devido à fragilidade do quadro orçamental, 

ao défice da balança corrente, ao fraco crescimento do PIB e 

também aos escândalos políticos e agitação social, que tendem, 

naturalmente, a afastar os investidores do país. 

Todavia, depois de uma desvalorização de 30% em 2015 e após 

uma desvalorização adicional no início de 2016, o real recuperou 

significativamente, com os investidores a reagirem positivamente 

às notícias de que tanto Dilma Rousseff, como Lula da Silva, 

tinham sido implicados nas investigações do processo “Lava Jato”, 

o que confirmou a expetativa de que isso poderia sinalizar uma 

mudança de Governo e, consequentemente, levar à prática de 

políticas económicas mais sãs. Assim, depois de, no dia 21 de 

janeiro de 2016, ter descido para um mínimo histórico de 4.1473, 

o real (USD/BRL) acabou por fechar o 1.º trimestre de 2016 em 

3.5638 e o ano de 2016 em 3.2546. À semelhança de outras 

moedas de mercados emergentes, o real perdeu valor a seguir à 

eleição de Donald Trump, dado que os mercados anteciparam 

uma política económica mais inflacionista e, consequentemente, 

taxas de juro mais elevadas nos EUA.  

O real começou a apreciar novamente em 2017, fechando o 1.º 

trimestre de 2017 em 3.129, mas, em 18 de maio, a moeda 

brasileira passou de 3.10 para 3.37, encerrando, o 2.º trimestre em 

3.3065, acima do fecho de 2016, devido ao aumento do risco 

político, na sequência das alegadas implicações do Presidente 

Temer em teias de corrupção. Em julho de 2017, apreciou, 

encerrando o mês em 3.1284, num nível até ligeiramente inferior 

ao observado no final do 1.º trimestre, embora acabando por 

fechar o 3.º trimestre em 3.1636 (penalizado pela possibilidade de 

instauração de um novo processo de corrupção ao Presidente) e 

dezembro de 2017 em 3.3122.  

A questão política continuará a ser o grande driver da cotação do 

real nos próximos tempos. A volatilidade do real também 

continuará a ser afetada pelos desenvolvimentos da política 

económica da Administração Trump. Em termos internos do Brasil, 

os desenvolvimentos relativamente à questão da corrupção nos 

diversos órgãos da Administração Pública continuam a ser um 

importante fator para a evolução cambial. O real foi recebendo 

algum suporte devido às políticas económicas mais sólidas do 

Governo liderado por Temer em termos de controlo das finanças 

públicas, mas o facto de as metas orçamentais não terem sido 

cumpridas, bem como de o Congresso ter adiado a tão necessária 

reforma da segurança social (que acabou por ser somente 

aprovada no final de 2019, já com o Governo Bolsonaro), também 

penalizaram a moeda. Em 2018, começou a apreciar em janeiro 

(3.1854), mas depreciou de fevereiro a junho (nesse mês encerrou 

em 3.8634) e entretanto, voltou a apreciar em julho (3.7482), mas 

regressou às depreciações em agosto (4.0936), tendo, em 

setembro, encerrado em 4.0493 (mas sem não antes ter feito 

mínimos históricos no dia 13 de setembro, quando encerrou em 

4.2070), apreciando em outubro (3.7224), regressando às 

depreciações em novembro (3.8663) e em dezembro (3.8820). Já 

em 2019, o real apreciou em janeiro para 3.6449, mas depois 

apresentou uma trajetória de depreciação ao longo do ano, 

fechando 2019 em 4.0192, não sem antes de fechado o dia 

26/11/2019 em 4.2727, a cotação mais baixa do real face ao dólar.  

Por diversas ocasiões, o BCB veio a terreiro defender que se 

empenhará na defesa do valor da moeda, sem que isto tenha que 

passar por alterações nas taxas de juro. Foi o que fez, reagindo ao 

forte sell-off do real na 1.ª semana de junho de 2018 – quando o 

USD/BRL ultrapassou a barreira de 3.95 em um ponto [embora 

fechando, nesse dia (07/06/2018) em 3.9380] –, aumentando 

significativamente a sua política de intervenção no mercado 

cambial por via de swaps. O BCB também manteve a sua posição 

sobre política monetária, argumentando que não há relação 

mecânica entre a taxa de câmbio e a política monetária e que só 

pode reagir aos impactos do preço de segunda ordem.  

Depois de fechar 2015 em 3.96 USD/BRL, 2016 em 3.26 

USD/BRL, 2017 em 3.31 USD/BRL, 2018 em 3.882 USD/BRL e 

2019 em 4.019 USD/BRL, as previsões de consenso da 

Bloomberg apontam para que feche 2020 em 3.95 USD/BRL e 

2021 em 3.85 USD/BRL. Atendendo a que deverá persistir um 

diferencial de inflação entre o Brasil e os EUA, nos anos seguintes, 

a moeda poderá regressar às depreciações.  

Rui Bernardes Serra 

RBSerra@Montepio.pt 
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Rússia: PIB registou em 2018 a 3.ª subida anual consecutiva, embora deva ter abrandado em 

2019 
 

Tabela – Principais Indicadores Macroeconómicos 

 

ATIVIDADE: PIB subiu 2.3% em 2018, observando o 3.º ano consecutivo de crescimento (+1.6% em 2017), após uma queda em 2015, 

devendo ter abrandado em 2019, mas perspetivando-se um regresso às acelerações em 2020 e 2021 

De acordo com a 3.ª estimativa, o PIB cresceu 1.7% no 3.º 

trimestre, em termos homólogos, confirmando as duas primeiras 

estimativas e em aceleração face ao crescimento do 2.º trimestre 

(+0.9%), mas bem aquém dos 2.7% observados no 4.º trimestre 

de 2018. O crescimento saiu em linha com as nossas expetativas 

e as do mercado aquando da 1.ª estimativa (consenso: +1.7%) 

A 3.ª estimativa para o PIB do 3.º trimestre veio confirmar a subida 

homóloga de 1.7% reportada nas 1.ª e 2.ª estimativas, ficando em 

linha com as nossas expetativas e as do mercado aquando da 1.ª 

estimativa (consenso: +1.7%) e representando uma aceleração face 

aos 0.9% do 2.º trimestre (+0.5% no 1.º trimestre), embora ficando 

bem aquém do crescimento de 2.7% registado no 4.º trimestre de 

2018. Recorde-se que, com a referida forte desaceleração do 1.º 

trimestre, a economia tinha passado do maior ritmo de crescimento 

desde o 3.º trimestre de 2012 (+3.3%) para o menor ritmo desde o 4.º 

trimestre de 2017 (+0.3%), embora registando agora, no 3.º trimestre, 

a 13.ª subida consecutiva, após cinco trimestres de contração.  

Na 2.ª estimativa já tinham sido conhecidos os dados em detalhe 

na ótica da oferta, com base nos quais se observou uma aceleração 

da agricultura (+2.6% vs +0.1% no 2.º trimestre) e da indústria 

transformadora (+2.5% vs +0.6% no 2.º trimestre), uma nova 

estabilização da construção (0.0% vs 0.0% no trimestre anterior), 

mas um abrandamento da indústria extrativa (+2.0% vs +3.0% no 

trimestre anterior) e das utilities, quer na componente de 

eletricidade, quer na de água e lixo. No importante setor dos 

serviços, observaram-se comportamentos mistos entre os diversos 

subsetores, mas maioritariamente de aceleração. 

Nesta 3.ª estimativa foram conhecidos dados em detalhe na ótica da 

procura. Assim, no 3.º trimestre, observou-se uma aceleração do 

consumo privado (+3.1% vs +2.8% no 2.º trimestre) e do consumo 

público (+0.4% vs +0.2% no 2.º trimestre), enquanto o investimento 

em capital fixo (FBCF) abrandou (+0.7% vs +1.0% no 2.º trimestre). 

As exportações líquidas tiveram um contributo negativo para o 

crescimento (tal como já tinha sucedido no 2.º trimestre), em resultado 

de uma queda das exportações de 1.1% (-4.9% no 2.º trimestre) e 

de uma subida de 4.0% das importações (+0.1% no 2.º trimestre). 

PIB subiu 2.3% em 2018, observando o 3.º ano consecutivo de 

crescimento (+1.6% em 2017), após uma queda em 2015 

Em 2018, o PIB registou uma subida de 2.3%, representando uma 

aceleração face aos 1.6% de 2017, sendo ainda de salientar que o 

ano de 2016 deixou de ser um ano de recessão, já que, em fevereiro, 

a variação anual foi revista de -0.2% para 0.3%, tendo com a subida 

de 2018, a economia finalmente recuperado da queda de 2.5% em 

2015, quando foi penalizada pela fraca atividade económica da 

maioria dos parceiros comerciais da Rússia, pelas sanções 

económicas, pelos ainda baixos preços do petróleo, pelos efeitos 

indiretos por via da adoção de um Orçamento do Estado mais 

restritivo e pela dificuldade de acesso ao mercado de capitais por 

parte das empresas.  

A economia continua a ser penalizada pela persistência da tensão 

com a Ucrânia, e consequente manutenção das sanções económicas 

por parte do Ocidente e pelos efeitos do choque provocado pela maior 

desvalorização do rublo desde 1998, que registou perdas acumuladas 

face ao dólar de 43.5% no ano de 2014 e de 20.1% em 2015 (embora 

em 2016 tenha subido 19.1% e 6.3% em 2017, continuando em 

apreciação no 1.º trimestre de 2018: +0.9%, mas depreciando no 

conjunto do ano de 2018: -17.0%). Se excluirmos o período da 

recessão de 2008/09, a queda do PIB de 3.2% do 2.º trimestre de 

2015 tinha representado o pior desempenho desde a “Crise do Rublo” 

de 1998, sendo que, entre o 3.º trimestre de 1999 e o 3.º trimestre de 

2008, a economia nunca cresceu menos de 3.8% (cresceu a um ritmo 

médio de +7.5%). Não obstante o regresso aos crescimentos 

homólogos positivos no 2.º semestre de 2016, só a partir do 2.º 

trimestre de 2017 a economia começou a revelar um ímpeto menos 

fraco, tendo ficado, pelo 2.º trimestre consecutivo, até acima do valor 

central do crescimento potencial da economia, que atualmente o 

banco central (CBR) estima apenas entre 1.5% e 2.0% (face aos 

anteriores +2.0% a +2.5%, que já tinham representado uma revisão, 

em baixa, em relação aos +4.0% que o CBR estimava antes da 

Grande Recessão internacional de 2008/09). Todavia, permanece 

bem distante do objetivo definido pelo Presidente Vladimir Putin de 

que a economia cresça a um ritmo anual de, pelo menos, 6% durante 

a próxima década, para que a Rússia ascenda ao grupo das cinco 

maiores economias do mundo [em paridade de poder de compra; 

sendo que, em 2018, segundo os dados do FMI (outubro de 2019), 

estava em 6.º lugar, atrás da Alemanha].  

4ºT18 1ºT19 2ºT19 3ºT19 4ºT19 2017 2018 2019 2020 2021

PIB % 2.7 0.5 0.9 1.7 1.3 1.6 2.3 1.2 1.7 2.0

Consumo Privado % 2.6 1.6 2.8 3.1 - 3.2 2.2 - - -

Consumo Público % 0.3 0.2 0.2 0.4 - 2.5 0.9 - - -

FBC % 3.0 -3.1 3.1 4.2 - 6.5 1.5 - - -

FBCF % 0.2 -2.6 1.0 0.7 - 5.5 2.3 - - -

Exportações % 2.6 -0.4 -4.9 -1.1 - 5.0 6.3 - - -

Importações % -0.3 -1.6 0.1 4.0 - 17.4 3.8 - - -

Inflação % 3.9 5.2 5.0 4.3 3.4 3.7 2.9 4.5 3.3 4.0

Key Rate % 7.75 7.75 7.50 7.00 6.25 7.75 7.75 6.25 6.00 6.00

Taxa de Desemprego % 4.8 4.8 4.5 4.4 4.6 5.2 4.8 4.6 4.6 4.6

Variação Homóloga
Un.

Variação Anual

Nota: A taxa de juro e a taxa de desemprego correspondem aos níveis no f inal do período e em média durante o período, respetivamente.
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Economia em recuperação, após os choques das quedas dos 

preços do petróleo e das sanções internacionais  

O fraco crescimento da economia em 2014 [+0.7%, em 

desaceleração face aos +1.8% de 2013, correspondendo ao mais 

baixo crescimento anual desde 2009 (-7.8%)] e a queda em 2015 (-

2.5%) derivaram das sanções impostas pelo Ocidente em resultado 

do conflito com a Ucrânia, que terão penalizado, de forma intensa, as 

exportações, que foram um importante motor de crescimento em 

2013. A queda dos preços do petróleo, que entre junho de 2014 e 

janeiro de 2015 resvalaram cerca de 60%, também foi responsável 

por parte substancial daquele abrandamento, pois o preço do petróleo 

é uma variável de extrema importância para a Rússia, uma vez que, 

em conjunto com o gás natural, são responsáveis por 50% das 

receitas orçamentais do país, como também cerca de 25% da riqueza 

criada no país depende do setor da energia. Também a contribuir para 

a maior deterioração da atividade económica esteve o colapso no 

valor do rublo, que, como referido, perdeu cerca de 43.5% face ao 

dólar e 37.6% face ao euro em 2014, o que conduziu a economia a 

uma situação de forte inflação importada, levando, 

consequentemente, a um aumento significativo da inflação (+11.4% 

em 2014) e a uma assinalável redução do poder de compra das 

famílias, com óbvio impacto negativo no consumo. O investimento em 

capital fixo (FBCF) foi também bastante penalizado ao longo de 2014 

e de 2015, com as empresas a terem dificuldades em financiar os 

seus projetos devido às elevadas taxas de juro e às dificuldades de 

acesso aos mercados internacionais. O mais preocupante foi, no 

entanto, a fuga de capitais, quantificada em cerca de 152 mil milhões 

de dólares (mM$), em 2014, que constitui um máximo histórico 

(superou as saídas registadas na crise de 2008/09) e que em 2015 

abrandou para 57.2 mM$, tendo, em 2016, se cifrado somente em 

18.5 mM$, mas observou-se uma aceleração das saídas para 24.3 

mM$ em 2017 e para 63.0 mM$ em 2018. No 1.º trimestre de 2019, a 

fuga de capitais foi de 23.9 mM$, no 2.º trimestre houve um influxo de 

0.4 mM$, mas no 3.º trimestre uma fuga de 1.4 mM$. 

A economia continua a ser fortemente prejudicada pelos ainda baixos 

preços do barril de petróleo, embora a ligeira recuperação tenha 

contribuído para evitar que a economia russa tivesse registado, em 

2016, um 2.º ano de recessão. Em 2014, o preço médio anual do 

brent em dólares perdeu 9.1% e em 2015 47.1%, tendo, em 2016, 

caído 15.7%, mas acabando por subir 23.2% em 2017 e 30.9% em 

2018 (embora o preço de fecho de 2018 tenha sido 20.4% inferior ao 

de 2017), tendo descido 6.8% no 1.º trimestre de 2019 face à média 

do trimestre anterior, mas subido 8.5% no 2.º trimestre, regressando 

às quedas no 3.º trimestre (-9.7%). 

Exportações líquidas tiveram um contributo positivo para o 

crescimento do PIB de 2018  

Embora alguns fatores estruturais continuem a prejudicar o 

crescimento económico, a queda do PIB em 2015 e o fraco 

crescimento em 2016 foram de natureza cíclica. A baixa confiança 

dos consumidores e dos empresários, bem como a diminuição da 

utilização da capacidade instalada e da população ativa, são 

evidências dessa situação. No entanto, mesmo durante a recessão, o 

desemprego continuou baixo, pese embora as tendências 

demográficas negativas, enquanto o mercado de trabalho se ajustava 

às novas condições, em grande parte por meio da redução dos 

salários reais e do crescimento do emprego a tempo parcial. Estes 

fatores, juntamente com a queda nos empréstimos às famílias, 

resultaram numa nova contração dos gastos dos consumidores, em 

2016, mas que regressaram ao crescimento em 2017, embora tendo 

desacelerado em 2018. A FBCF contraiu em 2014/15, devido às 

expectativas negativas dos agentes no que diz respeito às 

perspetivas económicas da Rússia e condições de crédito mais 

apertadas, mas começou a recuperar em 2016 e acelerou em 2017, 

estimando-se uma nova ligeira aceleração em 2018. Todavia, a difícil 

obtenção de fontes de financiamento externas, com as internas ainda 

bastante debilitadas pelos efeitos da crise económica e financeira no 

mercado financeiro russo e o elevado nível de alavancagem de 

grande parte das empresas, tem contido o crescimento do 

investimento. A implementação de medidas anti recessão por parte 

do Governo tem sido um elemento facilitador dos investimentos. A 

queda do investimento e do consumo resultaram numa menor procura 

por importações entre 2014 e 2016, mas, em 2017, regressou ao 

crescimento e ainda superior ao das exportações. Apesar das 

sanções, em termos reais, as exportações subiram em 2016, 

suportadas pela anterior depreciação do rublo, tendo acelerado em 

2017 e se observado uma nova aceleração em 2018. As exportações 

líquidas tiveram um contributo positivo para o crescimento do PIB de 

2016, mas negativo em 2017, quer devido à redução do diferencial de 

crescimento entre a procura interna russa e a procura mundial, quer, 

sobretudo, à forte acumulação de existências. Em 2018, observou-se 

um contributo positivo das exportações líquidas, que foram a causa 

da aceleração da economia, com a procura interna a ser 

condicionada, em 2018, pelo reforço das sanções dos EUA, que 

minaram a confiança dos investidores e o investimento, embora o 

consumo privado tenha permanecido resiliente, impulsionado pelo 

aumento do rendimento disponível e pelo aumento do crédito. O 

consumo privado desacelerou, tendo o investimento e o consumo 

público abrandado também. Em 2018, registou-se uma subida de 

2.2% do consumo privado das famílias (+3.2% em 2017) e de 0.9% 

do consumo público (+2.5% em 2017). Por sua vez, o investimento 

avançou 1.5%, após uma subida de 6.5% em 2017, observando-se 
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um contributo negativo da variação de existências, mas positivo do 

investimento em capital fixo (FBCF), que avançou 2.3% (+5.5% em 

2017). Já as exportações líquidas (de bens e serviços) 

apresentaram um contributo positivo para o crescimento do respetivo 

PIB, já que as exportações subiram 6.3% (+5.0% em 2017) e as 

importações 3.8% (+17.4% em 2017). A situação económica na 

Rússia continuará a depender da dinâmica dos preços mundiais da 

energia (na última reunião do super cartel, OPEP+, foi decidido um 

novo prolongamento do acordo de corte de produção até ao final do 

1.º trimestre de 2020) e da capacidade da economia para se adaptar 

aos choques externos. 

Economia deverá dar continuidade ao processo de 

consolidação, prevendo-se um crescimento do PIB de ordem dos 

1.2% em 2019  

Em 2015 e 2016 a economia tinha sido penalizada pela fraca 

atividade económica da maioria dos parceiros comerciais da Rússia, 

pelas sanções económicas, pelos ainda baixos preços do petróleo, 

pelos efeitos indiretos por via da adoção de um Orçamento do Estado 

mais restritivo e pela dificuldade de acesso ao mercado de capitais 

por parte das empresas russas. Apesar do abrandamento no 

arranque do ano, a economia deverá dar continuidade ao 

processo de consolidação, prevendo-se um crescimento de 1.2% 

em 2019 (temos implícita uma subida de +1.8% no 4.º trimestre), 

representando uma desaceleração face ao crescimento de 2.3% 

observado em 2018, prevendo-se uma aceleração para 2020 

(+1.7%). A economia deverá continuar a recuperar, 

consistentemente, à medida que se venha a assistir a um modelo de 

substituição de importações para alguns setores e a um aumento das 

exportações dos setores menos expostos às commodities.  

Riscos para as previsões de um modo geral equilibrados  

Os riscos para as previsões estão de um modo geral equilibrados. 

A elevada incerteza geopolítica e a perspetiva de novas e 

intensificadas sanções económicas continua a ser a chave dos riscos 

negativos para as perspetivas. Além disso, um preço do petróleo 

inferior ao esperado, afeta a taxa de câmbio, as condições de 

financiamento externo e o comércio externo. Os principais riscos no 

lado positivo relacionam-se com os preços do petróleo e com um 

maior impacto dos multiplicadores fiscais atendendo aos gastos 

anunciados com os investimentos públicos. 

Apesar do recente aumento da idade de reforma e do aumento 

anunciado nos gastos com infraestruturas e em capital humano, que 

devem impulsionar o crescimento potencial, as perspetivas de uma 

aceleração significativa no crescimento de longo prazo são sombrias. 

Na realidade, o crescimento potencial é coartado pelo 

envelhecimento rápido da população, pela redução da força de 

trabalho, pelas extremas desigualdades geográficas e sociais que 

limitam o tamanho do mercado interno, o aumento da dimensão do 

Estado, grande concentração em muitos setores e uma política 

voltada para a dissociação do exterior. 

MERCADO LABORAL: salários reais aceleraram o ritmo em setembro, de 3.1% para 3.8%, crescendo acima das expetativas do mercado 

(+3.3%), mas a taxa de desemprego, disponível já para novembro, estabilizou em 4.6%, mantendo a distância face aos mínimos 

históricos observados em agosto, tendo o registo ajustado de sazonalidade estabilizado em 4.6%, num mínimo histórico

Os últimos dados do mercado laboral apresentaram-se positivos. 

Por um lado, os salários aceleraram o ritmo em setembro de 2.4% 

para 3.1%, crescendo acima das expetativas do mercado (+2.9%), 

mas a taxa de desemprego, disponível já para outubro, aliviou, pelo 

2.º mês consecutivo, de mínimos históricos, embora tendo o registo 

ajustado de sazonalidade estabilizado. 

Em termos homólogos, os salários reais aceleraram e superaram 

as expetativas do mercado 

Os salários reais cresceram 3.8% em termos homólogos em outubro 

(dados disponíveis coim um mês de desfasamento face à taxa de 

desemprego), a um ritmo superior ao do mês anterior (+3.1% em 

setembro), ficando acima das expectativas do mercado (consenso: 

+3.3%), representando a 39.ª subida em 40 meses, pese embora 

registando 17 descidas nos últimos 59 meses. A respetiva média 

móvel de três meses (mm3m) subiu 3.1%, a um ritmo superior ao do 

mês anterior (+2.8%), contabilizando 43 subidas consecutivas, 

reduzindo a distância face ao ritmo de março de 2018, que é o maior 

crescimento desde julho de 2012.  

Taxa de desemprego ajustada de efeitos de sazonalidade 

estabilizou num mínimo histórico  

Por seu lado, a taxa de desemprego estabilizou em 4.6%, depois de 

duas subidas consecutivas, ficando abaixo das expectativas do 

mercado (consenso: 4.7%), mantendo a distância face ao registo de 

agosto, um mínimo da série iniciada em 1999 e parecendo estar a 

deixar para trás a situação difícil em que o mercado laboral se 

encontrava, se bem que parte dos aumentos dos salários e dos 

rendimentos, sobretudo a partir de janeiro de 2018, tenham resultado 

das subidas de salários decididos para o setor público, efetuados 

antes das Presidenciais de março de 2018. 

Os dados ajustados de sazonalidade (cálculos do Montepio) 

revelaram uma estabilização em 4.6%, a duas casas decimais em 

4.55%, em linha com o registo de março (4.55%), sendo estes os 

valores mais baixos desde que existem dados (1999). Por sua vez, a 

mm3m ficou pelo 10.º mês consecutivo, em 4.6%, permanecendo em 

mínimos desde que existem estes dados (1999). A taxa de 

desemprego permaneceu, assim, abaixo do anterior mínimo 

observado em maio de 2014 (5.1%), sendo que esses mínimos 

tinham beneficiado da contratação de trabalhadores para os Jogos 

Olímpicos de Inverno, realizados em Sochi, no início de 2014. 

Emprego no setor privado subiu em setembro, após quatro 

quedas consecutivas 

Já relativamente ao último de dezembro, os dados dos indicadores 

PMI de emprego da Markit revelaram que se assistiu a uma subida 

do emprego no setor dos serviços, pelo 4.º mês consecutivo, após 

quatro quedas (a de julho foi a maior descida desde o início de 2016), 

sete subidas e quatro quedas (consecutivas) desde dezembro de 

2016, que tinham colocado termo a uma série de 17 subidas 

consecutivas. Contudo, o crescimento do emprego desacelerou, 

aliviando, pelo 2.º mês consecutivo, do maior ritmo desde fevereiro, 

quando se tinha observado a maior criação de emprego desde 

fevereiro de 2018 (que tinha sido a maior desde dezembro de 2012), 

passando agora a apresentar o menor ritmo de crescimento desde 

setembro. Na indústria transformadora, assistiu-se a uma nova 

redução de empregos, assistiu-se à 5.ª descida consecutiva (sólida e 

em linha com o verificado nos últimos meses), sendo a 8.ª descida 

desde abril, sendo que em maio tinha-se observado a maior descida 

desde março de 2016, contabilizando-se três subidas (e nove quedas, 

as únicas desde agosto de 2018) em 11 meses (as subidas foram em 

janeiro, março e julho). Em termos agregados, o n.º de empregos no 

setor privado subiu, pelo 3.º mês consecutivo, depois de ter 

estabilizado em setembro, após quatro quedas consecutivas. 
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PREÇOS: inflação homóloga desceu em dezembro, de 3.5% para 3.0%, confirmando a estimativa preliminar, aliviando, pelo 9.º mês 

consecutivo, de um máximo desde dezembro de 2016, registando mínimos desde julho de 2018 

A inflação – medida pela taxa de variação homóloga do índice de 

preços no consumidor (IPC) – desceu em dezembro, de 3.5% para 

3.0%, confirmando a estimativa preliminar, a qual tinha ficado 

ligeiramente abaixo do esperado pelo mercado (consenso 1.ª 

estimativa: 3.1%) e aliviando, pelo 9.º mês consecutivo, dos 5.3% de 

março, um máximo desde dezembro de 2016, registando mínimos 

desde julho de 2018 e ficando agora 0.8 p.p. acima dos registos de 

janeiro e fevereiro de 2018 (+2.2%), que são os mais baixos desde o 

início da atual série (janeiro de 1992).  

A inflação continua bem abaixo do máximo desde fevereiro de 2002 

observado em março de 2015 (+16.9%). Este valor está, pelo 3.º mês 

consecutivo, abaixo da meta de 4.0% fixada pelo Banco Central da 

Rússia (CBR) para o final de 2018 (e que era também a meta para 

2017), após um mês em linha e nove meses consecutivos acima e 16 

meses abaixo. Note-se que, no 1.º trimestre de 2015, a inflação 

acelerou, pelo 4.º trimestre consecutivo, de 9.6% para uns 

expressivos 16.2%, que constituem um máximo desde o 1.º trimestre 

de 2002, tendo, desde então, vindo a abrandar e observado um valor 

médio de 5.8% no 4.º trimestre de 2016, de 4.6% no 1.º trimestre de 

2017, de 4.2% no 2.º trimestre, de 3.4% no 3.º trimestre, de 2.6% no 

4.º trimestre e, por último, de 2.3% no 1.º trimestre de 2018, naquele 

que representa o valor mais baixo da atual série (no 2.º trimestre 

acelerou para +2.4%, no 3.º trimestre para +3.0%, no 4.º trimestre 

para +3.9% e no 1.º trimestre de 2019 para +5.2%, mas no 2.º 

trimestre abrandou para +5.0%, no 3.º trimestre para +4.3% e no 4.º 

trimestre desacelerou para +3.4%, um mínimo desde o 2.º trimestre 

de 2018: +2.4%). A anterior descida da inflação tinha dado espaço ao 

CBR para intervir no sentido de estimular a economia e de tornar as 

condições financeiras menos restritivas, mas a tendência de 

depreciação do rublo em 2018 levou o CBR a atuar proactivamente 

no sentido de suportar a moeda e conter a inflação, tendo a 

autoridade subido as taxas em setembro e dezembro de 2018, 

anulando as descidas efetuadas no início desse ano, sendo que em 

2019 manteve as taxas até à reunião de 14 de junho, quando as 

cortou em 25 p.b., voltando a desce-las novamente em 25 p.b., em 26 

de julho e em 6 de setembro, em 50 p.b. em 25 de outubro e em 25 

p.b. em 13 de dezembro. 

… observando-se desaceleração do ritmo de crescimento dos 

preços dos serviços, dos bens alimentares e dos bens não 

alimentares  

Em termos de componentes, a descida da inflação em dezembro 

refletiu uma desaceleração do crescimento dos preços dos serviços, 

dos bens alimentares e dos bens não alimentares. Os preços dos 

bens não alimentares apresentaram um crescimento abaixo da 

mediana histórica (+6.8%) pelo 38.º mês consecutivo, depois de um 

largo período em que foi o único dos três principais tipos de bens e 

serviços a evidenciar crescimentos homólogos acima da tendência 

histórica. Em dezembro, os preços dos bens alimentares subiram 

2.6% em termos homólogos (+3.7% no mês anterior), um mínimo 

desde setembro de 2018, contabilizando 21 desacelerações em 40 

meses (14 acelerações e quatro estabilizações), aumentando a 

distância face ao ritmo de maio (+6.4%), o mais elevado desde agosto 

de 2016. Os mínimos históricos (série iniciada em 2002) foram 

observados em junho de 2018 (-0.2%). Por seu lado, os preços dos 

bens não alimentares cresceram 3.0% (+3.1% no mês anterior), 

registando sete acelerações em 15 meses e 11 acelerações em 22 

meses. Os efeitos desfasados da depreciação do rublo culminaram, 

em novembro de 2015, num crescimento de 15.7%, o ritmo máximo 

histórico desta série, iniciada em 2002, sendo que em março de 2018 

(+2.4%) observaram-se mínimos históricos. Nos serviços, o 

crescimento homólogo dos preços desceu de 3.9% para 3.8%, 

regressando a mínimos desde novembro de 2018 e afastando-se dos 

5.1% de maio, um máximo desde novembro de 2016 (partilhado com 

fevereiro e março de 2019), após, em agosto de 2018, ter observado 

o mesmo registo que em fevereiro de 2018, quando caiu para um 

mínimo desde maio de 2012 (+3.7%), ficando ligeiramente mais 

próximo dos máximos desde julho de 2009, observados em agosto de 

2015 (+14.1%).  

Inflação core aliviou, pelo 7.º mês consecutivo, de máximos 

desde fevereiro de 2017 

A inflação core – que corrige parcialmente o impacto climatérico nos 

preços, bem como as variações nos preços da energia (ao excluir 

fruta e vegetais, combustíveis, transportes públicos, correios, 

telecomunicações e habitação) – caiu, em dezembro, 3.5% para 3.1% 

(consenso: +3.4%), registando mínimos março de 2018 e 

representando o 7.º abrandamento consecutivo, depois de 13 

acelerações em 14 meses (estabilizou em abril), continuando bem 

aquém do máximo histórico (série iniciada em novembro de 2004) 

observado em março e abril de 2015 (+17.5%), tendo, em dezembro, 

aliviado, pelo 7.º mês consecutivo, de máximos desde fevereiro de 

2017, reduzindo, ligeiramente, a distância face ao ritmo mais baixo 

desde o início da série histórica em 2003 observado em março de 

2018 (+1.8%) e encontrando-se, pelo 3.º mês consecutivo, abaixo do 

target do CBR para 2017 e para 2018 (+4.0%), após um mês em linha 

e oito meses consecutivos acima e 20 meses abaixo. Note-se que 

este índice exclui apenas parte da alimentação e inclui o álcool, 

tabaco e energia, pelo que a inflação subjacente deverá estar num 

nível inferior. Em todo o caso, a preocupação do CBR prende-se não 

tanto com o nível da inflação subjacente, mas sobretudo com o efeito 

da persistência de um crescimento elevado do nível geral de preços 

(mesmo que causado por fatores pontuais) sobre as expectativas de 

inflação de longo prazo dos agentes.  
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POLÍTICA MONETÁRIA: CBR cortou os juros, pela 5.ª vez (consecutiva) em 2019, após as duas subidas de setembro e dezembro de 2018, 

tendo aberto a porta a novos cortes de juros 

CBR cortou os juros, pela 5.ª vez (consecutiva) em 2019, após as 

duas subidas de setembro e dezembro de 2018  

O Comité de Política Monetária do Banco Central da Rússia 

(CBR) decidiu, na última reunião (13 de dezembro), reduzir a key 

rate (taxa de refinanciamento e de depósitos a uma semana) de 

6.50% para 6.25%, em linha com as expectativas do mercado 

(consenso: 6.25%), com esta redução a ser a 5.ª consecutiva (tinha 

cortado em 25 p.b. nas reuniões de 14 de junho, de 26 de julho, de 

6 de setembro e de 25 de outubro) e depois de a autoridade a ter 

mantido nas reuniões de 08/02/2019, de 22/03/2019 e de 26/04/2019. 

O CBR tinha subido a taxa em 25 p.b. na reunião de 14/12/2018, 

mantido na reunião de 26/10/2018 e depois de a ter subido também 

em 25 p.b. na reunião de 14/09/2018, de a ter mantido nas reuniões 

de 27/07/2018, 15/06/2018 e 27/04/2018 e descido em 25 p.b. em 

cada uma das reuniões de 23/03/2018 e de 09/02/2018. Ao longo de 

2017, havia realizado um corte acumulado de 225 p.b., depois de já 

ter feito um corte de 100 p.b. em 2016 e de 600 p.b. em 2015. Todavia, 

entre fevereiro e dezembro de 2014, o CBR tinha subido as taxas de 

5.50% para 17.00% (1 150 p.b.), de modo a suportar o rublo. A key 

rate aumentou, assim, a distância face ao valor máximo desde 1998 

observado entre o final de 2015 e o início de 2016 (quando esteve 

nos 17.00%), período em que o Governo da Rússia entrou em 

incumprimento e as taxas diretoras observaram um aumento de 

100%. Note-se que, não obstante as descidas de taxas efetuadas 

entre janeiro e julho de 2015, as realizadas em 2016 (10/06/2016 e 

16/09/2016), em 2017 (seis descidas), bem como as duas descidas 

efetuadas em 2018 (e as duas subidas entretanto realizadas, em 

14/09/2018 e 14/12/2018) e estas descidas de 14/06/2019, 

26/07/2019, 06/09/2019, 25/10/2019 e 13/12/2019, permanece 

restritiva, dado as taxas de juro estarem, em termos reais, elevadas.  

O CBR realçou, em síntese, que a desaceleração da inflação está a 

ser superior ao antecipado. As expectativas de inflação das famílias 

continuam a diminuir. As expectativas de preço das empresas 

permanecem inalteradas. A taxa de crescimento da economia russa 

aumentou no 3.º trimestre; no entanto, a sua estabilidade ainda não 

foi avaliada. Os riscos de uma desaceleração económica global 

substancial persistem. Os riscos desinflacionistas ainda excedem os 

riscos pró-inflacionistas no horizonte de curto prazo. Dada a 

orientação da política monetária, a inflação homóloga deverá chegar 

a entre 3.5% e 4.0% em 2020 e deverá permanecer perto de 4% por 

mais alguns meses. Se a situação se desenvolver de acordo com o 

cenário de base, o CBR considerará a necessidade de uma redução 

adicional das taxas no 1.º semestre de 2020. Na sua tomada de 

decisão sobre as taxas de referência, o CBR levará em consideração 

as expectativas reais e esperadas, a dinâmica da inflação em relação 

à meta e os desenvolvimentos económicos no horizonte de previsão, 

bem como os riscos decorrentes das condições internas e externas e 

subsequente reação dos mercados financeiros. 

Riscos inflacionistas dimuíram: desaceleração da inflação abre 

caminho para um futuro declínio nas expectativas de inflação 

das famílias e das empresas 

Dinâmica da inflação: a desaceleração da inflação está a ultrapassar 

a previsão anterior. A taxa de crescimento homóloga dos preços ao 

consumidor caiu de 3.8% em outubro para 3.5% em novembro 

[entretanto em dezembro caiu para +3.0%]. De acordo com as 

estimativas do CBR, os indicadores de inflação que refletem os 

movimentos de preços mais sustentáveis estão próximos ou abaixo 

de 4%. O CBR previa que a inflação homóloga estivesse entre 2.9% 

e 3.2% no final de 2019 [acabou por se cifar em +3.0%]. Em 

novembro, os fatores desinflacionistas continuaram a exercer 

considerável influência sobre a inflação. O crescimento homólogo dos 

preços de produtos alimentares e não alimentares continuou em 

queda. Fatores pontuais como uma boa colheita e oferta ampliada em 

segmentos individuais do mercado de alimentos ajudam a manter 

baixas taxas de crescimento dos preços dos bens alimentares, de 

acordo com os dados ajustados de sazonalidade. A valorização do 

rublo desde o início do ano de 2019, juntamente com a desaceleração 

da inflação nos parceiros comerciais da Rússia limitaram, no seu 

conjunto, o crescimento dos preços das importações. A procura 

moderada continua a influenciar a inflação, incluindo a procura 

externa. No entanto, a aceleração da inflação registada em novembro 

no setor de serviços, em que os preços são determinados pelo 

mercado, pode apontar para uma retoma da procura. Em novembro, 

as expectativas de inflação das famílias continuaram a diminuir, 

mantendo-se elevadas. As expectativas de preços por parte das 

empresas permanecem inalteradas. A desaceleração da inflação 

homóloga abre caminho para um futuro declínio nas expectativas de 

inflação de famílias e empresas. De acordo com a previsão do CBR, 

dada a orientação da política monetária, a inflação homóloga deverá 

chegar ao intervalo entre 3.5% e 4.0% em 2020 e deverá permanecer 

perto de 4% por mais alguns meses. A inflação homóloga deverá ficar 

abaixo de 3% no 1.º trimestre de 2020, quando o efeito do aumento 

da taxa do IVA for assimilado. 

Condições monetárias: as condições monetárias enfraqueceram-se 

desde a última reunião do CBR. As condições monetárias 

continuaram a diminuir desde a última reunião do CBR. As yields da 

dívida pública russa e as taxas dos depósitos e dos empréstimos 

continuaram a diminuir. A decisão do CBR de reduzir a key rate e a 

descida desde o início do ano das yields da dívida pública russa criam 

condições para uma redução adicional nas taxas de juro dos 

depósitos e dos empréstimos, o que apoiará a expansão dos 

empréstimos a empresas e os hipotecários. O CBR avaliará o efeito 

das principais decisões sobre as taxas de juro adotadas sobre as 

condições monetárias e os movimentos inflacionistas. 

Atividade económica: em 2019, a taxa de crescimento do PIB pode 

ficar próxima do limite superior da previsão do CBR [+0.8%; +1.3%], 

o que está associado, principalmente, a uma taxa de crescimento do 

PIB acima do esperado no 3.º trimestre. No entanto, a estabilidade de 

tais taxas de crescimento económico ainda não foi avaliada. A 

dinâmica da procura interna melhorou um pouco nos 3.º e 4.º 

trimestres. Um pequeno aumento foi registado ao nível do 

investimento, entre outras coisas, devido a um aumento no 

investimento público. Em outubro, a taxa de crescimento homóloga 

do volume de negócios do comércio a retalho aumentou. A produção 

industrial continuou a crescer em termos homólogos. No entanto, os 

principais indicadores apontam para um sentimento de negócios 

ainda fraco no setor industrial, nomeadamente nas encomendas de 

exportação. A atividade económica continua a ser restringida pelo 

enfraquecimento da procura externa por exportações russas devido a 

uma desaceleração económica global. O mercado de trabalho não 

cria pressões inflacionistas adicionais. O facto de o desemprego 

permanecer próximo de mínimos históricos não é motivado pela 

expansão da procura de mão-de-obra, mas sim pela contração 

simultânea do número de funcionários e da força de trabalho. No 2.º 

semestre de 2019, a política orçamental começou a estimular o 

crescimento económico, suportado, entre outras coisas, na 

implementação de projetos nacionais do Governo. No futuro, o 

aumento da despesa pública, incluindo o investimento, contribuirá 
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para o crescimento económico. O CBR deixou inalterada a previsão 

de crescimento do PIB para 2020-2022. A taxa de crescimento do PIB 

deverá aumentar gradualmente de [+0.8%; +1.3%], em 2019, para 

[+2%; +3%] em 2022. Isso será possível se as medidas do Governo 

para superar as restrições estruturais, incluindo a implementação de 

projetos nacionais, forem concretizadas. No entanto, o crescimento 

económico global reduzido esperado no horizonte de previsão deverá 

continuar a exercer um impacto restritivo sobre o crescimento da 

economia russa. 

Riscos de inflação: os riscos não inflacionistas excedem os riscos 

inflacionistas no horizonte de curto prazo. Isso está relacionado, 

principalmente, com a fraca dinâmica da procura interna e externa. 

Os riscos não inflacionistas associados aos movimentos nos preços 

de certos produtos alimentares persistem, inclusive devido ao 

aumento da oferta de produtos agrícolas. Enquanto isso, fatores pró-

inflacionistas devem ser levados em consideração. Os riscos de as 

tendências do mercado de bens alimentares poderem reverter não 

podem ser descartados, uma vez que é difícil estimar a proporção de 

fatores temporários e permanentes para esse mercado. Ao mesmo 

tempo, a flexibilização da política monetária que já foi realizada pode 

ter um efeito ascendente mais forte na inflação do que o CBR estima. 

Caso a desaceleração económica global seja mais acentuada, 

inclusive devido ao aperto nas restrições ao comércio internacional e 

por outros fatores geopolíticos, isso pode levar a uma volatilidade 

fortalecida nos mercados financeiros globais e de commodities, 

afetando as expectativas de taxas de câmbio e inflação. Dito isto, os 

riscos pró-inflacionistas colocados pelo crescimento da despesa 

pública em 2020 são baixos, porque é provável que o aumento nas 

despesas seja diluído ao longo do tempo.   

Várias condições internas continuam a representar riscos pró-

inflacionistas num horizonte de longo prazo, com os riscos mais 

significativos a serem causados por expectativas de inflação elevadas 

e não ancoradas. A dinâmica da inflação no médio prazo também 

pode ser afetada pelos parâmetros da política orçamental, incluindo 

decisões de investimento da parte líquida do Fundo Nacional da 

Riqueza, acima do limite estabelecido em 7% do PIB.  

O CBR manteve praticamente inalteradas as suas estimativas de 

riscos associados a movimentos salariais e possíveis mudanças no 

comportamento do consumidor. Esses riscos permanecem 

moderados.  

CBR abriu a porta a novos cortes de juros  

Se a situação se desenvolver de acordo com a previsão de base, o 

CBR considerará a necessidade de uma redução adicional das taxas 

de referência no 1.º semestre de 2020. Na sua tomada de decisão 

sobre taxas de referência, o CBR levará em consideração as 

expectativas reais e esperadas, a dinâmica da inflação em relação ao 

objetivo e os desenvolvimentos económicos no horizonte de previsão, 

bem como os riscos decorrentes de condições internas e externas e 

reação dos mercados financeiros. 

Em termos de futuros passos da política monetária, a próxima 

reunião do CBR para deliberação sobre o valor da key rate está 

agendada para o dia 7 de fevereiro, com o CBR a poder realizar um 

novo corte de juros já nessa reunião, ou na seguinte (em 20 de 

março), atendendo a que prevemos mais um corte adicional no 1.º 

trimestre de 2020 (novamente de 25 p.b.). Assim, a key rate, depois 

de fechar o ano de 2019 nos atuais 6.25%, deverá fechar 2020 em 

6.00%, um valor na ordem do valor neutral, devendo manter-se nesse 

nível ao longo de 2021. Recorde-se que, no início de 2018, o CBR 

tinha explicitamente referido a intenção de colocar a política 

monetária neutral, estimando uma taxa de juro de longo prazo de 

6%/7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

POLÍTICA ORÇAMENTAL: défice agravou-se intensamente em 2015 e voltou a alargar-se em 2016, observando o maior défice desde 2009, 

mas reduziu-se em 2017, tendo-se observado um excedente em 2018 e em 2019, embora inferior ao de 2018  

Poucos progressos nas reformas estruturais, juntamente com 

uma diminuição mais rápida dos fundos de reserva, continuarão 

a pressionar o rating da Rússia, não obstante a baixa dívida 

pública 

Os poucos progressos nas reformas estruturais, juntamente com uma 

diminuição mais rápida dos fundos soberanos, continuarão a 

pressionar o rating da Rússia, não obstante a baixa dívida pública. 

Efetivamente, o rápido declínio nas receitas relacionadas com o 

petróleo e a descida do valor líquido dos fundos soberanos do 

Russian National Wealth Fund (nomeadamente do National Wealth 

Fund) em 2015 e 2016 tornaram urgente a consolidação orçamental 

no curto prazo. Apesar dos baixos níveis da dívida pública (apenas 
14.6% do PIB em 2018, de acordo com as estimativas do FMI no WEO 

de 15/10/2019), o acesso ao financiamento externo manteve-se um 

pouco restringido, enquanto o financiamento no mercado interno 

implica ainda custos elevados para o emitente. Os baixos níveis de 

receitas e os baixos valores dos fundos soberanos forçaram as 

autoridades a prosseguir com a consolidação do lado das despesas. 

Os planos orçamentais anunciados no final de 2016 estabeleciam 

uma consolidação orçamental a nível federal, no valor de 1.0 p.p. do 

PIB por ano, a partir de 2017. A despesa pública em percentagem do 

PIB deverá descer ao longo deste período (o FMI estimava uma 

redução dos 34.7% do PIB em 2017 para 34.1% em 2020), de modo 
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a acompanhar as descidas nas receitas em percentagem do PIB que 

então eram esperadas. 

O ritmo de consolidação em 2017 estava sujeito a incertezas, 

incluindo, por um lado, um possível melhor desempenho das receitas 

fiscais em relação ao cenário conservador do Governo para o preço 

do petróleo (de 40 $/barril), mas também o facto de a economia poder 

acabar por apresentar um melhor desempenho. Por outro lado, a 

necessidade de sustentar os gastos sociais no período que 

antecedeu as eleições presidenciais de 18 de março de 2018 poderão 

ter colocado pressão sobre as despesas.  

Queda do petróleo obrigou a cortes no OE 2016 

Pressionado pela queda do preço do petróleo, o Governo russo 

foi obrigado a realizar orçamentos anuais, em vez dos tradicionais 

orçamentos trianuais (que o FMI já recomendava que fossem 

reestabelecidos). Além disso, face ao Orçamento do Estado para 

2016 (OE 2016), aprovado em dezembro de 2015, e em resultado das 

fortes quedas dos preços do petróleo, em janeiro de 2016, foram 

anunciadas novas medidas, totalizando 1.5 biliões (trillion) de rublos 

– 20 mM$ –, incluindo um corte de 10% nos gastos, que não deixou 

de fora os gastos militares, nem os sociais, que, segundo Aleksei 

Ulyukayev, então Ministro do Desenvolvimento Económico, eram 

necessárias para evitar um défice que poderia chegar a 7% do PIB 

em 2016. 

Anton Siluanov, Ministro das Finanças, alertou que, com o nível de 

preços do petróleo praticados durante o 1.º trimestre de 2016, o 

Reserve Fund, um dos fundos soberanos do país, com ativos 

equivalentes a cerca de 5% do PIB, poderia vir a ficar esgotado em 

2016 (algo que acabou por não suceder). As estatísticas divulgadas 

pelo Ministério das Finanças mostram que, em dezembro de 2016, o 

Fundo de Reserva diminuiu para 16.0 mM$, o valor mais baixo do 

histórico do fundo, criado em janeiro de 2008, tendo subido desde 

então, atingindo, em agosto de 2017, os 17.06 mM$ (máximo desde 

novembro de 2016: +31.3 mM$), valor em que se situou 

sensivelmente em novembro de 2017 (17.05 mM$), sendo que, em 

dezembro de 2017, o valor do fundo caiu para zero, sendo utilizado 

para financiar o défice, tendo depois sido fundido com o outro fundo 

soberano, após um decreto do Presidente Putin. 

O principal desafio para o Ministério das Finanças residia no facto de 

a queda do preço do petróleo ter ocorrido de uma forma mais rápida 

do que a queda do valor do rublo. Como grande parte das receitas 

públicas da Rússia vêm de exportações de commodities, que são 

denominadas em dólares norte-americanos, a desvalorização do 

rublo, em relação ao dólar, favorece as receitas em rublos, 

compensando parte da queda dos preços do petróleo. O preço médio 

do petróleo fixou-se na ordem dos 3 200 rublos (52.3 dólares). Esse 

facto levou a um défice orçamental federal de 2.8% do PIB em 2015 

(o défice do total das administrações públicas foi superior, estimado 

pelas autoridades russas e pelo FMI em 3.4% do PIB). Em termos 

médios, em 2016, cada barril de petróleo ficou “apenas” na ordem dos 

2 921 rublos (44.05 dólares).  

Os planos orçamentais existentes já incluíram cortes significativos. As 

pensões, por exemplo, tiveram um aumento de 4% em termos 

nominais, a partir de fevereiro de 2016, o que se traduziu num 

significativo corte em termos reais, dado que a inflação, em média, 

situou-se em cerca de 7.1% em 2016. De acordo com o OE 2016, os 

gastos do Governo deveriam atingir um total de 16.1 biliões de rublos 

(203 mM$), ficando quase inalterados face ao ano anterior, o que 

implicava uma queda significativa em termos reais.  

Devido à grande queda dos preços do petróleo e a algum 

fortalecimento do rublo, a evolução orçamental continuava a ser 

bastante desafiadora. Em abril de 2016, o Ministério das Finanças 

anunciou um plano de consolidação para 2016, que, sob um 

cenário de preços do petróleo de 40 dólares por barril, esperava 

alcançar um défice de 3.0% do PIB através de um corte de 10% nas 

rubricas de despesas não protegidas e medidas para melhorar a 

cobrança de receitas. No entanto, e não obstante o preço do petróleo 

ter sido mais elevado que essa previsão (44.05 dólares), observou-se 

um défice superior, de 3.7% do PIB.  

Assim, segundo os últimos dados divulgados pelas autoridades 

russas (corroborados pelos dados de 15/10/2019 do FMI), depois da 

ligeira diminuição do défice orçamental observada em 2014, quando 

passou dos 1.2% do PIB, em 2013, para 1.1%, observou-se um forte 

agravamento do défice em 2015, para os 3.4%, tendo voltado a subir 

em 2016 para 3.7%, que representa o maior défice desde os 5.9% 

observados aquando da anterior crise petrolífera, em 2009. Note-se 

que o preço do petróleo é uma variável de extrema importância para 

a Rússia, uma vez que, em 2014, 50% das suas receitas orçamentais 

provinham do petróleo e do gás natural, sendo, assim, inevitável uma 

deterioração das finanças públicas sempre que se atravessam 

períodos de menor produção (em valor, como é o caso) de petróleo e 

gás natural. De resto a importância das receitas do petróleo e do gás 

caiu para cerca de 43% do total das receitas em 2015 e para menos 

de 40% em 2016. A gradual recuperação esperada pelo FMI para os 

preços do petróleo, bem como para a economia russa, deverão 

permitir que se assista a uma gradual melhoria do saldo orçamental 

ao longo do período de previsão, com o FMI, nas suas já referidas 

previsões de 15/10/2019, a estimar um défice de 1.5% em 2017, 

estimando depois um excedente de 2.9% para 2018 (revisto face aos 

+2.8% nas previsões de abril de 2019), prevendo um excedente de 

1.0% para 2019 (segundo dados preliminares das autoridade russas, 

o excedente terá ficado em 1.8% do PIB, ou seja, abaixo do 

excedente de 2.9% em 2018, mas acima da previsão do Governo no 

OE-2019: +1.7% do PIB), antecipando uma redução para 0.1% para 

2020 e um défice de 0.3% em 2021, antecipando um excedente 

orçamental médio de 0.3% para o período 2019/21, um valor 

excessivamente pessimista a avaliar pelos dados da execução 

orçamental e das previsões do Governo no Orçamento do Estado 

para 2020 (OE 2020). 

Efetivamente, ainda em 2019, o num ano em que foi aumentado a 

taxa de IVA, com o objetivo de financiar investimentos, os gastos 

federais acabaram por subir menos do que o previsto no OE 2019, 

devido a atrasos, particularmente no financiamento de Projetos de 

Desenvolvimento Nacional do Presidente Vladimir Putin. O aumento 

da taxa do IVA deverá ter cortado o crescimento económico em 2019 

em 0.3 p.p. a 0.4 p.p. 

No OE 2020, o Ministério das Finanças planeia ser menos restritivo. 

Se o Governo atingir as suas metas e também transferir os gastos 

perdidos a partir de 2019, o aumento anual poderá chegar a 2 biliões 

(trillions) de rublos (US $ 31 bilhões) - quase 2% do PIB. O impulso 

subjacente ao crescimento pode ser de 0.3 p.p. a 0.6 p.p., 

dependendo de como o dinheiro é gasto. Em relação aos planos 

anteriores, o Governo projeta uma receita não petrolífera mais 

elevada para compensar os gastos extras, o que significa que esse 

estímulo pode dar com uma mão e retirar com a outra. O excedente 

orçamental deve, segundo o Governo, encolher para 0.8% do PIB em 

2020 e 0.5% em 2021, que se deve, em grande parte, às previsões 

mais pessimistas relativamente às receitas de energia.  

Regra orçamental 

As receitas do Orçamento Federal, tal como no ano anterior já para o 

período de três anos, são baseadas no preço médio do petróleo de 

40 USD/barril e numa inflação não superior a 4%.  
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A nova regra orçamental (mecanismo de formação do orçamento da 

Rússia, determina o nível máximo de gastos com base nos preços do 

petróleo - TASS) tornou-se efetiva a partir de 2019.  

A regra orçamental destina-se a reduzir a dependência do orçamento 

da Rússia das receitas do mercado petrolífero. A essência da regra é 

transferir receitas adicionais de petróleo e gás, que são formadas se 

o preço real do petróleo exceder o preço-alvo, para o Fundo de 

Reserva, mecanismo que foi suspenso em 2015 devido à queda dos 

preços do petróleo. Uma vez que a parte líquida desse valor atinja 7% 

do PIB, parte dele poderá ser investido. A parte líquida pode chegar 

a 9.2 biliões de rublos (144.9 bilhões de dólares, ou 8.2% do PIB) em 

2020 e 12.3 biliões em 2021. 

ANÁLISE ANUAL DO FMI À ECONOMIA DA RÚSSIA NO ÂMBITO DO ARTIGO IV: Declaração final da equipa técnica da Missão (maio de 2019)  

Uma equipa do Fundo Monetário Internacional (FMI), visitou a Rússia 

para conduzir discussões sobre a revisão anual da Consulta de 2018 

ao abrigo do Artigo IV, da economia russa, tendo emitido, no dia 24 

de maio de 2019 um press release, baseado, exclusivamente, nas 

opiniões dos técnicos do FMI. 

As perspetivas de crescimento da Rússia dependerão da força 

das políticas e reformas internas. O crescimento do PIB nos últimos 

três anos [2016/18] foi, em média, de 1.4% e o FMI projeta um 

acréscimo semelhante em 2019 [entretanto, revisto para +1.1% no 

WEO de 15/10/2019, valor que foi reiterado em 20/01/2020 no âmbito 

do WEO – update; Montepio: +1.2%]. O FMI espera que o apoio 

externo seja limitado, pois as sanções, a incerteza política e comercial 

global e os preços mais baixos do petróleo substituíram as condições 

externas favoráveis que contribuíram para um rápido crescimento no 

boom dos anos 2000. Assim, a Rússia precisa agora de se concentrar 

em reformas internas para melhorar o potencial de crescimento. Um 

alicerce fundamental é a estrutura macroeconómica confiável que as 

autoridades estabeleceram desde 2014, em circunstâncias difíceis, 

na forma de metas de inflação, flexibilidade da taxa de câmbio e uma 

regra orçamental, que ajudaram a resistir a choques externos e a 

reduzir a incerteza sobre o ambiente interno. As melhorias na solidez 

do setor financeiro colocaram os bancos numa posição melhor para 

apoiar o crescimento. E a reforma da segurança social de 2018 

ajudará a compensar as tendências demográficas negativas no 

mercado de trabalho. Além desses fatores, um crescimento mais forte 

no médio prazo exigirá uma aceleração das reformas estruturais para 

melhorar o funcionamento da economia. Os projetos de âmbito 

nacional, anunciados em 2018, têm potencial para revigorar a 

atividade, mas somente se forem implementados de forma eficaz e 

complementados com esforços de longo alcance para fortalecer a 

concorrência, reduzir a intervenção do Estado e melhorar a eficiência 

das empresas estatais (SOE). 

Manter fortes estruturas de política macroeconómica e financeira 

A regra orçamental ancora a estrutura do orçamento e protege a 

economia das flutuações do preço do petróleo. Mudanças 

adicionais na regra, especialmente após o ligeiro relaxamento do ano 

passado, devem ser evitadas, a fim de manter a sua credibilidade. As 

autoridades devem abster-se de efetuar despesas parafiscais através 

do National Welfare Fund (NWF) e continuar a investir os fundos do 

NWF em ativos estrangeiros de elevada qualidade (mesmo depois de 

a parte líquida do fundo atingir o limiar de 7% do PIB), para 

salvaguardar recursos para as gerações futuras e evitar a 

prociclicidade das políticas. 

A política monetária tem sido bem-sucedida em lidar com 

potenciais choques para a estabilidade de preços e a 

flexibilização atual parece apropriada. A orientação da política 

monetária é considerada como moderadamente apertada pelo FMI. 

O aumento do IVA teve um impacto menor do que o esperado sobre 

a inflação global e a ligeira apreciação recente do rublo [no 1.º 

semestre subiu 9.9% face ao dólar comparativamente ao fecho de 

2018, tendo apreciado 11.8% entre dezembro de 2018 e dezembro 

de 2019] e a estabilidade dos preços internos dos combustíveis 

reduzem as pressões inflacionistas. Uma previsão que incorpora 

esses desenvolvimentos é consistente com a inflação a atingir a meta 

de 4% no início de 2020, sob uma trajetória de descida da taxa de 

referência do banco central. O atraso na redução das taxas 

aumentaria a probabilidade de, subsequentemente, subestimar a 

meta de inflação no próximo ano. 

Aumentar ainda mais a solidez do setor financeiro ajudará a 

apoiar o crescimento económico. A melhoria do setor bancário 

necessita de ser concluída. Ao mesmo tempo, as autoridades 

precisam de continuar a fortalecer a supervisão e a regulamentação 

bancária. Isso deve incluir a redução da concentração de 

empréstimos a partes relacionadas; o fortalecimento do processo 

contínuo de análise da revisão da qualidade de ativos; e 

implementação total dos padrões regulatórios de Basileia III, 

conforme programado. Podem ser necessárias medidas adicionais 

para restringir os empréstimos ao consumo sem garantias para conter 

os riscos sobre a estabilidade financeira se as medidas atuais se 

mostrarem inadequadas. As autoridades também necessitam de uma 

estratégia para devolver os bancos reabilitados ao setor privado de 

forma consistente com o aumento da concorrência entre os bancos. 

Aumentar a eficácia do Governo para apoiar o crescimento 

O potencial para aumentar o crescimento dependerá da ambição das 

reformas para fortalecer a concorrência e reduzir o papel do Estado. 

O impacto da reforma da segurança social na oferta de mão-de-obra, 

combinada com os gastos com infraestruturas públicas quantificados 

nos Projetos Nacionais, irão, de acordo com o FMI, elevar o 

crescimento potencial entre 0.1 p.p. a 0.5 p.p., dependendo da 

eficácia com que os projetos vierem a ser identificados, planeados e 

implementados. Outras iniciativas bem-vindas no âmbito dos projetos 

incluem a segmentação demográfica, a produtividade do trabalho e o 

apoio ao emprego, às PME e ao empreendedorismo, o reforço da 

cooperação internacional e o aumento das exportações que não 

sejam commodities. No entanto, uma maior especificação dos 

projetos será necessária para avaliar os seus efeitos potenciais. Para 

alcançar significativos retornos em termos de crescimento, as 

reformas necessitarão de abordar os problemas de longo prazo 

inerentes à falta de concorrência na economia e, de forma 

relacionada, a ainda grande presença do Estado - tanto em termos de 

sua elevada participação na economia, como na sua intromissão na 

atividade comercial. Tal deve envolver a facilitação da entrada e saída 

de empresas; o fortalecimento da governance das empresas públicas; 

a implementação plena dos planos para melhorar o clima de 

negócios; e encorajar a concorrência intra e inter regiões, inclusive ao 

nível dos contratos públicos. 

Os planos das autoridades para mudanças “amigas do 

crescimento” ao nível dos impostos e gastos são bem-vindos, 

mas poderiam ser estendidos, dentro dos limites da regra 

orçamental. Juntamente com o aumento planeado do investimento 

público, os gastos adicionais em saúde e educação sob os projetos 

nacionais são bem-vindos, desde que sejam bem direcionados para 

melhorar, ainda mais, o capital humano já relativamente forte da 

Rússia. A tributação do setor petrolífero deveria ser simplificada e 

tornada mais transparente, incluindo a eliminação gradual dos 

subsídios ao consumo interno, assegurando, ao mesmo tempo, a 

https://www.bancomontepio.pt/nova-marca


bancomontepio.pt 
 

GEEF – Research // janeiro de 2020 RÚSSIA 

 

 
Análise Económica e de Mercados 

71 

proteção dos grupos vulneráveis que poderiam ser afetados. A 

melhoria na arrecadação de receitas e a remoção de incentivos fiscais 

ineficientes poderiam financiar uma redução nas contribuições 

sociais, ajudando a lidar com a informalidade. Não obstante a recente 

reforma da segurança social, as pensões de reforma concedidas nas 

situações de reforma antecipada continuam a ser excessivamente 

generosas. Os benefícios sociais poderiam ser mais bem 

direcionados para reduzir a pobreza, passando dos benefícios 

universais para benefícios direcionados para aqueles que provem que 

deles necessitam. 

A Rússia progrediu, significativamente, desde que foi um dos 

primeiros países a voluntariar-se para uma Avaliação de 

Transparência Fiscal do FMI em 2014. A transparência orçamental 

está fortemente associada a uma melhor eficiência do setor público, 

menores custos associados à dívida e menor vulnerabilidade à 

corrupção. Nos últimos cinco anos, o Governo baseou-se no seu 

histórico relativamente bom nessa área, fornecendo estimativas do 

valor de seus recursos naturais e reportando, detalhadamente, os 

gastos públicos, num relatório abrangente de riscos e projeções 

orçamentais de longo prazo e adotando uma classificação orçamental 

baseada em programas. No entanto, mais progressos são 

necessários, inclusive para reportar as obrigações do Estado nas 

PPPs, para reduzir a parcela de despesas confidenciais no orçamento 

– que o FMI prevê que aumente para 20% em 2021 - e para fortalecer 

a governance e aprimorar os relatórios financeiros das mais de 30 000 

empresas públicas. 

POLÍTICA CAMBIAL: rublo subiu em 2016 e 2017, mas caiu em 2018, devendo apreciar em 2019 e 2020 

A confiança no rublo fortaleceu-se em 2016 e 2017. Efetivamente, 

depois da apreciação de 19.1% observada em 2016 (-43.5% em 2014 

e -20.1% em 2015), registou-se uma nova apreciação em 2017 

(+6.3%, para 57.6 RUB/USD), observando-se, em termos médios 

anuais (58.3 RUB/USD), também a uma subida (de cerca de +14.8%), 

em linha com a recuperação dos preços do petróleo e o regresso ao 

crescimento do PIB na Rússia. A desaceleração da China, em 2018 

(que afetou os termos de troca da Rússia), o que, associado ao aperto 

da política monetária dos EUA, à continuação da redução de taxas de 

juro por parte do CBR no início de 2018 [com as subidas de taxas em 

setembro e dezembro, a key rate acabou por fechar 2018 no mesmo 

nível do fecho de 2017] e à imposição de novas sanções nos EUA, 

levou a uma depreciação do rublo, que encerrou o ano de 2018 em 

69.35 RUB/USD. As previsões de consenso apontam para uma 

apreciação em 2019 (para 65.50 RUB/USD). O desempenho aquém 

do potencial e a baixa produtividade da economia russa poder 

conduzir a pressões descendentes em relação ao dólar no período 

2020/21. Em todo o caso, para 2020, é prevista uma nova apreciação 

(para 64.00 RUB/USD), suportada por alguma recuperação do preço 

médio do petróleo nesse ano, embora uma desaceleração cíclica nos 

EUA possa vir a colocar ligeiras pressões descendentes sobre os 

preços do petróleo e, dessa forma, sobre o rublo. O rublo está 

correlacionado com os preços do petróleo, portanto, qualquer queda 

rápida nos preços do petróleo poderia levar a uma renovada 

volatilidade. 

CONTAS EXTERNAS: balança corrente deverá permanecer excedentária 

O excedente da balança corrente subiu, segundo a metodologia do 

FMI, para cerca de 2.1% do PIB em 2017, após 1.9% em 2016, uma 

vez que o aumento dos preços médios do petróleo impulsionou o valor 

das exportações. Tal foi atenuado por um aumento nas importações 

(embora partindo de uma base baixa), na medida em que a procura 

interna, nomeadamente o investimento, aumentou. Esperamos que a 

balança corrente permaneça com excedentes no período 2020/24, na 

medida em que as exportações de petróleo e gás produzirão 

substanciais excedentes comerciais. As sanções internacionais e a 

incerteza política continuarão a reduzir as entradas de investimento 

direto estrangeiro (IDE) durante o período de previsão, como ocorreu 

em 2017 e 2018. Embora esperemos que essas entradas recuperem 

no período 2019/24, deverão permanecer abaixo dos níveis anteriores 

a 2014. No WEO de outubro de 2019, o FMI reportou uma subida do 

excedente de 2.1% em 2017 para 6.8% em 2018, mas antecipava 

uma redução para 5.7% em 2019, prevendo um valor médio de 3.8% 

no período 2019/24. 
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Índia: PIB deverá ter acelerado ligeiramente no 4.º trimestre, para um crescimento entre 4.9% 

e 5.1% (+4.5% no 3.º trimestre), estimando-se uma desaceleração em 2019, de 7.4% para 5.1% 
 

Tabela – Principais Indicadores Macroeconómicos 

 

ATIVIDADE: PIB registou um crescimento homólogo de 4.5% no 3.º trimestre, em linha com o esperado pelo mercado e representando a 

6.ª desaceleração consecutiva (+5.0% no 2.º trimestre), passando a representar o menor ritmo de crescimento desde o 1.º trimestre 

de 2013 (+4.3%). Componentes na ótica da despesa com comportamentos mistos, com a desaceleração do PIB a refletir o abrandamento 

do investimento e a queda das exportações. Na ótica da produção, assistiu-se a um comportamento tendencialmente descendente entre 

os principais setores de atividade, com a única exceção do setor primário, onde se registou uma ligeira aceleração. PIB deverá ter 

regressado às acelerações no 4.º trimestre, estimando-se um crescimento trimestral entre 4.9% e 5.1%, mas uma desaceleração em 

2019, em termos de crescimento médio anual, de 7.4% para 5.1% 

PIB registou um crescimento homólogo de 4.5% no 3.º trimestre, 

em linha com o esperado pelo mercado e representando a 6.ª 

desaceleração consecutiva (+5.0% no 2.º trimestre), passando a 

representar o menor ritmo de crescimento desde o 1.º trimestre 

de 2013 (+4.3%) 

O PIB registou um crescimento homólogo de 4.5% no 3.º trimestre, 

ficando em linha com as expectativas do mercado (consenso: +4.5%), 

embora abaixo das nossas estimativas, representando uma nova 

forte desaceleração face ao crescimento observado no 2.º trimestre 

(+5.0%), regressando, assim, às desacelerações nos cinco últimos 

trimestres (-0.8 p.p. no 2.º trimestre), após três trimestres de 

aceleração, passando a apresentar, com esta desaceleração, o 

menor ritmo de crescimento desde o 1.º trimestre de 2013 (+4.3%), 

afastando-se, um pouco mais, do forte acréscimo de 9.4% observado 

no 2.º trimestre de 2016, que representou o maior crescimento da 

atual série histórica (iniciada em 2011).  

Componentes na ótica da despesa com comportamentos mistos, 

com a desaceleração do PIB a refletir o abrandamento do 

investimento e a queda das exportações 

Na ótica da despesa, os dados revelaram um comportamento misto 

entre as componentes da procura interna, com o crescimento do 

consumo privado a acelerar de 3.1% para 5.1%, o mesmo 

sucedendo com os gastos públicos e, de uma forma ainda mais 

intensa, passando de um crescimento de 8.8% para 15.6%, 

observando-se, contudo, uma desaceleração do investimento, 

designadamente do investimento em capital fixo (FBCF), de 4.0% 

para 1.0%. Do lado da procura externa, as exportações exibiram 

mesmo uma ligeira queda, representando uma forte degradação do 

comportamento homólogo face ao observado no trimestre anterior (-

0.4% vs +5.7% no 2.º trimestre), o mesmo tendo sucedido com as 

importações e de uma forma ainda mais intensa, ao contrair 6.9% 

(+4.2% no 2.º trimestre).  

Na ótica da produção, assistiu-se a um comportamento 

tendencialmente descendente entre os principais setores de 

atividade, com a única exceção do setor primário, onde se 

registou uma ligeira aceleração 

Na ótica da produção, a privilegiada pelo Banco Central da Índia 

(RBI), assistiu-se a um acréscimo do Valor Acrescentado Bruto 

(VAB) de 4.3% no 3.º trimestre, também em forte desaceleração face 

ao ritmo do 2.º trimestre (+4.9%), representando, igualmente, a 5.ª 

desaceleração consecutiva (-0.8 p.p. no trimestre anterior), depois de 

três acelerações, aliviando, nestes seis últimos trimestres, de um 

ritmo de crescimento máximo desde o 3.º trimestre de 2016 (+8.3%), 

observado no 1.º trimestre de 2018 (+7.9%), e passando a exibir o 

menor crescimento da atual série histórica (iniciada em 2011). Tratou-

se de um resultado, neste caso, ligeiramente abaixo das expectativas 

do mercado (consenso: +4.4%). Esta desaceleração do VAB resultou 

de um comportamento tendencialmente descendente entre os 

principais setores de atividade, com a única exceção do setor 

primário, onde se registou uma ligeira aceleração.  

Com efeito, verificou-se uma desaceleração da atividade na 

indústria, refletindo o abrandamento dos três subsetores, 

designadamente na indústria transformadora, que passou mesmo 

a exibir uma contração (passou de +0.6% para -1.0%, o menor ritmo 

4ºT18 1ºT19 2ºT19 3ºT19 4ºT19 2018 2019 2020 2021

PIB % 6.6 5.8 5.0 4.5 5.0 7.4 5.1 6.0 6.3

VAB % 6.3 5.7 4.9 4.3 - 7.2 - - -

Setor Primário % 2.8 -0.1 2.0 2.1 - 4.7 - - -

Construção % 9.7 7.1 5.7 3.3 - 8.6 - - -

Indústria % 6.0 3.4 1.7 -0.5 - 7.7 - - -

   Energia % 8.3 4.3 8.6 3.6 - 8.2 - - -

   Transformadora % 6.4 3.1 0.6 -1.0 - 8.7 - - -

   Extractiva % 1.8 4.2 2.7 0.1 - 1.2 - - -

Serviços % 7.2 8.4 6.9 6.8 - 7.5 - - -

Serviços Financeiros, Seguros e Ativ. Imobiliárias % 7.2 9.5 5.9 5.8 - 6.6 - - -

Comércio, Hotéis, Transportes e Comunicações % 6.9 6.0 7.1 4.8 - 7.0 - - -

Serviços Públicos, Defesa e Outros % 7.5 10.7 8.5 11.6 - 9.6 - - -

Inflação (CPI) % 2.6 2.5 3.1 3.5 5.8 4.0 3.7 4.5 4.5

Repo Rate % 6.50 6.25 5.75 5.40 5.15 6.50 5.15 4.9 4.9

Nota: A taxa de juro não corresponde a variações, mas ao nível da variável no f inal do período. 

Un.
Variação Homóloga Variação Anual
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desde o 2.º trimestre de 2017, aliviando, pelo 5.º trimestre 

consecutivo, do maior crescimento desde o 1.º trimestre de 2016), 

verificando-se também uma desaceleração da indústria extrativa 

(de +2.7% para +0.1%, exibindo o menor crescimento desde o 3.º 

trimestre de 2018) e da energia (de +8.6% para +3.6%, passando do 

maior crescimento desde o 3.º trimestre de 2018 para o menor desde 

o 2.º trimestre de 2015). Também o setor com maior peso na 

economia – serviços –, cresceu a um ritmo inferior ao observado no 

trimestre anterior, embora de uma forma mais ligeira (+6.8% vs 

+6.9%, respetivamente), com as desacelerações verificadas nas 

atividades financeiras & imobiliárias (de +5.9% para +5.8%) e nos 

serviços de comércio, hotelaria, transportes & comunicações (de 

+7.1% para +4.8%) a mais do que anularem a aceleração nos 

serviços da administração pública, defesa & outros serviços (de 

+8.5% para +11.6%). Na construção, o crescimento do VAB 

apresentou também uma desaceleração (de +5.7% para +3.3%, um 

mínimo desde o 2.º trimestre de 2017), afastando-se do maior 

crescimento da atual série histórica observado no 1.º trimestre de 

2018 (+11.5%), ao passo que a agricultura, silvicultura & pesca viu 

a atividade registar uma ligeira aceleração (+2.1% vs +2.0% no 2.º 

trimestre), pelo 2.º trimestre consecutivo, depois de quatro trimestres 

a abrandar do maior crescimento desde o 1.º trimestre de 2017 e 

aliviando, pelo 2.º trimestre consecutivo, do menor crescimento desde 

o 4.º trimestre de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Estimamos aceleração no 4.º trimestre, para um crescimento 

entre 4.9% e 5.1%, esperando-se que, nos trimestres seguintes, 

a economia dê continuidade a uma tendência de gradual 

aceleração  

Em termos prospetivos, e embora ainda com alguns problemas 

associados à disponibilização das novas séries do PIB detalhadas e 

com histórico suficiente, apontamos para uma aceleração do ritmo de 

crescimento da atividade no 4.º trimestre, depois de seis trimestres 

de desaceleração (-0.5 p.p. no 3.º trimestre), estimando-se agora um 

crescimento entre 4.9% e 5.1%, após o acréscimo de 4.5% registado 

no 3.º trimestre, esperando-se que, nos trimestres seguintes, a 

economia dê continuidade a uma tendência de gradual aceleração.  

Estimamos um crescimento do PIB de 5.3% em 2019, em 

desaceleração (+7.4% em 2018), prevendo-se uma aceleração 

para 2020 (+6.5%) 

Em termos anuais, depois de a economia ter expandido 8.7% em 

2016, em aceleração face aos 7.5% observados em 2015, viu 

diminuído o ritmo de crescimento em 2017, para 6.9%, tendo, 

entretanto, regressando às acelerações em 2018 (+7.4%), mas 

estimando-se um regresso às desacelerações em 2019, para 5.1%. 

A economia deverá regressar às acelerações em 2020, devendo o 

PIB crescer 6.0%, acelerando novamente em 2021, para 6.3%. 

MERCADO LABORAL: emprego no setor privado subiu em dezembro, pelo 29.º mês consecutivo e ao maior ritmo desde agosto, refletindo 

acréscimos tanto no setor dos serviços, como na indústria transformadora 

Os índices de emprego dos indicadores PMI (calculados pela Markit) 

vinham apontando para uma relativa estabilização da situação do 

mercado de trabalho, embora com os dados, desde setembro de 

2017, a sugerirem uma subida dos níveis de emprego no setor 

privado, com a leitura de dezembro deste ano, em concreto, a revelar 

o 29.º acréscimo consecutivo do emprego, depois de ter descido 

ligeiramente em julho de 2017, com o emprego no total da economia 

a deixar cada vez mais para trás a tendência de relativa estabilização 

que vinha a apresentar desde o início de 2016. Esta subida do 

emprego no mês de dezembro refletiu um crescimento do emprego 

tanto no setor dos serviços, como na indústria transformadora, no 

caso dos serviços em aceleração face ao mês anterior e, no caso da 

indústria, regressando aos crescimentos depois de uma pontual e 

ligeira descida, com o emprego no total do setor privado a acelerar 

ligeiramente, em dezembro, para o maior ritmo de crescimento desde 

agosto.  

Com efeito, na indústria transformadora, o crescimento da procura 

e da produção no setor em dezembro, e em aceleração, motivaram 

uma subida do emprego no setor nesse mês, que regressou, assim, 

aos crescimentos, depois da pontual e ligeira descida observada em 

novembro, contabilizando 27 acréscimos nos últimos 29 meses, mas 

a um ritmo modesto Por seu lado, nos serviços, o emprego continuou 

em crescimento em dezembro, contabilizando o 28.º acréscimo 

consecutivo e em aceleração, exibindo o maior ritmo desde agosto, 

apesar de se tratar de um ritmo ainda modesto. 
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PREÇOS: inflação (medida pela variação homóloga do IPC) acelerou em dezembro, de 5.54% para 7.35%, tratando-se da 10.ª 

aceleração nos últimos 11 meses (+0.92 p.p. em novembro). A inflação afastou-se, um pouco mais, do registo de janeiro, o mais baixo 

desde junho de 2017, que é um mínimo desde dezembro de 1999 (+0.38%, utilizando a série histórica do FMI), atingindo um máximo 

desde julho de 2016. Depois da aceleração da inflação em 2018, de 3.3% para 4.0%, observou-se uma desaceleração em 2019, para 

3.7%, prevendo-se um regresso às acelerações em 2020, para 4.5%, nível em que deverá estabilizar em 2021  

Inflação acelerou em dezembro, de 5.54% para 7.35%, 

superando as expectativas do mercado e fazendo máximos 

desde julho de 2014, afastando-se do registo de janeiro, um 

mínimo desde junho de 2017… 

O índice de preços no consumidor (IPC) registou uma variação 

homóloga de 7.35% em dezembro, um máximo desde julho de 

2014 (+7.39%), representando uma aceleração face ao acréscimo 

de 5.54% observado em novembro e revelando uma leitura acima 

da esperada pelo mercado (consenso: +6.70%). Tratou-se da 10.ª 

aceleração nos últimos 11 meses (+0.92 p.p. em novembro), 

depois de quatro desacelerações, afastando-se do registo de 

janeiro, quando caiu para mínimos desde junho de 2017, um 

mínimo desde dezembro de 1999 (+0.38%), utilizando a série 

histórica do FMI, dado que o Governo indiano passou a divulgar 

estes dados homólogos do IPC apenas desde janeiro de 2012. Em 

dezembro de 2017 a inflação tinha subido para um máximo desde 

julho de 2016 e, em novembro de 2013, para um máximo desde 

junho de 2010.  

Recorde-se que a anterior tendência de aceleração da inflação 

tinha resultado, essencialmente, da inflação importada, por via da 

depreciação da rupia nos mercados internacionais, 

designadamente em relação ao dólar, pese embora a reversão da 

situação (em agosto de 2014), com a rupia a valer em novembro 

de 2014, em termos médios mensais, mais 1.7% do que um ano 

antes, contrastando com a queda que ainda era observada em 

julho de 2014 (nesse mês valia menos 0.5% face ao período 

homólogo). Posteriormente, em dezembro de 2014 e janeiro de 

2015 a rupia voltou a evidenciar uma depreciação homóloga face 

ao dólar (-1.7% e -0.1%, respetivamente), apreciando, novamente, 

de forma ligeira em fevereiro de 2015 (+0.1%), mas regressou às 

depreciações em março de 2015, tendo vindo a depreciar desde 

então, evidenciando, em janeiro de 2017, uma depreciação de 

1.1% face ao período homólogo e fazendo, sensivelmente, níveis 

mínimos históricos face ao dólar (então observados em fevereiro 

de 2016, mas batidos posteriormente, em outubro de 2018), tendo 

regressado em fevereiro de 2017 às apreciações, mas exibindo 

depreciações desde abril de 2018 (com pontuais exceções, como 

foram os últimos meses de setembro a novembro), apresentando 

uma depreciação homóloga de 0.6% em dezembro de 2019 e uma 

depreciação de 4.6% face ao anterior mínimo local observado no 

início de 2017. 

… com a aceleração da inflação a refletir, essencialmente, a 

aceleração dos preços dos produtos alimentares e bebidas 

não alcoólicas e dos combustíveis e eletricidade, pese 

embora se tenha observado um comportamento ascendente 

também na maioria das restantes componentes, com a única 

exceção das despesas com a habitação  

Em termos de componentes do IPC, constata-se que a 

aceleração da inflação, no mês de dezembro, esteve associada, 

essencialmente, ao comportamento ascendente dos preços dos 

produtos alimentares e bebidas não alcoólicas, que exibiu uma 

nova forte aceleração (+3.42 p.p.), bem como dos combustíveis 

e eletricidade, que também apresentaram uma forte aceleração 

(+2.63 p.p.), pese embora se tenha observado um comportamento 

ascendente também na maioria das restantes componentes, com 

a única exceção das despesas com a habitação, que 

evidenciaram uma ligeira desaceleração (-0.19 p.p.). Observaram-

se, assim, também acelerações dos preços nos outros bens e 

serviços (+0.43 p.p.), no vestuário e calçado (+0.20 p.p.) e nas 

bebidas alcoólicas e tabaco (+0.11 p.p.). 

 

 

 

   

   

Depois da aceleração da inflação em 2018, de 3.3% para 4.0%, 

observou-se uma desaceleração em 2019, para 3.7%, prevendo-

se um regresso às acelerações em 2020, para 4.5% (revisto de 

+4.4%), nível em que deverá estabilizar em 2021 

Em termos anuais, a taxa de inflação abrandou, em 2014, dos 9.9% 

observados em 2013 para 6.7%, registando-se um novo 

abrandamento em 2015, para 4.9% e uma ligeira aceleração em 

2016, para 5.0%. Já em 2017, a inflação desacelerou para um valor 

médio anual de 3.3%, tendo depois acelerado para 4.0% em 2018 e 

voltado a desacelerar em 2019, para 3.7%. Em termos prospetivos, 

prevemos uma aceleração em 2020, para 4.5% (revisto de +4.4%), 

seguido de uma estabilização nos 4.5% em 2021, projetando-se, 

assim, para estes dois próximos anos um valor ligeiramente acima do 
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objetivo de médio prazo do RBI de alcançar uma inflação de 4.0%, 

mas mantendo-se, em ambos os anos, dentro da banda de flutuação 

+/- 2 p.p. (ou seja, no intervalo [+2.0%; +6.0%]). 

A disciplina monetária e as pequenas melhorias ao nível dos 

estrangulamentos ainda existentes do lado da oferta devem ajudar a 

controlar as pressões inflacionistas durante o período de previsão. Os 

ainda relativamente baixos preços das commodities nos mercados 

internacionais - que estão previstos permanecer, durante o horizonte 

de previsão 2018/20, bem abaixo dos picos observados em 2012 – 

permitirão apoiar os esforços do RBI para conter a inflação dentro da 

meta que definiu. Assim, depois de uma inflação média de cerca de 

6.8% observada no período entre 2011 e 2017, deverá assistir-se a 

uma redução para uma média de cerca de 4.2%, no período entre 

2018 e 2021. 

POLÍTICA MONETÁRIA: RBI decidiu manter a política monetária, na reunião de 5 de dezembro, depois de na reunião anterior, de 4 de 

outubro, a ter tornado menos restritiva, reduzindo então as taxas de juro diretoras em 25 p.b., com esta decisão a contrariar as 

expectativas do mercado, que apontavam para uma nova descida de taxas. Repo rate fechou 2019 nos atuais 5.15%, com o RBI a dever 

depois realizar uma nova ligeira descida de taxas no início deste ano, devendo a repo rate fechar 2020 nos 4.90%, devendo depois 

manter-se nesse nível ao longo de 2021 

RBI decidiu manter a política monetária, depois de na reunião 

anterior, de 4 de outubro, a ter tornado menos restritiva, 

reduzindo então as taxas de juro diretoras em 25 p.b…  

O Banco Central da Índia (RBI) decidiu, na reunião de 5 de 

dezembro, manter a política monetária, mantendo as taxas de juro 

diretoras, a repo rate e a reverse repo rate (em 5.15% e 4.90%, 

respetivamente), bem como o rácio de reservas de caixa (em 4.00%), 

depois de, na reunião anterior, de 4 de outubro, ter decidido tornar 

a política monetária menos restritiva, reduzindo então as taxas de 

juro diretoras em 25 p.b., depois de já ter reduzido estas taxas em 35 

p.b. na reunião de 7 de agosto e em 25 p.b. em cada uma das três 

reuniões precedentes, com a repo rate a cair agora para mínimos 

março de 2010 (5.00%).  

Com efeito, o RBI decidiu manter a repo rate para 5.15%, depois de 

a ter reduzido em 25 p.b. na reunião anterior (04/10/2019), em 35 p.b. 

na reunião de 07/08/2019 e em 25 p.b. nas três reuniões precedentes 

(06/06/2019, 04/04/2019 e 07/02/2019), a ter mantido nas duas 

últimas reuniões de 2018 (05/12/2018 e 05/10/2018) e a ter subido 

em 25 p.b. nas duas reuniões precedentes (01/08/2018 e 

06/06/2018), naquelas que representaram as duas únicas mexidas de 

taxas em 2018. Recorde-se que esta taxa tinha sido, em 2017, 

aumentada numa ocasião (+25 p.b. em 02/08/2017) e reduzida noutra 

(-25 p.b. em 08/02/2017), tendo sido cortada por duas vezes em 2016 

(num total de 50 p.b.) e por quatro ocasiões em 2015 (num total de 

125 p.b.), depois de o RBI a ter decidido subir em 25 p.b. na 1.ª 

reunião de 2014 (28/01/2014). A repo rate está mais perto dos 

mínimos históricos (de 4.75%) registados entre abril de 2009 e 

fevereiro de 2010 do que do máximo de 9.00% observado antes da 

crise. Também a taxa da facilidade marginal permanente (marginal 

standing facility – MSF) foi mantida, neste caso em 5.40%, depois 

de também a ter cortado em 25 p.b. na anterior reunião (04/10/2019), 

em 35 p.b. na reunião de 07/08/2019 e em 25 p.b. nas três reuniões 

precedentes (06/06/2019, 04/04/2019 e 07/02/2019), o mesmo tendo 

sucedido com a taxa de absorção de liquidez (reverse repo rate), 

mantendo, neste caso, em 4.90%, após ter também sido reduzida em 

25 p.b. na reunião anterior (04/10/2019), em 35 p.b. na reunião de 

07/08/2019 e em 25 p.b. nas três anteriores precedentes (06/06/2019, 

04/04/2019 e 07/02/2019). Recorde-se que, na reunião de 

06/04/2017, o RBI reduziu o seu corredor das taxas de juro (entre a 

repo rate e a reverse repo rate), dos anteriores +/- 50 p.b. para os 

atuais +/- 25 p.b., depois de já o ter reduzido na reunião de 5 de abril 

de 2016 (então passando de +/- 100 p.b. para +/- 50 p.b.).  

… com esta decisão a contrariar as expectativas do mercado, 

que apontavam para uma nova descida de taxas  

A decisão de reduzir a principal taxa de juro do RBI (a repo rate) 

nesta reunião ordinária de 5 de dezembro contrariou as 

expectativas dos analistas contactados pela Bloomberg, que 

apontavam para uma nova descida de taxas (consenso para a repo 

rate: 4.90%), com os 43 analistas contactados pela Bloomberg a 

preverem reduções da repo rate (30 previam reduções de 25 p.b., 2 

previam uma redução de 15 p.b. e outros três analistas previam 

reduções de montantes um pouco superiores, de 35 p.b., 40 p.b. e 50 

p.b.). 

Repo rate fechou 2019 nos atuais 5.15%, com o RBI a dever 

depois realizar uma nova ligeira descida de taxas no início deste 

ano, devendo a repo rate fechar 2020 nos 4.90%, devendo depois 

manter-se nesse nível ao longo de 2021 

Ao nível de próximos passos da política monetária, os últimos 

dados sobre a atividade e a inflação no país, bem como as últimas 

medidas, discurso e perspetivas do RBI, antecipamos que, depois de 

ter fechado 2015 em 6.75%, 2016 nos 6.25%, 2017 em 6.00%, 2018 

em 6.50% e 2019 em 5.15% (ano em que o RBI realizou cinco cortes 

de taxas: três de 25 p.b., uma de 35 p.b. e uma última de 25 p.b.), a 

autoridade realize uma nova ligeira descida de taxas no início deste 

ano (de 25 p.b.), devendo a repo rate fechar 2020 nos 4.90%, 

devendo depois manter-se nesse nível ao longo de 2021. 

SETOR BANCÁRO: FMI defendeu que a decisão das autoridades indianas de enfrentar a crise em curso no setor bancário do país é 

importante para apoiar o investimento e o crescimento inclusivo na Índia. Dificuldades dos maiores bancos públicos poderão ser 

aproveitadas pela banca privada 

FMI enalteceu a decisão das autoridades indianas de enfrentar a 

crise em curso no setor bancário 

O FMI defendeu, em meados de 2018, que abordar a crise em curso 

no setor bancário indiano é importante para o país apoiar o 

investimento e o crescimento inclusivo. Em concreto, Gerry Rice, 

porta-voz do FMI, referiu então que a decisão das autoridades 

indianas de abordar as questões do balanço do setor bancário e 

melhorar o desempenho de determinados bancos do setor público é 

uma medida relevante para a Índia apoiar o investimento e a sua 

agenda de crescimento inclusivo.  

O responsável do FMI acrescentou que as autoridades indianas 

fizeram progressos na abordagem ao stock de crédito malparado 
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e que estão a tomar novas medidas para lidar com os problemas do 

setor bancário. Essas medidas incluem o reconhecimento desses 

créditos malparados, bem como a resolução dos mesmos no âmbito 

dos códigos de insolvência e falências. Gerry Rice admitiu que se 

está numa fase ainda inicial de resolução do problema, mas 

realçou que a avaliação do FMI é que os desenvolvimentos em 

curso são encorajadores.  

O FMI realça a utilidade da abordagem mais pró-ativa que está a 

ser assumida pelas autoridades indianas, no sentido de 

identificar e monitorizar o problema da qualidade dos ativos do 

setor bancário. O Fundo defende, no entanto, que essa abordagem 

precisa de ser complementada com reformas de boa governança 

no setor, especialmente em relação aos bancos públicos, para 

reduzir o risco operacional e de gestão do setor. 

O FMI saúda a intenção de o Banco Central da Índia (RBI) fazer 

com que a recapitalização dos bancos públicos pressuponha a 

adoção de medidas para fortalecer a governança das 

instituições, encorajando a aceleração da implementação das 

reformas do setor em curso.  

Dificuldades dos maiores bancos públicos poderão ser uma boa 

notícia para a banca privada do país  

A crise no setor bancário indiano deixou a maioria dos bancos 

públicos paralisada com níveis crescentes de crédito malparado, 

investigações sobre fraude e restritas oportunidades de crescimento 

de negócio. Perante essa conjuntura complicada para a banca 

pública, poderão ser os bancos privados a sair como 

vencedores. 

As instituições financeiras do setor público indiano controlavam 

cerca de 70% de total dos ativos bancários do país, mas tinham 

então a maior exposição a crédito malparado, no valor de 150 mil 

milhões de dólares (mM$), segundo dados avançados pela CNBC. 

Na verdade, segundo informação divulgada pela Reuters em 

31/12/2017, os 21 bancos estatais tinham contabilizados cerca de 

8.26 biliões de rúpias em crédito malparado. Já o crédito malparado 

detido pelos bancos do setor privado ascendia, nessa data, apenas a 

cerca de 1.1 biliões de rúpias. 

Assim, de acordo com especialistas contactados pela CNBC, a banca 

privada indiana poderá vir a beneficiar dos problemas que a 

banca pública está a enfrentar, com Sukumar Rajah, da Franklin 

Templeton, a referir, à CNBC, que os bancos do setor privado 

poderão, nos próximos 10 anos, chegar a alcançar uma quota de 

mercado de 60% de total do setor bancário indiano. 

 

   

   

POLÍTICA ORÇAMENTAL: défice orçamental cifrou-se em 8.07 biliões de rupias nos primeiros oito meses do ano fiscal 2019/20, o que 

representa 114.8% do objetivo definido pelo Governo para o total do ano. Para o ano fiscal de 2019/20, o Governo apontava para uma 

meta de défice orçamental de 3.3% do PIB, um valor que defendemos agora não ser exequível, atendendo essencialmente aos níveis do 

PIB, que deverão ficar bastante abaixo do inicialmente previsto pelo Governo, apontando-se atualmente para um défice de 3.7% do PIB, 

acima do observado no ano fiscal de 2018/19 (-3.4% do PIB), prevendo-se depois uma ligeira redução do défice no ano fiscal de 2020/21, 

para 3.5% do PIB 

Défice orçamental cifrou-se em 8.07 biliões de rupias nos 

primeiros oito meses do ano fiscal 2019/20, o que representa 

114.8% do objetivo definido pelo Governo para o total do ano  

De acordo com os dados divulgados pelo Controller General of 

Accounts (CGA), nos primeiros oito meses do ano fiscal 2019/20 

(que se iniciou em abril de 2019 e termina em março de 2020) o 

défice orçamental cifrou-se em 8.07 biliões de rupias, o que 

representa 114.8% do objetivo definido pelo Governo para o total do 

ano.  

Trata-se de um défice elevado, quando decorreu cerca de 66.7% do 

referido ano fiscal. No entanto, deve-se ter em consideração que os 

dados não são ajustados de sazonalidade, sendo, por exemplo, 

normal assistir-se a uma forte subida das receitas fiscais em torno do 

final dos prazos trimestrais de pagamento de impostos ao Estado, 

enquanto, por sua vez, a despesa tende a atingir um máximo no 

último mês de cada ano fiscal (março), refletindo o facto de o Governo 

concentrar nesse mês o pagamento de vários subsídios devidos a 

empresas estatais de energia e de outros serviços.  

Quando comparado com o mesmo período do anterior ano fiscal, o 

défice evidencia uma evolução semelhante (114.8% do objetivo vs 

114.8% em 2018/19), com estes dados a apresentarem, assim, nesta 

fase do atual período fiscal, alguns riscos sobre o cumprimento da 

meta de execução orçamental (7.038 biliões de rupias) e 

semelhantes aos apresentados no anterior ano fiscal, mas 

representando uma deterioração face à situação observada no mês 
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anterior (102.4% do objetivo nos sete primeiros meses do ano vs 

103.9% em 2018/19), com os riscos atualmente presentes a 

poderem ser, do nosso ponto de vista, passíveis de ser 

controlados até final do ano fiscal, atendendo nomeadamente aos 

aspetos sazonais acima referidos e à atual fase muito inicial do 

período de execução fiscal, mas com a meta do défice, em 

percentagem do PIB, a dever ser falhada, atendendo aos níveis do 

PIB, que deverão ficar bastante abaixo do inicialmente previsto.  

Note-se que esta meta orçamental para o ano fiscal 2019/20 

correspondia a 3.3% do PIB inicialmente projetado pelo Governo 

indiano, meta que, a cumprir-se, representaria uma ligeira redução 

face ao défice de 3.4% observado no ano fiscal 2018/19, este último 

representando uma diminuição de 0.1 p.p. face ao défice de 3.5% 

observado no ano fiscal 2017/18 (-3.5% no ano fiscal de 2016/17, -

3.9% no ano fiscal 2015/16, -4.0% no ano fiscal de 2014/15, -4.5% 

no ano fiscal de 2013/14, -4.9% no ano fiscal de 2012/13 e -5.8% no 

ano fiscal de 2011/12).  

   

   

Meta de défice orçamental para o ano fiscal de 2019/20, de 3.3% 

do PIB, deverá ser falhada, atendendo aos níveis do PIB, que 

deverão ficar bastante abaixo do inicialmente previsto pelo 

Governo, apontando-se atualmente para um défice de 3.7%, 

acima do observado no ano fiscal de 2018/19 (-3.4% do PIB) 

Como referido, para o ano fiscal de 2019/20, o Governo apontava 

para uma meta de défice orçamental de 3.3% do PIB, um valor que 

defendemos agora não ser exequível, atendendo essencialmente aos 

níveis do PIB, que deverão ficar bastante abaixo do inicialmente 

previsto pelo Governo, apontando-se atualmente para um défice de 

3.7% do PIB, acima do observado no ano fiscal de 2018/19 (-3.4% 

do PIB), prevendo-se depois uma ligeira redução do défice no ano 

fiscal de 2020/21, para 3.5% do PIB.  

Note-se que a difícil situação orçamental que o país atravessou nos 

últimos anos, apesar de se encontrar atualmente numa mais 

saudável trajetória de ajustamento, tem vindo a limitar a capacidade 

do Governo para adotar medidas de estímulo à atividade económica, 

num contexto em que a economia tarda em retomar os ritmos de 

crescimento observados entre 2005 e 2010 (cerca de +8.5%, em 

termos médios). De resto, o próprio abrandamento da economia 

impactou negativamente na execução orçamental, fazendo abrandar 

as receitas. Trata-se de uma situação que tem vindo, como referido, 

a tentar ser corrigida nos últimos anos, com os Governos a atribuírem 

cada vez mais importância ao rigor e consolidação orçamental e que 

tem permitido a dívida pública do país, em percentagem do PIB, 

evidenciar uma tendência descendente, desde os 84.2% do PIB 

observados em 2003 (máximo desde, pelo menos, 1991) para 67.7% 

em 2016, observando-se ligeiras subidas em 2017 e 2018, para 

67.8% e 68.1%, respetivamente (dados do FMI do World Economic 

Outlook de outubro de 2019, que previu um novo ligeiro agravamento 

do rácio da dívida pública em 2019, para 69.0%, mas um regresso às 

descidas nos anos seguintes, prevendo um rácio de 65.6% do PIB 

para 2024). O esforço de consolidação orçamental foi sendo 

prosseguido pelos diversos governos indianos também com o 

objetivo de restaurar a confiança externa e o rating do país. Com 

o banco central mais limitado, essa responsabilidade recai 

essencialmente sobre o Governo, que terá que prosseguir com mais 

veemência a política levada a cabo nos últimos anos e que visa tentar 

reanimar a economia no atual contexto de consolidação orçamental. 

O anterior Primeiro-ministro, Manmohan Singh, iniciou esta política 

em setembro de 2012, para atrair investimento e evitar uma redução 

do rating da Índia, tendo passado por várias iniciativas, desde a já 

referida redução do défice orçamental, à liberalização no retalho e 

nas indústrias de aviação para atrair capital estrangeiro e à 

aceleração dos projetos de infraestruturas, os quais são apontados 

frequentemente como um dos principais obstáculos à competitividade 

do país. 

 

 

José Miguel Moreira 

JoseMoreira@Montepio.pt 
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China: PIB cresceu 6.0% em termos homólogos no 4.º trimestre, mantendo o menor ritmo da 

série trimestral iniciada em 1992. O crescimento anual de 2019 (+6.1%) foi inferior ao do ano anterior 

(+6.8%), sendo o mais baixo desde 1990, que deverá ser batido este ano (+5.9%) 
 

Tabela – Principais Indicadores Macroeconómicos   

 

ATIVIDADE: PIB subiu 6.0% em termos homólogos, no 4.º trimestre, em linha com as nossas expetativas e as do mercado (consenso: 

+6.0%), depois de ter crescido também 6.0% no 3.º trimestre, mantendo o menor ritmo da série do PIB trimestral, iniciada em 1992. O 

PIB subiu 6.1% em 2019, em linha com as nossas estimativas, e mantemos a previsão de 2020 (+5.9%) 

 

Economia cresceu acentuadamente desde o início do processo 

de reforma económica…  

A economia da China cresceu a ritmos elevados desde o início do 

processo de reforma económica (1978). Desde então, a China deixou 

de ser considerada um país de baixo rendimento, com um PIB per 

capita de 300 dólares (a taxas de câmbio de mercado), para, em 2018 

(segundo estimativas do FMI de 15 de outubro), passar a apresentar 

um rendimento médio elevado, com um PIB per capita de 9 580 

dólares. Em vez de ter adotado programas tipo "terapia de choque", 

implementados noutras economias, a fim de se transformar numa 

economia de mercado livre, o Governo chinês adotou um processo 

de transformação gradual e equilibrado com um forte apoio estatal. 

Muitas das reformas foram implementadas sob a forma de projeto-

piloto apenas em algumas regiões, tendo sido depois, nos casos de 

sucesso, disseminadas a nível nacional, traduzindo-se, até agora, 

num elevado crescimento do PIB. A China tem sofrido uma transição 

positiva para uma economia de mercado capitalista, mas algumas 

reformas, ainda em aberto, serão de difícil implementação. 

PIB cresceu em linha com o esperado no 4.º trimestre 

No 4.º trimestre, o PIB subiu 6.0% em termos homólogos, em linha 

com as nossas expetativas e das do mercado (consenso: +6.0%), 

mantendo o ritmo do 3.º trimestre e depois de ter crescido 6.2% no 

2.º trimestre e de dois trimestres a avançar 6.4%, observando nos 

dois últimos trimestres o menor ritmo da série do PIB trimestral, 

iniciada em 1992. Em todo o caso, estes dados revelam que o cenário 

de hard-landing que chegou a ser antecipado pelos mercados no 

início de 2016, continua a não se verificar, com o ritmo de 

abrandamento a ter vindo a ser suave, embora um pouco mais intenso 

nos dois últimos trimestres devido aos efeitos da guerra comercial. 

Todavia, o crescimento parece estar excessivamente dependente das 

medidas de estímulo, do crescimento do crédito e da construção. 

Aceleração do setor secundário e do setor primário, enquanto o 

setor terciário abrandou 

Entre os setores, observou-se um abrandamento do crescimento no 

setor terciário (de +7.0% para +6.6%), mas uma aceleração no setor 

primário (de +2.7% para +3.7%) e no setor secundário (de +5.2% 

para +6.0%), o mais exposto à concorrência externa, às sanções de 

Trump e ao crescimento económico mundial.  

Investimento acelerou, o consumo terá mantido o crescimento 

(quer o consumo público, quer o consumo privado), ao passo 

que as exportações líquidas terão registado um contributo 

negativo 

Na ótica da despesa, o investimento acelerou (com a aceleração 

do investimento em equipamentos a dever ter compensado o 

abrandamento do investimento em construção), mas o consumo 

terá mantido o crescimento (quer o consumo público, quer o 

consumo privado, onde, não obstante se ter observado uma 

desaceleração das vendas a retalho em termos reais, se terá 

registado sensivelmente uma estabilização do consumo de serviços), 

ao passo que as exportações líquidas terão registado um contributo 

negativo. 

Considerando como proxy do crescimento subjacente da economia a 

estimativa mensal da Bloomberg para o PIB da China (baseada 

num modelo econométrico que avalia a relação do crescimento 

homólogo do PIB com um conjunto de variáveis, tanto do lado da 

oferta, como da procura: produção industrial, produção de 

eletricidade, tráfego de passageiros, volume de carga ferroviária, 

investimento e exportações), constata-se que esta observou um 

crescimento homólogo de 6.29% no 4.º trimestre, em aceleração face 

ao trimestre anterior (+6.13%) e ficando acima do crescimento 

observado pelo PIB no 4.º trimestre (+6.0%).      

Crescimento do PIB em 2019 (+6.1%) foi o mais baixo desde 

1990… 

O crescimento no conjunto do ano de 2016 cifrou-se em 6.7%, em 

desaceleração face aos 6.9% de 2015 e em relação aos 7.3% de 

2014, sendo, à data, o mais baixo crescimento desde 1990, em 

resultado das exportações líquidas terem tido um contributo negativo 

4ºT18 1ºT19 2ºT19 3ºT19 4ºT19 2017 2018 2019 2020 2021

PIB % 6.4 6.4 6.2 6.0 6.0 6.8 6.6 6.1 5.9 5.8

Setor Primário % 3.8 2.7 3.3 2.7 3.7 4.0 3.5 3.1 - -

Setor Secundário % 5.5 6.1 5.5 5.2 6.0 5.9 5.8 5.7 - -

Setor Terciário % 7.3 7.0 7.0 7.0 6.6 7.9 7.6 6.9 - -

Inflação % 2.2 1.8 2.6 2.9 4.3 1.6 2.1 2.9 3.1 2.1

Tx Empréstimos 12 meses % 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35

Reservas Obrigatórias Banca % 14.50 13.50 13.50 13.00 13.00 17.00 14.50 13.00 11.50 10.50

Nota: A taxa de juro e as reservas obrigatórias correspondem ao nível no final do período.

Un.
Variação Homóloga Variação Anual
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para o crescimento da economia e de um contínuo abrandamento do 

investimento fora da construção (já que muitas empresas têm sido 

confrontadas com excessos de capacidade instalada) e, não obstante 

o pacote de estímulos aprovado pelo Governo, que permitiu reverter 

apenas uma parte deste efeito. Todavia, em 2017 o crescimento 

acelerou para 6.8% (a 1.ª aceleração anual desde 2010), com esta 

aceleração a resultar unicamente do regresso das exportações 

líquidas aos contributos positivos, suportadas pelo regresso ao 

crescimento das exportações, em resultado da aceleração económica 

dos principais clientes do país (EUA, Zona Euro e Japão). No entanto, 

em 2018 as exportações líquidas terão regressado aos contributos 

negativos, tendo o crescimento do PIB abrandado para 6.6%, ou seja, 

ficando abaixo dos 6.7% de 2016, passando a ser o mais baixo 

crescimento desde 1990, crescimento mínimo que foi batido em 2019, 

com o PIB a avançar somente 6.1%. Em 2019, as vendas a retalho 

reais subiram 6.1% (+7.1% em 2018, +9.1% em 2017, +9.7% em 

2016, +10.6% em 2015 e +11.0% em 2014), registando o 7.º 

abrandamento anual consecutivo e crescendo ao ritmo mais baixo 

desde, pelo menos, 1995. Em 2019, o investimento em capital fixo 

(real e excluindo construção) apresentou uma subida de 4.1%, 

após seis abrandamentos anuais consecutivos (+3.1% em 2018, 

+3.3% em 2017, +7.8% em 2016, +11.9% em 2015 e +15.6% em 

2014), aliviando do mais baixo crescimento desde o ano de 1999. O 

investimento em construção subiu 9.9%, em termos nominais, em 

2019, acelerando face aos 9.5% de 2018, ficando aquém dos 10.1% 

de 2017, embora continuando acima dos 6.9% de 2016 e, sobretudo, 

dos 1.0% de 2015. O peso do setor terciário no PIB superou os 50% 

pelo 5.º ano consecutivo, tendo subido de 53.3% para 53.9% (máximo 

histórico), enquanto o peso do setor secundário no PIB, que caiu de 

39.7% para 39.0%, foi o mais baixo desde o início da série em 1992. 

… antevendo-se uma nova desaceleração em 2020, para 5.9%  

Para o 1.º trimestre de 2020, prevemos uma expansão de 6.0%, a 

um ritmo igual aos 6.0% do 4.º trimestre de 2019, antecipando-se um 

crescimento médio anual de 5.9% para 2020, que representará uma 

desaceleração face aos 6.1% observados em 2019, o qual já é o 

menor crescimento desde 1990. Note-se que, em 2018, o 

crescimento da China acabou por superar o target de crescimento do 

Governo (+6.5%). Prossegue o rebalanceamento da economia no 

sentido de uma maior importância do setor terciário (onde a 

produtividade é inferior à da indústria) e do consumo, em detrimento 

do investimento e das exportações, motores do forte crescimento do 

país nas últimas duas décadas. O target de crescimento para 2019 foi 

fixado entre 6.0% e 6.5% (como referido, o crescimento ficou dentro 

desse intervalo, mas abaixo do centro do intervalo), devendo ser 

fixado um valor na ordem de 6% para 2020, com os responsáveis 

chineses a continuarem a defender um abrandamento suave da 

economia, tendo, para tal, nos últimos anos, encetado pela adoção 

de medidas de estímulo a nível monetário, cambial e orçamental. 

Efetivamente, ao nível monetário, a partir de novembro de 2014, o 

Banco Popular da China (PBoC) cortou as taxas de juro, bem como a 

taxa de reservas obrigatórias dos bancos (RRR) - em 2018, o total 

dos cortes atingiu 250 p.b., tendo-as já cortado, no início de 2019, em 

100 p.b. e, em setembro, em 50 p.b., num total de 150 p.b., sendo 

que, no início de 2020 já as cortou em 50 p.b. - e desceu a taxa de 

referência do yuan renminbi desde o verão de 2015 e, sobretudo, no 

início de 2016. Os responsáveis chineses fizeram declarações, pró-

estabilidade cambial e pró-mercado, mas, na realidade, continuaram 

a fazer ajustes à taxa de câmbio, tendo-se observado, em 2016, a 3.ª 

depreciação anual consecutiva da moeda e a maior desde 1994 (em 

termos de taxa de mercado), embora, em 2017, a moeda tenha 

apreciado: em 31/12/2017, a taxa oficial cotava em 6.5342 USD/CNY 

e a de mercado em 6.5121 USD/CNY, apresentando, respetivamente, 

apreciações de 5.8% e 6.2% face ao fecho de 2016, tendo, em 2018, 

regressado às depreciações, de 5.0% na taxa oficial e de 5.7% na de 

mercado (que fechou em 6.88 USD/CNY), tendo registado a taxa de 

mercado registado uma nova depreciação em 2019, de 1.2%, para 

6.9634 USD/CNY. 

O menor crescimento dos salários também colocou, de 2017 a 2019, 

maiores entraves a um forte crescimento do lado do consumo, mas 

que, em 2017 e 2018 ao contrário de em 2016 e 2019 (neste ano 

refletindo, sobretudo, o impacto da guerra comercial), acabou por ser 

mais do que anulado pelo crescimento da procura externa, 

especialmente da proveniente dos EUA e da União Europeia (UE). Os 

líderes chineses têm-se mostrado confiantes e, em vez de 

abrandamento, preferem falar num reequilíbrio e num crescimento 

mais dentro da normalidade (“new normal”), sobretudo suportado pelo 

consumo e pela inovação. O Governo está também comprometido em 

implementar um conjunto de medidas que promova a proteção do 

meio ambiente e a mitigação dos graves níveis de poluição. A falta de 

capacidade de inovação, a subutilização de recursos em alguns 

setores, bem como as bases ainda rudimentares do setor agrícola, 

são problemas de fundo importantes, que carecem de resolução 

célere. A economia deverá caminhar, de forma gradual, para um 

modelo cada vez mais baseado nas forças de mercado, aumentando 

o papel do setor privado, o que permitirá, mais facilmente, promover 

a inovação e moldar o futuro enquadramento fiscal. É também 

prioridade o combate à corrupção, com o Primeiro-ministro e o 

Presidente da República a reiterarem tolerância zero para este tipo 

de situações, tanto dentro, como fora do Governo.  

Riscos para a economia chinesa 

Em 2019, a China ficou ligeiramente aquém da meta central de 

crescimento anual (ainda que dentro das bandas), sendo que, pelo 

3.º ano consecutivo, as medidas de estímulo das autoridades foram 

menos importantes para o crescimento do que em 2016, quando o 

rácio da dívida pública sobre o PIB tinha disparado. Efetivamente, o 

stock de crédito (medido através do financiamento total, mais 

emissão de títulos por parte dos governos locais) em relação ao PIB 

tinha aumentado de 239.7% em 2015 para cerca de 258.4% em 2016 

(segundo dados da Bloomberg), tendo em 2017 a subida sido bem 

mais moderada, para cerca de 265.9%, mas em 2018 aumentado 

para um 276.2%, devendo o aumento de 2019 ter sido inferior ao de 

2018. Trata-se de um nível elevado e de uma trajetória insustentável, 

que contribui para a fraqueza do yuan e para a saída de capitais, ao 

mesmo tempo que alimenta bolhas, que podem ir desde os mercados 

de títulos às bitcoins. Não obstante os riscos, há razões para manter 

o cenário de um abrandamento controlado da economia. 

Efetivamente, uma elevada taxa de poupança, um elevado excedente 

da balança corrente e de reservas em moeda estrangeira dão 

“capacidade de fogo” às autoridades, a que acresce a propriedade 

estatal quer dos bancos, quer dos mutuários dos empréstimos, o que 

mitiga os efeitos negativos dos choques sobre a estabilidade 

financeira do país. Um maior crescimento nominal, um aumento dos 

preços na produção industrial (após vários meses de quedas) e 

maiores lucros das empresas também ajudarão a esbater os riscos 

sobre a estabilidade. Mesmo assim, a premência de avançar no 

processo de desalavancagem continua a aumentar. As 

dificuldades também aumentaram ao longo do ano de 2019 devido ao 

facto de os EUA, sob a presidência de Donald Trump, ter agravado, 

por várias vezes, a pauta aduaneira sobre as exportações chinesas 

impostas a partir de 06/07/2018. Note-se que o impacto desta guerra 

comercial poderá ter cortado o crescimento da economia chinesa 

entre 0.3 p.p. e 0.5 p.p., de acordo com estimativas de alguns 

importantes bancos de investimento internacionais. 
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MERCADO LABORAL: taxa de desemprego subiu em dezembro de 5.1% para 5.2%, depois de ter estabilizado em novembro e caído 0.1 p.p. 

em outubro, reduzindo a distância face aos 5.3% de julho e de fevereiro de 2019, o nível mais elevado desde fevereiro de 2017  (5.4%), 

estando agora 0.4 p.p. acima dos 4.8% de novembro de 2018, quando tinha registado um mínimo desde a criação do indicador, em janeiro 

de 2016 

A taxa de desemprego, calculada com base num inquérito às 

famílias (com uma metodologia mais parecida com a utilizada 

internacionalmente) nas regiões urbanas, subiu em dezembro de 

5.1% para 5.2%, depois de ter estabilizado em novembro e caído 0.1 

p.p. em outubro, reduzindo a distância face aos 5.3% de julho e de 

fevereiro de 2019, o nível mais elevado desde fevereiro de 2017 

(5.4%), estando agora 0.4 p.p. acima dos 4.8% de novembro de 2018, 

quando tinha registado um mínimo desde a criação do indicador, em 

janeiro de 2016 (note-se que nem em todos os meses este indicador 

foi divulgado pela NBS, o instituto de estatísticas da China; por 

exemplo, para 2016 há apenas dois registos mensais, para 2017 sete, 

sendo que, para 2018, estão disponíveis todos os meses). 

No 4.º trimestre de 2017, a taxa de desemprego registado, 

calculada com base em registos oficiais (e mais duvidosa/menos 

fiável) nas regiões urbanas, tinha caído para 3.90% (3.95% no 3.º 

trimestre, quando estabilizou), contabilizando cinco descidas em seis 

trimestres e observando o menor registo da série histórica iniciada no 

3.º trimestre de 2002 (partilhado justamente com o registo do 3.º 

trimestre de 2002, o início da série). A metodologia de cálculo da taxa 

de desemprego oficial publicada pelo Governo é dada a alguma 

controvérsia, pois, segundo diversos analistas, exclui cerca de 200 

milhões de trabalhadores migrantes da sua análise. 

Se retropolarmos a atual taxa de desemprego com os dados da antiga 

série da taxa de desemprego registado, o valor de 4.8% observado 

em novembro de 2018, em maio e em junho do mesmo ano, é o mais 

baixo desde, pelo menos, o 3.º trimestre de 2002. 

Emprego no setor privado subiu, suportado pela criação de 

emprego nos serviços, tendo estabilizado na indústria (onde 

contabiliza 71 quedas em 74 meses) 

Na ausência de um indicador quantitativo que seja considerado 

verdadeiramente fiável, as indicações dadas pelos índices de 

emprego dos indicadores PMI da Markit para o setor privado têm-

se revelado pouco favoráveis, tendo a exceção sido os registos de 

março, abril, agosto, setembro, novembro e dezembro. Em dezembro, 

nos serviços, o emprego cresceu pelo 15.º mês consecutivo, 

aliviando, pelo 2.º mês consecutivo, do maior ritmo desde janeiro de 

2017, com estas 15 subidas a contrastarem com a queda de setembro 

de 2018 que tinha sido a primeira redução no setor após dois anos a 

crescer (24 meses). Já na indústria registou-se uma estabilização, 

pelo 2.º mês consecutivo, depois de sete quedas, incluindo a maior 

descida desde fevereiro observada em julho, contabilizando 71 

quedas em 74 meses e 78 descidas em 84 meses, tendo registado 

em setembro de 2018 a maior queda desde julho de 2017. O 

emprego no setor privado subiu ligeiramente, pelo 2.º mês 

consecutivo, após uma queda e duas subidas.  

 

PREÇOS: inflação fechou o ano de 2019 em máximos desde janeiro de 2012, devido ao aumento dos preços da carne de porco  

Índice de preços no consumidor (IPC) estabilizou em dezembro 

em 4.5%, ficando aquém das expectativas do mercado, mas 

permanecendo num máximo desde janeiro de 2012 

Em dezembro, a inflação, medida pela taxa de variação homóloga do 

índice de preços no consumidor (IPC), manteve-se em 4.5%, 

permanecendo num máximo desde janeiro de 2012. Ainda em 

fevereiro de 2019 a inflação tinha estado em mínimos desde janeiro 

de 2018. Em fevereiro de 2017 igualou o registo de janeiro de 2015 

(+0.8%) como o mais baixo crescimento desde novembro de 2009 

(+0.6%). Note-se que os dados de janeiro e fevereiro de cada ano 

estão enviesados pelo efeito da calendarização móvel do Ano Novo 

Chinês, que, em 2019, teve início em 5 de fevereiro e, em 2018, em 

16 de fevereiro.  

Enquanto o índice de preços no produtor (IPP) cifrou-se, em 

dezembro, em -0.5%, aliviando, pelo 2.º mês consecutivo, de um 

mínimo desde julho de 2016 

Por sua vez, a taxa de variação homóloga do índice de preços no 

produtor (IPP) cifrou-se, em dezembro, em -0.5% (-1.4% em 

novembro), aliviando, pelo 2.º mês consecutivo, dos -1.6% de 

outubro, um mínimo desde julho de 2016, continuando afastada dos -

5.9% observados entre agosto e dezembro de 2015 (as maiores 

descidas desde setembro de 2009), revelando uma variação inferior 
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às expectativas do mercado (consenso: -0.4%). A maior subida desde 

setembro de 2008 foi observada em fevereiro de 2017 (+7.8%). A 

variação homóloga do IPP foi negativa, pelo 6.º mês consecutivo, 

depois de um mês nula e 33 meses consecutivos no verde, deixando, 

assim, para trás o período que tinha superado os anteriores 31 meses 

entre 1997 e 1999, que resultam sobretudo da queda dos preços das 

commodities nos mercados internacionais e após 54 meses negativa, 

o que correspondeu ao período mais longo de quedas desde que 

existem dados disponíveis (1993). 

Estabilização da inflação em dezembro resultou do facto de o 

abrandamento dos preços dos bens alimentares (mas que 

continua muito elevada, devido à subida dos preços da carne de 

porco, como efeito da peste suína) ter sido compensado pela 

aceleração dos bens não-alimentares, enquanto os preços dos 

serviços mantiveram o ritmo 

Analisando as componentes do IPC, observa-se que a estabilização 

da inflação em dezembro resultou do facto de o abrandamento dos 

preços dos bens alimentares (mas que continua muito elevada, 

devido à subida dos preços da carne de porco, como efeito da peste 

suína) ter sido compensado pela aceleração dos bens não-

alimentares, enquanto os preços dos serviços mantiveram o ritmo. 

Com efeito, o crescimento dos preços dos serviços manteve-se em 

1.2%, um mínimo desde janeiro de 2010. Ainda em janeiro de 2019 

(+2.4%) tinha atingido o valor mais elevado desde agosto de 2018. 

Em fevereiro de 2018 (+3.6%) foi atingido um máximo desde janeiro 

de 2014, observando 20 acelerações em 47 meses, encontrando-se, 

pelo 11.º mês consecutivo e pela 15.ª vez em 16 meses (a exceção 

foi os +2.4% de janeiro de 2019), num valor abaixo da respetiva 

tendência histórica de 2.2% (desde o início da série, em 2005), 

embora após 24 meses acima. Entre os bens, os preços dos bens 

alimentares viram o ritmo de crescimento desacelerar de 19.1% para 

17.4% (sobretudo devido à desaceleração da carne de porco, de 

+110.2% para +97.0%, aliviando de um máximo histórico da série 

iniciada em junho de 2007), o maior desde maio de 2008, por sua vez, 

ficando acima da tendência histórica (+3.8%, desde 2005), pelo 10.º 

mês consecutivo, sendo que, nos últimos 38 meses, apenas por 12 

vezes ficou acima, o que não é, desde logo, preocupante para o 

banco central, que monitoriza atentamente esta classe atendendo ao 

peso significativo no IPC chinês que este tipo de bens tem, 

evidenciando tipicamente um comportamento mais volátil do que o 

das restantes componentes (ademais que é bastante influenciada 

pela calendarização móvel do Ano Lunar e por fatores climáticos ou 

relacionados com doenças, como é o caso da atual situação de peste 

suína no país). Por seu lado, o ritmo de crescimento dos preços dos 

bens não-alimentares acelerou de 1.0% para 1.3%, aliviando, pelo 

2.º mês consecutivo, de um mínimo desde outubro de 2015. A inflação 

neste tipo de bens está, pelo 6.º mês consecutivo, abaixo da sua 

tendência histórica (+1.4%, desde 2005), após um mês em linha e 30 

meses acima. Em janeiro de 2017 e fevereiro de 2018 (+2.5%) 

observou-se o maior crescimento desde outubro de 2011, enquanto o 

registo mais baixo desde janeiro de 2010 foi observado em janeiro de 

2015 (+0.6%).  

Refira-se que o fraco crescimento dos preços constitui uma fonte de 

conforto para as autoridades chinesas (na medida em que permite 

prosseguir com estímulos monetários), perante a ausência de 

pressões significativas dos preços das commodities e o fraco ímpeto 

da procura interna. A inflação nos serviços apresentou-se, pelo 11.º 

mês consecutivo, abaixo da tendência histórica, continuando a não 

requerer especial monitorização por parte das autoridades. O controlo 

das pressões inflacionistas dependerá, antes de mais, da evolução 

dos preços dos bens alimentares – a grande preocupação das 

autoridades, dada, por um lado, a sua volatilidade, e, por outro, o seu 

peso no IPC.  

 

 

 
 

 

 

 

No 1.º trimestre de 2019, a inflação desacelerou de 2.2% para 

1.8%, mas, no 2.º trimestre acelerou para 2.6%, no 3.º trimestre 

para 2.9% e no 4.º trimestre para 4.3%, um máximo desde o 4.º 

trimestre de 2011 

Em termos trimestrais, a inflação acelerou no 3.º trimestre de 2018 

para 2.3%, tendo no 4.º trimestre de 2018 se assistido a uma ligeira 

desaceleração para 2.2%, sendo que, no 1.º trimestre de 2019, 

abrandou para 1.8%, um mínimo desde o 4.º trimestre de 2017 

(partilhado com o 2.º trimestre de 2018), com a inflação a ficar abaixo 

da mediana histórica (+2.3% desde 1990) e ainda mais aquém da 

média histórica (+4.1% desde 1990), tendo no 2.º trimestre acelerado 

para 2.6%, em aceleração face ao 1.º trimestre, quando tinha 

desacelerado para 1.8%, tendo acelerado novamente no 3.º 

trimestre (para +2.9%) e no 4.º trimestre (para +4.3%, um máximo 

desde o 4.º trimestre de 2011: +4.6%). 

Ainda reduzidas pressões inflacionistas fora dos preços dos 

bens alimentares 

Recorde-se que, para 2016, o Congresso fixou um objetivo na “ordem 

dos 3%”, mas a inflação foi de apenas 2.0%, tendo desacelerado em 

2017 para 1.6% (ficando novamente aquém do target de +3.0%), 

tendo acelerado em 2018 (+2.1%), mas ficando novamente abaixo do 
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objetivo do Congresso na “ordem dos 3%”, objetivo que se manteve 

para 2019, acabando a inflação por se cifar em 2.9%, devendo 

acelerar em 2020 para 3.1%. Em 2015, a inflação foi somente de 

1.4%, o valor mais baixo desde 2009 (-0.7%). 

O controlo exercido sobre os preços dos bens em geral permitirá 

atenuar, de certa forma, a queda nos preços dos combustíveis e o 

aumento nos preços dos bens alimentares e nos transportes. Os 

ainda baixos preços do petróleo irão continuar a exacerbar as 

pressões descendentes já existentes devido ao excesso de 

capacidade no setor industrial e no mercado imobiliário. A inflação 

deverá acelerar moderadamente no período 2019/20, para uma 

média anual de 2.8%, com o excesso de capacidade a ser absorvido, 

de forma gradual, em resultado das medidas mais restritivas na 

concessão de crédito e de um aumento gradual dos preços do 

petróleo nos mercados internacionais (em termos médios anuais em 

2020), à medida que os desequilíbrios entre a oferta e a procura se 

desvanecem. 

 

 
 

   

POLÍTICA MONETÁRIA: PBoC anunciou em 1 de janeiro novas reduções do rácio de reservas obrigatórias (RRR) 

PBoC cortou o rácio de reservas obrigatórias (RRR), de 13.00% 

para 12.50%, libertando cerca de 800 biliões de yuans (102 mil 

milhões de euros) em fundos para sustentar a desaceleração da 

economia 

O Banco Popular da China (PBoC) divulgou, no dia 1 de janeiro, no 

seu site que irá reduzir a taxa de reserva de reservas bancárias (RRR) 

em 50 p.b., a partir de 6 de janeiro. A medida irá reduzir o RRR dos 

grandes bancos para 12.50%. O PBoC cortou o RRR oito vezes 

desde o início de 2018 para libertar mais fundos para os bancos 

emprestarem, à medida que o crescimento económico desacelerou 

para o ritmo mais fraco em quase 30 anos. 

Muitos investidores esperavam que Pequim anunciasse mais 

medidas de apoio em breve (sendo que essa também era a nossa 

expectativa). Embora dados recentes tenham mostrado sinais de 

melhoria, e Pequim e Washington tenham concordado em diminuir a 

sua longa guerra comercial, o que é certo é que as previsões de 

consenso mostram que o crescimento previsto para 2020 deverá 

abrandar novamente. 

O Primeiro-ministro Li Keqiang elevou as expectativas de um corte 

iminente de RRR num discurso no final de dezembro, dizendo que as 

autoridades estavam a considerar mais medidas para reduzir os 

custos de financiamento para empresas de menor dimensão, 

incluindo reduções no RRR de base ampla, mas também 

"direcionadas" para ajudar as partes mais vulneráveis da economia. 

A libertação de mais liquidez agora também reduzirá os riscos de uma 

contração de crédito antes das longas férias do Ano Novo Lunar 

chinês no final deste mês, quando a procura por dinheiro aumenta, 

devendo libertar cerca de 800 biliões de yuans (102 mil milhões de 

euros) em fundos para sustentar a desaceleração da economia.  

O PBoC espera que a liquidez total do sistema bancário 

permaneça estável antes do Ano Novo Lunar 

Dos últimos fundos libertados, os bancos pequenos e médios deverão 

receber cerca de 120 bilhões de yuans, afirmou o banco central, 

enfatizando que deveria ser usado para financiar pequenas empresas 

locais. 

O PBoC afirmou que a exigência de reservas mais baixas reduzirá os 

custos anuais de financiamento dos bancos em 15 bilhões de yuans, 

o que poderá reduzir a pressão sobre as suas margens de lucro, 

resultantes das recentes reformas nas taxas de juros. Na semana 

passada, o PBoC afirmou que os atuais empréstimos a taxa flutuante 

serão transferidos para a nova taxa de referência a partir de 1 de 

janeiro, como parte de um esforço mais amplo para reduzir os custos 

de financiamento. 

Corte foi em linha com o que se esperava antes do Ano Novo 

Lunar 

A nossa expectativa também era de que o PBoC iria realizar um corte 

de 50 p.b. no RRR em todo o sistema antes do novo ano lunar chinês, 

juntamente com uma redução adicional para alguns bancos menores. 

Prevemos mais um corte acumula de 100 p.b. até ao final de 2020 

para fechar o ano em 11.50% (fechou 2019 em 13.00%).  

As empresas privadas de menor dimensão foram particularmente 

atingidas quando os reguladores restringiram os empréstimos mais 

arriscados. Apesar do pedido de Pequim, os bancos comerciais têm 

estado relutantes em emprestar a essas empresas, pois são 

consideradas com maior risco de crédito comparativamente às 

empresas estatais. Nos últimos meses, a China também começou a 

fazer cortes modestos nas principais taxas de empréstimos para 

reduzir os custos de financiamento corporativo, com mais expectativa 

para o novo ano. Mas as autoridades também se comprometeram, 

repetidamente, a não recorrer a estímulos "semelhantes a 

inundações", como o ocorrido nas crises económicas passadas, que 

deixaram uma montanha de dívidas e alimentaram o medo das bolhas 

do mercado imobiliário. 

Meta de crescimento económico para 2020 deverá ser de 6% 

A China deverá estabelecer uma meta de crescimento económico na 

ordem de 6% em 2020 [segundo fontes citadas pela Reuters, no início 

deste ano, com as metas oficiais a serem anunciadas em março, no 
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Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês], com o Governo 

de Xi Jinping a pretender investir em força nas infraestruturas, para 

evitar uma desaceleração mais acentuada. O crescimento abrandou 

de 6.8% em 2017 para 6.0% no 3.º trimestre de 2019, o mais lento 

desde o início dos anos 90. 

POLÍTICA ORÇAMENTAL: reformas orçamentais devem promover um crescimento mais eficiente e inclusivo  

Iniciativas de cariz orçamental visam também conter o 

abrandamento económico  

Do lado da política orçamental, perante o compromisso explícito das 

autoridades com o plano de reformas e o corte nos gastos supérfluos, 

o pacote de estímulos aprovado em 07/02/2015, apesar de ter uma 

dimensão superior à do implementado em 2008/09, não tem tido o 

mesmo impacto ao nível do défice orçamental, devido às medidas 

adotadas. Essas medidas refletiam algumas preocupações por parte 

do Governo chinês – que pretende, a todo o custo, evitar um hard 

landing – de que a alteração para um modelo de crescimento mais 

voltado para a procura interna parece não estar a dar, para já, os 

resultados pretendidos, atendendo à perda de momentum da 

economia. O investimento está centrado especialmente em sete 

setores, incluindo o petróleo e gasodutos, saúde, energias 

renováveis, transportes e indústria extrativa. Note-se que estes 

pacotes de investimento são financiados com recurso a quantidades 

massivas de crédito, tendo o volume total de crédito concedido às 

empresas, bem como os empréstimos às famílias, em relação ao PIB 

(China Total Social Finance % of GDP), atingindo os 218.04% no 1.º 

trimestre de 2019, o máximo da série criada em 2002, acabando por 

descer ligeiramente no 2.º trimestre para 217.82%, mas subindo para 

217.91% no 3.º trimestre de 2019. Saliente-se que grande parte 

destes projetos serão financiados por empresas privadas, havendo 

um menor contributo do Governo central e dos órgãos das 

Administrações locais, devido ao significativo nível de endividamento. 

O Primeiro-ministro, Li Keqiang, afirmou também que a política 

orçamental iria permanecer proactiva, tendo o limite para o défice em 

2016 sido fixado nos 3.0% do PIB, um valor que foi superado, e que 

ficou também acima do target de 2.3% do ano de 2015 (e que acabou 

por se fixar em 2.8%, de acordo com a metodologia e dados do WEO 

do FMI de 15/10/2019), num contexto de menor ímpeto económico 

que se vive atualmente na China. Efetivamente, de acordo com dados 

das autoridades chinesas, o défice orçamental disparou, em 2016, 

para 2.83 mil milhões de yuans, o equivalente a 3.8% do PIB do país 

(embora, entretanto, em abril de 2017 o FMI divulgasse um défice de 

3.7%, que foi reiterado nas previsões do WEO de 15/10/2019) e 

ficando 0.8 p.p. acima do limite fixado pelo Governo, em resultado das 

políticas implementadas para contrariar o abrandamento económico, 

nomeadamente através de mais gastos públicos e redução dos 

impostos. De acordo com a nota divulgada, a Fitch considera que o 

crescimento do PIB de 6.7% em 2016 deveu-se às medidas de 

estímulo económico e não a uma capacidade sustentável da 

economia chinesa. O Conselho de Estado chinês aprovou o montante 

de 365 mM$ para projetos de investimento em energias renováveis, 

no âmbito de um novo plano para combater a poluição. 

Segundo o FMI (WEO de 15/10/2019), o rácio da dívida pública 

sobre o PIB subiu, em 2018, de 46.8% para 50.6%, continuando 

bastante abaixo da média das economias desenvolvidas, que já 

supera os 100% (102.0% em 2018), sendo que o défice orçamental 

de 4.8% foi superior aos 2.6% das economias desenvolvidas. No 

entanto, quando comparado com as economias em desenvolvimento, 

a dívida pública chinesa é idêntica (50.6%, devendo subir em 2020 

para 60.9%, ficando acima da observada nas economias em 

desenvolvimento (55.7%). O FMI prevê um défice médio de 6.2% no 

horizonte 2019/24, com o défice de 2024 (-6.1%) a ser superior ao 

défice de 4.8% estimado para 2018. 

A política orçamental formal, medida pelo défice orçamental, 

provavelmente permanecerá pró-ativa, com o défice orçamental 

esperado a manter-se em torno dos 4% do PIB. No entanto, o crédito 

dos bancos de desenvolvimento aos projetos de infraestruturas dos 

governos locais tornou-se uma força financeira chave na 

implementação dos estímulos parafiscais e no investimento em 

infraestruturas. Em todo o caso, os estímulos parafiscais deverão, 

provavelmente, diminuir nos próximos anos, à medida que a 

regulamentação dos bancos de desenvolvimento for reforçada. O 

financiamento para aquisição de terrenos, que é outra fonte de 

financiamento chave para a construção de infraestruturas por parte 

dos governos locais, provavelmente também irá moderar. A receita 

de vendas de terrenos, que observou um crescimento homólogo de 

49.4% em dezembro de 2017 (+19.8% em dezembro 2016), terá 

enfraquecido em 2018 na justa medida do arrefecimento do setor 

imobiliário. Mais de metade das receitas de vendas de terrenos são 

utilizadas pelos governos locais na construção de infraestruturas. 

À medida que o foco do Governo passou de impulsionar o 

crescimento para as reformas estruturais e a desalavancagem, 

acreditamos que terá apenas compensado parcialmente os ventos 

contrários da queda do crescimento do investimento imobiliário, ao 

invés de fomentar uma recuperação do crescimento económico.

ANÁLISE ANUAL DO FMI À ECONOMIA DA CHINA NO ÂMBITO DO ARTIGO IV: Declaração final da equipa técnica da Missão em junho de 2019  

Segundo o FMI, no âmbito da revisão anual ao abrigo do Artigo 

IV, o crescimento económico da China estabilizou no início de 

2019 e deverá abrandar para 6.2% em 2019 [revisto para +6.1% 

no WEO de 15/10/2019, valor que se observou] e 6.0% em 2020 

[revisto para +5.8% no WEO de 15/10/2019, mas regressando a 

+6.0% no WEO – update de 20/10/2020], após 6.6% em 2018. A 

incerteza em torno das tensões comerciais permanece elevada e 

os riscos são descendentes. A China e os seus parceiros 

internacionais devem trabalhar de forma construtiva para 

resolver as deficiências do sistema de comércio e permitir um 

sistema que possa mais prontamente se adapte às mudanças 

económicas no ambiente internacional. Por outro lado, pode 

desempenhar um papel importante e beneficiaria de mais 

abertura e de outras reformas estruturais que aumentem a 

concorrência. O progresso nas reformas estruturais levou a uma 

maior abertura da economia e a um papel mais importante das 

forças de mercado. Para aumentar a produtividade e promover o 

crescimento a longo prazo, são necessários esforços adicionais 

para reformar as empresas estatais (SOE), abrir o setor de 

serviços e modernizar as estruturas de decisão políticas. 

Uma equipa do Fundo Monetário Internacional (FMI), liderada por 

Kenneth Kang, Diretor Adjunto do Departamento para a Ásia e 

Pacífico, visitou Pequim e Guizhou de 23 de maio a 5 de junho de 

2019 para conduzir as discussões sobre a Consulta ao abrigo do 

Artigo IV de 2019. A missão realizou discussões altamente 

construtivas e francas com altos funcionários do Governo, do Banco 

Popular da China (PBoC), representantes do setor privado e 
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académicos para trocar pontos de vista sobre as perspetivas 

económicas, progresso nas reformas e desafios, bem como respostas 

políticas. 

O Diretor Adjunto do FMI, David Lipton, juntou-se às discussões 

políticas e reuniu-se com o Governador do Banco Popular da China, 

Yi Gang, o Ministro das Finanças Liu Kun, o Presidente da Comissão 

Reguladora de Seguros e Bancos da China, Guo Shuqing, e com o 

Presidente da China Securities Regulatory Commission (CSRC), Yi 

Huiman, entre outros altos funcionários. 

No final da visita, o Sr. Lipton emitiu a seguinte declaração: 

“Após a desaceleração em 2018, o crescimento económico chinês 

estabilizou no início de 2019, refletindo uma ampla gama de estímulos 

políticos. No entanto, as renovadas tensões comerciais representam 

uma fonte significativa de incerteza que está a pesar no sentimento. 

As discussões, ao longo de duas semanas, focaram-se na agenda 

das políticas das autoridades para apoiar a economia, num contexto 

do aumento das tensões comerciais, enquanto a economia continua 

a seguir o seu percurso de mudança de um modelo de crescimento 

de elevada velocidade, para um modelo de crescimento de elevada 

qualidade. 

“O crescimento deverá abrandar para 6.2% e 6.0% em 2019 e 2020, 

respetivamente [revistos, pela mesma ordem, para +6.1% e +5.8% no 

WEO de 15/10/2018, após os +6.6% em 2018, sendo que o valor 

previsto para 2019 corresponde ao já divulgado pelas autoridade 

chinesas para esse ano, enquanto a previsão para 2020 foi revista 

para +6.0% no WEO – update de 20/01/2020], já que os estímulos 

políticos planeados deverão ser contrabalançados, pelo menos 

parcialmente, pelo impacto negativo do recente aumento de tarifas 

impostas pelos EUA, aplicadas a cerca de 200 mil milhões de dólares 

(mM$) de exportações chinesas. O FMI espera que o crescimento 

desacelere gradualmente para 5.5% até 2024 [valor reiterado no 

WEO de 15/10/2018], à medida que a economia avança em direção 

a uma trajetória de crescimento mais sustentável. O FMI previa que a 

inflação acelerasse para 2.3% em 2019 [valor reiterado no WEO de 

15/10/2018, sendo que a inflação acabou por se cifar em +2.9%], 

refletindo preços mais elevados dos bens alimentares. As perspetivas 

de curto prazo permanecem particularmente incertas, dado o 

potencial para uma nova escalada das tensões comerciais. 

“O estímulo político anunciado até agora [junho de 2019] é suficiente 

para estabilizar o crescimento em 2019/20, apesar do recente 

aumento das tarifas dos EUA. Não há necessidade de uma 

flexibilização adicional das políticas, desde que não haja novos 

aumentos nas tarifas [o que não aconteceu] ou uma desaceleração 

significativa no crescimento. A flexibilidade da taxa de câmbio deve 

aumentar para facilitar o ajustamento ao novo ambiente externo. No 

entanto, se as tensões comerciais aumentarem ainda mais, 

colocando em risco a estabilidade económica e financeira, terão de 

ser dados estímulos adicionais, como por exemplo, uma expansão 

orçamental, financiada centralmente, pró-reequilibrada e direcionada 

para as famílias de baixo rendimento, que poderia ser usada para 

estabilizar a economia. 

“A economia global beneficiaria de um sistema de comércio 

internacional mais aberto, estável e transparente, baseado em regras. 

A China e os seus parceiros comerciais devem trabalhar de forma 

construtiva para lidar com as deficiências do sistema de comércio 

mundial e permitir um sistema que mais prontamente se possa 

adaptar às mudanças económicas no ambiente internacional. A China 

também pode desempenhar um papel importante e beneficiar de uma 

maior abertura e outras reformas estruturais que aumentem a 

concorrência. As tensões comerciais entre os EUA e a China devem 

ser rapidamente resolvidas através de um acordo abrangente que 

apoie o sistema internacional e evite intrusões no comércio livre. 

“O crescimento do crédito e da dívida das empresas foram reduzidos 

graças aos esforços conjuntos para fortalecer a regulamentação 

financeira, reduzir a arbitragem regulatória e melhorar o quadro de 

supervisão financeira. No futuro, a prioridade deve focar-se na 

implementação das reformas regulatórias já anunciadas e dar início a 

novas reformas regulatórias estruturais para reduzir as 

vulnerabilidades ainda elevadas. Os capitais próprios dos bancos, 

especialmente para os bancos de pequena e média dimensão, devem 

ser reforçados e a supervisão microprudencial não deve ser 

flexibilizada, mesmo que temporariamente, por razões cíclicas ou 

para compensar condições financeiras internas mais restritivas. Para 

melhorar a alocação e eficiência da concessão de crédito, as políticas 

para aumentar os empréstimos concedidos ao setor privado devem 

ser complementadas com um plano abrangente para remover a 

garantia implícita para as empresas estatais (SOE). 

A China fez progressos bem-vindos na redução dos desequilíbrios 

externos ao longo de vários anos, e a posição externa em 2018 

estava, de um modo geral, alinhada com as políticas e os 

fundamentos de médio prazo. O reforço do sistema de segurança 

social com um sistema fiscal mais progressivo ajudaria a evitar que 

os desequilíbrios externos voltassem a surgir, retirando estímulos a 

uma poupança excessiva das famílias e aumentando o consumo. 

Uma maior flexibilidade da taxa de câmbio e um melhor 

funcionamento do mercado cambial ajudariam o sistema financeiro a 

preparar-se para fluxos de capital mais voláteis. 

“O progresso nas reformas estruturais levou a uma maior abertura da 

economia e a um papel mais importante das forças do mercado. 

Essas reformas estruturais devem continuar a impulsionar a 

produtividade e o crescimento no longo prazo. A liberalização dos 

mercados de produtos e de trabalho e a abertura do setor de serviços 

aumentariam a concorrência e a flexibilidade e permitiriam que a 

China beneficiasse, ainda mais, com a globalização. A reforma das 

empresas públicas deve continuar e ajudar a alcançar a neutralidade 

competitiva, endurecendo as restrições orçamentais das SOE e 

removendo as suas garantias implícitas. A gestão da economia da 

China, cada vez mais sistémica e complexa, exige modernização da 

arquitetura das políticas para estruturas mais transparentes e 

baseadas no mercado. 

POLÍTICA CAMBIAL: Renmimbi valorizou em 2017, após três desvalorizações anuais consecutivas, mas desvalorizou em 2018 e 2019, 

devendo, segundo as expectativas do mercado, valorizar ligeiramente em 2020, mas desvalorizar em 2021 

A 11 de agosto de 2015, o PBoC decidiu cortar a sua taxa diária 

de referência para o renminbi em 1.9%, cortando-a novamente no 

dia 12 em 1.6% e em 1.1% no dia 13, o que fez com que o renmimbi 

depreciasse 4.5% face ao dólar, correspondendo ao maior corte na 

taxa de referência nas últimas duas décadas. No dia 31 desse mês, 

a taxa oficial do renmimbi fechou em 6.3893 USD/CNY e a taxa de 

mercado em 6.3828 USD/CNY. Em setembro e outubro seguintes 

o renmimbi apreciou, mas prosseguiu a depreciação em novembro 

e dezembro, com a taxa oficial a fechar 2015 em 6.4936 USD/CNY 

e a taxa de mercado em 6.4875 USD/CNY, apresentando, 

respetivamente, depreciações de 6.1% e 4.5% durante o ano.  

Em janeiro de 2016, na sequência da turbulência que afetou as 

bolsas chinesas, o PBoC efetuou novas descidas na taxa de 
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referência oficial do renmimbi, mas o Presidente do PBoC, por 

várias ocasiões, sinalizou que não pretendia desvalorizar mais a 

moeda. Todavia, na realidade, continuaram a fazer ajustes à taxa de 

câmbio, tendo-se observado, em 2016, a 3.ª depreciação anual 

consecutiva da moeda (em termos de taxa de mercado) e a maior 

desde 1994. Assim, em 31/12/2016, a taxa oficial cotava em 6.9370 

USD/CNY e a de mercado em 6.9396 USD/CNY, apresentando, 

respetivamente, depreciações de 6.1% e 4.5% face ao fecho de 

2015. Em 2017, a moeda apreciou: em 31/12/2017, a taxa oficial 

cotava em 6.5342 USD/CNY e a de mercado em 6.5121 USD/CNY, 

apresentando, respetivamente, apreciações de 5.8% e 6.2% face 

ao fecho de 2016. 

PBoC tem vindo a flexibilizar o renmimbi  

O renmimbi poderá transacionar no curto prazo em valores que, do 

ponto de vista histórico, são relativamente fracos, em resultado não 

só do facto de as medidas de liberalização das taxas de câmbio 

colocarem pressão descendente sobre a moeda local no curto 

prazo, mas também em resultado das dúvidas que persistem nos 

investidores internacionais relativamente ao crescimento 

económico chinês, bem como aos efeitos que as políticas 

monetárias expansionistas têm no mercado cambial. Uma maior 

divergência entre a política monetária dos EUA e da China (embora 

tal não seja atualmente tão premente) poderá levar o PBoC a 

afastar-se da política de crawling peg que o renmimbi tem mantido 

com o dólar, caminhando para um regime de taxas de câmbio mais 

flexível. A mudança, em agosto 2015, na forma como o PBoC fixa 

a taxa de referência diária do renmimbi em torno do qual o mercado 

negoceia a moeda em relação ao dólar norte-americano, foi um 

passo para atingir esse objetivo. Em dezembro desse ano, o banco 

central começou a publicar um índice de taxa de câmbio efetiva 

(em que os ponderadores são os pesos que cada moeda tem no 

comércio externo chinês), constituindo um esforço para encorajar 

o mercado a avaliar o valor do renmimbi contra um cabaz de 

moedas e não apenas contra o dólar. 

No final de 2015, as equipas técnicas do FMI recomendaram à 

Comissão Executiva do FMI que o renmimbi integrasse o cabaz 

das divisas com estatuto de reserva do FMI, algo que veio a ser 

aprovado no final de setembro de 2016. Atualmente, os Direitos de 

Saque Especial (SDR, na sigla inglesa) são passíveis de ser 

utilizados em euro, libra, dólar, iene e renmimbi. Esta é uma revisão 

que o Fundo faz a cada cinco anos, sendo que, em 2010, os 

membros da Comissão Executiva do FMI tinham rejeitado a 

introdução da divisa chinesa no cabaz. Tratou-se de um passo 

importante para a 2.ª maior economia mundial, quando o PIB é 

medido em dólares, ou a maior, quando a conversão é ajustada em 

Paridade do Poder de Compra (PPP), permitindo ao Presidente 

chinês, Xi Jinping, concretizar o objetivo de orientar mais o país 

para os mercados. Ao passar a integrar o cabaz do FMI, no médio 

prazo, a divisa chinesa: i) irá adquirir maior peso nos mercados 

cambiais e permitir que mais países ganhem a confiança 

necessária para a utilização da sua moeda; ii) reforçar a tendência 

de apreciação de médio prazo, depois da depreciação observada 

em 2014/2016. 

Antes das depreciações de 2015 e 2016, a taxa de câmbio efetiva 

real, uma medida ajustada pelo crescimento do nível de preços e 

pelo comércio com os outros países, tinha apreciado cerca de 14% 

em quatro trimestres (entre o final do 1.º semestre de 2014 e o final 

do 1.º semestre de 2015), a maior apreciação entre os 32 câmbios 

mais importantes seguidos pelo BIS (Bank for International 

Settlements). Um dos riscos associados às medidas do PBoC 

passa pelo risco de fuga de capitais devido ao enfraquecimento do 

renmimbi (e que também contribuíram para ampliar as quedas nos 

mercados de ações chineses no início de 2016), o que, a 

acontecer, poderá prejudicar seriamente o sistema financeiro do 

país. Contudo, este tipo de riscos é algo que, para já, não preocupa 

os responsáveis chineses, pois o país fechou dezembro de 2016, 

segundo os dados do PBoC, com cerca de 3.0 biliões (trillion) de 

dólares em reservas cambiais para os acomodar, valor que subiu 

para 3.14 biliões no final de março de 2018, um máximo desde 

setembro de 2016 (embora tenha, posteriormente, corrigido, 

ficando-se em 3.12 biliões em junho de 2019, em 3.09 biliões em 

setembro de 2019 e em 3.11 biliões em dezembro de 2019).  

O renmimbi desvalorizou face ao dólar, ao longo do ano de 2015, 

correspondendo à 1.ª desvalorização média anual desde 1994 e à 

2.ª desvalorização consecutiva em termos de fecho anual). Em 

2016 registou-se mais uma depreciação do renmimbi, dos 6.49 

USD/CNY, observados no final de 2015, para 6.94 USD/CNY, no 

final de 2016. Em 2017, a moeda apreciou para 6.51 USD/CNY, 

mas depreciou em 2018 para 6.88 USD/CNY (num contexto de 

subidas de taxas de juro nos EUA) e para 6.96 USD/CNY em 2019. 

Segundo as previsões de consenso da Bloomberg, em 2020, 

deverá registar uma marginal apreciação para 6.95 USD/CNY em 

2020, devendo, posteriormente, em 2021, depreciar para 7.00, 

ficando, assim, bem aquém do fecho de 2014 (6.21 USD/CNY). A 

autoridade monetária na China continua interessada em intervir 

cada vez menos no mercado cambial, mas continua a manter os 

objetivos de política económica, como o reequilíbrio da economia. 

Em todo o caso, o PBoC deverá continuar a intervir no sentido de 

reduzir a volatilidade, o que significa que os pontos extremos da 

banda cambial raramente sejam explorados, apesar da recente 

medida adotada de desvalorização do renmimbi, esperando-se que 

o fixing da moeda seja cada vez mais determinado pelo mercado. 

CONTAS EXTERNAS: balança corrente deverá permanecer excedentária, mas o excedente deverá continuar a cair nos próximos anos 

Espera-se que a balança corrente permaneça excedentária no 

período 2020/22, depois de, em 2016, segundo dados do FMI, o 

excedente ter diminuído de 2.7% para 1.8% do PIB e ter reduzido em 

2017 para 1.6% e para 0.4% em 2018. O FMI (WEO de 15/10/2018) 

previa que o excedente médio deveria ser na ordem de 0.7% do PIB 

no período 2019/24, sendo sempre positivo até ao final do horizonte 

de previsão, ao contrário do previsto em abril, quando antecipavas um 

valor nulo para 2022 e ligeiramente negativos em 2023 e 2024). As 

previsões de consenso da Bloomberg apontam para uma subida do 

excedente em 2019 para 1.2% do PIB, mas reduzindo-se para o valor 

édio de 0.7% entre 2020/21, com um valor de apenas 0.6% em 2020, 

perto dos 0.4% de 2018, o nível mais baixo das últimas décadas. O 

grande superavit comercial da China permanecerá intacto, mas não 

expandirá substancialmente, dado que o crescimento das 

importações deverá anular a subida das exportações. A China deverá 

ter algum sucesso no movimento de redireccionamento das 

exportações para setores de maior valor acrescentado. 

 

Rui Bernardes Serra 
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Angola: Depois da contração de 1.2% em 2018, a economia terá voltado a contrair 0.9% em 

2019, dando continuidade à recessão que se arrasta desde 2016. PIB deverá regressar ao crescimento 

este ano, prevendo-se um crescimento de 1.6%, seguido de uma aceleração em 2021 (para +2.8%)   
 

Tabela – Principais Indicadores Macroeconómicos 

 

ATIVIDADE: segundo os últimos dados das contas nacionais (trimestrais) divulgados pelo INE, o PIB registou uma queda homóloga de 0.8% 

no 3.º trimestre de 2019, em agravamento (-0.1% no 2.º trimestre), regressando às contrações nos três primeiros trimestres de 2019, 

depois do forte acréscimo de 2.6% observado no derradeiro trimestre de 2018. Em termos anuais, o PIB deverá ter contraído 0.9% em 

2019, em desagravamento (-1.2% em 2018), prevendo-se um regresso aos crescimentos apenas para este ano (+1.6%) 

Depois das contrações do PIB observadas em 2016 (-2.6%) e 

2017 (-0.1%)… 

O Instituto Nacional de Estatística (INE) de Angola apresentou, no dia 

18-out, os resultados das Contas Anuais 2009-2017. Segundo os 

novos dados constantes das referidas Contas Anuais 2009-2017, 

entre 2004 a 2008 o crescimento do PIB foi de dois dígitos, 

registando-se, contudo, um forte abrandamento em 2009, para um 

crescimento de apenas 0.9% (+11.2% em 2008). Em 2010, o 

crescimento acelerou para 4.9%, tendo depois desacelerado para 

3.5% em 2011, voltando a acelerar e de forma mais intensa em 2012, 

quando observou um crescimento de 8.5%, mas encetando 

posteriormente uma tendência de desaceleração, com o ritmo de 

crescimento a abrandar para 5.0% em 2013, 4.8% em 2014 e apenas 

0.9% em 2015, com a economia angolana a ser gravemente afetada 

pela queda acentuada do preço do petróleo.  

Em 2016 e 2017, o crescimento do PIB deu continuidade a essa 

tendência descendente, com a economia angolana a entrar mesmo 

em recessão, tendo contraído cerca de 2.6% e 0.1%, respetivamente. 

O recente quadro recessivo da economia angolana teve como 

principal causa a redução do preço do petróleo no mercado 

internacional e os consequentes desequilíbrios gerados na 

economia nacional.  

Em relação à participação dos setores de atividade na composição 

do PIB em 2017, destacam-se a extração e refinação de petróleo 

bruto e gás natural, que representaram 20.93% do total do PIB, 

seguido do comércio (17.91%), da construção (13.65%) e dos 

outros serviços (9.27%). 

… a economia observou uma nova queda em 2018, de 1.2%, em 

agravamento face à descida de 2017 e representando o 3.º ano 

consecutivo de contração da atividade económica 

Em 2018, de acordo com estes dados das contas nacionais 

trimestrais, o PIB registou uma queda média anual de 1.2%, tratando-

se de um agravamento do ritmo de contração face a 2017, quando o 

PIB desceu 0.1% (-2.6% em 2016).  

Economia angolana registou uma queda homóloga de 0.8% no 

3.º trimestre de 2019, em agravamento (-0.1% no 2.º trimestre), 

regressando às contrações nos três primeiros trimestres de 

2019, depois do forte acréscimo de 2.6% observado no 

derradeiro trimestre de 2018 

Já relativamente a 2019, refira-se que, segundo os últimos dados das 

Contas Nacionais Trimestrais divulgados pelo INE (em 

15/01/2020), o PIB contraiu 0.3% no 3.º trimestre de 2019, face ao 

período homólogo, em agravamento (-0.1% no 2.º trimestre), com a 

economia a regressar às quedas nos três primeiros trimestres de 

2019, depois da forte subida de 2.6% observada no 4.º trimestre de 

2018, mas permanecendo afastada do registo do 2.º trimestre de 

2018 (-3.8%), quando foi observada a maior contração desde o 3.º 

trimestre de 2016 (-7.5%). 

Entre os principais setores de atividade, constata-se que o 

desempenho homólogo da atividade no 3.º trimestre, em termos de 

variação negativa, é atribuído, fundamentalmente, às atividades de 

extração e refinação do petróleo bruto e gás natural (-8.7% vs -

4.1% no 2.º trimestre), refletindo a queda nos preços do petróleo (e 

consequente menor incentivo à extração), da industria 

transformadora (-1.5% vs +1.1% no trimestre anterior), dos correios 

e telecomunicações (-0.5% vs -2.1% no trimestre anterior) e da 

pesca (-19.9% vs -19.3% no 2.º trimestre).  

Por seu lado, observou-se um abrandamento da construção (+2.8% 

vs +3.5%, no trimestre anterior), enquanto as atividades imobiliárias 

mantiveram o ritmo de crescimento (em +3.0%), assim como a 

agricultura (em +1.1%).  

De destacar, pela positiva, a aceleração do crescimento da atividade 

na extração de diamantes e outros minerais (+41.4% vs -8.1% no 

2.º trimestre), na administração pública (+5.2% vs +0.4% no 

trimestre anterior), no comércio interno (+8.0% vs -7.4% no 2.º 

trimestre), no transporte e armazenamento (+2.4% vs -0.8% no 

trimestre anterior), nas atividades financeiras e de seguros (+6.4% 

vs -17.3% no 2.º trimestre) e nos serviços públicos (+3.1% vs +2.4% 

no trimestre anterior).  

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PIB % 11.2 0.9 4.9 3.5 8.5 5.0 4.8 0.9 -2.6 -0.1 -1.2 -0.9 1.6 2.8

Inflação % 12.5 13.7 14.5 13.5 10.3 8.8 7.3 9.2 30.7 31.7 20.2 17.3 19.5 15.7

Balança Corrente (% PIB) % 8.1 -10.8 9.0 11.7 10.8 6.1 -2.6 -8.8 -4.8 -0.5 7.0 3.3 0.5 0.4

Saldo Orçamental  (% PIB) % -4.2 -7.9 3.4 8.1 4.1 -0.3 -5.7 -2.9 -4.5 -6.3 2.0 1.0 0.8 1.6

Nota: Os dados históricos do Saldo Orçamental e da Balança Corrente seguem a metodologia do FMI.

Un.
Período (Anos)
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Estimamos que a economia tenha contraído 0.9% em 2019, em 

desagravamento (-1.2% em 2018), prevendo-se um regresso aos 

crescimentos apenas para este ano (+1.6%) 

Estimamos que a economia tenha voltado a contrair em 2019, para 

o qual apontamos para uma queda de 0.9%, tratando-se de um 

comportamento ligeiramente menos desfavorável do que a queda de 

1.1% prevista mais recentemente pelo FMI (aquando da publicação 

do relatório da 2.ª revisão do Programa de Financiamento 

Ampliado em curso no país, publicado em 19/12/2019, que 

representou uma revisão em baixa face aos -0.3% previstos no WEO 

de 15/10/2019), bem como pelo Governo, que admitiu também uma 

queda de 1.1% em 2019, no Relatório de Fundamentação da 

Proposta de Orçamento Geral do Estado de 2020 (OGE 2020), 

publicado em 04/11/2019. Prevemos um regresso da economia aos 

crescimentos apenas em 2020, apontando-se para um crescimento 

1.6%, ligeiramente abaixo do previsto pelo Governo no OGE 2020 

(+1.8%), antecipando-se que, nos anos seguintes, a economia dê 

continuidade a essa tendência de moderada aceleração 

(prevemos um acréscimo do PIB de +2.8% para 2021), impulsionada 

pelas perspetivas de sólidos crescimentos do consumo público e 

privado, refletindo a recuperação dos preços do petróleo, bem como 

pelas medidas que o Governo deverá continuar a implementar, no 

âmbito do Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN) 2018-2022. 

Perspetivas de médio-prazo: economia deverá registar um 

crescimento médio anual de apenas 2.2% entre 2020 e 2021 

Assim, em termos prospetivos, apontamos para que o crescimento 

se fortaleça no médio/longo prazo, prevendo-se que o PIB cresça 

a um ritmo médio de 2.2% no horizonte 2020/21.  

Este ímpeto de crescimento estará dependente da: i) dimensão do 

crescimento populacional – deverá crescer a um ritmo médio anual 

de 3.0% entre 2020 e 2024, segundo o FMI (nas previsões de 

19/12/2019 até 2022 e, de mais longo prazo, até 2024, nas previsões 

do WEO de 15/10/2019), sendo que o Governo conduziu um Census 

em 2014, tendo apurado uma população total de 24.38 milhões em 

maio desse ano –, e sobretudo até que medida estará associado à 

qualificação do capital humano; ii) aposta na construção de 

infraestruturas (nomeadamente no acesso à energia e aos 

transportes), que dependerá do investimento público (que por seu 

lado depende das receitas orçamentais) e de fluxos de capital 

estrangeiro; iii) diversificação da estrutura produtiva, uma vez que 

o setor petrolífero – que em 2018, segundo estimativas do FMI, terá 

sido responsável por cerca de 29.0% do produção, 97.1% das 

exportações de bens e 63.5% das receitas públicas – deverá 

abrandar, ao aproximar-se do máximo da capacidade extrativa; iv) 

continuação da criação de instituições, da promoção da equidade 

na distribuição do rendimento, da eliminação de burocracia e do 

combate à corrupção; v) manutenção da estabilidade 

macroeconómica, para a qual foram dados passos muito 

importantes depois da crise de 2008/09 (embora não evitando a 

recessão em 2016), associada à promoção do crédito; vi) reversão 

de determinadas medidas ineficientes, das quais são exemplo os 

maiores subsídios aos preços dos combustíveis concedidos pelo 

Governo. 

Sobre a evolução do setor petrolífero, pairam nos próximos anos, 

desde logo, riscos relacionados com a evolução dos preços: i) por 

outro lado, existem riscos descendentes relacionados com a 

possibilidade de a OPEP vir a impor quotas mais rigorosas para 

Angola e com a velocidade de execução dos projetos para aumentar 

a capacidade produtiva, bem como problemas técnicos que afetaram 

a produção do país nos últimos anos; ii) do lado dos riscos 

ascendentes, estão essencialmente os relacionados com a 

possibilidade de descoberta de mais petróleo ou de outras 

commodities (v.g. gás natural). 

Governo de Angola recorreu ao Programa de Financiamento 

Ampliado do FMI, que visa o apoio às políticas e reformas 

económicas definidas no Programa de Estabilidade 

Macroeconómica (PEM 2017-2018) e no Plano Nacional de 

Desenvolvimento (PDN 2018-2022) 

O FMI confirmou, no dia 21 de agosto de 2018, que recebeu a 

solicitação de assistência financeira por parte de Angola através 

de carta e adiantou que iniciaria as negociações com o Governo de 

João Lourenço “assim que possível”. “Recebemos uma carta das 

autoridades angolanas para a equipa do FMI iniciar discussões sobre 

um programa económico que poderia ser apoiado pelo Programa de 

Financiamento Ampliado [Extended Fund Facility (EFF)]”, afirmou 

Tao Zhang, Vice-diretor do FMI, num comunicado divulgado pela 

organização internacional. 

O responsável do FMI adiantou que o pedido surgiu na sequência 

uma visita da missão técnica do FMI a Angola, que se realizou 

entre os dias 1 e 14 de agosto de 2018. Na opinião do responsável 

do FMI, o Governo de João Lourenço “deu passos importantes para 

melhorar a governance e restaurar a estabilidade macroeconómica”, 

pelo que o FMI prestará o apoio necessário. “O FMI está pronto para 

ajudar as autoridades a enfrentar os desafios económicos de Angola 

apoiando as suas políticas económicas e reformas”, no âmbito do 

PEM 2017-2018 e no PDN 2018-2022, assinala ainda Tao Zhang, na 

mesma nota. 

O programa, cujas negociações começaram no final de setembro, 

em Luanda, no quadro de nova missão, visa o apoio do FMI às 
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políticas e reformas económicas definidas no PEM 2017-2018 e no 

PDN 2018-2022. O FMI declarou que, tendo em conta a evolução 

económica mais recente, e de modo a facilitar a implementação do 

PEM e do PDN, o Governo angolano acabou por solicitar o 

financiamento, no quadro do EFF de dois anos, extensível por mais 

um, se necessário. 

No âmbito deste programa de assistência financeira ao FMI a que o 

Governo de Angola recorreu, será discutido um financiamento 

ampliado, tendo o programa como objetivo a execução do PEM 

2017-2018 definido pelo Governo angolano que visa, 

fundamentalmente, a consolidação do ajustamento orçamental 

Segundo o Governo, com este financiamento, Angola pretende 

reduzir o rácio da dívida pública de 114.0% para 68.8% já neste ano 

de 2019 [segundo as últimas previsões do FMI para Angola, 

publicadas em 19/12/2019, no já referido relatório da 2.ª revisão do 

Programa de Financiamento Ampliado em curso no país, o rácio da 

dívida terá passado de 89.0%, em 2018, para 110.9%, em 2019]. 

Conselho de Administração do FMI aprovou, em 07/12/2018, um 

Acordo Alargado de 3.7 mM$ com Angola ao abrigo do Programa 

de Financiamento Ampliado (EFF) 

No dia 7 de dezembro de 2018, o Conselho de Administração do 

FMI aprovou um acordo alargado de três anos com Angola ao 

abrigo do EFF, no montante de cerca de 3.7 mM$ (ou 361% da 

quota de Angola) para apoiar o programa de reforma económica do 

país. O programa apoiado pelo acordo EFF ajudará Angola a 

restaurar a sustentabilidade externa e orçamental e a lançar as bases 

para a diversificação económica sustentável e liderada pelo setor 

privado.  

Entre os pilares básicos do programa destacam-se a consolidação 

orçamental, para conduzir a dívida a níveis mais adequados; a maior 

flexibilidade cambial, para recuperar a competitividade; e uma 

política monetária de apoio para reduzir a inflação. Outros pilares 

do programa são o fortalecimento do sistema bancário, a melhoria do 

ambiente empresarial, a atualização do quadro legal de CBC/FT e o 

reforço da governação.  

A decisão do Conselho de Administração permitia a 

disponibilização imediata de um montante de cerca de 990.7 M$ 

para Angola. O restante seria libertado em tranches ao longo da 

duração do programa, condicionado à realização de avaliações 

semestrais [como abaixo desenvolvido, o FMI completou, em 

19/06/2019, a 1.ª revisão da aplicação do programa, e, em 

19/12/2019, a 2.ª revisão]. 

Ao concluírem-se as discussões, o Sr. Tao Zhang, Subdiretor-Geral 

e Presidente do Conselho, fez a seguinte declaração: 

“As autoridades angolanas estão a implementar um Programa de 

Estabilização Macroeconómica que tem como foco o reforço da 

sustentabilidade orçamental, a redução da inflação, o incentivo a um 

regime de taxa de câmbio mais flexível e a melhoria da estabilidade 

do setor financeiro. Estão também a implementar um Plano 

Nacional de Desenvolvimento para 2018–22 para resolver os 

estrangulamentos estruturais e promover o desenvolvimento humano, 

a reforma do setor público, a diversificação e o crescimento inclusivo. 

As autoridades pretendem também melhorar a governação e 

combater a corrupção. Esses esforços são apoiados pelo acordo com 

o FMI no âmbito do programa EFF. 

A consolidação orçamental é um elemento crítico do programa. 

As autoridades planeiam aumentar a mobilização de receitas não 

petrolíferas, nomeadamente através da adoção de um imposto sobre 

o valor acrescentado, a eliminação dos subsídios e a regularização 

dos atrasos de pagamentos internos. Proteger os pobres e os mais 

vulneráveis é um elemento importante do programa, razão pela qual 

atribui-se grande ênfase ao correto sequenciamento das reformas e 

à aplicação de medidas compensatórias. O fortalecimento da gestão 

financeira pública irá melhorar a alocação dos escassos recursos 

públicos e reforçar a formulação e implementação das políticas. A 

consolidação orçamental imediata em 2018 e mais gradual a médio 

prazo é uma medida necessária para colocar a dívida pública numa 

trajetória descendente e criar espaço para as imprescindíveis 

despesas sociais e em infraestruturas. A aplicação judiciosa das 

políticas pode mitigar os riscos ligados aos preços internacionais do 

petróleo, e o reforço da transparência e da gestão da dívida é 

fundamental para abordar os riscos relacionados à dívida. 

A depreciação da moeda e o compromisso com uma taxa de 

câmbio determinada pelo mercado são passos essenciais para 

eliminar a escassez de divisas e restaurar a competitividade externa. 

A liberalização do regime cambial será apoiada por uma política 

monetária restritiva para ancorar as expetativas de inflação e 

possibilitar a acumulação de reservas internacionais. 

Salvaguardar a estabilidade do setor financeiro é crucial para o 

êxito do programa. As autoridades planeiam melhorar a governação 

e a gestão do risco de crédito nos bancos públicos. Espera-se que a 

avaliação da qualidade dos ativos dos maiores bancos contribua para 

determinar as possíveis necessidades de recapitalização e 

reestruturação. Um reexame das políticas que geram os 

desfasamentos de moedas nos balanços ajudaria a promover a 

estabilidade do setor financeiro. A apresentação da nova lei de 

CBC/FT à Assembleia Nacional contribuirá para atenuar as pressões 

nas relações de correspondência bancária. 

As reformas estruturais no âmbito do programa visam 

diversificar a economia para reduzir os riscos orçamentais e 

estimular o desenvolvimento do setor privado. De destacar a 

reestruturação das empresas públicas e a melhoria do clima de 

negócios, o fortalecimento da governação económica e a luta 

contínua contra a corrupção.” 

Relatório da Primeira Revisão do FMI ao Programa de 

Financiamento Ampliado (EFF), acordado com Angola no final de 

2018 (publicado em 19/06/2019) 

No dia 19/06/2019, o FMI publicou o Relatório da Primeira Revisão 

ao Programa de Financiamento Ampliado (EFF), acordado com 

Angola no final de 2018, sendo de destacar as seguintes ideias: 

 "Apesar de um aumento projetado para 2019, a dívida de Angola 

é considerada sustentável, mas com pouco espaço de manobra 

para grandes choques; 

 "O rácio de dívida face ao PIB para 2019, nos 91% [previa 90.5% 

no WEO de abr-19], é mais elevado em cerca de 12% do PIB 

que no programa inicial", acrescentam os técnicos do Fundo, 

explicando que "este aumento é principalmente explicado pelo 

PIB nominal mais baixo, endividamento adicional para fechar as 

lacunas de financiamento do orçamento e depreciação da 

moeda“; 

 O FMI, de resto, assume que os rácios que medem a dívida 

pública face ao PIB e os que medem o serviço da dívida face às 

receitas "vão continuar altos durante o programa", alertando que 

tal facto "deixa pouco espaço para acomodar grandes choques 

ou endividamento que vá para além das projeções do programa“; 
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 Ainda assim, concluem os técnicos do FMI, "as autoridades 

ainda teriam algumas opções para ajudar a mitigar o impacto de 

curto prazo num cenário mais negativo, incluindo usar as 

reservas em dinheiro, pedir um adiantamento ao BNA (dentro do 

limite do programa), e reduzir as despesas”; 

 O relatório elogia o Governo angolano, considerando que estão 

a ser cumpridas a maior parte das metas e, as que não foram 

cumpridas, estão devidamente justificadas; 

 No que diz respeito à parte da dívida, o FMI diz que "a estrita 

implementação do programa e o endividamento prudente vão 

ajudar a preservar a sustentabilidade da dívida" e acrescenta 

que o Governo não contraiu mais empréstimos dando o petróleo 

como garantia desde que começou o programa de apoio 

financeiro no valor de 3.7 mil milhões de dólares; 

 Ainda assim, a exposição à moeda externa "continua a ser um 

risco para a sustentabilidade da dívida", diz o FMI, vincando que 

a estratégia do executivo para reduzir esta vulnerabilidade visa 

"uma mudança gradual para a dívida interna”; 

 Os técnicos do Fundo recomendam que o Governo faça "um 

esforço extra para fortalecer a sustentabilidade da dívida", 

apontando como exemplos: "controlar o endividamento das 

empresas públicas, avançar rapidamente com o programa de 

privatizações, reduzir a emissão de garantias soberanas em 

nome, quer das empresas públicas, quer do setor privado, 

implementar um plano de reestruturação dos bancos públicos 

que minimize o custo orçamental, e procurar apoio bilateral oficial 

para ajudar a complementar o programa de financiamento e 

reduzir a dependência dos dispendiosos empréstimos 

comerciais". 

Relatório da Segunda Revisão do FMI ao Programa de 

Financiamento Ampliado (EFF) (publicado em 19/12/2019) 

No dia 19/12/2019, o FMI publicou o Relatório da Segunda Revisão 

ao Programa de Financiamento Ampliado (EFF), acordado com 

Angola no final de 2018, sendo de destacar as seguintes 

ideias/conclusões: 

 O FMI reviu em baixa a previsão de crescimento da economia 

angolana, passando a antecipar uma recessão de 1.1% em 2019 

e um crescimento de 1.2% em 2020. Esta é uma das principais 

conclusões da análise detalhada à segunda revisão do programa 

EFF em curso no país, que permitirá a Angola receber cerca de 

3.7 mil milhões de dólares (cerca de 3 mil milhões de euros) nos 

próximos quatro anos. Números bem diferentes dos que tinham 

sido apontados em junho pelo organismo internacional [aquando 

da 1.ª revisão do programa EFF, em 19/06/2019], altura em que 

estimou crescimentos de 0.3% para 2019 e de 2.8% para 2020 

[no WEO de 15/10/2019, o FMI tinha previsto -0.3% e +1.2%, 

respetivamente]. 

 Mas o FMI dá uma explicação para esta revisão em baixa. De 

acordo com os seus técnicos, "a atividade económica será mais 

fraca do que era esperado" e face "às projeções da 1.ª revisão, 

o crescimento será mais baixo em 2019 e 2020 devido à 

produção petrolífera abaixo do esperado". Ainda assim, admitem 

que a atividade económica irá recuperar gradualmente, a partir 

deste ano de 2020, e que será apoiada por um crescimento 

moderado da economia não petrolífera. 

 No entanto, as previsões só são mais otimistas a partir de 2021. 

É projetado um crescimento a rondar os 3%, "pelos efeitos 

positivos não só da liberalização da taxa de câmbio, mas também 

do PIB não petrolífero".  

 O FMI também reviu a previsão de evolução de dívida pública 

angolana, estimando agora um rácio de 110.9% do PIB para 

2019 [95.0% no WEO de 15/10/2019], que deverá descer para 

cerca de 70% até o final do programa de ajustamento, em 2024 

[68.3% no WEO de 15/10/2019]. "A dívida de Angola permanece 

sustentável, mas o rácio da dívida pública face ao PIB aumentou 

substancialmente, e os já de si elevados riscos subiram ainda 

mais", revela o organismo. 

 Os técnicos do FMI chamam ainda a atenção para o facto de a 

dívida angolana continuar "altamente vulnerável a choques 

macroeconómicos e orçamentais", apontando como principais 

riscos para a sustentabilidade da dívida "a depreciação da taxa 

de câmbio ser mais rápida do que o previsto", existirem "mais 

declínios nos preços ou na produção petrolífera" e, ao mesmo 

tempo, continuar a existir "uma possível deterioração no acesso 

aos mercados financeiros".  

 Já a redução da dívida para 70% do PIB em 2025, ou seja, 5 p.p. 

acima do objetivo de médio prazo, é justificada pelas receitas 

petrolíferas, o que, no entender dos técnicos, "ajuda a limitar a 

dinâmica da dívida às flutuações cambiais". E a justificação não 

fica por aqui. Esta diminuição será também apoiada "pelo 

contínuo esforço orçamental e por um crescimento económico 

maior, suportado por reformas estruturais e uma taxa de câmbio 

mais competitiva". 

 Os técnicos do FMI dizem ainda que "o rácio de dívida 

temporariamente elevado aumenta as vulnerabilidades às 

flutuações do preço do petróleo, o que requer uma monitorização 

atenta e ações corretivas imediatas [antes] de os choques 

adversos se materializarem". 

 Mas nem tudo é mau. O FMI elogiou o comportamento do Banco 

Nacional de Angola (BNA) no diz que diz respeito às tentativas 

de melhorar a flexibilidade da taxa de câmbio e alinhá-la com o 

mercado, classificando esta decisão como uma "mudança de 

paradigma com profundas implicações estruturais". 

 E vai mais longe: "A liberalização da taxa de câmbio vai reduzir, 

substancialmente, o risco de sobrevalorização do kwanza e 

ajudar a alocar as limitadas reservas de moeda estrangeira de 

forma mais eficiente".  

 Mas, apesar dos elogios dos técnicos internacionais, esta política 

tem sido alvo de fortes críticas face ao seu impacto na inflação 

no mercado angolano. A inflação tem tido como consequência a 

continua e forte depreciação do kwanza e deverá atingir um novo 

pico já no próximo ano, na ordem dos 24%. Uma medida que, 

segundo os mesmos, "deverá ter efeitos benéficos na eficácia 

dos instrumentos de política monetária". E dão como exemplo as 

operações em mercado aberto, que são apontadas como 

necessárias "para reduzir o risco de distorção da intermediação 

financeira, facilitar a acumulação de reservas, apoiar a 

competitividade externa e a diversificação económica e encurtar 

a diferença entre a taxa oficial e a paralela". 
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MERCADO LABORAL: a taxa de desemprego é estimada pelo INE em cerca de 28.8%, atingindo o valor mais elevado entre os jovens com 

15-24 anos (52.4%)  

O INE de Angola divulgou, em junho de 2019, uma Publicação de 

Indicadores sobre Emprego e Desemprego 2018/2019, que 

apresenta a informação relacionada com o mercado laboral recolhida 

a partir do Inquérito sobre Despesas, Receitas e Emprego (IDREA 

2018/2019), realizado entre março de 2018 e fevereiro de 2019. 

Apresentam-se abaixo as principais conclusões do IDREA 

2018/2019 ao nível do mercado de trabalho:  

 a população economicamente ativa (empregados e 

desempregados com 15 ou mais anos de idade) foi estimada em 

12 749 140 pessoas, sendo 6 104 537 homens e 6 644 603 

mulheres; 

 a taxa de atividade da população com 15 ou mais anos de idade 

foi estimada em 86.5%, sendo na área rural superior à da área 

urbana, 90.4% e 84.3%, respetivamente. A taxa de atividade dos 

homens é ligeiramente superior à das mulheres, em todos os 

grupos etários. As maiores diferenças entre homens e mulheres 

registam-se no grupo etário de 65 ou mais anos de idade; 

 a população empregada foi estimada em 9 073 321 pessoas, 

sendo 4 479 008 homens e 4 594 313 mulheres; 

 a taxa de emprego da população com 15 ou mais anos, situou-

se em 61.6%, sendo mais elevada nos homens (64.8%) do que 

nas mulheres (58.7%). A taxa de emprego na área rural é 75.7% 

e na área urbana de 53.5%, apresentando uma diferença de 22.2 

p.p.; 

 em termos de setores de atividade económica, o da 

agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca empregam o 

maior número (4 148 682) de pessoas, o que representa cerca 

de 46% das pessoas empregadas, seguido do setor dos 

serviços, com 45,3%, e indústria, construção, energia e água, 

com 8.1%. Entre as pessoas empregadas no setor da agricultura, 

produção animal, caça, floresta e pesca, 51.6% são mulheres; 

 cerca de 42 em cada 100 pessoas empregadas (41.6%) 

trabalham por conta própria e cerca de 19 em cada 100 (18.7%) 

no setor privado; 

 a percentagem de pessoas economicamente ativas, em 

atividades informais, em Angola foi de 72.6% no período em 

análise, apresentando o valor mais elevado entre as pessoas 

com 25-64 anos; 

 no período de março de 2018 até fevereiro de 2019, a população 

desempregada, de 15 anos ou mais, foi estimada em 3 583 143, 

sendo 1 557 394 homens e 2 005 749 mulheres. A taxa de 

desemprego do país no período em referência foi de 28.8%, 

sendo de 26.6% para os homens e 30.9% para as mulheres. A 

taxa de desemprego na área urbana (36.5%) é 2.2 vezes 

superior à da área rural, com 16.2%; 

 a taxa de desemprego diminui à medida que a idade aumenta, 

atingindo o valor máximo nos jovens com 15-24 anos com 

52.4%. A diferença entre os grupos etários de 15-24 anos e de 

25-34 anos é de cerca de 26.6 p.p. e diminui para 10.3 p.p. entre 

os grupos etários de 25-34 anos e 35-24 anos; 

 a população economicamente inativa com 15 ou mais anos 

representa 13.5% (1 473 022), dos quais 591 972 são homens e 

881 050 são mulheres. A taxa de inatividade urbana é mais 

elevada que a rural, sendo a diferença de 6.1 p.p.. A taxa de 

inatividade toma os valores mais baixos no grupo etário de 25-

34 anos e no grupo etário de 35-44 anos, com 5% e 4%, 

respetivamente. 

PREÇOS: subiu de 16.57% para 17.06% em dezembro, regressando, nos dois últimos meses, às acelerações (+0.49 p.p. em novembro), 

depois de duas desacelerações consecutivas, aliviando, pelo 2.º mês consecutivo, de níveis mínimos desde dezembro de 2015 (+14.27%). 

Em termos anuais, a inflação diminuiu em 2019, dos 20.2% observados em 2018 para 17.3%, mas permanecendo muito acima do objetivo 

do BNA [+7.0%; +9.0%]. Perspetivamos agora uma ligeira aceleração da inflação este ano, para 19.5% (+17.3% em 2019), mas devendo 

regressar às desacelerações em 2021 (+15.7%) e manter trajetória descendente nos anos seguintes 

Inflação subiu de 16.57% para 17.06% em dezembro, 

regressando, nos dois últimos meses, às acelerações (+0.49 p.p. 

em novembro), depois de duas desacelerações consecutivas 

Em dezembro, a inflação, medida pelo crescimento homólogo do 

índice de preços no consumidor (IPC) na cidade de Luanda – o 

índice de referência do Banco Nacional de Angola (BNA) –, subiu de 
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16.57% para 17.06%, regressando, nos dois últimos meses, às 

acelerações (+0.49 p.p. em novembro), depois de duas 

desacelerações consecutivas (-0.06 p.p. em outubro e -1.38 em 

setembro), contabilizando 27 desacelerações em 36 meses. Com 

estas duas acelerações em novembro e dezembro, a inflação aliviou 

de níveis mínimos desde dezembro de 2015 (+14.27%), ficando um 

pouco mais afastada do registo de junho de 2014 (+6.89%), o mais 

baixo desde que, em 1992, se iniciou a série mensal do FMI.  

Esta evolução da inflação homóloga, no mês de dezembro, esteve 

associada a uma variação mensal do IPC de 1.93%, superior à 

observada em novembro (+1.48%) e à registada em dezembro de 

2018 (+1.51%). A classe de bebidas alcoólicas e tabaco registou a 

taxa de variação mensal mais elevada, com 2.61%. Destacam-se 

também os aumentos dos preços verificados nos hotéis, cafés e 

restaurantes (+2.40%), no vestuário e calçado (+2.30%.) e nos 

transportes (+2.25%). A classe de alimentação e bebidas não 

alcoólicas foi a que mais contribuiu para a taxa de inflação do mês, 

com 0.94 p.p., seguida das classes do vestuário e calçado (+0.19 

p.p.), dos bens e serviços diversos (+0.19 p.p.) e do mobiliário, 

equipamento doméstico (+0.15 p.p.). 

Em termos anuais, a inflação diminuiu em 2019, dos 20.2% 

observados em 2018 para 17.3%, mas permanecendo muito 

acima do objetivo do BNA [+7.0%; +9.0%] 

Em termos médios anuais, em 2014, a inflação cifrou-se em 7.3% 

(+8.8% em 2013), o mais baixo registo desde 1990, mas, em 2015, 

acelerou para 9.2%, tendo em 2016 evidenciado um novo 

agravamento e numa intensidade ainda superior, para 30.7%, um 

valor máximo desde 2004 (+43.5%), com a inflação a voltar a acelerar 

em 2017, mas de uma forma mais ligeira, para 31.7%, permanecendo 

elevada e mantendo-se, assim, pelo 3.º ano consecutivo, 

significativamente acima do objetivo de inflação do BNA [+7.0%; 

+9.0%]. A depreciação mais acentuada do kwanza face ao dólar, 

desde os finais de 2014, foi um dos principais fatores para esta forte 

pressão sobre os preços internos, tendo levado a inflação a 

ultrapassar novamente os dois dígitos em setembro de 2015, o 

que já não acontecia desde julho de 2012. A contribuir para aqueles 

aumentos da inflação esteve também o agravamento da pauta 

aduaneira, as políticas protecionistas e o aumento dos preços dos 

combustíveis (o Governo tem vindo a cortar os subsídios aos 

combustíveis desde setembro de 2014, o que, naturalmente, exerce 

pressão ascendente sobre os preços). Em 2018, a inflação 

apresentou uma forte descida, dos 31.7% observados em 2017 para 

20.2%, tendo voltado a desacelerar em 2019, para 17.3%.  

Perspetivamos agora uma ligeira aceleração da inflação este 

ano, para 19.5% (+17.3% em 2019), mas devendo regressar às 

desacelerações em 2021 (+15.7%) e manter trajetória 

descendente nos anos seguintes  

Em termos de perspetivas, recorde-se que o Governo tem como 

objetivo garantir a não aceleração da inflação e o prosseguimento de 

uma trajetória sustentável de redução e anunciou medidas para 

combater a inflação no país (v.g. venda centralizada de farinha). No 

entanto, a expectável manutenção da tendência de depreciação do 

kwanza em relação ao dólar norte-americano continuará a 

impulsionar os preços das restantes mercadorias importadas nos 

próximos anos, o mesmo sucedendo com a perspetiva de 

recuperação parcial dos preços globais das commodities durante o 

período de previsão, fatores que tenderão a condicionar o processo 

de redução da inflação no país (e, em alguns casos, a impedir mesmo 

pontualmente que isso aconteça), apesar dos esforços das 

autoridades angolanas (Governo e BNA). Assim, depois de uma 

inflação de 17.3% em 2019, perspetivamos agora uma ligeira 

aceleração em 2020, para 19.5% (devido aos ajustamentos previstos 

nos preços de alguns bens e serviços fixados administrativamente e 

a uma maior depreciação do kwanza), mas devendo regressar às 

desacelerações em 2021 (+15.7%) e manter trajetória descendente 

nos anos seguintes.   

POLÍTICA MONETÁRIA: Banco Nacional de Angola (BNA) decidiu não alterar a sua política monetária, mantendo a principal taxa de juro, a 

Taxa BNA, em 15.50%, depois de, nas três anteriores reuniões (reunião extraordinária de 23 de outubro e ordinárias de 1 de outubro e 

26 de julho), também não ter alterado a política e de, na reunião precedente, de 30 de maio, ter decidido tornar a sua política menos 

restritiva, ao reduzir a Taxa BNA de 15.75% para 15.50%, e após, na reunião de 29 de março, também já ter decidido manter a política. A 

decisão desta última reunião (29 de novembro), de manutenção da política monetária, terá continuado a ser sustentada pela tra jetória 

descendente da inflação homóloga, com o CPM do BNA a constatar que o processo da desinflação da economia continua o seu curso, não 

obstante a implementação do IVA e a liberalização da taxa de câmbio, ocorridas em outubro de 2019  

Comité de Política Monetária (CPM) do BNA decidiu não alterar a 

sua política monetária, mantendo a sua principal taxa de juro, a 

Taxa BNA, em 15.50%, depois de, nas três anteriores reuniões 

(reunião extraordinária de 23 de outubro e ordinárias de 1 de 

outubro e 26 de julho), também não ter alterado a política e de, na 

reunião precedente, de 30 de maio, ter optado por tornar a sua 

política menos restritiva (corte da Taxa BNA em 25 p.b.)… 

Na reunião de 29 de novembro, o Comité de Política Monetária 

(CPM) do Banco Nacional de Angola (BNA) decidiu não alterar a sua 

política monetária, mantendo a principal taxa de juro, a Taxa BNA, 

em 15.50%, depois de, nas três anteriores reuniões (reunião 

extraordinária de 23 de outubro e ordinárias de 1 de outubro e 26 de 

julho), também não ter alterado a política e de, na reunião precedente, 

de 30 de maio, ter decidido tornar a sua política menos restritiva, ao 

reduzir a Taxa BNA de 15.75% para 15.50%, e após, na reunião de 29 

de março, também já ter decidido manter a política. Recorde-se que o 

corte de taxas realizado na reunião de 30 de maio foi o 2.º corte em 

2019 (num total de 100 p.b., sendo que o outro corte foi realizado em 

25 de janeiro, tendo, na ocasião, diminuído a Taxa BNA de 16.50% 

para 15.75%), depois de um corte em 2018 (de 150 p.b,. na reunião 

de 17/07/2018), mas após três anos consecutivos de subidas da taxa 

(+200 p.b. em 2015, 500 p.b. em 2016 e 200 p.b. em 2017), em 

resultado do aumento da inflação. Assim, as taxas de juros continuam 

bem acima do valor com que fecharam 2014 (9.00%). Na reunião de 

dia 24/05/2018, o BNA tinha decidido unificar a taxa de juro da 

facilidade permanente de cedência de liquidez e a taxa básica de juro 

(esta última mantendo-se, na ocasião, em 18.00%), que passou a 

designar apenas por Taxa BNA.  

… com a manutenção de taxas a dever ter continuado a ser 

sustentada pela trajetória descendente da inflação homóloga  

A decisão desta última reunião (29 de novembro), de manutenção 

da política monetária, terá continuado a ser sustentada pela trajetória 

descendente da inflação homóloga, com o CPM do BNA a constatar 
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que o processo da desinflação da economia continua o seu curso, não 

obstante a implementação do Imposto sobre o Valor Acrescentado 

(IVA) e a liberalização da taxa de câmbio, ocorridas em outubro de 

2019. 

Assim, na reunião de 29 de novembro, o CPM decidiu:  

i) manter a Taxa BNA em 15.50% (depois de a ter mantido nas 

reuniões de 23/10/2019, de 01/10/2019 e de 26/07/2019, cortado 

em 25 p.b. na reunião de 30/05/2019, mantido na reunião de 

29/03/2019, cortado em 75 p.b. na reunião de 25/01/2019, 

mantido nas reuniões de 30/11/2018 e 21/09/2018, reduzido em 

150 p.b. na reunião de 17/07/2018, mantido nas seis reuniões 

precedentes e subido em 200 p.b. na reunião de 30/11/2017);  

ii) manter a taxa de juro da facilidade permanente de absorção 

de liquidez, com maturidade overnight em 0.00% (depois de a 

ter também mantido nas 15 anteriores reuniões e após a ter 

descido em 30/11/2017, de 2.75% para 0.00%, mantido nas três 

reuniões precedentes, de 01/11/2017, de 29/09/2017 e de 

31/08/2017, e após a ter descido na reunião de 31/07/2017, em 

50 p.b., bem como nas duas reuniões precedentes, de 

30/06/2017 e de 30/05/2017, e em 200 p.b. em cada ocasião, e 

após esta ter-se mantido inalterada desde que foi aumentada, 

pela última vez, na reunião de 30/06/2016, tendo então subido de 

2.25% para os anteriores 7.25%);  

iii) manter a taxa de juro da facilidade permanente de absorção 

de liquidez, com maturidade de sete dias, em 10.00% (taxa que 

foi estabelecida na reunião extraordinária de 23/10/2019); 

iv) manter o coeficiente das reservas obrigatórias sobre os 

depósitos em moeda nacional, em 22%;  

v) manter o coeficiente das reservas obrigatórias sobre os 

depósitos em moeda estrangeira, em 15%.  

Para além das medidas acima mencionadas, no âmbito do processo 

de normalização do mercado cambial que visa a redução da 

intervenção direta do BNA no mercado, o aumento do número de 

participantes do lado da oferta e a dinamização do mercado cambial 

interbancário, o CPM decidiu ainda: 

i) cessar a aquisição, pelo BNA, de moeda estrangeira às 

companhias petrolíferas, devendo estas passar a vendê-la 

diretamente aos bancos comerciais, a partir do dia 2 de janeiro 

de 2020; 

ii) reduzir o limite da posição cambial dos bancos comerciais 

de 5% para 2.5%, com efeitos a partir do dia 2 de janeiro de 2020. 

 

   
   

Desenvolvimentos monetários e financeiros 

Ao nível dos desenvolvimentos monetários e financeiros, segundo os 

dados das contas monetárias do BNA, o stock de crédito ao setor 

privado da economia (exclui crédito à Administração Central) 

cifrava-se no final de 2017, nos 3 400.8 mil milhões de kwanzas, 

representando ainda um ligeiro decréscimo de 0.3% face ao final de 

2016, depois de ter encerrado 2016 nos 3 410.7 mil milhões de 

kwanzas, um valor 1.7% inferior ao observado no final do ano anterior, 

mas depois de ter subido 17.7% em 2015. Isto após ter crescido 0.7% 

em 2014, já em forte abrandamento face aos acréscimos observados 

em 2013 e 2012 (+10.5% e +23.9%). No entanto, o crédito apresentou 

uma tendência ascendente em 2018, com o stock de crédito ao setor 

privado da economia a cifrar-se nos 3 830.1 mil milhões de kwanzas 

no final do mês de dezembro de 2018 representando um acréscimo 

de 12.6% face ao período homólogo, com os dados já conhecidos 

para 2019 a revelarem um crescimento face a esses níveis de final de 

2018 (4 664.1 mil milhões de kwanzas no final de novembro de 2019, 

representando um acréscimo de 21.8% face ao período homólogo; 

+19.6% em outubro de 2019). 

Por sua vez, o agregado monetário M3 ascendia no final de 2015 a 

5 711.9 mil milhões de kwanzas, uma expansão de 11.8% face ao 

período homólogo (5 110.1 mil milhões de kwanzas), depois de ter 

expandido 16.2% em 2014, 13.2% em 2013 e 5.7% em 2012. Em 

2016, fechou o ano nos 6 528.9 mil milhões de kwanzas, um valor 

14.3% superior ao observado no período homólogo, tendo voltado a 

evidenciar crescimentos homólogos nos dois primeiros meses de 

2017, de 6.4% em janeiro de 2017 e 4.0% em fevereiro de 2017, mas 

regressando às quedas nos 10 meses seguintes, apresentando uma 

contração homóloga de 0.1% em dezembro de 2017 (-1.1% em 

novembro de 2017), tendo fechado o ano de 2017 nos 6 521.7 mil 

milhões de kwanzas. Entretanto, o agregado monetário M3 regressou 

aos crescimentos em 2018, apresentando crescimentos homólogos 

desde janeiro de 2018, tendo fechado o mês de dezembro de 2018 

nos 7 854.0 mil milhões de kwanzas, representando um acréscimo de 

20.4% face ao período homólogo, em aceleração (+24.4% em 

novembro de 2018), com os dados já conhecidos para 2019 a 

revelarem também um crescimento face aos níveis de final de 2018 

(10 227.6 mil milhões de kwanzas no final de novembro de 2019, 

representando um acréscimo de 28.6% face ao período homólogo; 

+31.4% em outubro). 

Deterioração da posição externa do país 

Realce-se também a deterioração da posição externa do país, 

refletindo essencialmente a redução dos ativos externos líquidos. 

Depois de terem atingido um pico máximo de 34.02 mM$ em 

setembro de 2013, as reservas cambiais têm vindo a evidenciar 
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uma tendência de queda, tendo descido 14.3% em 2014 (para 26.51 

mM$, no final de 2014), 7.4% em 2015 (para 24.55 mM$), 12.8% em 

2016 (para 21.40 mM$) e 37.6% em 2017 (para 13.34 mM$). Já em 

2018, em termos mensais, voltaram a descer nos meses de janeiro 

de 2018 (-1.1%) e fevereiro de 2018 (-2.0%), exibindo depois um 

comportamento distinto entre os meses de março e julho (sendo de 

destacar a forte subida de 14.7% em maio de 2018 e a descida de -

7.0% em junho), com os últimos dados disponíveis a darem conta de 

novas descidas mensais em agosto de 2018 (-9.4%), em setembro de 

2018 (-4.8%) e em outubro de 2018 (-2.3%), subindo depois em 

novembro de 2018 (+2.0%), mas voltando a descer em dezembro de 

2018 (-10.6%), para 10.65 mM$, representando um nível mínimos 

histórico desta série (iniciada em 2009).  

Entretanto, já em 2019, subiu em janeiro (+4.6%), para 11.13 mM$, 

tendo depois voltado a descer em fevereiro (-6.2%) e em março (-

1.8%), subindo em abril (+5.0%), mas regressando às descidas em 

maio (-4.5%) e em junho (-0.4%), subindo depois em julho (+1.6%) e 

em agosto (+3.9%), seguido de uma descida em setembro (-6.5%), e 

voltando a subir em outubro (+0.8%) e, de uma forma bem mais 

expressiva, em novembro (+21.5%), para 12.37 mM$, mas 

permanecendo bem abaixo (-63.8%) do pico máximo atingido em 

setembro de 2013 (34.02 mM€). 

POLÍTICA ORÇAMENTAL: Um dos principais mecanismos de transmissão do choque do preço do petróleo à economia ocorreu via finanças 

públicas, que, em 2013, regressaram aos saldos deficitários. Após forte agravamento em 2014, o défice aliviou em 2015, mas voltou a 

agravar-se em 2016, dos 2.9% do PIB estimados para 2015 para 4.5% e para 6.3% em 2017, mas estimando-se o regresso aos alívios 

em 2018, para um excedente de 2.0%, seguido de reduções de excedente para 1.0% em 2019 e 0.8% em 2020  

Um dos principais mecanismos de transmissão do choque do 

preço do petróleo sobre a economia angolana ocorreu por via 

das finanças públicas, que, em 2013, regressaram aos saldos 

deficitários, tendo-se agravado intensamente em 2014 e assim 

permanecido em 2015 e 2016. Para este resultado contribuiu 

decisivamente a queda das receitas petrolíferas. O terceiro ano 

consecutivo de défices gémeos (refletindo também o choque do 

preço do petróleo, a economia angolana passou igualmente a 

apresentar, a partir de 2014, défices na balança corrente) é 

sintomático da exposição das contas públicas e externas às 

flutuações no preço do petróleo, tal como já tinha ficado 

demonstrado em 2009, na sequência de um choque semelhante 

(embora de menor duração).  

Depois do forte agravamento em 2014, o défice aliviou em 2015, 

para 2.9% do PIB… 

Em temos anuais, segundo o FMI, em 2013, ter-se-á registado um 

défice de 0.3% do PIB, quando tinha sido orçamentado um défice de 

3.7%, com este melhor desempenho a beneficiar das receitas do 

petróleo e das despesas abaixo do estipulado. Para 2014, o FMI 

estima um forte agravamento do défice para 5.7% e um 

desagravamento em 2015, para 2.9%.  

… mas voltando a agravar em 2016, para 4.5% do PIB, 

estimando-se um novo agravamento em 2017, para 6.3%, mas 

um regresso aos alívios em 2018, para um excedente de 2.0%, 

seguido de reduções de excedente para 1.0% em 2019 e 0.8% em 

2020  

O FMI estima um novo agravamento em 2016, para um défice 

orçamental de 4.5%. Para 2017, o FMI estimou, no WEO de 

15/10/2019, uma nova subida do défice para os 6.3% do PIB, valor 

que também assumimos, com a situação orçamental a dever ter 

aliviado em 2018, ano para o qual o FMI passou a estimar, nas suas 

mais recentes previsões (de 19/12/2019), um excedente de 2.0% 

(estimava -2.2% no WEO de 15/10/2019) e que subscrevemos, mas 

estimando um regresso às descidas em 2019, para um excedente 

1.0%, e em 2020, para um excedente de 0.8%, com o FMI a prever 

depois uma subida do excedente em 2021, para 1.6% do PIB.  

Síntese do Cenário Orçamental constante da Proposta de OGE 

2020 

Na Proposta de Orçamento Geral do Estado para 2020 (OGE 

2020), que data de 4 de novembro de 2019, o saldo orçamental para 

2020 é avaliado em 15 970.6 mil milhões kwanzas, refletindo um 

aumento de 53.5% relativamente ao OGE 2019 Revisto, avaliado em 

10 407.1 mil milhões kwanzas. As projeções orçamentais do OGE 

2020 apontam para um saldo orçamental de 1.2% do PIB, acima dos 

0.0% estimados pelo Governo angolano para 2019 [o FMI estima, 

como referido, um excedente de 1.0% para 2019 – note-se, no 

entanto, que é frequente observar-se divergências entre as 

estimativas do Governo e as do FMI, assumindo-se, como regra, 

os valores efetivos reportados por esta última organização 

internacional]. O Governo aponta também, na Proposta de OGE 

2020, para a continuidade de criação de um excedente primário de 

7.1% do PIB. Isto em resultado de fluxos globais de receitas fiscais 

de 8 611.1 mil milhões kwanzas (20.4% do PIB). Do lado da despesa, 

a despesa primária foi fixada em cerca de 5 617.9 mil milhões 

kwanzas (13.3% do PIB). Os juros foram projetados em 2 473.8 mil 

milhões kwanzas (5.2% do PIB), o que juntos perfazem uma despesa 

total de 8 091.7 mil milhões kwanzas (19.2% do PIB). A programação 

orçamental contempla um aumento da despesa social, com grande 

incidência nas áreas da saúde, da educação e do apoio ao 

desenvolvimento de uma rede de segurança social para os mais 

vulneráveis. 

 

POLÍTICA CAMBIAL: kwanza intensificou a tendência de depreciação em 2016, registando uma depreciação de 38.1% face ao dólar (-

22.1% em 2015), para um valor médio de 165.8 USD/AOA, tendo voltado a depreciar em 2017, embora a um ritmo bem inferior (-0.1% 

em termos médios), bem como em 2018 e em 2019 e de uma forma bem mais intensa (-52.3% e -43.8%, respetivamente), fechando o 

ano de 2019 com um valor médio de 363.39 USD/AOA, com a moeda a dever continuar a depreciar nos próximos anos (prevemos um 

ritmo médio de -29.4% entre 2020 e 2021). Recorde-se que o BNA adotou, no início de 2018, um regime cambial caracterizado pela 

flutuação da taxa de câmbio dentro de uma banda cambial 

A cotação oficial do kwanza deslizou 1.9% face ao dólar em 2014 (-

1.2% em 2013), depreciação que continuou a observar-se e se 

intensificou ao longo de 2015 – e que foi visível em todos os 

mercados, e especialmente no informal –, dando continuidade à 
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tendência que dura desde o início do milénio, com o kwanza a 

terminar o ano a apresentar uma depreciação média anual de 22.1% 

(-31.5%, quando comparada a cotação de fecho de 2015 com a de 

fecho de 2014), representando a maior depreciação desde a 

observada em 2003 (-80.7% em termos médios e -38.6% em termos 

de final de período).  

O BNA cortou a taxa de câmbio oficial do kwanza por duas vezes 

em 2015 (junho e setembro) e ambas em cerca de 6%.  

O BNA espera que a redução das disparidades das cotações da 

moeda doméstica em ambos os mercados ajude a reduzir a 

atividade no mercado paralelo. O ano de 2017 trouxe uma ainda 

maior abertura do BNA à desvalorização do kwanza. Note-se, no 

entanto, que as disparidades da cotação do kwanza entre os 

mercados formal e informal permanecem elevadas. De resto, no 

passado dia 20 de janeiro, a cotação oficial do kwanza era de cerca 

de 486.03 USD/AOA, bastante abaixo dos valores a que estava nesse 

dia a ser transacionado no mercado informal (segundo informação 

veiculada pela Kinguila Hoje, uma empresa angolana de notícias 

sobre economia e política económica, seria, de 630.00 USD/AOA; 

ainda assim, esse diferencial era bem inferior ao observado em 

20/07/2016, quando, segundo a agência Lusa, o kwanza estava a ser 

transacionado a 610 USD/AOA, bem mais do triplo da respetiva 

cotação oficial, 169.21 USD/AOA dessa data).  

Recorde-se que, no Plano Intercalar (outubro de 2017 a março de 

2018), aprovado em 10 de outubro de 2017, o Governo tinha 

previsto o ajustamento controlado da taxa de câmbio, com vista 

à redução do diferencial cambial entre os mercados formal e informal 

e à flexibilização do mercado, sem prejuízo da estabilidade do nível 

geral de preços. Posteriormente, no PEM 2017-2018, aprovado pelo 

Governo em 27 de dezembro de 2017 e apresentado em 3 de janeiro 

de 2018, no que toca à política cambial, o Governo defendeu 

medidas para reduzir as oportunidades de arbitragem no 

mercado cambial, ajustando a taxa de câmbio na magnitude 

necessária, em direção à potencial taxa de câmbio de equilíbrio de 

médio/longo prazo. O PEM previu a adoção de um regime cambial 

de flutuação administrada dentro de uma banda compatível com 

a meta de inflação e o nível das reservas internacionais líquidas 

(RIL) que assegure, pelo menos, seis meses de importações. O PEM 

2017-2018 estabeleceu ainda a intervenção no mercado cambial, 

para contrariar pressões de apreciação ou depreciação do 

kwanza, assegurando uma estabilidade relativa da taxa de câmbio 

para o regime adotado. 

Regressando à análise da evolução e perspetivas de evolução do 

kwanza, refira-se que, ao longo de 2016, o kwanza intensificou a 

tendência de depreciação, registando uma depreciação média anual 

de 38.1% face ao dólar (-22.1% em 2015), para um valor médio de 

165.82 USD/AOA, tendo voltado a depreciar em 2017, para um valor 

médio de 165.96 USD/AOA, embora, como esperado, a um ritmo bem 

inferior (-0.1% em termos médios), bem como em 2018 e em 2019 e 

de uma forma bem mais intensa (-52.3% e -43.8%, respetivamente), 

fechando o ano de 2019 com um valor médio de 363.39 USD/AOA. 

Espera-se que, nos próximos meses, o kwanza mantenha esta 

tendência de depreciação, perspetivando-se uma nova depreciação 

em 2020, a um ritmo sensivelmente idêntico ao observado no ano 

anterior (prevemos -44.7% em termos médios), com a moeda a dever 

continuar a depreciar até final do período de previsão, a um ritmo 

também superior ao observado em 2017 (-0.1%), mas mais moderado 

do que o observado em 2018 (-52.3%), apontando-se para uma 

depreciação média de 29.4% entre 2020 e 2021, prevendo-se que 

passe de um valor médio de 363.39 USD/AOA em 2019 para cerca 

de 600.00 USD/AOA em 2021. 

BNA adotou, no início de 2018, um novo regime cambial, 

caracterizado pela flutuação da taxa de câmbio dentro de uma 

banda cambial  

Refira-se que, o Comité de Política Monetária (CPM) do Banco 

Nacional de Angola (BNA) realizou, no dia 4 de janeiro de 2018, 

uma reunião extraordinária, tendo como ponto único definir os 

limites mínimo e máximo da banda cambial, no âmbito do novo 

regime cambial. Antes de proceder à comunicação sobre a decisão 

tomada quanto ao ponto único, o CPM aproveitou para prestar 

esclarecimentos sobre o novo regime cambial que viria a ser 

estabelecido pelo BNA, e que entrou efetivamente em vigor no dia 9 

de janeiro de 2018. 

Sobre a alteração do regime cambial: o regime cambial que 

vigorava era o da taxa de câmbio fixada administrativamente pelo 

BNA, independentemente da relação entre a procura e a oferta. Com 

a introdução deste novo regime, o BNA passou a adotar um regime 

cambial caracterizado pela flutuação da taxa de câmbio dentro de um 

intervalo, com um limite máximo e um limite mínimo. Esse intervalo é 

denominado de banda cambial. 

Como é definida a taxa de câmbio: o BNA organiza leilões de 

compra e venda de moeda estrangeira. Nesses leilões, os 

participantes – BNA e bancos comerciais - indicam o preço (taxa de 

câmbio) para a compra ou venda de moeda estrangeira. A média 

ponderada dessas transações é publicada no portal do BNA, como a 

taxa de câmbio de referência. Ou seja, a taxa de câmbio passou a ser 

determinada pelas transações que ocorrem, em leilão, no mercado 

primário.  

Definição dos limites máximo e mínimo da banda cambial: a este 

respeito, o BNA referiu que, após fazer uma análise do 

comportamento dos fundamentos macroeconómicos da economia 

angolana e, particularmente, da tendência decrescente das reservas 

internacionais e tendo presente o atual desequilíbrio entre a oferta e 

procura de divisas, o CPM referiu ter definido os limites máximo e 

mínimo da banda cambial, mas sem, contudo, concretizar quais os 

valores desses limites.  

O BNA realçou, ainda, que passaria a fazer a gestão do mercado 

cambial de modo a garantir a sustentabilidade das contas 

externas e a estabilidade dos preços. 

Note-se que, no dia anterior a essa reunião extraordinária (3 de 

janeiro de 2018), o Governador do BNA, José Lima Massano, tinha 

declarado, em conferência de imprensa realizada em Luanda, 

organizada pela equipa económica do Governo de Angola e liderada 

pelo Ministro de Estado para o Desenvolvimento Económico e Social, 

Manuel Nunes Júnior, que a moeda angolana não iria ser 

desvalorizada, por ação do Governo, mas que deveria sofrer uma 

depreciação face a outras moedas, como consequência da 

introdução do novo regime cambial, tendo então defendido que a 

probabilidade de haver uma depreciação era elevada, devido à 

escassez de moeda e ao grande diferencial da cotação do kwanza 

nos mercados formal e informal. 

Decisões da sessão extraordinária de 23/10/2019 do CPM do BNA 

tendo em vista a aprofundar o processo de flexibilização do 

mercado laboral 

No dia 23 de outubro de 2019, o Banco Nacional de Angola (BNA) 

reuniu um Comité de Política Monetária (CPM) extraordinário, de 

forma a implementar medidas com vista a aprofundar o processo 

de flexibilização do mercado cambial, sendo que as medidas 

ocorreram em três vertentes. 
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Em primeira instância, foram alterados prazos e montantes 

referentes às execuções cambiais: 

 aumento do limite máximo para pagamentos de importações 

antecipados de 25 mil € para 50 mil $ por operação, sem 

quaisquer limites máximos anuais; 

 aumento do limite máximo para pagamentos de importações na 

forma de remessas documentárias de 50 mil € para 200 mil $ 

por operação, sem quaisquer limites máximos anuais; 

 eliminação dos limites em vigor para pagamentos na forma de 

cobranças documentárias e crédito documentário de 

importação; 

 estabelecimento o valor máximo anual de 120 mil $ para as 

operações cambiais privadas, excetuando-se as relacionadas 

com despesas com saúde e educação que não estão sujeitas a 

quaisquer limites, sempre que sejam pagas diretamente às 

instituições; 

 redução do prazo de liquidação de cartas de crédito abertas ao 

abrigo de plafonds atribuídos pelo BNA, podendo o importador 

proceder ao seu pagamento no momento em que apresentar os 

documentos comprovativos da entrada da mercadoria em 

território nacional. 

 A taxa de câmbio foi flexibilizada no mercado secundário ao ser 

retirado o spread de 2% que os bancos comerciais praticavam 

nas operações interbancárias e com os seus clientes, porém a 

definição das quantidades vendidas no mercado primário 

continuará sob a responsabilidade do BNA. 

Em última instância, o BNA acabou também por tomar medidas de 

carácter contracionista no âmbito da política monetária: 

 aumento do coeficiente de reservas obrigatórias de 17% para 

22%, de forma a absorver parte da liquidez excedentária do 

sistema bancário e dessa forma reduzir a pressão cambial por 

parte dos bancos nos leilões de divisas; 

 aumento da taxa de juro da facilidade de absorção de liquidez a 

7 dias para 10% (que permanecia em zero) de forma a criar 

incentivos aos bancos comerciais a não pressionarem o 

mercado cambial. 

A taxa de câmbio do mercado secundário passou, portanto, a 

partir dessa altura, a ser definida pelo mercado.  

No entanto, caberá ao BNA regular uma possível volatilidade 

através do controlo da base monetária. 

CONTAS EXTERNAS: Défice da balança corrente intensificou-se de forma significativa em 2015 (estima-se um agravamento de -2.6% para 

-8.8% do PIB), refletindo a quebra dos preços do petróleo, devendo ter aliviado em 2016 (para -4.8%) e em 2017 (para -0.5%) e 

regressado aos excedentes em 2018 (para +7.0%), que terá descido em 2019 (para +3.3%), seguido de novas reduções de excedente 

em 2020 (para +0.5%) e em 2021 (para +0.4%) 

A balança corrente de Angola foi o primeiro canal (e direto) de 

transmissão da queda do preço do petróleo na economia angolana, 

pela ligação imediata entre as exportações líquidas e o PIB – estima-

se que, em 2015, o setor petrolífero tenha sido responsável por cerca 

de 94.4% das exportações de bens angolanas, ligeiramente abaixo 

do peso apresentado em 2014 (95.3%).  

Apesar da prevalência dos défices estruturais ao nível das balança 

de serviços, balança de rendimento e balança de transferências 

correntes, a balança corrente foi excedentária até 2013, refletindo os 

excedentes ao nível da balança de bens, mas tendo, no entanto, 

vindo a registar, desde 2012, uma tendência de queda, refletindo a 

instabilidade do preço do petróleo nos mercados internacionais, mas 

também os recuos da produção física das ramas angolanas, no 

período 2009/14, justificada pela ocorrência de problemas técnico 

operacionais em diversos blocos petrolíferos e o atraso no arranque 

de alguns projetos, afetando a balança de bens, que, estruturalmente, 

tem sido a única fonte de procura líquida de kwanzas, tanto ao nível 

da balança corrente, como ao nível do conjunto da balança de 

pagamentos. 

 

 

 

   

   

Em 2015, Angola deparou-se com uma acentuada deterioração dos 

termos de troca, refletindo a forte queda nos preços do petróleo 

então observada (a cotação do brent caiu 35.0% entre o final de 2014 

e o final de 2015, ao passo que a do WTI desceu 30.5%). Embora o 

consumo interno de petróleo tenha permanecido relativamente 

estável, as receitas totais de exportação de bens caíram 43.7%, devido 

sobretudo ao petróleo, realçando, uma vez mais, a ainda forte 

dependência da economia angolana do setor dos hidrocarbonetos e 

os tímidos sucessos nas tentativas de diversificação da economia. As 

importações também caíram em 2015 (-34.1%), refletindo uma 

moderação do investimento público causado pelo contexto 

desfavorável do preço do petróleo, enquanto a desvalorização do 

-12

-8

-4

0

4

8

12

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

% GDP

Angola – Current Account (% GDP)
%

Source: IMF (October 2019)

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

Exports Growth (%)

Angola - Exports Grow th
%

Source: IMF (October 2019)

-28

-24

-20

-16

-12

-8

-4

0

4

8

12

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

Imports Growth (%)

Angola - Imports Grow th
%

Source: IMF (October 2019)

https://www.bancomontepio.pt/nova-marca


bancomontepio.pt 
 

GEEF – Research // janeiro de 2020 ANGOLA 

 

 
Análise Económica e de Mercados 

96 

kwanza terá, por sua vez, condicionado a procura por parte dos 

consumidores, sendo que os próprios desequilíbrios no mercado 

cambial, por conta da excessiva oferta líquida de kwanzas, pesaram 

negativamente sobre as importações totais, que se viram agravadas, 

por via da desaceleração das componentes importadas da procura 

agregada da economia. O saldo da balança comercial de bens 

registou, no mesmo período, uma redução de 52.4%, tendo evoluído 

de um valor médio mensal de 2 560.8 milhões de dólares (M$) para 1 

217.7 M$. Neste sentido, segundo o FMI, a balança corrente terá 

registado um novo défice, em 2015, e em forte agravamento, para 

10.0% do PIB, depois de em 2014 ter observado um défice de 3.0% 

do PIB, representando o 1.º défice desde a recessão mundial de 2009 

(quando o défice ascendeu a -10.0%).  

Relativamente a 2016, registou-se uma taxa de crescimento anual de 

18.76% para as exportações, enquanto as importações registaram 

uma queda de 22.37%. Refletindo esta dinâmica, o saldo da balança 

comercial de bens registou um crescimento em 2016, de um 

excedente de 1 437.3 mil milhões de kwanzas para 2 779.2 mil milhões 

de kwanzas, tendo a taxa de cobertura das importações pelas 

exportações subido de 155.1%, em 2015, para 237.3%, em 2016.  

Quanto ao ano de 2017, o BNA disponibilizou, no Relatório de 

Inflação relativo ao 4.º trimestre de 2017, publicado em 7 de março 

de 2018, dados sobre o comércio externo (importação e exportação 

de bens), de acordo com os quais a balança comercial de bens de 

Angola registou um excedente de 7 050.75 M$, que representou um 

aumento de 50.92%, em termos trimestrais, e de 67.09%, em termos 

homólogos. O principal fator desse aumento foi o aumento do valor 

das exportações, em termos trimestrais e homólogo, em 18.80% e 

27.56%, respetivamente. Esta variação positiva deveu-se, 

fundamentalmente, às exportações petrolíferas que refletiram o 

aumento do preço das ramas angolanas. No que toca à exportação 

de diamantes, estas aumentaram 44.17%, em relação ao trimestre 

anterior, e 43.02%, comparativamente ao trimestre homólogo de 

2016. Adicionalmente, observou-se uma redução das importações 

em 22.00%, em termos trimestrais, e 19.35%, em termos homólogos, 

destacando-se a queda das importações de combustíveis (-26.38%), 

de bens alimentares (-18.73%) e de outros bens (-22.04%).  

Relativamente a 2018, o BNA disponibilizou, no relatório Análise da 

Conjuntura Económica e Financeira referente ao 4.º trimestre de 

2018, publicado em maio de 2019, dados sobre o comércio externo 

(importação e exportação de bens), de acordo com os quais a 

balança comercial de bens de Angola registou um excedente de 5 

803.17 M$, mas reduziu em 14.51% (-984.92 M$) em relação ao 

trimestre anterior (cujo valor foi excedentário em 6 788.10 M$). A 

referida redução deveu-se à diminuição do valor das exportações em 

14.80% em relação ao trimestre anterior, tendo sido influenciada pelo 

efeito combinado da redução do preço médio no trimestre das ramas 

angolanas em 10.75% e da redução das quantidades exportadas em 

7.44%. Quanto ao valor das importações, registou uma queda em 

termos trimestrais de 15.29%, influenciada pela diminuição do valor 

das importações de alimentos em 11.95% e de Outras em 23.31%, 

sendo que o valor das importações de combustíveis aumentou em 

14.01%. Relativamente aos países de origem das importações 

angolanas, a China, Portugal e os EUA permaneceram no topo 

durante o trimestre em análise. 

Já a respeito do ano de 2019, o BNA disponibilizou, no seu relatório 

Boletim Económico Mensal, referente ao mês de setembro de 2019 

[aparentemente, o BNA descontinuou o relatório Análise da 

Conjuntura Económica e Financeira, cuja última publicação data do 

1.º trimestre de 2019], dados sobre o comércio externo (importação 

e exportação de bens), de acordo com os quais a balança comercial 

de bens angolana registou um excedente de 2.38 mM$, diminuindo 

em 45.82% face ao período homólogo, influenciada pelo decréscimo 

acentuado do valor das exportações petrolíferas (-37.05%). A referida 

redução do excedente da balança comercial de bens deveu-se à 

diminuição do valor das exportações (-6.84%) mais acentuada do 

que a das importações (6.72%). A redução do valor das importações 

registou-se em todas as categorias, sendo de destacar a diminuição 

do valor da importação de bens alimentares (-19.85%). O montante 

de importações situou-se, assim, em 995.73 M$. No caso valor das 

exportações, registou-se uma deterioração das rubricas com maior 

peso, petróleo e diamantes, com uma variação mensal de -5.13% e -

66.18%, respetivamente. Assim, apesar do aumento do preço médio 

do petróleo, o montante das exportações petrolíferas registou um 

decréscimo devido à redução das quantidades em 10.59%. As 

exportações diamantíferas registaram tanto um decréscimo das suas 

quantidades exportadas (-49.23%), como do seu preço de exportação 

(-33.39%).  

Regressando aos dados anuais, a referida melhoria de saldo da 

balança comercial de bens observada em 2016 refletiu-se, 

igualmente, numa melhoria da balança corrente, que estimamos terá 

permanecido deficitária, para um défice de cerca de 4.8% do PIB (-

8.8% do PIB em 2015).  

A melhoria dos preços do petróleo durante os anos seguintes deverá 

ter permitido ao défice corrente continuar a moderar, estimando-se 

um novo alívio em 2017, para um défice de 0.5%, e um regresso da 

balança corrente aos excedentes em 2018, para 7.0%, mas 

estimando-se uma diminuição do excedente em 2019 (para +3.3%), 

bem como em 2020 (para +0.5%) e em 2021 (para +0.4%).  

Refira-se ainda que, em termos de política externa, as relações de 

Angola com a comunidade internacional continuarão a ser sujeitas a 

tensões periódicas, dadas as preocupações quanto à conduta do 

MPLA para manter a sua hegemonia. Angola continuará a procurar 

consolidar as relações com os principais parceiros estratégicos e 

diversificar o acesso ao financiamento internacional. Deverá continuar 

a dar prioridade às relações com os PALOP (Brasil e Portugal), bem 

como com as superpotências (EUA e a China). 

EVOLUÇÃO DO RATING: DO PAÍS  

Rating da dívida soberana de Angola manteve-se relativamente 

estabilizado entre 2011 e 2014, não obstante os progressos 

observados pelo país após a crise petrolífera de 2009… 

Apesar dos progressos observados após a crise petrolífera de 2009, 

com o crescimento económico de Angola a acelerar dos 0.5% 

observados em 2009 para 8.5% em 2012, tendo depois desacelerado 

ligeiramente em 2013 e 2014, para crescimentos na ordem de 5.0% 

e 4.8%, a verdade é que o rating soberano de Angola manteve-se 

relativamente estabilizado entre 2011 e 2014, com as agências de 

notação financeira Fitch (BB-) e S&P (BB-) a manterem ao longo 

deste período o rating atribuído e apenas com a Moody’s a optar por 

subir, em 2014, em um nível o rating (de Ba3 para Ba2), continuando, 

em todas as agências, na classe de speculative grade.  

… mas com a queda do preço do petróleo a levar as agências a 

proceder a downgrades do rating do país entre 2015 e 2016 

No entanto, em 2015, duas das principais agências de notação 

financeira, a S&P e a Fitch, procederam a downgrades ao rating de 

Angola, justificando os cortes com a queda do preço do petróleo e 
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ao respetivo impacto no valor das exportações angolanas, levando ao 

aumento do endividamento do país.  

Cortes que voltaram a observar-se em 2016 e, neste caso, sendo 

extensível às três principais agências de notação financeira, com a 

Moody’s a juntar-se à S&P e à Fitch e a baixar também o rating de 

Angola, o que acabaria por ser novamente feito, nesse ano, por estas 

duas últimas entidades, continuando a refletir, essencialmente, o já 

referido impacto da queda dos preços do petróleo sobre a economia 

de Angola, mas também a, de certa forma inesperada, desistência 

do pedido de financiamento do país ao FMI por parte das 

autoridade angolanas, em meados de 2016, que levou as agências 

de notação financeira a sugerirem e, em alguns casos, a concretizar 

novos downgrades no rating de Angola.  

 

 

 

 

Desistência do pedido de financiamento ao FMI levou agências 

de notação financeira a sugerirem e, em alguns casos, a 

concretizar novos downgrades no rating do país 

Com efeito, na sequência da desistência do pedido de 

financiamento ao FMI, não se fizeram esperar as declarações da 

parte de alguns analistas das principais agências de rating, 

considerando que a mesma aumenta os riscos para o país e 

avisando que um falhanço na atração de suficientes fontes de 

financiamento, levaria a um ajustamento macroeconómico mais 

abrupto e poderia levar a uma nova descida do rating do país. 

Dando seguimento a essas expetativas, no dia 12/08/2016, a S&P 

decidiu manter o rating da dívida soberana de Angola em B, mas 

piorou o outlook, passando-o de “estável” para “negativo”, 

justificando essa deterioração com o abrandamento do crescimento 

económico e a evolução do preço do petróleo, mas mostrando-se um 

pouco mais otimista quanto à recuperação do crescimento económico 

e à produção petrolífera.  

Já a Fitch decidiu, no dia 23/09/2016, descer o rating da dívida 

soberana de Angola de B+ para B, mantendo-o abaixo da escala de 

investimento, ou ‘lixo’, e com o outlook “negativo”. No relatório 

desta avaliação, a agência realçou que Angola continuou a sofrer o 

“severo choque petrolífero”, tendo em conta que 95% das 

exportações angolanas são petróleo e que metade das receitas 

fiscais do país provém dessas vendas, as quais caíram fortemente 

desde o final de 2014, com a baixa da cotação internacional do barril 

de crude.  

Rating da dívida soberana de Angola voltou a descer em 2017, 

mas com melhoria do outlook, passando de negativo a estável… 

Em 2017, a Fitch reiterou, por duas ocasiões (17/03/2017 e 

01/09/2017), a notação de risco para o país, mantendo-a em B, e 

com o outlook a permanecer negativo. 

Por sua vez, a S&P, no dia 10/02/2017, veio reiterar a notação de 

risco para o país, mantendo-a em B, bem como o outlook 

negativo, referindo que este outlook reflete a preocupação 

relativamente aos défices externo e orçamental elevados, que podem 

exceder as atuais perspetivas, especialmente se o Governo aumentar 

as despesas mais rapidamente do que a subida das receitas 

petrolíferas. Assim, pela 2.ª vez consecutiva, a agência limitou-se a 

rever as suas perspetivas, deixando intacta a classificação atribuída 

ao risco soberano. Posteriormente, no dia 11/08/2017, a S&P voltou 

a pronunciar-se, reduzindo em um nível o rating do país, de B 

para B-, mas melhorando o outlook de negativo para estável. A 

justificar o corte da notação de risco estiveram os crescentes custos 

do serviço da dívida, bem como as débeis perspetivas económicas 

para o país. 

Por seu lado, a Moody's, no dia 07/04/2017, veio confirmar a 

notação de risco atribuída a Angola, em B1, mantendo também a 

perspetiva negativa. A agência de notação financeira reconheceu 

melhorias na situação macroeconómica do país, mas alertou para a 

"pressão" do aumento das despesas públicas devido às eleições 

gerais, que ocorreram em 23/08/2017. Entretanto, no dia 20/10/2017, 

a Moody’s voltou a pronunciar-se, sendo que decidiu também descer 

o rating de Angola, de B1 para B2, e alterar a perspetiva do país 

de negativo para estável, mantendo-a num nível de classificação 

altamente especulativo, decisão justificada com o fraco crescimento 

económico do país e a escassez de divisas.  

… tendo voltado a descer já em 2018… 

Entretanto, em 2018, no dia 25/04/2018, a Fitch reiterou a notação 

de risco para o país, mantendo-a em B, mas subindo o outlook 

de negativo para estável. No final do ano, no dia 21/12/2018, a 

agência de notação financeira Fitch decidiu manter, novamente, o 

rating de Angola em B e, mantendo igualmente o outlook em 

estável. De acordo com a Fitch, a notação B, abaixo da 

recomendação de investimento, ou “lixo”, como é normalmente 

conhecida, “reflete o nível diminuído de reservas orçamentais e 

externas, o elevado fardo da dívida pública e as frequentes 

revisões em baixa do PIB”.  

Por seu lado, no dia 27/04/2018, a Moody’s voltou a descer o rating 

de Angola, desta feita de B2 para B3, melhorando a perspetiva de 

evolução de negativa para estável, naquilo que representou a 

conclusão de um processo de revisão em baixa que tinha sido iniciado 

em fevereiro. Em comunicado, a Moody’s explicou que as principais 

razões para a descida do rating, que assim se afunda ainda mais em 

território de “não investimento”, ou “junk” (lixo), como é normalmente 

conhecido, são “os riscos de refinanciamento interno e externo, 

que se manterão altos pelo menos nos próximos dois anos, as 

métricas orçamentais e o peso da dívida, que já não estão em linha 

com os pares avaliados em B2”. A perspetiva de evolução do rating 

de Angola subiu para estável, “refletindo as pressões de crédito 

genericamente equilibradas, com potencial de recuperação gradual 

apoiado pelo aumento da produção de petróleo”, referia a Moody’s, 

notando que o aumento dos preços do petróleo “vai apoiar a posição 

externa do Governo e dar algum alívio às pressões de liquidez e ao 

serviço da dívida”.  

Rating

S&P - - B+ BB-  BB-  BB- BB- B+ B B- B- B- B-

Moody's - - B+ BB- BB- BB- BB BB B+ B B- B- B-

Fitch - - B+ BB- BB- BB- BB- B+ B B B B B

Compósito - - B+ BB-  BB-  BB- BB- BB- B B B- B- B-

N o ta : O ra ting co mpó s ito  res ulta  da  média  das  3 agências .

20202008 2009 2010 2011 2012 2013 20192014 2015 2016 2017 2018
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… estando, para já, estável em 2019, embora com a S&P a 

reduzir, no início do ano, o outlook, de estável para negativo 

Com efeito, já em 2019, no dia 11/02/2019, a S&P, veio reiterar a 

notação de risco para o país, mantendo-a em B-, mas tendo 

procedido a uma alteração do outlook de estável para negativo. A 

decisão é justificada principalmente pela significativa subida dos 

níveis de dívida pública de Angola nos últimos anos, não só pelo 

endividamento propriamente dito, que só em 2018 chegou a 12 mil 

milhões de dólares, mas também pela desvalorização do kwanza, o 

que teve um impacto direto no nível de dívida pública em função do 

PIB. 

Já no dia 12/07/2019, foi a vez da Fitch reiterar a notação de risco 

para Angola, mantendo-a em B, mas tendo igualmente procedido a 

uma redução do outlook, de estável para negativo. A agência de 

notação financeira referiu que “a revisão da perspetiva de evolução 

da economia, de estável para negativa, reflete a deterioração das 

métricas da dívida, a persistente queda das reservas externas e uma 

recuperação económica adiada e mais lenta do que o previsto”. 

 

 

José Miguel Moreira 

JoseMoreira@Montepio.pt 
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Cabo Verde: Turismo continuará a impulsionar a economia, que apresenta 

perspetivas favoráveis para 2020, consolidando o bom desempenho de 2018 e de 2019. A aposta na 

diáspora está a ser reforçada através de legislação que prevê vários incentivos (v.g. isenções fiscais) 

ao investimento dos emigrantes 

Tabela – Principais Indicadores Macroeconómicos

 

ATIVIDADE: crescimento económico acelerou em 2018, de 3.7% para 5.0% (revisto em baixa dos anteriores +5.1%), prevendo-se, com 

base nos bons resultados dos três primeiros trimestres de 2019, uma nova aceleração em 2019 (+5.7%), seguida de uma desaceleração 

em 2020 (+5.0%) 

Economia acelerou em 2016, para 4.7%, tendo depois abrandado 

em 2017, para 3.7%… 

O PIB cresceu 1.0% em 2015, em aceleração face aos 0.6% de 2014, 

mas continuando o ritmo afastado dos vigorosos crescimentos 

observados em 2011 (+4.0%) e 2008 (+6.7%). Para o fortalecimento 

da atividade económica em 2016 (+4.7%, em aceleração face aos 

+1.0% de 2015), foram determinantes os desempenhos da 

administração pública, dos impostos líquidos de subsídios, das 

indústrias transformadoras e da agricultura.  

Entretanto, em 2017, registou um aumento de 3.7%, taxa inferior em 

1.0 p.p. em relação ao ano precedente. Da análise do PIB na ótica da 

oferta, destacam-se positivamente, as atividades com algum peso na 

economia, nomeadamente, os serviços de alojamento e restaurantes 

(+18.1%), construção (+19.0%) e o comércio (+9.3%). Em queda 

estiveram os ramos da agricultura (-13.5%), telecomunicações (-

6.3%), imobiliária (-26.8%) e a educação (-5.8%). Em termos globais 

o setor primário teve uma queda de 12.2%, o secundário um aumento 

de 12.8% e o terciário registou um aumento de 2.3%, em relação ao 

ano de 2016.  

… mas com esse abrandamento a ser mais do que revertido em 

2018, com a economia a crescer 5.0% em termos médios anuais 

Já relativamente a 2018, o PIB cresceu 5.0% (aquando dos dados 

das últimas contas nacionais trimestrais, foi revisto em baixa dos 

anteriores +5.1%). Em 2018, o consumo privado subiu 1.6% (+7.3% 

em 2017), ao passo que o consumo público avançou 2.2% (+7.7% 

em 2017) e o investimento 6.8% (+12.5% em 2017). As 

exportações de bens e serviços subiram 11.9% (+7.5% em 2017), 

enquanto as importações de bens e serviços aumentaram 6.6% 

(+16.4% em 2017). 

PIB acelerou 0.5 p.p. no 3.º trimestre de 2019 face ao trimestre 

anterior 

Já em 2019, o PIB a preços de mercado registou um crescimento 

homólogo de 6.7% no 3.º trimestre, em aceleração (+0.5 p.p.) face 

aos 6.2% do 2.º trimestre, aproximando-se do maior ritmo de 

crescimento desde o 1.º trimestre de 2012 (+9.6%) observado no 4.º 

trimestre de 2018 (+8.2%). 

Na ótica da oferta, destaque, pela positiva, para os transportes, 

para a construção e para a indústria (extrativa e transformadora) 

e, pela negativa, para a pesca 

Na ótica da oferta, os maiores acréscimos homólogos do PIB foram 

registados pelos transportes (+26.6%), pela construção (+14.9%), 

pela indústria extrativa (+11.0%) e pela indústria transformadora 

(+9.9%), ao passo que, pela negativa, são de destacar a pesca (-

34.3%) e a agricultura (-5.7%).  

Consumo (privado e público) e exportações impulsionam 

crescimento 

Na ótica da procura, o consumo (privado e público) registou uma 

variação homóloga positiva de 7.7% no 3.º trimestre (-1.1% no 

trimestre anterior). O consumo privado aumentou 7.7% no 3.º 

trimestre, o que traduziu numa aceleração face à variação de 2.9% 

registada no 2.º trimestre. O consumo público apresentou uma taxa 

de variação homóloga positiva também de 7.7% (-14.2% no trimestre 

anterior). O investimento registou uma descida homóloga de 4.7% 

no 3.º trimestre (+0.3% no trimestre anterior). As exportações de 

bens e serviços subiram 11.6% (+8.5% no trimestre anterior), ao 

passo que as importações de bens e serviços cresceram 3.9% (-

4.0% no trimestre anterior).  

Refletindo o crescimento acima do esperado, aquando da 

publicação do PIB do 3.º trimestre de 2019, revimos, em alta, a 

estimativa de crescimento para o ano de 2019, de 5.3% para 5.7%, 

mantendo-se a previsão para 2020 de 5.0% 

O Governo, no Orçamento de Estado para 2020 (OE 2020), previa 

um crescimento de 5.4% em 2019 e, no Relatório de Política 

Monetária de outubro, o BCV apontava para um crescimento do PIB 

em 2019 de 5.2%, referindo que “as hipóteses de enquadramento das 

atuais projeções do banco central suportam a perspetiva de 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2 016 2 017 2 018 2019 2020 2021

PIB % -1.3 1.5 4.0 1.1 0.8 0.6 1.0 4.7 3.7 5.0 5.7 5.0 5.0

Inflação % 1.0 2.1 4.5 2.5 1.5 -0.2 0.1 -1.4 0.8 1.3 1.1 1.6 1.7

Taxa de Desemprego % 13.0 10.7 12.2 16.8 16.4 15.8 12.4 15.0 12.2 12.2 10.7 9.2 8.5

Balança Corrente (% PIB) % -14.6 -12.4 -16.3 -12.6 -4.9 -9.1 -3.2 -3.9 -6.6 -4.5 -1.7 -3.0 -4.1

Saldo Orçamental  (% PIB) % -5.8 -10.5 -7.7 -10.3 -9.3 -7.4 -3.8 -3.0 -3.0 -2.6 -2.1 -1.6 -1.3

Notas: Os dados históricos são provenientes do INE, Banco de Cabo Verde e FMI.

Un.
Período (Anos)
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crescimento do PIB em volume na ordem dos 5% em 2019 e 2020, 

sustentado, em 2019, no fortalecimento dos consumos privado e 

público, bem como das exportações líquidas, e, em 2020, num maior 

dinamismo dos investimentos. Refira-se o importante impulso 

orçamental para o crescimento projetado para 2019, nomeadamente 

através da expansão das despesas com salários, benefícios sociais, 

aquisição de bens e serviços (contabilizados a par das outras rubricas 

das despesas correntes no consumo final das administrações 

públicas) e ativos não financeiros (registados na formação bruta de 

capital fixo das administrações públicas)”. Por sua vez, o FMI, em 

16/12/2019, no final da 1.ª avaliação do programa ao abrigo do 

Instrumento de Coordenação de Políticas [PCI na sigla em inglês; 

Policy Coordination Instrument], que ainda será submetido à 

aprovação dos Diretores do FMI e ao Conselho Executivo, previu 

5.2% para 2019 [revisto dos +5.0% do WEO de 15/10/2019; não é 

referida a previsão para 2020, mantendo-se, assim, os anteriores 

+5.0%]. Refletindo o crescimento acima do esperado nos três 

primeiros trimestres de 2019, aquando da publicação do PIB do 3.º 

trimestre, revimos, em alta, a estimativa de crescimento para 2019, 

de 5.3% para 5.7%, mantendo-se a previsão para 2020 de 5.0%.  

Na base da estimativa para o crescimento do PIB, de 5.7%, está a 

dinâmica do setor turístico do país e, por consequência, um bom 

desempenho do setor terciário, com destaque para a hotelaria e 

restauração e para o comércio. Será de esperar a continuidade de um 

efeito contágio positivo para o setor secundário, especificamente para 

a indústria transformadora e para a construção (+9.9% e +14.9%, 

respetivamente, em termos homólogos). Para o setor primário as 

perspetivas de crescimento continuam menores (a agricultura 

regressou aos decréscimos e a pesca agravou de forma significativa 

a queda, de -9.5% para -34.3%), em função do fraco nível de chuvas 

ocorridos nos últimos dois anos, o que continua a comprometer a 

produção agrícola. Na ótica da procura, o crescimento económico 

será influenciado pela formação de capital fixo em função do 

incremento do IDE, bem como dos investimentos nacionais, tendo em 

conta os dispositivos criados pelo Governo para a melhoria do 

ambiente de negócios e o acesso ao crédito e o aumento do consumo 

privado justificado pelo crescimento do poder de compra das famílias. 

Ao nível do investimento público, em 2019, o Governo tem apostado 

na diversificação do respetivo financiamento, garantindo a 

sustentabilidade dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Turismo, um setor determinante para o país  

O turismo representa um dos principais eixos de desenvolvimento 

económico, tendo contribuído com 22% do PIB em 2017, segundo 

declarações do Ministro do Turismo e Transportes à agência Lusa, 

em Lisboa, onde assinou, em março de 2018, um memorando de 

cooperação com Portugal na área da Economia Marítima, pasta que 

também tutela. José Gonçalves adiantou ainda que em 2020, deverão 

estar concluídos mais sete ou oito hotéis e/ou resorts de grande 

dimensão, sobretudo nas ilhas da Boavista, Sal e Santiago.  

Em termos anuais, em 2018, os estabelecimentos hoteleiros 

registaram 765 696 hóspedes e cerca de 4.94 milhões de dormidas, 

aumentando 6.8% e 7.4%, respetivamente, em relação a 2017. O 

Reino Unido foi o principal país de proveniência de turistas e os 

turistas ingleses foram os que permaneceram mais tempo em Cabo 

Verde, com uma estadia média de 8.3 noites. A ilha do Sal foi a mais 

procurada, representando 49.5% das dormidas nos estabelecimentos 

hoteleiros. 

De acordo com o World Travel & Tourism Council, a contribuição 

direta total do turismo para a economia de Cabo Verde em 2018 

foi de 82.3 mil milhões de CVE (46.2%) [um valor superior aos cerca 

de 20% estimados pelo BCV, nesse caso, para o ano de 2015, bem 

como aos 22% (em 2017) avançados, em março de 2018, pelo 

Governo], sendo responsável por 40.4% do emprego e por 73.2% das 

exportações. 

No 3.º trimestre de 2019 o número de hóspedes e de dormidas nos 

estabelecimentos hoteleiros do país evoluíram, respetivamente, 6.8% 

e 1.9%, face ao mesmo período de 2018. Neste trimestre, o Reino 

Unido foi o principal país de proveniência de turistas (25.1%) e os 

turistas deste país foram os que permaneceram mais tempo em Cabo 

Verde, com uma estadia média de 8.9 noites. A ilha do Sal foi a ilha 

mais procurada, representando cerca de 48.4% das entradas nos 

estabelecimentos hoteleiros. 

As dormidas atingiram 1 217 668 no mesmo período, traduzindo-se 

numa variação positiva de 1.9%, em relação ao 3.º trimestre de 2018. 

Em termos absolutos, houve um aumento de 23 003 dormidas. 

PREÇOS: preços no consumidor aceleraram  em 2017, tendência que se manteve em 2018 (+1.3%), mas desaceleraram ligeiramente 

em 2019 (+1.1%), devendo regressar às acelerações em 2020 (+1.6%) 

Índice de preços no consumidor (IPC) acelerou o crescimento 

homólogo em dezembro, de 0.7% para 1.9%, um máximo desde 

julho de 2018 

Em dezembro, a inflação, medida pelo crescimento homólogo do 

índice de preços no consumidor (IPC), acelerou para 1.9%, depois 

de dois meses consecutivos em 0.7%, o registo mais elevado desde 

julho de 2018 (+2.0%), que é um máximo desde abril de 2013 
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(+2.3%). Em junho e julho de 2016 (-2.3%) foram registados mínimos 

desde outubro de 2009 (-3.2%).  

O indicador de inflação subjacente (IPC total excluindo energia e 

alimentares não transformados) apresentou uma variação de 1.7%, 

valor superior em 0.1 p.p. em relação ao mês anterior. 

As variações positivas mais significativas ocorreram nas classes dos 

hotéis, restaurantes cafés e similares, com uma variação 

homóloga de 8.0% (+8.2% no mês anterior e +1.6% em dezembro de 

2018), das bebidas alcoólicas e tabaco, com uma variação 

homologa de 7.2% (+6.7% no mês anterior e +1.4% em dezembro de 

2018), da alimentação e bebidas não alcoólicas, com uma variação 

homóloga de 4.3% (+2.0% no mês anterior e +0.8% em dezembro de 

2018) e da saúde, com uma variação homóloga de 3.7% (+3.1% no 

mês anterior e +1.7% em dezembro de 2018). De forma inversa, a 

classe que mais se destacou foi a das comunicações, com uma 

variação homóloga de -0.3% (-0.3% no mês anterior e +0.5% em 

dezembro de 2018), dos acessórios, equipamentos doméstico e 

manutenção corrente da habitação, com uma variação homóloga 

de -0.2% (-0.3% no mês anterior e +2.2% em dezembro de 2018), e 

das rendas de habitação, água eletricidade, gás e outros 

combustíveis, com uma variação homóloga de -0.1% (-2.5% no mês 

anterior e -0.2% em dezembro de 2018).  

Esta evolução da inflação homóloga no mês de dezembro esteve 

associada a uma variação mensal de 0.9% do IPC (+0.0% no mês 

anterior), um valor 1.2 p.p. acima do observado no mês homólogo de 

2018 (-0.3%). A variação média dos últimos 12 meses subiu de 1.0% 

para 1.1%. Este resultado situa-se em linha com o valor que o 

indicador vinha a apresentar desde o 2.º trimestre de 2018 e 0.1 p.p. 

acima, em termos homólogos. 

Inflação média anual em 2019 desacelerou de 1.3% para 1.1% 

Em termos médios anuais, em 2016, a inflação situou-se em -1.4%, 

descendo face aos 0.1% observados em 2015, tendo em 2017 subido 

para 0.8%, em 2018 para 1.3% e em 2019 desacelerado para 1.1%, 

em linha com a estimativa do Montepio (+1.1%).  

Antecipamos uma inflação de 1.6% em 2020, acelerando face ao 

ritmo de 2019 (+1.1%), um valor acima da previsão do BCV (+1.3% 

no Relatório de Política Monetária de outubro de 2019) e do 

previsto pelo Governo no OE 2020 (+1.3%) e em linha com o 

defendido pelo FMI (+1.6%) 

A inflação em 2019 evoluiu em linha com as nossas perspetivas, pelo 

que mantemos a nossa previsão de uma inflação média anual de 
1.6% em 2020 e em 2021, valor que representa uma aceleração face 
ao ano anterior (+1.1% em 2019). Esta nossa previsão para 2020 está 

acima da previsão do BCV no Relatório de Política Monetária (RPM) 

de 17 de outubro (+1.3%) e da previsão do Governo no OE 2020 

(+1.3%), estando, por sua vez, em linha com o defendido pelo FMI 

(+1.6%) no âmbito do WEO de 15/10/2019.  

Preços no turismo 

O índice de preços turístico (IPT), apresentado pela 1.ª vez pelo 

INE, em setembro de 2015, tem por finalidade medir a evolução dos 

preços de um conjunto de bens e serviços considerados 
representativos da estrutura de consumo dos turistas. No 3.º 

trimestre, a taxa de variação homóloga registada pelo IPT foi 

negativa (-10.7%), um resultado inferior, em 5.7 p.p., face ao valor 

registado no trimestre anterior.  

A classe dos hotéis, cafés e restaurantes apresentou uma variação 

homóloga de -11.0%, 5.8 p.p. abaixo da que se verificou no trimestre 

anterior. A esta variação correspondeu uma contribuição de -12.6 p.p. 

para a variação do IPT total. Note-se que a componente do 
alojamento, que corresponde a 70.1% da despesa turística, com 

especial destaque para os hotéis, registou uma contribuição negativa 

(-12.6 p.p.) de sinal idêntico à do trimestre anterior, mas de maior 
intensidade (-5.6 p.p.). A restauração, cujo peso representa cerca de 

28.8% da despesa turística, pelo contrário, apresentou uma 

contribuição positiva (+1.7 p.p.), ligeiramente mais fraca (-0.1 p.p.) 

que a do trimestre anterior. 

O movimento dos preços das dormidas em hotéis (com uma 

contribuição de -12.41 p.p.) e dos aldeamentos turísticos (com uma 

contribuição de -0.14 p.p.) foram completamente determinantes para 

este comportamento do IPT total. Dois componentes do IPT 

apresentaram contribuições de sentido oposto à dos restantes: os 

restaurantes (+1.76 p.p.) e os hotéis-apartamentos, estes últimos com 

uma contribuição marginalmente positiva (+0.004 p.p.). De notar, 

ainda, que dois componentes do IPT apresentaram contribuições 
negativas: cafés, bares e similares (-0.07 p.p.) e pensões (-0.01 p.p.). 

O nível médio dos preços das restantes componentes manteve-se 

praticamente constante em relação ao trimestre homólogo. 

  

   

POLÍTICA MONETÁRIA: oferta monetária impulsionada, sobretudo, pelo aumento das disponibilidades líquidas sobre o exterior e pelo 

crédito à economia  

Na reunião ordinária de 31/05/2019, e com vista à melhoria da 

eficácia do mecanismo de transmissão monetária, o Conselho de 

Administração do BCV decidiu proceder à seguinte alteração na 

estrutura das suas taxas de referência:  
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a) redução da taxa da Facilidade Permanente de Cedência de 

liquidez (FPC) em 150 p.b., de 4.5% para 3.0%, com o objetivo 

principal de reduzir o corredor das taxas das facilidades 

permanentes de liquidez, diminuindo o intervalo de flutuação das 

taxas overnight, garantindo, praticamente, a simetria das taxas 

de facilidades permanentes em relação à taxa diretora; 

b) indexação da taxa da Facilidade Permanente de Absorção de 

liquidez (FPA) à taxa diretora, de forma a garantir a simetria a 

longo prazo do corredor das taxas das facilidades permanentes 

de liquidez; e 

c) manutenção das restantes taxas nos níveis atuais. 

As novas taxas entraram em vigor em 04/06/2019. 

As medidas adotadas visam, essencialmente, aprimorar o quadro 

operacional da política monetária do BCV, reforçando o canal de 

juros, assumindo-se como uma medida de caráter essencialmente 

técnico, com vista ao aperfeiçoamento do mecanismo de transmissão 

monetária, mas que tem o potencial de reforçar a orientação da 

política monetária para um maior estímulo ao crédito e ao crescimento 

económico. Tais alterações traduzem um esforço de alinhamento do 

quadro operacional da política monetária à teoria e às melhores 

práticas internacionais, implicando, simultaneamente, um 

realinhamento da taxa de cedência nacional às taxas internacionais 

relevantes para o país, em especial às da Zona Euro. 

Assim, a sinalização da política monetária então adotada está 

consentânea com a orientação da política monetária atual nacional e 

internacional, norteando-se, também, para o reforço da confiança dos 

agentes económicos na autoridade monetária como provedora de 

liquidez de última instância, podendo contribuir, desta forma, para 

estimular o crédito bancário e o crescimento económico. 

A redução da taxa da facilidade permanente de cedência de liquidez 

em 150 p.b. poderá resultar, ceteris paribus, num aumento marginal 

do crédito à economia em 2019 e 2020 e mais significativo em 2021. 

Os impactos almejados destas medidas serão melhor sucedidos se 

combinadas com a implementação eficaz de outras medidas de 

política económica de carácter estrutural, visando o aperfeiçoamento 

do canal do crédito, enquanto canal transmissor dos impactos da 

política monetária. 

Na reunião de 26/11/2019 (a próxima será em 28/01/2020), o 

Comité de Política Monetária decidiu propor a manutenção dos atuais 

níveis de taxas de juros, uma vez que considera que os indicadores 

disponíveis sugerem que o enquadramento externo, ainda que menos 

favorável, continuou a beneficiar a procura externa dirigida ao país e 

o financiamento na economia nacional, além de contribuir para a 

redução da inflação importada. O BCV avaliou favoravelmente: o 

desempenho da economia nacional, o crescimento comedido do 

IPC, a melhoria da balança corrente, que registou um défice de 2 

908 milhões de CVE nos primeiros três trimestres de 2019, valor três 

vezes inferior ao registado em período homólogo, reflexo, sobretudo, 

do aumento das exportações de serviços, o aumento das reservas 

oficiais do país (em cerca de 92 milhões de euros), em resultado do 

bom desempenho da balança corrente e crescimento significativo dos 

desembolsos da dívida pública externa, a expansão da oferta 

monetária, num contexto de crescimento do stock do crédito ao 

setor privado em 1.8% e de redução da taxa média de juros 

aplicada nas operações ativas na ordem dos 0.61 p.p.. 

Impacto da Política Monetária (Relatório de Política Monetária do 

BCV de outubro de 2019) em 2018… 

A oferta monetária expressa pelo agregado M2 (constituída por 

moeda em circulação, depósitos à vista, depósitos a prazo e de 

poupança e títulos do Tesouro em poder do público) registou, em 

2018, uma desaceleração do crescimento de 6.6% para 1.7%. 

O crédito ao setor privado desacelerou de 6.8% em 2017 para 1.9% 

em 2018, traduzindo, em larga medida, o efeito da liquidação do 

crédito concedido a um grande promotor turístico através de um 

sindicato de bancos nacionais. 

Os stocks de crédito às empresas públicas e aos particulares 

aumentaram, respetivamente, 25.5% e 2.5%, depois de terem 

crescido 28.2% e 6.4% em 2017. 

Em termos de componentes, a moderação da oferta monetária refletiu 

o comportamento dos passivos quase monetários, em particular a 

redução dos depósitos em divisas de residentes e dos depósitos a 

prazo dos emigrantes em 15.8% e 1.2%, respetivamente. Os 

depósitos a prazo de residentes, contrariamente, registaram uma 

recuperação (cresceram +1.1%) face à contração de 2017 (-3.3%), 

enquanto o ritmo de constituição dos depósitos de poupança de 

residentes reduziu dos 13.2% de 2017 para 9.6%. 

…e em 2019 

A oferta monetária, medida pelo agregado monetário M2 (constituído 

por moeda em circulação, depósitos à vista, depósitos a prazo e de 

poupança e títulos do Tesouro em poder do público) cresceu 3.2% 

nos primeiros oito meses do ano, com o aumento das 

disponibilidades líquidas do país sobre o exterior. O crescimento 

do stock das reservas internacionais líquidas, em função da 

melhoria da balança comercial e do aumento dos desembolsos 

líquidos da dívida externa, determinou a expansão da oferta 

monetária, porquanto a posição externa dos bancos comerciais voltou 

a deteriorar-se em julho e agosto. O contributo do crédito interno 

líquido para a expansão da liquidez foi negativo em agosto, reflexo 

do crescimento significativo dos depósitos do governo central, 

especialmente em resultado do desembolso das ajudas orçamentais 

do Banco Mundial referentes a 2016, 2017, 2018 e 2019, na ordem 

dos 40 M$ dos EUA. O crédito bruto ao Governo central manteve 

o ritmo de crescimento do período homólogo anterior (em torno de 

+6%), tendo o Governo continuado a privilegiar a emissão de 

obrigações com prazo igual ou superior a seis anos, maioritariamente 

junto a instituições não bancárias, a uma taxa de juros média de 

3.85%. 

O crédito à economia cresceu 0.6%, menos 0.3 p.p. que em agosto 

de 2018, devido a um menor recurso das empresas públicas ao 

financiamento dos bancos nacionais. Por seu turno, o crédito ao 

setor privado aumentou 0.4%, 0.6 p.p. acima do crescimento 

registado em igual período do ano anterior. O crescimento comedido 

do crédito ao setor privado, dissipados os efeitos da liquidação em 

2018 do empréstimo concedido em sindicância bancária a um grande 

operador turístico, estará a refletir, por um lado, a dinâmica da 

procura, nomeadamente alguma redução da procura de particulares, 

e, por outro, a preferência de alguns bancos para o financiamento de 

micro, pequenas e médias empresas e empresas públicas. Em termos 

de componentes, a expansão da oferta monetária foi, em larga 

medida, determinada pelo fortalecimento dos passivos quase 

monetários, associado à recuperação dos depósitos dos 

emigrantes a prazo (cresceram 5.2%, depois de terem reduzido 

1.7% em período homólogo anterior) e ao aumento mais expressivo 

dos depósitos de residentes a prazo (em 4.6%, que compara com 

os 3.4% registados em agosto de 2018), numa conjuntura de queda 

da taxa média de remuneração dos depósitos face a agosto e 

dezembro do ano passado, respetivamente, em 0.52 e 0.38 p.p.. 

A recuperação dos depósitos dos emigrantes, num contexto de 

crescimento moderado das remessas dos emigrantes no 1.º 

https://www.bancomontepio.pt/nova-marca


bancomontepio.pt 
 

GEEF – Research // janeiro de 2020 CABO VERDE 

 

 
Análise Económica e de Mercados 

103 

semestre de 2019, reflete a dinâmica de constituição de depósitos a 

prazo com disponibilidades anteriormente aplicadas em depósitos à 

ordem, a uma taxa de juros significativamente mais baixa. Recorde-

se, por um lado, que no ano anterior alguns bancos adotaram a 

estratégia da não renovação automática dos depósitos a prazo, e por 

outro, que a rendibilidade dos bancos ainda permanece relativamente 

baixa e condicionada pelo legado do crédito malparado nos seus 

balanços, pese embora a tendência de contínua redução [rácio de 

NPL de 12.1% em 30/09/2019]. 

No que se refere aos passivos monetários, o seu contributo para a 

expansão da oferta monetária reduziu, com a diminuição mais 

acentuada que no ano anterior da moeda em circulação, reflexo da 

crescente substituição do numerário por instrumentos de 

pagamento eletrónicos, e com o crescimento mais atenuado dos 

depósitos à ordem (com a redução dos depósitos dos emigrantes e 

das empresas públicas não financeiras). 

Inquérito trimestral aos seis maiores bancos 

De acordo com o inquérito aos bancos sobre o mercado de crédito, 

em termos gerais, os critérios de aprovação de empréstimos a 

empresas e a particulares registaram uma redução muito ligeira da 

sua restritividade no 2.º trimestre, refletindo, principalmente, as 

pressões exercidas pela concorrência, no caso das empresas, e a 

melhoria na perceção dos riscos, no caso dos particulares. 

Em termos gerais, a restritividade aplicada pelos bancos nos termos 

e condições de novos empréstimos reduziu muito ligeiramente tanto 

para empresas, como para particulares. Em termos específicos, tanto 

no caso das empresas, como dos particulares, destaca-se o ligeiro 

desagravamento do spread aplicado nos empréstimos de risco médio. 

Para o 3.º trimestre, perspetivava-se uma ligeira redução da 

restritividade dos critérios seguidos pelos bancos na aprovação de 

empréstimos a empresas e particulares. 

Os bancos reportaram, em termos gerais, um aumento muito ligeiro 

da procura de empréstimos por empresas, justificado sobretudo 

pelo aumento das necessidades de financiamento de existências e 

fundo de maneio e do investimento. No caso dos particulares foi 

reportada uma ligeira redução da procura de empréstimos, reflexo, 

principalmente, do recurso a empréstimos de outras instituições 

bancárias. 

Em termos globais, a expectativa para o 3.º trimestre apontava para 

um ligeiro aumento da procura, mais acentuado no caso dos 

empréstimos de curto prazo a empresas e para o consumo a 

particulares. 

Política monetária a curto prazo (RPM de outubro de 2019) 

A execução da política monetária de Cabo Verde compete ao BCV e 

objetiva a estabilidade de preços e o equilíbrio interno, através da 

gestão da oferta de moeda. 

O BCV utiliza, por conseguinte, as taxas de juro de referência, as 

operações tipo mercado aberto, bem como as reservas obrigatórias 

para influenciar as decisões dos agentes económicos e, 

consequentemente, a trajetória da inflação. O regime de peg 

unilateral do CVE ao euro, que rege a política macroeconómica do 

país desde 1998, estabelece para a política monetária o objetivo final 

de ancorar as expectativas de inflação nacional aos níveis das da 

Zona Euro, bem como o objetivo operacional de assegurar um nível 

de reservas externas oficiais capaz de cobrir as responsabilidades 

contratuais e contingenciais do país. 

Neste quadro e num contexto de reduzidas pressões inflacionistas e 

na balança de pagamentos, o Conselho de Administração do Banco 

de Cabo Verde, com o intuito de aprimorar os mecanismos de 

transmissão monetária, decidiu reduzir em junho passado a taxa das 

facilidades permanentes de cedência de liquidez de 4.5% para 3.0% 

e indexar a taxa das facilidades permanentes de absorção à taxa 

diretora. 

Concorre, igualmente, para a melhoria da transmissão monetária, o 

fortalecimento da comunicação das decisões de política monetária. 

Neste quadro, desde maio último, o BCV passou a emitir 

comunicados sobre as decisões de política tomadas, na sequência 

das reuniões ordinárias do Comité de Política Monetária. 

Para os próximos seis meses, perspetivando pressões contidas nos 

preços no consumidor e na balança de pagamentos e uma sustentada 

dinâmica da procura agregada, o BCV deverá manter a atual 

orientação da política, permanecendo atento a riscos que possam 

fazer colocar em causa a estabilidade das reservas internacionais 

líquidas. Acresce que, as intervenções da autoridade monetária nos 

próximos 15 meses estarão alinhadas com os compromissos e metas 

acordados pelo país no quadro do Instrumento de Coordenação de 

Políticas (programa PCI), assinado com o FMI em julho de 2019 (ver 

abaixo declarações, de 16/12/2019, da S.ra Kabedi-Mbuyi, alta 

representante do FMI, no final das discussões com as autoridades 

cabo-verdianas no âmbito da 1.ª avaliação semestral do PCI). 

POLÍTICA ORÇAMENTAL: consolidação pela via das receitas orientou a política orçamental em 2019 

Política e execução orçamental em 2017… 

De acordo com a Conta Geral do Estado de 2017 (CGE 2017), o 

saldo orçamental global para o conjunto do ano foi negativo em 5 

145.2 milhões de CVE, o que representa um défice de 3.0% do PIB. 

O comportamento da execução orçamental no período resultou de 

um: i) aumento significativo dos ativos não financeiros em 77.5% (+4 

244.3 milhões de CVE); ii) aumento das receitas totais em 12.2% (+5 

397.1 milhões de CVE); e iii) acréscimo das despesas totais 

(investimento e financiamento) em 2.7% (+1 192.7 milhões de CVE). 

As receitas totais atingiram 49 504.6 milhões de CVE, registando um 

aumento de 12.2% face a 2016, performance que resulta da 

conjugação do acréscimo dos impostos (+11.1%) e do expressivo 

aumento das receitas de capital (+51.1%; que ascenderam a 5 914.5 

milhões de CVE, que decorrem, maioritariamente, pela entrada da 

ajuda orçamental da UE em 2 481.0 milhões de CVE, 55.1 milhões de 

CVE de Portugal, 165.4 milhões de CVE do Luxemburgo e 2 929.8 

milhões de CVE de Donativos Diretos, 2 307.0 milhões de CVE dos 

quais pela execução dos projetos Millennium Challenge Account – 

Cabo Verde II). 

As despesas totais atingiram 47 759.7 milhões de CVE, 

apresentando um agravamento de 2.7% face a 2016, resultado que 

deriva, essencialmente, do acréscimo verificado nas despesas de 

investimento (+31.6%, a maior variação em valor absoluto: +3 985.4 

milhões de CVE), mas também das despesas de funcionamento 

(+4.5%; +1 655.9 milhões de CVE). O ano de 2017 constitui o primeiro 

ano de implementação do PEDS, tendo-se registado uma realização 

do Programa de Investimento Público (PIP) na ordem dos 16 611.0 

milhões de CVE, o que corresponde a uma execução de 105.4% do 

montante inicialmente orçamentado, com a seguinte distribuição: i) 

56% ao Pilar Economia; ii) 9.5% ao Pilar Soberania; e iii) 34.6% ao 

Pilar Social. O PIP foi financiado na sua maioria com recursos 
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externos (62.1%; donativos, empréstimos e ajuda alimentar), 

enquanto ao financiamento interno couberam 37.9% do total do PIP. 

… em 2018…  

O saldo orçamental global de 2018 apresentou um défice de 

4 812.5 milhões de CVE, o que representa 2.6% do PIB projetado.  

As receitas totais (incluindo a ajuda alimentar e donativos) 

aumentaram 3.6% comparativamente com o período homólogo, 

justificado, essencialmente, pelo acréscimo dos impostos (+13.1%), 

da segurança social (+28.8%) e das outras receitas (+12.3%). O 

desempenho das receitas fiscais deveu-se ao aumento registado em 

todas as categorias de impostos.  

Quanto às despesas totais (correntes de funcionamento e de 

investimento), tiveram um agravamento de 7.4%, face ao executado 

no mesmo período do ano transato, justificado, essencialmente, pelo 

aumento das despesas de funcionamento na ordem dos 7.1%. 

Quando analisado em termos do PIB, as despesas atingiram 26.0% 

(+0.1 p.p. que em 2017). 

… e em 2019 

No 3.º trimestre de 2019, o saldo orçamental global provisório 

apresentou um défice de 1 360.1 milhões de CVE, o que representa 

um défice de 0.7% do PIB projetado para 2019. As receitas totais 

(incluindo a ajuda alimentar e donativos) aumentaram 4.6%, 

comparativamente com o período homólogo, justificado, 

essencialmente, pelo acréscimo dos impostos (+5.5%) e das outras 

receitas (+2.0%). O desempenho das receitas fiscais deveu-se ao 

aumento registado nos impostos sobre o rendimento, impostos sobre 

bens e serviços e impostos sobre transações internacionais. O rácio 

impostos/PIB fixou-se em 15.5%, em linha com o apurado no período 

homólogo de 2018. Quanto às despesas totais (correntes de 

funcionamento e de investimento), estas tiveram um agravamento de 

5.8%, face ao executado no mesmo período do ano transato, 

justificado pelo aumento das despesas de funcionamento na ordem 

dos 6.5%. 

 

   

Orçamento do Estado para 2020 

Depois de aprovado no Conselho de Ministros e entregue ao 

Presidente da Assembleia Nacional, o Ministro das Finanças, Olavo 

Correia, apresentou as previsões constantes da Proposta de 

Orçamento do Estado para 2020 (POE 2020) aos jornalistas. A 

proposta foi discutida e aprovada na generalidade e na especialidade 

pelo Parlamento cabo-verdiano e promulgada pelo Presidente da 

República em 31/12/2019. 

O OE 2020 contempla uma verba global de 73 mil milhões de CVE 

(663 M€), mais 2 mil milhões de CVE (18 M€) do que o de 2019. 

Quase um quinto do bolo orçamental será destinado aos encargos 

gerais (19.1%), seguidos pela saúde (9.4%), administração (9.4%), 

água e saneamento (6.9%) e segurança e administração interna 

(5.6%). 

Aquando da apresentação, Olavo Correia afirmou que os maiores 

investimentos serão feitos no setor da água e saneamento e no setor 

energético, mas também na requalificação urbana, na agricultura e na 

segurança, e salientou ainda que os investimentos não devem ser 

apenas públicos, mas também numa lógica público-privado, 

garantindo "todo o suporte" do Governo ao setor empresarial. 

O Ministro das Finanças informou que o Governo vai continuar as 

reformas no setor empresarial do Estado, porque entende que só com 

essa agenda acelerada se poderá aumentar o potencial de 

crescimento económico do país. 

A projeção de crescimento do PIB para 2020 é de entre 4.8% e 5.8%, 

mas o também Vice-primeiro-ministro cabo-verdiano referiu que a 

meta de atingir um crescimento de 7% na legislatura ainda "continua 

intacta", atendendo a que, conforme os dados disponíveis, o 

crescimento já é de 6% [+6.2% no 2.º trimestre e +6.7% no 3.º 

trimestre]. 

"Cabo Verde tem todas as condições para o PIB crescer 7% ou mais, 

temos é de fazer reformas, nos setores aeroportuário, portuário, 

marítimo e energético. Estamos num processo de mudança, falta 

muito pouco", sustentou Olavo Correia. 

Para 2020, o Governo cabo-verdiano antecipa uma inflação de 1.3% 

[estima +1.3% para 2019], um défice orçamental de 1.7% do PIB e 

que a taxa de desemprego baixe dos atuais 12.2% para 11.4% 

[10.7% no 1.º semestre de 2019]. 

Apesar do crescimento económico, a taxa de desemprego regista 

pouca alteração, mas Olavo Correia referiu que, para haver uma 

alteração substancial na economia, não basta o crescimento de um 

único ano, mas sim sustentado durante vários anos. 

"O que acontece do ponto de vista de alteração substancial tem a ver 

com a manutenção da dinâmica de crescimento durante quatro ou 

cinco anos consecutivos. Muitas vezes não há um impacto direto 

entre uma alteração pontual e um efeito que podia ser teoricamente 

expectável. É por isso que é importante que Cabo Verde cresça 7% 

ao ano durante uma década para ter alterações substanciais para a 

economia", explicou o governante. 
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Relativamente à dívida pública, o Executivo prevê uma redução para 

118.5% do PIB durante 2020, menos 1.4 p.p. em relação ao que, no 

OE 2020, estima para 2019 (120.9%). 

"Estamos convictos que este é o único caminho que temos para 

colocar a economia a crescer a 7%", afirmou Olavo Correia, para 

quem o próximo orçamento visa consolidar o estatuto de Cabo Verde 

como "país emergente", mas num processo de transição a nível 

tecnológico, energético, do mercado informal para o formal e do papel 

do Estado na economia. 

"Isto requer de todos nós uma atitude diferente e nova alocação de 

recursos", prosseguiu o governante, prevendo ainda mais 

mobilização de recursos endógenos, com aumento dos impostos, que 

atualmente representam 22.8% do PIB, com a transição da economia 

informal para a formal. 

Questionado se no próximo ano haverá aumentos salariais, Olavo 

Correia anunciou que não há espaço para mais aumentos, tendo em 

conta que a inflação acumulada dos últimos três anos é de 1.9% e 

que no ano passado houve um aumento de 2.2% aos funcionários do 

quadro comum. Quanto aos funcionários do quadro especial, o 

Ministro referiu que nos últimos três anos o Governo aumentou os 

salários numa média de 10%. 

"O país precisa de uma abordagem voltada para o equilíbrio entre a 

compensação e a produtividade", sustentou. 

Olavo Correia vincou que o Governo está a "cumprir rigorosamente" 

o que assumiu em sede de concertação social, mas garantiu que, em 

função da inflação, poderá "fazer correções para cima ou para baixo". 

POLÍTICA CAMBIAL: acumulação de reservas é o foco da política cambial do BCV 

Cabo Verde adota um regime cambial que indexa o CVE (escudo 

cabo-verdiano) à evolução do euro (110.265 EUR/CVE). O BCV 

concentra-se no objetivo da acumulação de reservas externas, no 

sentido de possibilitar a intervenção no mercado para garantir aquela 

indexação. A forte entrada de remessas de emigrantes, o IDE e as 

ajudas externas contribuem para uma subida das reservas, 

reforçando a credibilidade da estratégia cambial. Como principais 

instrumentos de política monetária, o BCV utiliza a taxa de cedência 

de liquidez e o coeficiente de reservas de caixa, que, a partir de 1 de 

janeiro de 2018, passou de 15% para 13%. 

 

   

CONTAS EXTERNAS: défice da balança corrente subiu de 3.9% para 6.6% do PIB em 2017, assistindo-se a um desagravamento em 2018, 

para 4.5%, e estimando-se um novo desagravamento em 2019, para 1.7% 

As contas externas evoluíram positivamente no 1.º semestre 

As contas externas evoluíram favoravelmente no 1.º semestre de 

2019. A balança corrente registou um excedente de 0.5% do PIB, 

determinando o aumento em 40.6 milhões de euros do stock das 

reservas internacionais líquidas do país, que passaram a cobrir em 

finais de junho 5.85 meses das importações projetadas para o ano. 

O bom desempenho da balança corrente refletiu a redução do défice 

da balança comercial de bens e serviços (na ordem dos 31% em 

termos homólogos), determinada pelo aumento sustentado das 

exportações dos serviços de viagens e de transportes, assim como 

de combustíveis e víveres em portos e aeroportos internacionais do 

país, num contexto de redução dos preços das mercadorias 

importadas, das exportações de mercadorias e das importações de 

serviços. 

O crescimento das exportações de serviços em 11.2% (que compara 

a 11.8% do mesmo período do ano anterior) traduziu, em boa medida, 

o aumento da procura turística tradicional, assim como a realização 

no país de eventos políticos e desportivos regionais, que resultaram 

num aumento das receitas de viagens em 11% (acima do crescimento 

de dormidas de não residentes em 6.6 p.p.). As exportações de 

transportes, igualmente, contribuíram significativamente para o 

desempenho da balança de serviços, ao crescerem 22%, 

impulsionadas pela retoma do negócio do hub aéreo, depois de 

dissipados os constrangimentos operacionais da última metade de 

2018 e concretizado o processo de privatização da transportadora 

aérea nacional. 

Por seu turno, o tráfego aéreo e marítimo (este último associado 

principalmente às importações de mercadorias) determinou o 

crescimento das reexportações de combustíveis na ordem dos 8.7%. 

Entretanto, em termos gerais, a redução dos preços, nos mercados 

de importação, dos bens de capitais, intermédios e de consumo 

determinou a diminuição das importações de bens em 0.15%. 
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A queda das exportações de pescado enlatado (-17%) e calçado (-

13%), associada à dinâmica da procura, concentrada num mercado 

exíguo, explica a redução das exportações de mercadorias na ordem 

dos 8% no 1.º semestre. No 1.º semestre de 2018, as exportações de 

mercadorias, de peixe enlatado e de calçado aumentaram, 

respetivamente, 38%, 52% e 22%. 

O desempenho da balança de rendimento secundário também 

beneficiou as contas externas, sobretudo devido à redução das 

remessas dos imigrantes em 13.7% (principalmente de Portugal, do 

Brasil e dos EUA residentes na Praia e no Sal). 

As remessas dos emigrantes cresceram 0.9% em termos 

homólogos, impulsionadas pelo crescimento das remessas em 

divisas provenientes dos EUA, da França e do Reino Unido 

(respetivamente, em +16.3%, +6.7% e +16.6%), que compensaram a 

diminuição das remessas de Portugal, Países Baixos e Itália (em -

19.4%, -13.0% e -11.1%, respetivamente). As transferências oficiais, 

entretanto, reduziram 3%, com a diminuição de donativos diretos ao 

Governo. 

Contrariamente, a balança de rendimento primário contribuiu 

negativamente para o desempenho das contas externas no primeiro 

semestre de 2019, em larga medida devido ao aumento importante 

(quase que triplicaram, com a distribuição mais tempestiva de 

dividendos por parte de algumas empresas) dos dividendos 

distribuídos aos investidores estrangeiros e aumento dos juros pagos 

pelo Governo central e pelas empresas aos seus credores externos. 

A par da redução dos juros pagos pelos bancos, na ordem dos 40%, 

reflexo da redução contínua da taxa de remuneração dos depósitos 

dos emigrantes, o aumento do rendimento das reservas, em 51%, e 

a diminuição da remuneração de empregados não residentes, em 

36.6%, atenuaram a tendência de agravamento do défice de 

rendimentos primários. 

O bom desempenho da balança corrente determinou um aumento da 

capacidade de financiamento da economia nacional ao resto do 

mundo, limitado, entretanto, pela redução dos donativos em bens de 

capital na ordem dos 75%. 

Num contexto de excedente de financiamento, o défice da balança 

financeira (canal através do qual se processa o financiamento da 

economia nacional) reduziu de 6 521 milhões de CVE, no 1.º 

semestre de 2018, para 581 milhões de CVE, no 1.º semestre de 

2019. 

Para a redução dos influxos líquidos de financiamento da economia 

concorreram o crescimento das aplicações de alguns bancos em 

ativos financeiros nos mercados africano e das caraíbas, o importante 

desinvestimento no setor das telecomunicações e a redução dos 

desembolsos de credores externos a empresas não financeiras do 

país, numa conjuntura de crescimento dos desembolsos líquidos da 

dívida pública (de 243.5 para 2 722.7 milhões de CVE) e de 

recuperação do investimento direto estrangeiro no país em ações, 

outras participações de capital e reinvestimento de lucros, que de uma 

queda de 14% passaram a crescer 9%. 

As transações de instrumentos financeiros com não residentes e a 

depreciação do euro (em termos efetivos nominais, em 1.7%, em 

termos homólogos) resultaram no desagravamento da posição de 

investimento internacional, em junho de 2019 face a dezembro de 

2018, na ordem dos 8 483 milhões de CVE. Em termos de transações, 

o desagravamento refletiu, principalmente, a melhoria da posição 

monetária externa (superavitária) e da posição deficitária de outros 

setores (devido à redução em termos líquidos do investimento direto 

estrangeiro e da dívida externa). Por seu turno, o efeito cambial 

afetou, sobretudo, o stock da dívida pública denominada em outras 

moedas que não o euro, reduzindo-o em 4 376.7 milhões de CVE, de 

acordo com os cálculos do Ministério das Finanças, e os cerca de 

30% do stock das reservas internacionais líquidas do país 

denominadas em USD.  

Previsão do BCV para o saldo da balança corrente para 2019 

parece-nos ligeiramente pessimista, atendendo à evolução 

registada em 2018  

Como acima referido, as contas externas registaram uma satisfatória 

melhoria no 1.º semestre de 2019, período em que o défice da 

balança corrente contraiu e se fixou nos 978.8 milhões de CVE, valor 

superior em 3 964.8 milhões de CVE ao observado no mesmo período 

de 2018. As previsões do BCV apontam para um défice de 6.6% em 

2019. Assim, depois de o défice da balança corrente ter-se reduzido, 

em 2015, de 9.1% para 3.2% do PIB, e de, em 2016, ter agravado 

para 3.9%, em 2017 voltou a agravar-se para um défice de 6.6% do 

PIB e em 2018 desagravou-se para 4.5% do PIB, devendo ter-se 

observado um défice de 1.7% em 2019, mas que deverá subir para 

cerca de 3.0% em 2020 e 4.1% em 2021 valores bem inferiores à 

média de 2011/15 (-9.2% do PIB). 

MERCADO DO TRABALHO: taxa de desemprego caiu para 10.7% (-1.5 p.p.) no 1.º semestre de 2019 

A taxa de desemprego estabilizou, em 2018, em 12.2%... 

De acordo com o relatório Estatísticas do Emprego e Mercado do 

Trabalho do Instituto de Estatísticas de Cabo Verde, relativo a 2018, 

publicado em abril de 2019, a taxa de desemprego estabilizou em 

12.2%. A população desempregada em Cabo Verde (12.2%) estava 

estimada em 27 028 pessoas, tendo diminuído 4.9% (1 396 pessoas) 

em relação ao ano de 2017. 

… e caiu para 10.7% no 1.º semestre de 2019  

No 1.º semestre de 2019, a taxa de desemprego situou-se em 

10.7%, registando uma diminuição de 1.5 p.p., relativamente a 2018. 

A população desempregada é estimada em 24 843 pessoas, tendo 

diminuído 2 185 pessoas (2.1%), em relação ao ano 2018.  

A população empregada é estimada em 206 300 pessoas, 

aumentando em 11 300 pessoas, face a 2018, contribuindo assim 

para um aumento da taxa de atividade de 55.6% para 57.1% e da 

taxa de emprego/ocupação de 48.8% para 50.9%, face aos mesmos 

indicadores estimados em 2018. A taxa de subemprego, população 

de 15 anos ou mais, empregada e que trabalha menos de 35 horas 

semanais e está disponível para exercer outra atividade, é estimada 

em 21.7%, registando um aumento de 7.0 p.p., face a 2018 (14.7%). 

À semelhança dos anos anteriores, a população ativa continua 

maioritariamente masculina (55.4%) e concentrada, essencialmente, 

no meio urbano (73.0%), contra 27.0% que reside no meio rural, pese 

embora se tenha registado um aumento de 7.6% da população ativa 

no meio rural e 5.3% nas mulheres. 

NOTAÇÃO DE RISCO: Fitch e Standard & Poors com notação B para Cabo Verde, com perspetiva positiva e estável, respetivamente 
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Fitch confirma rating “B” de Cabo Verde, com outlook a subir 

para positivo 

A Fitch confirmou, no dia 13 de dezembro de 2019, o rating “B” de 

Cabo Verde, com o outlook a melhorar de estável para positivo. 

Segundo o comunicado da agência de notação financeira, a 

classificação “B” de Cabo Verde decorre dos seus elevados níveis de 

endividamento público e externo, elevados passivos contingentes do 

Setor Empresarial do Estado (SOE), atenuados por um bom 

desempenho do setor do turismo, fortes indicadores de governação e 

estabilidade política, além de prazos alargados da dívida e baixo 

serviço da dívida decorrente da dívida externa pública. 

A revisão do outlook de estável para positivo (13/12/2019) reflete 

os seguintes principais fatores de classificação e seus pesos 

relativos: a Fitch espera que o rácio da dívida pública bruta de Cabo 

Verde continue a cair, para menos de 100% do PIB até 2025, em 

relação à estimativa da Fitch de 122% no final de 2019.  

A redução da dívida no médio prazo será impulsionada por um forte 

crescimento nominal do PIB, pagamentos em declínio a empresas 

estatais (SOEs) e melhorias no saldo orçamental primário. O Governo 

tem vindo a reduzir o défice orçamental e os pagamentos às 

empresas estatais. A Fitch estima que o défice orçamental das 

administrações públicas caia para 2.2% do PIB em 2019 (2018: 2.6%) 

e para 1.8% até 2021, em comparação com a mediana histórica 'B' 

de 3.7%.  

A consolidação será impulsionada por menores investimentos 

públicos, medidas de racionalização de gastos e ampliação da base 

tributária. O aumento de curto prazo nos pagamentos a empresas 

estatais para 3.9% do PIB em 2019 deve diminuir para 1.0% até 2021, 

após a venda da participação maioritária na Cabo Verde Airlines 

(TACV) e a melhoria do desempenho financeiro das empresas 

estatais.  

As metas de redução de défice e de SOE acordadas com o FMI e o 

Banco Mundial, no âmbito do programa do PCI, devem ajudar a 

ancorar a consolidação orçamental e limitar o desvio orçamental. As 

projeções da dinâmica da dívida da Fitch assumem um ritmo mais 

lento de consolidação orçamental do que o previsto pelo Governo e 

pelo FMI, refletindo a expetativa de alguma derrapagem orçamental.  

A Fitch prevê que o potencial de crescimento de médio prazo para 

Cabo Verde tenha aumentado para 5.0%, contra a premissa anterior 

de 4.7%. O crescimento a médio prazo deve ser impulsionado por 

investimentos de capital e crescimento da produtividade, 

especialmente com o IDE nos setores de aviação e transporte 

marítimo. Os investimentos contínuos nos setores de aviação e 

transporte marítimo devem melhorar a conectividade inter e intra 

arquipélago, apoiando o potencial de crescimento a médio prazo.  

O rating 'B' também reflete os seguintes principais fatores de 

classificação: altos níveis de endividamento público e externo, 

grandes passivos contingentes de empresas estatais (SOE) e a 

elevada dependência da economia no turismo, num contexto de forte 

governança e estabilidade política, bem como termos favoráveis ao 

nível do serviço da dívida externa pública, maioritariamente 

financiada em regime concessional. Apesar da trajetória 

descendente, o rácio da dívida de Cabo Verde é o mais alto entre os 

soberanos africanos sub-saarianos classificados pela Fitch e o dobro 

da atual mediana 'rating B' (58%).  

O rácio da dívida em termos de PIB subiu rapidamente de 57% em 

2008, enquanto o Governo anterior utilizou o financiamento 

concessional para aumentar os investimentos em infraestruturas 

públicas. Os passivos contingentes de SOE também são altos 

(estimados pela última vez em 26% do PIB no final de 2017, líquidos 

de empréstimos devidos ao governo, incluindo 7% de garantias 

governamentais).  

O bom desempenho do aeroporto estatal, da empresa de energia 

nacional e da autoridade portuária, mais do que compensou as perdas 

na TACV e na empresa de serviços públicos, resultando no 1.º ano 

de receita líquida positiva em todo o portfólio de SOE em 2017.  

O Governo vendeu 51% das ações da TACV em março de 2019 a um 

consórcio liderado pelo Icelandair Group e os restantes 49% aos 

funcionários, emigrantes e partes interessadas do setor de turismo. 

No final de 2017, o total do passivo da TACV correspondia a 8.5% do 

PIB e o Governo assumiu 105 milhões de euros da dívida antiga da 

TACV (fora do balanço) como parte do acordo.  

O Governo também planeia acelerar a venda das empresas de 

administração aeroportuária (ASA), administração portuária (Enapor), 

movimentação de carga aérea (CV Handling) e concessionárias de 

serviços públicos (Electra), entre outras empresas estatais, usando 

as receitas para pagar a dívida da TACV.  

O Governo espera concluir essas vendas até ao fim do 1.º semestre 

de 2020, antes das eleições gerais de 2021. A privatização bem-

sucedida dessas empresas estatais ajudará a pagar a dívida pública 

e deve contribuir para melhorar o desempenho das empresas 

estatais. Os riscos financeiros externos são moderados. A maioria da 

dívida externa líquida consiste em passivo soberano e representa 

44% do PIB projetado no final de 2019 (mediana 'B' atual: 28%); os 

riscos de soberania são mitigados por termos concessionais 

favoráveis. O prazo médio da dívida externa é de 21.2 anos, enquanto 

o índice de serviço da dívida externa representa apenas 4.6% das 

receitas externas correntes (mediana 'B' atual: 14.5%). No entanto, a 

diminuição do acesso ao financiamento concessional à medida que 

Cabo Verde caminha para uma classificação de país com rendimento 

médio, os próximos anos levarão a um aumento gradual nos índices 

de serviço da dívida.  

A alta dependência de importações de produtos alimentares, energia 

e bens de capital resulta em défices na balança corrente (DBC) que 

atingiram uma média de 5.5% do PIB em 2016/19. A Fitch estima que 

o DBC desça para 3.1% em 2019, à medida que as exportações de 

serviços se expandirem com o lançamento de novas rotas de voo da 

TACV e com o aumento das remessas de emigrantes. O DBC foi 

financiado por fortes entradas de depósitos de emigrantes e IDE, que 

declinou em 2017 e 2018, especialmente o proveniente do Reino 

Unido, mas deve recuperar para uma média de 5.0% do PIB em 

2019/21. No médio prazo, o DBC deve aumentar um pouco, à medida 

que as importações de serviços aumentam com taxas mais elevadas 

de leasing de aeronaves e administração de aeroportos. A Fitch 

estima que o crescimento do PIB acelere ligeiramente para 5.2% em 

2019 (+5.0% em 2018), impulsionado pelas exportações líquidas e 

pelo consumo privado. O turismo, o principal pilar da economia, 

continua com bom desempenho, com o número de hóspedes a 

aumentar 6.8%, em termos homólogos, no 3.º trimestre de 2019.  

Os riscos para as previsões de crescimento da Fitch estão, de um 

modo geral, equilibrados. A implementação mais rápida de projetos 

de IDE, especialmente no setor de transportes, poderia acelerar o 

crescimento do turismo e da produção interna. No entanto, a 

desaceleração do crescimento nos países da UE e os possíveis 

impactos adversos do Brexit nos turistas e investidores do Reino 

Unido podem levar a um choque no IDE, na chegada e na despesa 

de turistas. Um forte apoio político ao partido do Movimento pela 

Democracia antes das eleições autárquicas de 2020 e das eleições 

gerais de 2021 apontam para perspetivas de continuidade da política 

macroeconómica e orçamental.  
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Cabo Verde supera as medianas 'B' e 'BB' nos indicadores de 

governança do Banco Mundial, refletindo as suas fortes instituições 

democráticas, que sofreram transições políticas pacíficas. A forte 

estabilidade e governança política sustentam a confiança no 

financiamento concessional e investimentos estrangeiros em Cabo 

Verde.  

Os bancos cabo-verdianos ainda não restabeleceram a 

correspondência bancária nos EUA devido ao alto custo de 

conformidade dos bancos norte-americanos para os bancos cabo-

verdianos. Atualmente, os pagamentos em dólares norte-americanos 

são canalizados através de bancos correspondentes europeus, 

enquanto o relacionamento do BCV com a Federal Reserve de Nova 

York poderia servir como uma rede de segurança.  

Os bancos permanecem bem capitalizados com um índice de 

adequação de capital de nível 1 (TIER 1) de 17% dos ativos 

ponderados pelo risco no sistema bancário em setembro de 2019 

(16.1% no final de 2018), enquanto os empréstimos vencidos da crise 

de 2009 permaneceram altos (12.1% do total de empréstimos em 

setembro de 2019; 11.9% no final de 2018). As melhorias nos índices 

de qualidade dos ativos serão graduais devido ao lento crescimento 

do crédito. 

Declarações de 16/12/2019 da Sra. Kabedi-Mbuyi, alta representante do FMI no final das discussões com as autoridades cabo-verdianas 

no âmbito da 1.ª avaliação semestral do Instrumento de Coordenação de Políticas [PCI na sigla em inglês; Policy Coordination Instrument, 

celebrado em julho de 2019] 

A equipa do FMI e as autoridades cabo-verdianas alcançaram um 

consenso ao nível técnico relativamente à 1.ª avaliação do 

programa ao abrigo do Instrumento de Coordenação de 

Políticas, que será submetido à aprovação dos Diretores do FMI e ao 

Conselho Executivo: 

 o quadro orçamental de médio prazo apoia os esforços 

continuados das autoridades para garantir a estabilidade 

macroeconómica, as perspetivas de maior crescimento, e 

assegurar a sustentabilidade da dívida. Neste contexto, a 

proposta de Orçamento de 2020 [OE 2020] visa melhorar a 

posição orçamental de apoio à redução da dívida pública. 

 as reformas estruturais continuam centradas na mobilização de 

receitas internas, nas reformas das empresas públicas, e no 

fortalecimento do setor financeiro. 

Uma Equipa Técnica do FMI, liderada por Malangu Kabedi-Mbuyi, 

realizou uma visita à cidade da Praia e à Ilha da Boa Vista entre 3 e 

16 de dezembro de 2019, com o intuito de realizar discussões com as 

autoridades no âmbito da 1.ª avaliação do programa de Cabo Verde 

sustentado no PCI.  

Na conclusão da visita, a Sra. Kabedi-Mbuyi emitiu a seguinte 

declaração: 

“As discussões foram muito construtivas e a equipa do FMI alcançou 

um acordo com as autoridades quanto à 1.ª avaliação do PCI, sujeita 

à aprovação dos Diretores do FMI e do Conselho Executivo. O 

desempenho no âmbito do Programa tem sido sólido. Até finais de 

setembro de 2019, todas as metas de reforma e todas as metas 

quantitativas haviam sido cumpridas, com a exceção de uma [NPL – 

12.1% em 30/09/2019, conforme abaixo referido]. A reunião do 

Conselho Diretivo do FMI sobre a 1.ª avaliação do PCI ficou 

agendada, provisoriamente, para finais de fevereiro de 2020. 

“Os desenvolvimentos económicos e financeiros recentes, assim 

como as perspetivas de curto prazo, são positivos. O crescimento 

económico mantém-se sólido, sustentado em forte atividade dos 

setores industrial, da construção civil e do turismo, melhor 

desempenho do setor dos transportes, e recuperação do produto 

agrícola ao fim de dois anos de seca. Estima-se que o crescimento 

do PIB tenha atingido 5.7% no 1.º semestre de 2019 e a projeção para 

o ano de 2019 é de 5.2% [revisto dos +5.0% do WEO de 15/10/2019]. 

A inflação permaneceu baixa, tendo caído para 0.7% em outubro de 

2019 [+0.7% em novembro; +1.9% em dezembro]. A projeção para o 

final do ano era de 1.0% [revisto de +1.2% no WEO de 15/10/2019, 

sendo que a inflação acabou por se cifrar em +1.1%]. A posição 

externa continuou a melhorar em 2019, refletindo um bom 

desempenho contínuo das exportações de bens e serviços, 

principalmente do turismo, e crescimento das remessas, bem como a 

desaceleração das importações. As projeções para 2019 apontam 

para uma diminuição do défice da balança corrente para 2.5% do PIB 

em 2019, face aos 5.3% do PIB [os dados oficiais apontam para um 

défice de 4.5% do PIB em 2018] estimados pelo FMI para 2018 

[revistos de -4.4% e -4.5%, respetivamente, no WEO de 15/10/2019], 

e espera-se que as reservas internacionais se situem acima dos 5 

meses de importações de bens e serviços. 

“A posição orçamental deverá apresentar novas melhorias em 2019 e 

2020. A arrecadação de receitas melhorou em comparação com o ano 

anterior, embora se tivesse situado ligeiramente abaixo das 

projeções, decorrente, principalmente, do efeito negativo da 

desaceleração das importações sobre o respetivo imposto sobre o 

comércio internacional e a atrasos nos desembolsos de donativos. O 

baixo nível de execução de despesas de investimento reteve as 

despesas totais abaixo do projetado, o que resultou num excedente 

primário muito acima do previsto. As projeções anuais revistas 

apontam para um declínio do défice orçamental geral dos 2.8% do 

PIB estimados pelo FMI para 2018 [de acordo com os dados da Conta 

Geral do Estado o défice foi de 2.6% do PIB em 2018] para 

aproximadamente 2.0% do PIB em 2019 [-2.8% e -2.2%, no WEO de 

15/10/2019]. Em 2020, o défice geral no orçamento foi fixado em 1.7% 

do PIB, sustentado na previsão de um sólido crescimento económico 

continuado e a implementação de medidas que visem ampliar a base 

tributária, melhorar o cumprimento das obrigações fiscais, melhorar a 

eficiência das agências responsáveis pela arrecadação de receitas, e 

reforçar a gestão de despesas de investimento. Os esforços de 

consolidação orçamental, juntamente com avanços nas reformas das 

empresas públicas, deverão contribuir para levar o stock de dívida 

pública para cerca de 119.0% do PIB em finais de 2020 [118.9% no 

WEO de 15/10/2019]. 

“Pressões inflacionistas reduzidas e um nível adequado de reservas 

internacionais ajudaram o BCV a manter a situação da política 

monetária inalterada, com a taxa diretora a posicionar-se em 1.5%. 

Não obstante, o BCV mantém-se vigilante e está preparado para 

tomar as medidas corretivas necessárias na eventualidade de 

ocorrerem alterações nas condições macroeconómicas internas ou 

externas, por exemplo na Zona Euro. Para reforçar o mecanismo de 

transmissão da política monetária, o BCV reduziu, em junho de 2019, 

a taxa de juro overnight em 150 p.b.. 

“Os indicadores do setor financeiro registaram uma melhoria em 

2019, embora a qualidade dos ativos dos bancos se tenha deteriorado 

devido aos créditos malparados (NPL) que se mantêm 

persistentemente elevados, atingindo 12.1% do total dos 

empréstimos em finais de setembro de 2019. Neste contexto, a 

resolução dos empréstimos que constituem a maior percentagem dos 

NPL continua a ser uma fonte de preocupação. 
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“Os avanços nas reformas estruturais são essenciais para melhorar a 

perspetiva económica de médio prazo e apoiar a sustentabilidade 

orçamental e da dívida. As áreas prioritárias continuam a ser as 

empresas públicas, para eliminar riscos orçamentais, o acesso ao 

financiamento das pequenas e médias empresas, e a formação 

profissional, especialmente a destinada a colmatar o desemprego 

jovem”.

 

Relação estratégica entre Portugal e Cabo Verde  

Cimeira luso-cabo-verdiana de 13 de abril de 2019  

A V cimeira luso-cabo-verdiana teve lugar em Lisboa, em 13 de abril 

de 2019. Durante a cimeira foram assinados 10 acordos de 

cooperação em áreas como migrações, turismo, segurança, 

educação, administração pública e cultura, no âmbito do Programa 

Estratégico de Cooperação (PEC) para o período 2017-2021, que 

contempla setores como a saúde, a educação, a cultura, a segurança 

e a defesa, entre outros e tem associado um pacote financeiro de 120 

M€ a partir do qual serão financiados os diversos projetos 

implementados ou a implementar no âmbito do programa, ao longo 

dos cinco anos de vigência do mesmo.  

O Primeiro-ministro, António Costa, declarou haver já um 

"entendimento político" com o Governo de Cabo Verde sobre a 

possibilidade de escalonamento dos pagamentos do empréstimo 

contraído por Cabo Verde para financiar habitação social. Há um 

empréstimo [159 M€ (cujo primeiro vencimento é em 2021) concedido 

em 2012 pela CGD para o programa “Casa para Todos”, que 

fracassou (já no final de 2012 o FMI aconselhou o fim do mesmo)] e 

o que está acertado entre os dois Governos é que iremos trabalhar 

de forma a poder escalonar devidamente os pagamentos desse 

empréstimo de acordo com as necessidades de financiamento da 

economia cabo-verdiana e da economia portuguesa". 

"Fiz um convite ao Primeiro-ministro de Cabo Verde para que nos 

apresentasse uma proposta técnica de forma a que comecemos a 

trabalhar em concreto sobre uma solução. Creio que temos boas 

condições para encontrar atempadamente uma boa resposta, que 

corresponda ao interesse comum dos dois países", acrescentou 

António Costa.  

O Chefe do Governo português considerou que Portugal e Cabo 

Verde têm "metas muito paralelas" de redução da dívida pública e 

sublinhou a importância de "trabalhar no espírito de ajuda mútua para 

encontrar boas soluções". "O objetivo agora é encontrar modalidades 

de pagamento que aliviem o serviço da dívida de forma a que não 

seja um fator de pressão sobre a economia e as finanças de Cabo 

Verde e que também seja acomodável na nossa própria trajetória e 

ao nosso próprio esforço de redução de endividamento", considerou 

o primeiro-ministro”. "Politicamente estamos entendidos e agora há 

um trabalho técnico a desenvolver, não creio que seja complicado", 

acrescentou. 

Já anteriormente, Ulisses Correia e Silva, em declarações aos 

jornalistas, referiu que pretendia abordar o escalonamento ou 

eventual perdão do empréstimo contraído por Cabo Verde junto de 

Portugal para financiar o programa de habitação social "Casa para 

Todos". 

De acordo com o Primeiro-ministro de Cabo Verde, o total do crédito 

é de 159 M€, sendo a parte destinada às habitações de componente 

social de cerca de 70 milhões de euros. "É nesta parte que podemos 

encontrar uma solução, porque as outras componentes das 

habitações são comercializáveis no mercado", reconheceu. 

Recorde-se que o programa, lançado em 2010 pelo Governo do 

Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), 

atualmente na oposição, previa a construção de 6 010 habitações, 

com o objetivo de reduzir o défice habitacional, mas registou vários 

problemas, e, além da dívida da linha de crédito, acumulou dívidas 

em indemnizações e juros de mora às empresas construtoras. Uma 

auditoria feita pelo atual Governo apontou falhas na concessão e nas 

projeções financeiras do referido programa, que acabariam por ditar 

a falência técnica da entidade gestora, a Imobiliária, Fundiária e 

Habitat (IFH). 

A VI Cimeira Cabo Verde – Portugal terá lugar em 2021, em Cabo 

Verde, em data e local a serem oportunamente acordados pela via 

diplomática. 

Segunda missão anual do GAO  

Portugal participou na XXVIII Missão de Avaliação Conjunta do Grupo 

de Apoio Orçamental (GAO) a Cabo Verde, através do Camões, I.P. 

e da Embaixada de Portugal na Cidade da Praia, de 18 a 22 de 

novembro de 2019. 

Os encontros decorreram na Praia e contaram com a presença dos 

parceiros do GAO (Banco Mundial, Banco Africano de 

Desenvolvimento, União Europeia, Luxemburgo e Portugal) e das 

várias autoridades cabo-verdianas, coordenadas pelo Ministério das 

Finanças. 

O apoio anual de Portugal ao orçamento de Estado de Cabo Verde, 

no montante de 500 000 €, é regulado pelo Memorando de 

Entendimento assinado entre os dois países para o período 2017-

2021 e destina-se a apoiar o Setor da Segurança (Defesa, 

Administração Interna e Justiça). 
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Mercados Financeiros: evolução positiva do sentimento de mercado em 2019, 

depois do comportamento negativo de 2018, tendo sido suportado, essencialmente, pela rápida 

resposta dos principais bancos centrais ao abrandamento global, pelos desenvolvimentos favoráveis 

ao nível da guerra comercial a partir do 2.º semestre após agravamento no 1.º semestre, pela maioria 

absoluta conquistada pelo Partido Conservador nas eleições legislativas britânicas (que provocou 

uma diminuição da incerteza em torno do Brexit), pelos sinais de que o abrandamento internacional 

irá ser combatido não só com a política monetária, mas também com a política orçamental, pelo 

tranquilo início de mandato de Christine Lagarde no cargo de Presidente do BCE. Observou-se um 

comportamento positivo nos principais índices de ações durante o ano, num contexto de descida das 

yields, no longo prazo, na Alemanha e nos EUA. Os spreads de longo prazo da dívida pública dos 

países periféricos face ao bund observaram descidas, tendo-se registado um comportamento também 

maioritariamente favorável dos spreads de crédito da dívida privada. As commodities registaram 

ganhos, destacando-se a valorização da energia.  

 

ENQUADRAMENTO GERAL: ano de 2019 com evolução positiva do sentimento de mercado, depois do comportamento negativo de 2018 

O ano de 2019 foi marcado por uma evolução positiva do 

sentimento de mercado, após uma evolução negativa no final de 

2018: 

i) os índices acionistas tiveram uma evolução muito positiva, sendo 

suportados pela grande maioria dos mercados. O índice MSCI 

mundial subiu 24.1%, fechando o ano marginalmente abaixo (-0.3%) 

do até então máximo histórico atingido em 27/12/2019; 

ii) movimentos maioritariamente de estreitamento nos spreads de 

crédito corporate nos CDS e estreitamentos dos spreads da dívida 

soberana (a 10 anos) nos cinco países periféricos da Zona Euro;  

iii) as yields da dívida pública desceram no longo prazo, tanto na 

Alemanha, como nos EUA, tendo, no curto prazo, subido ligeiramente 

na Alemanha e descido nos EUA;  

iv) os índices gerais de commodities registaram ganhos, com o 

índice compósito CRB Index a subir 9.4% e o GSCI S&P 16.5%, 

suportado por todas as commodities e, sobretudo, pela energia que 

avançou 24.2%.  

A suportar o sentimento de mercado estiveram:  

vi. a rápida resposta dos principais bancos centrais ao 

abrandamento global, com os bancos centrais de todos os 

BRIC a terem uma politica mais expansionista, o banco central 

do Japão a manter a sua política extremamente expansionista, 

o Banco de Inglaterra a adiar subidas de taxas, a Fed a inverter 

a política, cortando taxas três vezes e o BCE a retomar o 

programa de compra de dívida.  

vii. os desenvolvimentos favoráveis ao nível da guerra 

comercial a partir do 2.º semestre, após agravamento no 1.º 

semestre. Após vários aumentos nas tarifas bilaterais entre EUA 

e a China, a China anunciou que iria reduzir as tarifas à 

importação de um vasto leque de produtos americanos e de 

confirmar que altos responsáveis chineses iriam estar em 

contacto próximo com os responsáveis dos EUA tendo em vista 

o bom desfecho das negociações comerciais entre os dois 

países, foi anunciado que uma delegação chinesa se deslocaria 

aos EUA no dia 15 de janeiro, para assinar a “Fase um” do 

acordo comercial entre os dois países, o que se veio a confirmar; 

viii. a maioria absoluta conquistada pelo Partido Conservador 

nas eleições legislativas britânicas, que permitiu a Boris 

Johnson ver aprovada a legislação necessária para ratificar o 

acordo do Brexit, assinado em outubro, em Bruxelas com os 

líderes da União Europeia (UE) e que poderá possibilitar a 

concretização da saída até 31 de janeiro de 2020; 

ix. os sinais de que o abrandamento internacional irá ser 

combatido não só com a política monetária, mas também 

com a política orçamental, em particular na Alemanha e na 

China; 

x. o tranquilo início de mandato de Christine Lagarde no cargo 

de Presidente do BCE, depois de ter substituído Mario 

Draghi. Na 1.ª reunião como Presidente da instituição, Lagarde 

reiterou que o BCE dará continuidade à política monetária 

acomodatícia preconizada por Draghi e anunciou uma 

restruturação da instituição através de uma revisão da estratégia 

do BCE (com início em janeiro de 2020 e conclusão até ao final 

do ano); 

A penalizar o sentimento do mercado estiveram: 

ix. os receios de que as tensões comerciais (substancialmente 

esbatidas com o princípio de acordo entre os EUA e a China, 

formalizado já em 15 de janeiro de 2020) e geopolíticas 

coloquem a economia mundial em recessão; 

x. os dados de atividade divulgados ao longo de 2019, que 

saíram aquém do perspetivado no início desse ano e que 

levaram a sucessivas revisões em baixa, do crescimento 

económico mundial previstos pelas principais  

organizações internacionais (em janeiro de 2019 o FMI previa 

um crescimento do PIB mundial de +3.5% em 2019, mas foi 

cortando essa estimativa sucessivamente para +3.3% em abril, 

+3.2% em julho, +3.0% em outubro e, finalmente, embora já não 
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influenciando diretamente o comportamento dos mercados em 

2019, para  +2.9% em janeiro de 2020). 

xi. a incerteza quanto ao processo de impeachment a Trump, 

aberto formalmente em 24 de setembro, espoletado por 

suspeitas de pressão sobre o Presidente da Ucrânia, Volodimir 

Zelenskii, para seu benefício e já em fase de análise/decisão no 

Senado; 

xii. a tensão na Síria e os seus efeitos nos equilíbrios 

geopolíticos internacionais, particularmente nas relações 

entre os EUA e a Rússia; 

xiii. algum arrefecimento do clima favorável nas relações entre 

os EUA e a Coreia do Norte, que era vivido após a realização 

de duas cimeiras (12/06/2018 e 27/02/2019) e que tinha sido 

reforçado com um 3.º encontro na fronteira entre as duas 

Coreias à margem da última cimeira do G20, devido à 

persistência, por parte da Coreia do Norte, na realização de 

testes de mísseis nucleares; 

xiv. a tensão entre os EUA e o Irão, que aumentou após o ataque 

às refinarias na Arábia Saudita (posteriormente, já em 2020, 

agravado após à morte, por instrução da Administração dos 

EUA, de um General iraniano);  

xv. a manutenção da incerteza relativamente à situação da 

Catalunha, pese embora, na sequência das eleições de 10 de 

novembro, tenha sido investido [07/01/2020] um Governo de 

coligação entre o PSOE e o Unidos Podemos, que anunciou o 

diálogo como a via preferencial para a resolução do conflito; 

i. a tensão entre a Rússia e o Ocidente, nomeadamente no 

quadro de novas sanções comerciais e não obstante Donald 

Trump e Vladimir Putin se terem encontrado pela 1.ª vez numa 

cimeira bilateral, em Helsínquia, em 16/07/2019.

 

 

   

   

DÍVIDA PÚBLICA DE REFERÊNCIA: descidas acentuadas das yields no longo prazo, na Alemanha e nos EUA, tendo, no curto prazo, subido 

ligeiramente na Alemanha e descido bastante nos EUA. Movimento tendencial de descida reflete a alteração de política monetária por 

parte da Fed e do BCE, no sentido de acomodar o arrefecimento económico que se foi consolidando ao longo do ano e as perspetivas 

menos favoráveis para 2020 e 2021, também consubstanciadas nas previsões económicas globais e para países com economias 

relevantes – EUA, Zona Euro, Reino Unido, China e Japão – do FMI, do Banco Mundial, da OCDE e Comissão Europeia.  

Em 2019, as yields da dívida pública de referência registaram, na 

Alemanha, uma subida marginal no curto prazo (dois anos) e uma 

descida de 43 p.b. no longo prazo (10 anos), tendo, nos EUA, 

registado quedas ainda mais acentuadas em ambos os prazos, com 

maior intensidade no curto prazo. Com efeito, as yields na Alemanha 

subiram 1 p.b. nos dois anos e desceram 43 p.b. nos 10 anos, 

fechando o ano em -0.601% e -0.185%, respetivamente [no 1.º caso, 

acima do registo de 2 de setembro (-0.928%, o valor mais baixo desde 

o mínimo histórico, observado em 24 de fevereiro de 2017: -0.946%) 

e, no último caso, terminando o ano ligeiramente acima dos mínimos 

históricos observados em 28 de agosto (-0.714 %)]. Já as yields dos 

treasuries nos EUA apresentaram descidas de 92 p.b. nos dois anos 

e de 77 p.b. nos 10 anos, fechando o ano em 1.569% e 1.918%, 

respetivamente, neste último caso, bem acima do valor de 3 de 

setembro (1.457%), um mínimo desde 29 de julho de 2016 (o mínimo 

histórico foi observado em 8 de julho de 2016: 1.358%). 

 

A evolução das taxas de juro na Alemanha – subida marginal no curto 

prazo (dois anos) e forte descida no longo prazo (10 anos) – ocorreu 

num contexto em que o BCE, na reunião de 12/12/2019, decidiu, 

como esperado, manter a sua política, pela 2.ª reunião consecutiva, 

depois de, na reunião de 12/09/2019, ter anunciado, também como 

esperado, alterações à política monetária, tendo na ocasião a tornado 

mais expansionista, ao optar por descer a taxa de depósitos, de -

0.40% para -0.50% (mantendo as outras taxas diretoras) e por 

retomar o programa de compra de ativos (asset purchase programme 

– APP II), com o ritmo médio de compras mensais de ativos a ser 

fixado nos 20 mM€, mas sem data de termo, ao contrário dos 

anteriores programas. O BCE reiterou a necessidade de uma postura 

altamente acomodatícia da política monetária por um período 

prolongado, continuando pronto para ajustar todos os seus 

instrumentos, em caso de necessidade, mas destacando aquilo que 

considera serem os primeiros sinais de estabilização na 

desaceleração do crescimento e de um ligeiro aumento da inflação 

subjacente e continuou a identificar fraqueza nos dados relativos, em 

particular no setor industrial, mas destacou, em termos positivos, a 

resiliência dos serviços e da construção, e identificou alguns sinais de 

estabilização da recente desaceleração da atividade económica, 

referindo que os riscos, ainda descendentes sobre as perspetivas de 

crescimento, eram então menos pronunciados. O BCE reiterou que a 

política monetária per se não resolverá os problemas na Zona Euro, 
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continuando a incentivar os países com margem orçamental para 

tornar a política orçamental mais expansionista e referiu que, mesmo 

os países onde a dívida pública é elevada, os governos necessitam 

de adotar políticas prudentes que criem condições para que os 

estabilizadores automáticos operem livremente.  

As decisões anunciadas pelo BCE e o tom assumido na última 

reunião foram em linha com as nossas perspetivas, não motivando 

qualquer alteração ao nosso cenário de evolução futura da política 

monetária, que pode ser sintetizado da seguinte forma: i) a primeira 

subida da taxa de depósito deverá ocorrer apenas no final de 2021 e 

da refi rate em meados de 2022; ii) o programa de compras líquidas 

de dívida (programa QE II) deverá terminar cerca de seis meses antes 

do início do ciclo de subidas de taxas (no caso, da taxa de depósito).  

Foram também apresentadas, na reunião de 12/12/2019, as novas 

projeções macroeconómicas dos especialistas do Eurosistema, 

que passaram a apontar para um crescimento económico da Zona 

Euro de 1.2% em 2019 (em setembro, a previsão era de +1.1%) e de 

um crescimento de 1.1% para este ano (+1.2% nas anteriores 

previsões). Já para 2021 e 2022 vê a economia a crescer 1.4%. 

Relativamente à inflação, o BCE manteve a projeção de 1.2% para 

2019, esperando que atinja os 1.1% em 2020. Para 2021 projeta 1.4% 

(anteriormente previa +1.5%), subindo para 1.6% em 2022.  

De referir ainda que Christine Lagarde aproveitou a sua primeira 

reunião do Conselho de Governadores enquanto Presidente do 

BCE para deixar claro que quer deixar a sua própria marca em 

Frankfurt, referindo ter o seu “próprio estilo”, pedindo para não ser 

comparada com anteriores presidentes do BCE. A sucessora do 

Mario Draghi garantiu ainda que não terá problemas em admitir 

“quando não souber algo”, apelando a que os decisores políticos, 

jornalistas e analistas não interpretem de forma fechada os seus 

discursos. “Não sou nem um falcão, nem uma pomba. A minha 

ambição é ser uma coruja”, referiu Lagarde, em alusão às divisões e 

posições dos membros do Conselho de Governadores sobre a 

política monetária da Zona Euro, tendo anunciado também que 

pretende começar a revisão da estratégia do BCE no início de 2020 

e espera que essa revisão esteja concluída até ao final desse ano.     

Nos EUA, como referido, as yields a 10 anos fecharam o ano em 

1.918%, bem abaixo dos 3.2373% observados no dia 8 de novembro 

de 2018, que são máximos desde abril de 2011, mas ficando também 

acima do valor de 3 de setembro (1.457%), um mínimo desde 29 de 

julho de 2016 (1.453%), bem como dos mínimos históricos 

observados no dia 8 de julho de 2016 (1.3579%), que tinham estado 

relacionados, essencialmente, com as possíveis respostas dos 

bancos centrais no sentido da manutenção de políticas 

expansionistas durante um horizonte mais alargado, atendendo, 

designadamente, à incerteza e receios quanto ao impacto do Brexit. 

Na derradeira reunião do ano de 2019, de 11 de dezembro, o Comité 

de Política Monetária (FOMC) da Reserva Federal norte-americana 

(Fed) decidiu manter as fed funds target rate, as taxas de juro de 

referência, em linha com o esperado, depois de as ter cortado em 25 

p.b. nas reuniões de 31 de julho, de 18 de setembro e de 30 de 

outubro. O FOMC considera que a atual stance da política monetária 

é a apropriada para suportar uma expansão sustentada da atividade 

económica, fortes condições no mercado de trabalho e uma taxa de 

inflação perto do objetivo simétrico de 2% e continuará a monitorizar 

as implicações das informações recebidas para as perspetivas 

económicas, incluindo os desenvolvimentos económicos a nível 

global e a evolução das pressões inflacionistas, à medida que avalia 

o percurso apropriado para o intervalo alvo das taxas dos fed funds. 

Em comparação com o comunicado da anterior reunião (30 de 

outubro), a Fed removeu a referência a “incertezas” sobre a economia 

e mostrou-se mais otimista. Na Conferência de Imprensa, Powell 

referiu que “o outlook económico [do FOMC] mantém-se favorável 

apesar dos desenvolvimentos globais e riscos atuais” e que a 

autoridade monetária acredita “que a política monetária está bem 

posicionada para servir o povo americano”. Powell referiu também 

que, “para subir juros, quero ver inflação persistente e significativa. É 

essa a minha visão”, acrescentando ainda que “fazer subir as 

expectativas de inflação do ponto onde estão, um pouco abaixo de 

2%, não acontece da noite para o dia. Terá de acontecer à medida 

que se constrói credibilidade”. 

Nessa última reunião da Fed foram atualizadas as previsões do 

FOMC (atualização anterior: 18/09/2019), com o mapa de projeções 

divulgado pela Fed a indicar que 13 dos 17 membros do comité não 

esperam quaisquer alterações às taxas de juro, pelo menos, até final 

de 2020, indo ao encontro do nosso cenário central. Os restantes 

quatro membros antecipam apenas uma subida dos juros no próximo 

ano e ninguém espera novas descidas nos juros nos próximos dois 

anos. A maioria dos responsáveis da Fed (12 dos 17 membros) 

antecipam o início de subida de taxas em 2021, igualmente em linha 

com as nossas expectativas. 

Quanto ao crescimento económico, as previsões dos responsáveis da 

Fed foram mantidas para todo o horizonte de previsão (2019/22). A 

mediana das diversas previsões dos responsáveis da Fed apontou 

para um crescimento homólogo do PIB de 2.2% para o 4.º trimestre 

de 2019 (+2.2% nas previsões de setembro), de 2.0% para o 4.º 

trimestre de 2020 (igualmente +2.0% nas previsões de setembro), de 

1.9% para o 4.º trimestre de 2021 (+1.9% nas previsões de setembro) 

e de 1.8% para o 4.º trimestre de 2022 (+1.8% nas anteriores 

previsões), ficando apenas neste último caso abaixo da previsão de 

longo prazo (+1.9%). Já a previsão para a taxa de desemprego foi 

revista, em baixa, para o 4.º trimestre de 2019 (de 3.7% para 3.6%), 

para o 4.º trimestre de 2020 (de 3.7% para 3.5%), para o 4.º trimestre 

de 2021 (de 3.8% para 3.6%) e para o 4.º trimestre de 2022 (de 3.9% 

para 3.7%), um valor inferior à atual previsão de longo prazo para a 

taxa de desemprego (que foi reduzida de 4.2% para 4.1%). Quanto à 

inflação, as previsões foram mantidas para todo o horizonte de 

previsão. Assim, depois de um crescimento de 1.7% no 4.º trimestre 

de 2017 e de 1.9% no 4.º trimestre de 2018, a Fed previa que, em 

2019, a inflação deveria abrandar para 1.5% (+1.5% anteriormente), 

aquém do objetivo de 2.0%, subindo posteriormente para 1.9% em 

2020 (igualmente +1.9% em setembro) e para 2.0% em 2021 

(igualmente +2.0% em setembro), mantendo-se depois nos 2.0% em 

2022 (também +2.0% nas anteriores previsões). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO: taxas Euribor desceram, registando mínimos históricos durante o 3.º trimestre, refletindo a 

política monetária altamente expansionista seguida pelo BCE, enquanto as Libor desceram acentuadamente em todos os prazos, refletindo 

a postura da Fed em termos de política monetária, através da qual, e depois de quatro subidas em 2018, em julho, retomou as descidas 

de taxas (três consecutivas) 

No MMI, as taxas do dólar (Libor) desceram acentuadamente em 

todos os prazos, refletindo a postura por parte da Fed em termos de 

política monetária, reiterada em sucessivas declarações dos seus 

responsáveis e materializada com os três cortes sucessivos de taxas 

(de 25 p.b. cada, em julho, setembro e outubro).  
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No comunicado da reunião de 11 de dezembro, o FOMC considerou 

que a atual stance da política monetária é a apropriada para suportar 

uma expansão sustentada da atividade económica, fortes condições 

no mercado de trabalho e uma taxa de inflação perto do objetivo 

simétrico de 2% e continuará a monitorizar as implicações das 

informações recebidas para as perspetivas económicas, incluindo os 

desenvolvimentos económicos a nível global e a evolução das 

pressões inflacionistas, à medida que avalia o percurso apropriado 

para o intervalo alvo das taxas dos fed funds. Em comparação com o 

comunicado da reunião de 30 de outubro, a Fed removeu a referência 

a “incertezas” sobre a economia e mostrou-se mais otimista. 

As taxas do euro (Euribor) também desceram, embora mais 

moderadamente, em todos os prazos, tendo registado mínimos 

históricos em 3 de setembro (Euribor a 3 meses, com -0.448%, e 

Euribor a 6 meses, com -0.448%) e em 21 de agosto (Euribor a 12 

meses, com -0.399%). Recorde-se que a Euribor a 3 meses entrou 

em valores negativos em 21/04/2015, a Euribor a 6 meses em 

06/11/2015 e a Euribor a 12 meses em 05/02/2016, com aqueles 

mínimos históricos das taxas a refletirem a política monetária 

expansionista adotada pelo BCE, ao descer a taxa de depósitos e ao 

retomar o programa de compra de ativos. O BCE reiterou a 

necessidade de uma postura altamente acomodatícia da política 

monetária por um período prolongado, continuando pronto para 

ajustar todos os seus instrumentos, em caso de necessidade, mas 

destacou aquilo que considera serem os primeiros sinais de 

estabilização na desaceleração do crescimento e de um ligeiro 

aumento da inflação subjacente e continuou a identificar fraqueza nos 

dados relativos, em particular no setor industrial, mas continuou a 

destacar, em termos positivos, a resiliência dos serviços e da 

construção, identificando alguns sinais de estabilização da recente 

desaceleração da atividade económica ao referir que os riscos ainda 

descendentes sobre as perspetivas de crescimento eram então 

menos pronunciados.  

O prémio de risco no MMI Europeu (medido pelo OIS spread) ficou 

sensivelmente inalterado no curto e médio prazo, encontrando-se, 

nos prazos mais curtos, sensivelmente em zero, sendo que nos 

prazos mais longos continua afastado de zero. As expectativas de 

taxas de juro (medidas pelos swaps sobre as taxas EONIA) desceram 

apenas nos 12 meses.  

 

Como referido, a descida das Euribor durante o ano coexistiu com 

uma redução nos swaps sobre as taxas EONIA, num contexto de 

relativa manutenção do prémio de risco no MMI Europeu, medido pelo 

OIS spread (i.e., o diferencial de juros entre operações com risco e 

operações com risco ínfimo, por se tratar de uma operação swap em 

que apenas os diferenciais de juros são trocados). Os OIS spread 

fecharam o ano, nos prazos mais curtos, sensivelmente em zero 

(como sucedia até à crise do subprime). Refira-se que, nos três 

meses, encerrou em 6 p.b., 2 p.b. acima do fecho de 2018, mas ainda 

abaixo da sua média histórica de 7 p.b. observada entre 1999 e 

agosto de 2007 (ou seja, antes do início da crise do sub-prime, em 

2007). Nos prazos mais longos, como os 12 meses, encerrou o ano 

em 20 p.b. (+22 p.b. no fecho de 2018), neste caso, acima da média 

daquele período pré-crise (+8 p.b.), embora bem abaixo do máximo 

histórico de 235 p.b. atingido em outubro de 2008 (após a falência do 

Lehman Brothers). 

DÍVIDA PÚBLICA DOS PAÍSES PERIFÉRICOS: spreads da dívida pública dos países periféricos face ao bund observaram descidas nos dois 

anos (o da Irlanda estabilizou) e nos 10 anos, sendo de destacar, como mais expressivas, as descidas da Grécia, de Itália e de Portugal, 

cujos spreads da dívida a dois anos registaram desagravamentos de 164 p.b., de 53 p.b. e de 21 p.b., respetivamente, e a 10 anos descidas 

de 252 p.b., 90 p.b. e 85 p.b., por esta ordem 

Em 2019, os spreads da dívida pública dos países periféricos face 

ao bund, num contexto em que Itália saiu do radar dos mercados, 

devido à formação de um novo Governo, observaram descidas, no 

curto prazo (só o da Irlanda estabilizou neste prazo) e no longo prazo 

(10 anos), havendo neste prazo que destacar, a Grécia, Itália e 

Portugal, que registaram desagravamentos de 252 p.b., de 90 p.b. e 

de 85 p.b., respetivamente, tendo o spread da Irlanda descido 37 p.b. 

e o de Espanha desagravado 52 p.b.. Os movimentos favoráveis dos 

spreads da dívida periférica a 10 anos ocorreram no quadro de 

manutenção de uma postura expansionista do BCE e de eficácia 

comprovada do seu programa de QE (que foi retomado em setembro 

de 2019 e que melhorou, consideravelmente, as condições nos 

mercados financeiros e o custo do financiamento externo para a 

economia privada), mas no que à Grécia diz respeito à vitória da Nova 

Democracia nas eleições de 7 de julho de 2019 com cerca de 40% 

dos votos, suficientes para uma maioria absoluta. 

 

Com efeito, os spreads das yields da dívida a dois e a 10 anos da 

Grécia tiveram uma evolução muito positiva, descendo, como 

referido, 164 p.b. e 252 p.b., respetivamente, para 81 p.b. e 164 p.b., 

30 set 19 31 dez 18

Refi Rate 0.00 0 0

Euribor 3M -0.383 4 -7

Euribor 6M -0.324 6 -9

Euribor 12M -0.249 8 -13

Fed Funds 1.75 -25 -75

Libor USD 3M 1.908 -18 -90

Libor USD 6M 1.912 -14 -96

Libor USD 12M 1.996 -4 -101

Bancos Centrais e Mercado Monetário

31 dez 19 Valor (%)
Variação (p.b.)

30 set 19 31 dez 18

Grécia 164 -28 -252

Irlanda 34 -23 -37

Portugal 63 -11 -85

Espanha 65 -6 -52

Itália 160 20 -90

Grécia 81 -35 -164

Irlanda 15 0 0

Portugal 5 -12 -21

Espanha 21 -4 -15

Itália 55 4 -53

10Y

2Y

N o ta:  o  spread da Grécia face ao Bund é calculado através do Bloomberg Fair 

Value, dada a inexistência de uma obrigação a 2 anos no mercado.

Spreads  face ao Bund

31 dez 19
Valor 

(p.b.)

Variação (p.b.)
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registando um valor muito próximo dos 154 p.b. de 18 de dezembro, 

um mínimo desde novembro de 2009, num contexto em que, de 

acordo com o FMI, o crescimento voltou à Grécia, mas até agora 

abaixo das expectativas. Após 1.9% de expansão em 2018 e um 

crescimento moderado no 1.º semestre de 2019, tem-se assistido a 

um fraco nível de investimento por parte das empresas privadas e a 

uma fraca execução do investimento público. Enquanto a taxa de 

desemprego caiu para 16.8% em setembro de 2019, renovando 

níveis mínimos desde abril de 2011 (16.4%), o desemprego estrutural 

permanece elevado e a atividade está abaixo do potencial. Apesar 

das melhorias, os balanços dos bancos continuam significativamente 

deteriorados, e o crédito á economia continua a reduzir em termos 

líquidos. O FMI estima que o crescimento do PIB tenha moderado 

levemente para 1.8% em 2019, seguido por alguma aceleração em 

2020 para 2.3%, suportado pelo afrouxamento orçamental e maior 

investimento privado, financiado principalmente por entradas de 

capital estrangeiro. A médio prazo, as perspetivas de crescimento são 

prejudicadas pela evolução adversa da demografia e pela baixa 

produtividade. A posição externa é mais fraca do que o indicado pelos 

fundamentos de médio prazo. Os riscos descendentes de curto prazo 

são significativos, nomeadamente decorrentes do crescente 

protecionismo e do crescimento global mais fraco, das barreiras às 

reformas económicas e da deterioração a que ainda se vai assistir 

dos balanços dos bancos. As perspetivas de médio prazo são mais 

equilibradas, particularmente se as reformas pró-crescimento do 

Governo se traduzirem mais rapidamente em resultados e se os 

mercados reagirem favoravelmente ao progresso a que 

adicionalmente se venha a assistir.  

Relativamente a Portugal, assistiu-se a uma redução do spread da 

dívida a 10 anos de 85 p.b. (-204 p.b. em 2017 e -4 p.b. em 2018), 

refletindo, recorde-se, diversos fatores favoráveis que foram sendo 

conhecidos, como a saída do país do Procedimento por Défices 

Excessivos (PDE), a evolução positiva ao nível do desemprego, o 

crescimento económico observado, as perspetivas favoráveis ao nível 

do cumprimento do défice orçamental e as subidas do rating do país, 

sendo as últimas por parte da DBRS, que, desde 4 de outubro avalia 

a dívida pública portuguesa em “BBB+” (três níveis acima do lixo) com 

perspetiva estável (em 22/11/2019, a Fitch manteve o rating e o 

outlook, justificando a decisão com o “elevado endividamento público 

e privado, e o baixo crescimento potencial de médio prazo“, 

acrescentando que a “perspetiva positiva é sustentada pela melhoria 

das finanças públicas”. Em sentido positivo, no que respeita ao novo 

Governo, a Fitch salienta que as principais posições ministeriais 

“estão pouco alteradas” e que “espera uma ampla continuidade na 

política económica e orçamental”. 

Os dados divulgados ao longo do ano foram confirmando as boas 

perspetivas para a economia portuguesa em 2019 e 2020. Com 

efeito: 

1. o PIB no 3.º trimestre de 2019 registou um crescimento em 

cadeia de 0.3% (+0.6% nos 1.º e 2.º trimestres). A economia 

registou um crescimento de 2.4% em 2018, em desaceleração 

face ao forte crescimento de 3.5% de 2017, que representou o 

maior ritmo de crescimento desde o início do milénio. 

Relativamente às estimativas de crescimento para 2019, 

estimamos um valor médio anual de 2.0% (+2.4% em 2018), 

tratando-se de um valor em linha com as previsões do Banco de 

Portugal (BdP) de 17/12/2019, e ligeiramente acima dos 1.9% 

previstos pelo Governo no Orçamento do Estado para 2020 (OE 

2020), aprovado na generalidade em 10/01/2020. Esta nossa 

estimativa está também acima dos 1.9% antecipados pelo FMI 

(em 15/10/2019), bem como dos 1.8% previstos pela OCDE (em 

21/11/2019), estando, por sua vez, em linha com as mais 

recentes previsões da Comissão Europeia (+2.0% em 

07/11/2019). Para 2020, continuamos a apontar para um 

crescimento de 1.8%, em ligeira desaceleração face aos 2.0% 

estimados para 2019, tratando-se de um valor ligeiramente 

abaixo do previsto pelo Governo (+1.9% na POE 2020), um 

pouco acima do previsto pelo BdP (+1.7%), em linha com o 

previsto pela OCDE (+1.8%), mas um pouco acima dos valores 

previstos pelo FMI (+1.6%) e pela Comissão Europeia (+1.7%);  

2. segundo os dados divulgados pelo INE, na ótica da 

contabilidade pública, o saldo provisório das administrações 

públicas (AP), apurado na ótica da contabilidade pública, 

apresentou um excedente de 546 milhões de euros (M€) em 

novembro, o que se traduz numa melhoria de 1 131 M€ face a 

novembro de 2018. A evolução registada no saldo das AP 

resultou do aumento da receita (+4.5%) superior ao verificado 

na despesa (+3.0%). Por seu lado, os dados de execução 

orçamental, na ótica da contabilidade nacional, conhecidos para 

o 3.º trimestre, levaram as nossas perspetivas a ficar rodeadas 

de riscos ascendentes (ou seja, existe a possibilidade de se 

observar um saldo nulo ou até um ligeiro excedente), mantendo-

se, no entanto, a estimativa de uma nova redução do défice 

orçamental em 2019, de 0.4% para 0.1% do PIB, em linha com 

o previsto pelo Governo, com o previsto pela OCDE 

(21/11/2019) e pela CE (07/11/2019), apresentando-se, por 

outro lado, inferior aos 0.2% previstos pelo FMI (15/10/2019), 

mas abaixo da projeção do Conselho das Finanças Públicas 

(CFP) que aponta (14/10/2019), para um ligeiro excedente 

orçamental em 2019, de 0.1% do PIB.  

3. a taxa de desemprego cifrou-se em 13.9% em 2014, 

diminuindo intensamente face aos 16.2% observados em 2013, 

assistindo-se a uma nova redução em 2015, para 12.4%, tendo 

voltado a diminuir em 2016, para 11.1%, voltou a cair em 2017, 

para 8.9% e em 2018, para 7.0%. No trimestre móvel centrado 

em novembro foi de 6.7%, um valor acima dos 6.5% observados 

em outubro, com esta subida a surgir depois de uma 

estagnação, de uma ligeira subida (+0.1 pontos em setembro) e 

de duas descidas consecutivas, estimando-se uma nova 

diminuição da taxa de desemprego em 2019, para um valor 

médio de 6.4%, após 7.0% em 2018, representando a 

manutenção da nossa anterior previsão, mas com riscos 

ascendentes. Trata-se de um valor em linha com o previsto pelo 

Governo no OE 2020 (aprovado na generalidade em 

10/01/2020) e acima dos 6.3% previstos pelo BdP (17/12/2019) 

e pela Comissão Europeia (CE) (07/11/2019), bem como dos 

6.1% previstos pelo FMI (WEO de 15/10/2019), estando, por sua 

vez, ligeiramente abaixo dos 6.5% antecipados pela OCDE 

(21/11/2019). Já para 2020, prevemos uma redução para 5.9%, 

em linha com o antecipado pelo BdP e pela CE, estando, por 

sua vez, acima dos 5.6% previstos pelo FMI e abaixo dos 6.1% 

previstos pelo Governo e dos 6.4% antecipados pela OCDE. 

As descidas dos spreads da dívida verificadas em Itália (-53 p.b. a 

dois anos; -90 p.b. a 10 anos) ocorreram num contexto em que, sem 

recurso a eleições, em setembro de 2019, entrou em funções um novo 

Governo de coligação entre o M5S e o PD, também liderado por 

Giuseppe Conte, com pendor mais europeísta em termos de política 

orçamental e de imigração, o que permitiu a este país “sair” do radar 

dos investidores (em 15/01/2020, foram emitidos 7 mM€ de dívida 

italiana a 30 anos, com uma yield de 2.499% e com uma procura 

recorde de 47 mM€).  

Espanha, que continuou a ser a economia entre as big four a 

apresentar melhor desempenho, embora também em abrandamento, 

mas com sucessivas melhorias no mercado de trabalho, [observou-

se, no 3.º trimestre, uma nova descida da taxa de desemprego, de 

14.02% para 13.92%, aliviando de níveis mínimos desde o 4.º 

trimestre de 2008] e com perspetivas de crescimento para o PIB 

https://www.bancomontepio.pt/nova-marca


bancomontepio.pt 
 

GEEF – Research // janeiro de 2020 MERCADOS FINANCEIROS 

 

 
Análise Económica e de Mercados 

115 

superiores às da Zona Euro, estimando-se um crescimento de 2.0%  

em 2019, depois dos 2.9% de 2017 e dos 2.4% em 2018, com os 

riscos associados ao processo independentista na Catalunha, que 

agora podem entrar numa nova fase atentos à postura de diálogo 

anunciada pelo Primeiro Ministro no dia da investidura do Governo de 

coligação recentemente formado (07/01/2020), com base no 

resultado das  eleições legislativas para 10 de novembro. 

O spread das yields da dívida a 10 anos de Portugal já recuperou dos 

efeitos que o condicionaram em 2018, quando foi penalizado pela 

evolução desfavorável do de Itália, terminando o ano de 2019 em 63 

p.b., bem abaixo do máximo desde 18/10/2017 observado em 29 de 

maio de 2018 (193 p.b.) e em mínimos desde os 61 p.b. de 

08/01/2010. O spread de Espanha fechou o ano em 65 p.b., 

apresentando um desagravamento de 52 p.b. face ao fecho de 2018, 

fechando 2019 nos 65 p.b., um mínimo desde janeiro de 2010. Em 

Itália, fechou o ano nos 160 p.b., 167 p.b. abaixo dos máximos desde 

julho de 2013 observados no dia 18 de outubro de 2018 (327 p.b.). O 

spread da Irlanda, o que registou o menor desagravamento, fechou o 

ano nos 34 p.b., continuando a ser o mais baixo entre os cinco países 

analisados. 

Os spreads das yields da dívida a dois anos dos cinco países 

tiveram também comportamentos muito favoráveis durante o ano, 

com a evolução da Grécia a destacarem-se pela maior dimensão (-16 

p.b.), seguido pelos desagravamentos de Itália (-53 p.b.), de Portugal 

(-21 p.b.) e de Espanha (-15 p.b.), havendo apenas a registar a 

estabilização do spread da Irlanda em 15 p.b. (embora deixando de 

ser o mais baixo entre os cinco países, lugar que passou a ser 

ocupado por Portugal). 

 

   

 

ÍNDICES ACIONISTAS: movimentos muito positivos nos principais índices de ações. Nos EUA, registaram-se valorizações expressivas no 

Dow Jones (+22.3%), no S&P 500 (+28.9%) e no Nasdaq (+35.2%), que nos últimos dias de dezembro renovaram máximos históricos. 

Na Europa, no português PSI 20 (+10.2%), no espanhol IBEX (+11.8%), no FTSE 100 do Reino Unido (+12.1%), no Eurostoxx 50 (+24.8%), 

no alemão DAX (+25.5%), no francês CAC 40 (+26.4%), no italiano FTSE MIB (+28.3%) e no RTSI da Rússia (+45.3%), com a única 

desvalorização a ocorrer no WSE WIG20 da Polónia (-5.6%). Na Ásia, no Hang Seng de Hong-Kong (+9.1%), no indiano Sensex 30 (+14.4%), 

no japonês Nikkei 225 (+18.2%) e no chinês Shangai Composite (+22.3%), e, na América Latina, no mexicano Mexbol (+4.6%) e, sobretudo, 

no brasileiro Ibovespa (+31.6%). O índice MSCI para os mercados emergentes subiu 15.4%, contribuindo para o ainda mais forte impulso 

do MSCI mundial (+24.1%)  

Durante 2019, registaram-se movimentos muito positivos nos 

principais índices de ações. Nos EUA, registaram-se valorizações 

expressivas no Dow Jones (+22.3%), no S&P 500 (+28.9%) e no 

Nasdaq (+35.2%), que nos últimos dias de dezembro renovaram 

máximos históricos. Na Europa, no português PSI 20 (+10.2%), no 

espanhol IBEX (+11.8%), no FTSE 100 do Reino Unido (+12.1%), no 

Eurostoxx 50 (+24.8%), no alemão DAX (+25.5%), no francês CAC 

40 (+26.4%), no italiano FTSE MIB (+28.3%) e no RTSI da Rússia 

(+45.3%), com a única desvalorização a ocorrer no WSE WIG20 da 

Polónia (-5.6%). Na Ásia, no Hang Seng de Hong-Kong (+9.1%), no 

indiano Sensex 30 (+14.4%), no japonês Nikkei 225 (+18.2%) e no 

chinês Shangai Composite (+22.3%), e, na América Latina, no 

mexicano Mexbol (+4.6%) e, sobretudo, no brasileiro Ibovespa 

(+31.6%). O índice MSCI para os mercados emergentes subiu 15.4%, 

contribuindo para o ainda mais forte impulso do MSCI mundial 

(+24.1%), com esta evolução no conjunto do ano a ocorrer apesar do 

ambiente de incerteza global, decorrente, sobretudo, da guerra 

comercial e do Brexit, mas impulsionada pela inflexão da política 

monetária dos principais bancos centrais, por sua vez induzida pelo 

arrefecimento da economia a nível mundial ao longo do ano (em 

janeiro de 2019 o FMI previa um crescimento do PIB mundial de 3.5% 

em 2019, mas foi cortando essa estimativa sucessivamente para 

+3.3% em abril, +3.2% em julho, +3.0% em outubro e, finalmente, 

embora já não influenciando diretamente o comportamento dos 

mercados em 2019, para  +2.9% em janeiro de 2020).  

Na Europa, registaram-se comportamentos muito favoráveis, com o 

português PSI 20 a subir 10.2%, o espanhol IBEX 11.8%, o FTSE 100 

do Reino Unido 12.1%, o Eurostoxx 50 24.8%, o alemão DAX 25.5%, 

o francês CAC 40 26.4%, o italiano FTSE MIB (+28.3%) e o RTSI da 

Rússia 45.3%, num contexto de várias crises que se foram 

arrastando: diferendo da independência da Catalunha (o Governo 

investido no passado dia 7 optou pela via do diálogo) e Brexit (a data 

limite – 31 de janeiro – aproxima-se e o grau de incerteza diminuiu 

após as eleições gerais do Reino Unido das quais Boris Johnson saiu 

vencedor e já conseguiu luz verde do Parlamento para avançar com 

as negociações com a UE em relação ao período de transição e à 

futura relação entre ambas as partes (Reino Unido vs UE). 

Na Ásia, e pese embora o ambiente de contestação a que o Governo 

desta província tem vindo a estar sujeito desde meados do ano de 

2019, o Hang Seng de Hong Kong subiu 9.1%, tendo-se assistido 

também a uma subida no indiano Sensex 30 (+14.4%) e a ainda mais 

fortes acréscimos no Nikkei 225 de Japão (que subiu 18.2%, 

afastando-se dos mínimos desde abril de 2017, observados em 25 de 

dezembro de 2018), e no chinês Shangai Composite (+22.3%), o qual 
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deu um forte impulso positivo ao índice MSCI para os mercados 

emergentes (+15.4%).  

Na América Latina, o índice brasileiro Ibovespa registou uma subida 

muito significativa de 31.6% (+14.9% no 1.º semestre), registo que 

vem na sequência das eleições presidenciais de 28 de outubro de 

2018 (vencidas pelo candidato de direita), que levaram as 

expectativas a serem orientadas no sentido de que as condições 

económicas normalizem e que os investimentos sejam retomados e 

consolida a subida de 10.8% do 4.º trimestre 2018, que esbateu os 

efeitos negativos das greves dos camionistas (maio de 2018) e dos 

sucessivos escândalos de corrupção. Já o mexicano Mexbol ganhou 

4.6% em 2019.  

Analisando um modelo macroeconómico (PIB real, taxa de juro), 

baseado em regressões de quantis, o S&P 500 está, janeiro de 2020, 

acima do percentil 70%, pelo 3.º mês consecutivo, após 11 meses 

entre os percentis 30% e 70% dados pelo modelo, e depois de 23 

meses acima do percentil 70% (desde o 4.º trimestre de 2013 tinha 

vindo a estar em linha), estando, pelo 56.º mês consecutivo, em linha, 

ao incorporar variáveis de confiança (e mais perto da subvalorização 

do que da sobrevalorização). Já o EuroStoxx 50 está, pelo 34.º mês, 

em linha com os valores sugeridos pelo nosso modelo na versão sem 

indicadores de confiança e continuou abaixo na versão com 

indicadores de confiança. 

É de realçar que as taxas de juro de curto prazo nos EUA encontram-

se abaixo da média histórica, o que favorece a procura de ações em 

detrimento das classes de ativos de rendimento fixo.  

 

A conclusão que podemos retirar da análise de indicadores de 

valorização do mercado de ações nos EUA (S&P 500) é que o 

mercado acionista não estará forçosamente próximo de um bear 

market, não obstante o nosso modelo de médio prazo indicar que o 

índice está acima do estimado, mas sim de uma situação em que o 

retorno esperado pelos investidores nos próximos tempos deverá ser 

inferior ao observado nos últimos anos. 

   
 

MERCADO CAMBIAL: euro depreciou face à libra (-5.8%), ao iene (-2.9%) e ao dólar (-1.9%) 

No mercado cambial, a taxa de câmbio efetiva nominal do euro 

desceu 1.6% em 2019, fechando 2.1% abaixo do valor de 08/03/2018, 

quando atingiu máximos desde setembro de 2014. O par mais 

importante, o EUR/USD, terminou o ano a cair 1.9%, ao passo que o 

USD/GBP desceu 5.8%. Por sua vez, o Dollar Index avançou 0.2%. 

Recorde-se que, na reunião de 12/12/2019 e em linha com as nossas 

expectativas e as do mercado, o Conselho de Governadores do BCE, 

decidiu manter, pela 2.ª reunião consecutiva, a taxa de depósitos em 

-0.50% (mantendo as outras taxas diretoras) e o programa de compra 

de ativos (asset purchase programme – APP II), nos moldes da 

decisão de 12/09/2019.  

Já do outro lado do Atlântico, a Fed decidiu, no dia 11/12/2019, 

manter as taxas de juro de referência, após três reuniões 

consecutivas em que tinha descido as taxas em 25 p.b. em cada (31 

de julho, 18 de setembro e 30 de outubro). 

 

A suportar o comportamento da moeda norte-americana terá estado 

a evolução ao nível do diferencial de taxas de juro entre os dois 

lados do Atlântico (as yields alemãs fecharam o ano em -0.601% e 

-0.185%, a dois e a 10 anos, respetivamente, ao que se juntaram os 

efeitos no comércio internacional e no crescimento económico 

mundial da guerra comercial global (no sentido de o dólar funcionar 

30-set-19 31-dez-18 PBV PER Vol.10d. Vol.30d.

EUA Dow. Jones Ind. 28 538.4 6.0 22.3 4.2 19.6 4.8 12.3

S&P 500 3 230.8 8.5 28.9 3.6 21.5 5.6 12.7

Nasdaq 8 972.6 12.2 35.2 4.8 33.5 5.1 16.3

Europa Eurostoxx 50 3 745.2 4.9 24.8 1.8 20.2 9.7 10.2

FTSE 100 (R. Unido) 7 542.4 1.8 12.1 1.8 18.4 11.2 9.7

PSI-20 (Portugal) 5 214.1 4.8 10.2 1.4 16.0 6.0 12.1

CAC 40 (França) 5 978.1 5.3 26.4 1.7 21.4 8.1 11.8

DAX (Alemanha) 13 249.0 6.6 25.5 1.6 24.6 10.5 10.0

IBEX (Espanha) 9 549.2 3.3 11.8 1.3 15.6 10.0 9.3

FTSE MIB (Itália) 23 506.4 6.3 28.3 1.2 14.2 9.8 13.9

WSE WIG20 (Polónia) 2 150.1 -1.1 -5.6 1.2 12.5 14.8 17.6

RTSI (Rússia) 1 548.9 16.1 45.3 1.0 6.8 11.8 14.0

Emergentes MSCI Emerging Mkts Indx 1 114.7 11.4 15.4 - - 10.8 11.8

Ásia Nikkei 225 (Japão) 23 656.6 8.7 18.2 1.8 18.8 14.8 13.0

Hang Seng (Hong-Kong) 28 189.8 8.0 9.1 1.2 11.0 16.1 16.9

Shangai Comp. (China) 3 050.1 5.0 22.3 1.5 14.5 15.4 12.6

Sensex 30 (India) 41 253.7 6.7 14.4 3.2 26.6 8.3 24.2

A. Latina Ibovespa (Brasil) 115 645.3 10.4 31.6 2.3 18.0 10.4 16.3

Mexbol (México) 43 541.0 1.2 4.6 2.1 17.0 13.2 13.7

Mundo MSCI Global 565.2 8.6 24.1 - 19.7 4.6 8.8

Indices de Ações 31-dez-19
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30 set 19 31 dez 18

EUR/USD 1.12 3.0% -1.9%

EUR/GBP 0.85 -4.6% -5.8%

EUR/YEN 121.96 3.4% -2.9%

Euro Efetiva 96.89 0.0% -1.6%

Dollar Index 96.39 -3.0% 0.2%

EUR/USD 1.12 3.0% -1.9%

USD/GBP 0.75 -7.4% -3.9%

USD/YEN 108.58 0.4% -1.0%

31 dez 19 Valor
D  %
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também como ativo de refúgio em períodos de maior aversão ao 

risco), só mitigados à medida que se aproximava o fim do 3.º 

trimestre, em particular com a ronda negocial de 10 e 11 de outubro 

entre os EUA e a China, processo negocial que foi consolidado e 

evoluiu para a celebração do acordo da “Fase um” em 15 de janeiro 

de 2020. 

Na evolução do mercado cambial, em 2019, sobressai também o 

percurso do par USD/GBP (-3.9%), num contexto em que persiste um 

elevado grau de incerteza atribuído à política económica e que 

será seguida por Donald Trump, a par da queda do PIB do Reino 

Unido no 2.º trimestre, em função do elevado grau de incerteza 

associado ao Brexit, que, entretanto, recuperou no 3.º trimestre 

embora se estime que tenha estabilizado no 4.º trimestre de 2019. Na 

reunião de 19 de dezembro, o Comité de Política Monetária (MPC) do 

Banco de Inglaterra (BoE) decidiu manter a política monetária, em 

linha com as nossas expectativas e as do mercado, depois de, nas 10 

reuniões anteriores, também já a ter mantido e de, na reunião de 

02/08/2018, ter decidido subir a taxa de juro de referência de 0.50% 

para 0.75%. Também em linha com o esperado, o MPC decidiu 

manter a dimensão do Asset Purchase Facility (APF), o programa de 

compra de dívida pública e privada (financiado através da emissão de 

reservas do banco central), em 435 mM£.  

As previsões de consenso da Bloomberg para o valor do EUR/USD 

no final de 2019 desceram, sucessivamente de 1.20 EUR/USD 

previstos no final de 2018, para 1.15 EUR/USD previstos em junho, 

1.10 EUR/USD previstos em setembro, e acabando por encerrar o 

ano de 2019 em 1.12 EUR/USD. O nosso modelo cambial de médio 

prazo sugere que a atual cotação do euro (1.11 EUR/USD, no dia 20 

de janeiro) se encontra abaixo do seu fair-value, com a maioria dos 

nossos modelos a apontar para valores entre 1.20 e 1.30 EUR/USD 

e com a média dos nossos modelos com melhor fit a apontar para um 

valor em torno de 1.21 EUR/USD (o de melhor fit aponta para valores 

na ordem de 1.22 EUR/USD). 

 

 

 

 

   
 

DÍVIDA PRIVADA: comportamento favorável dos spreads de crédito da dívida privada  

Em 2019, os spreads do mercado de crédito corporate revelaram 

comportamentos muito favoráveis, observando-se fortes descidas 

nos índices de CDS (Credit Default Swaps), traduzindo um alívio dos 

receios relativamente à saúde do setor bancário europeu, que tem 

estado condicionado pelo volume de crédito malparado (Portugal e, 

sobretudo, Itália) e tem vindo a ser penalizado pela incerteza 

associada ao Brexit. Diversos bancos poderão vir a concretizar a 

anunciada mudança de sedes para diferentes praças financeiras 

europeias, o que seria mais provável num cenário sem acordo (no 

deal), que agora parece mais afastado – o Parlamento do Reino Unido 

já aprovou o acordo com a UE e vai iniciar-se a fase de negociações 

relativas ao período de transição e à futura relação comercial entre 

ambas as partes após o terminus desse período. 

O índice Itraxx (cinco anos), índice de referência para a Zona Euro 

de CDS na classe de Investment Grade – cuja liquidez é muito 

superior à do mercado spot e, por isso, constitui o benchmark do 

mercado de crédito –, desceu 49 p.b. no ano, para 44.2 p.b., 

afastando-se, assim, dos máximos desde junho de 2016 com que 

tinha fechado o ano de 2018 e ficando ainda mais longe dos 127 p.b. 

atingidos em fevereiro de 2016, que representaram um máximo desde 

junho de 2013, então refletindo o forte agravamento do sentimento do 

mercado observado no início de 2016 (marcado, designadamente, 

por receios relativamente à economia chinesa, mas que, entretanto, 

continuam a não se materializar). Por seu lado, o Itraxx Financials 

(o mais exposto à crise da dívida soberana) baixou 59 p.b., fechando 

o ano em 51.7 p.b., ou seja, abaixo do valor de 1 de março de 2019 

(116 p.b.), um máximo desde julho de 2016, continuando acima do 

índice Itraxx (cinco anos), como tinha sucedido no fecho de 2018. 

Recorde-se que o Itraxx Financials 5Y já tinha estado, entre 23 de 

junho e 22 de setembro de 2017, abaixo do Itraxx 5Y, depois de ter 

estado em níveis superiores desde o início de 2010, apenas com 

pontuais exceções (com destaque para o período entre outubro de 

2015 e o início de fevereiro de 2016, quando esteve quase sempre 

abaixo), refletindo, então, os maiores receios face à, ainda débil, 

situação do setor bancário na Zona Euro, que, em alguns países (v.g. 

Portugal e Itália), está ainda por normalizar pese embora as 

decisões/medidas que têm vindo a ser implementadas no sentido de 

a contrariar.  

 

Já o Itraxx Cross-Over (relativo aos ativos de speculative grade, 

especialmente sensível ao sentimento de mercado e ao ciclo 

económico) registou uma descida anual de 151 p.b., para 207.3 p.b., 

tendo fechado o ano próximo dos 205 p.b. de 27 de dezembro quando 

desceu para mínimos históricos.  
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30 set 19 31 dez 18

Itraxx 44.2 -11 -49

Itraxx Financials 51.7 -13 -59

Itraxx Cross Over 207.3 -25 -151

Compósito (A) 2 Yr 46 -12 -23

Compósito (A) 5 Yr 62 -15 -38

Compósito (A) 10 Yr 79 -13 -41

Industrial BBB 2 Yr 69 0 -20

Industrial BBB 5 Yr 115 5 -26

Industrial BBB 10 Yr 169 -2 -37

Índices de CDS 5Y

Índices de Obrigações

Spread de Crédito

31 dez 19 Valor (p.b)
Variação (p.b.)
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Os principais índices de dívida privada do mercado spot 

observaram, no ano, comportamentos também favoráveis (os 

spreads dos índices compósitos a dois, cinco e 10 anos no rating A 

desagravaram-se em 12 p.b., 15 p.b. e 13 p.b., respetivamente). 

Na Zona Euro, em resultado da saída da região de recessão, no 2.º 

semestre de 2013, os spreads das obrigações industriais com rating 

BBB estão, em alguns prazos, ainda ligeiramente sobrestimados face 

aos valores apresentados pelo nosso modelo macroeconómico, algo 

que também sucede com alguns prazos nas obrigações de rating A e 

de rating AA.  

COMMODITIES: índices compósitos CRB e GSCI S&P registaram subidas de 9.4% e 16.5%, respetivamente, refletindo, sobretudo, os 

acréscimos na energia (+24.2%) e nos metais preciosos (+18.5%) e em menor grau das agrícolas (+6.3%), do gado (+5.0%) e dos metais 

de base (+1.5%) 

Finalmente, nas commodities registou-se um comportamento muito 

positivo nas cinco categorias, observando-se subidas de 1.5% nos 

metais de base, 5.0% no gado, 6.3% nas agrícolas, 18.5% nos 

metais preciosos e 24.2% na energia. O impacto global destes 

movimentos traduziu-se em acréscimos anuais ao nível dos índices 

compósitos, com o Reuters/Jefferies CRB a subir 9.4% e o S&P 

GSCI 16.5%, com o primeiro a encerrar o ano acima dos valores de 

24 de dezembro de 2018, um mínimo desde junho de 2017, por sua 

vez o valor mais baixo desde abril de 2016, e o segundo a terminar 

o ano substancialmente acima do valor de 24 de dezembro de 2018 

(367 pontos), um mínimo desde julho de 2017. 

As agrícolas evidenciaram uma subida de 6.3% face a 31 de 

dezembro de 2018, fechando 2019 17.5% acima do registo de 10 de 

maio de 2019, um mínimo desde dezembro de 2008. Nas diferentes 

componentes agrícolas, os comportamentos foram maioritariamente 

positivos, com a única descida a observar-se no algodão (-4.4%) e 

as maiores subidas no café arábica (+27.3%) e no arroz (+30.1%).  

O gado registou uma subida anual de 5.0%, observando uma forte 

volatilidade ao longo do ano. Em 16 e 18 de abril atingiu máximos 

desde setembro de 2015, mas em 9 de setembro esteve em mínimos 

desde novembro de 2016.  

Os metais de base evidenciaram uma ligeira subida de 1.5%, dando 

continuidade à elevada volatilidade anterior (em 7 de junho de 2019 

tinha tocado em mínimos desde janeiro de 2017). 

Os metais preciosos avançaram 18.5%, reforçando a tendência de 

2017 interrompida em 2018 e retomada no 1.º semestre de 2019 

(+12.9%, -2.9% e +9.2%, respetivamente). O ouro subiu 18.9%, 

mesmo num contexto de menor incerteza relativamente a vários 

ativos com risco, nomeadamente as ações em resultado, sobretudo, 

de começar a vislumbrar alguma uma redução dos efeitos nefastos 

da guerra comercial global. Todavia, o facto de as taxas de juro sem 

risco terem caído, implicou que houvesse uma redução do custo de 

oportunidade de deter ouro, um ativo sem rendimento que não seja 

o diferencial de preços. A prata, por sua vez, apresentou uma subida 

de 15.3%.  

As energéticas registaram uma valorização de 24.2%, afastando-se 

dos níveis de 24 de dezembro de 2018, quando caiu para mínimos 

desde julho de 2017 (160 pontos), com esta evolução anual positiva 

a refletir a subida de 22.7% do preço do petróleo em Londres (brent) 

e de 34.5% em Nova Iorque (WTI crude). O spread entre o WTI e 

o Brent subiu dos -8.4 USD, observados no final de 2018, para -4.9 

USD, no final de 2019, ficando fora dos limites da banda que reflete 

a tendência histórica (-5/+5 USD). Recorde-se que o spread tinha 

disparado no final de 2010, devido a mudanças no mercado da 

energia nos EUA, resultantes de novos métodos de exploração do 

gás de xisto, que aumentaram a oferta de petróleo nos EUA, mas 

que, devido à impossibilidade de o petróleo americano ser exportado 

(uma proibição levantada em meados de dezembro de 2015), levou 

a que o preço do WTI, tradicionalmente superior ao do brent, tivesse 

passado a ser inferior.  

O mercado de energia tem vindo a ser marcado por sucessivos 

acordos/prolongamentos de redução/aumento da produção, no 

âmbito da OPEP e de 11 outros países produtores não membros da 

organização, entre os quais se destaca a Rússia (o denominado 

OPEP+). Atentos à forte descida dos preços verificada sobretudo no 

4.º trimestre de 2018 (período em que o brent e o WTI caíram -35.0% 

e -38.0%, respetivamente), a OPEP+ celebrou um acordo de 

redução da produção de até 1.2 milhões de barris de petróleo por 

dia, que, na 6.ª reunião da OPEP+ de 2 de julho, em Viena, foi 

prolongado até ao final do 1.º trimestre de 2020. Ao longo do ano, os 

preços do barril de petróleo sofreram uma elevada volatilidade 

devido a uma série de fatores alheios ao mercado (ataques às 

instalações da Saudi Aramco e a diversos petroleiros, escalar da 

tensão entre os EUA e o Irão). Por outro lado, a OPEP, referiu no 

seu último boletim que, ”olhando para o futuro, fatores como o início 

do inverno, a procura saudável por parte da Ásia, e os preparativos 

para a Organização Marítima Internacional 2020 (International 

Maritime Organization – IMO) devem suportar os mercados de 
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produtos pesados nos próximos meses. Ao mesmo tempo, as 

incertezas quanto às perspetivas económicas, o declínio nas vendas 

de carros e os programas de substituição de combustível na Europa, 

bem como a maior oferta da Ásia pode limitar a tendência de alta da 

comercialização neste inverno. A procura de petróleo da OPEP em 

2019 foi revista, em baixa de 100 000 b/d face ao relatório anterior 

para se fixar em 30.7 mb/d, que é 900 000 b/d abaixo do nível de 

2018. A procura por petróleo da OPEP em 2020 também foi revista 

em baixa de 200 000 b/d face ao relatório anterior para 29.6 mb/d, 

que é cerca de 1.2 mb/d abaixo do nível de 2019.  
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Dólar vs Ouro
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30 set 19 31 dez 18

CRB Index  185.8 6.8% 9.4%

GSCI S&P 436.2 8.1% 16.5%

Agrícolas 301.9 7.5% 6.3%

Energia 206.6 10.0% 24.2%

Gado 285.0 7.0% 5.0%

Metais de Base 324.2 1.4% 1.5%

Metais Preciosos 1 975.9 3.6% 18.5%

31 dez 19 Valor
D  %

30 set 19 31 dez 18

ICE Brent Crude 66.0 8.6% 22.7%

NYMEX WTI Crude 61.1 12.9% 34.5%

31 dez 19 Valor
D  %

30 set 19 31 dez 18

Ouro (Futuros $/OZ) 1523.10 3.9% 18.9%

Prata (Futuros $/OZ) 17.92 5.4% 15.3%

31 dez 19 Valor
D  %

30 set 19 31 dez 18

Alumínio USD/Ton 1 810.00 5.1% -2.0%

Cobre USD/Ton 6 174.00 7.8% 3.5%

Zinco USD/Ton 2 272.00 -4.5% -7.9%

Estanho USD/Ton 17 175.00 7.8% -11.8%

Níquel USD/Ton 14 025.00 -17.7% 31.2%

Chumbo USD/Ton 1 927.00 -9.7% -4.7%

31 dez 19 Valor
D  %

30 set 19 31 dez 18

Milho cent$/bu 387.75 -0.1% 3.4%

Café Arábica cent$/lbs 129.70 28.2% 27.3%

Trigo cent$/bu 558.75 12.7% 11.0%

Cacau $/ton 2 540.00 4.0% 5.1%

Algodão cent$/lbs 69.05 15.6% -4.4%

Açúcar cent$/lbs 13.42 12.6% 11.6%

Arroz $/cwt 13.14 9.3% 30.1%

31 dez 19 Valor
D  %
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Previsões de Consenso

 

Q418 Q119 Q219 Q319 Q419 Q120 Q220 Q320 Q420 Q121

Zona Euro PIB (QoQ) 0.3 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3

PIB (YoY) 1.2 1.4 1.2 1.2 1.1 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2

Inflação (YoY) 1.5 1.4 1.3 0.8 1.3 1.2 1.0 1.2 1.2 1.3

Taxa Desemprego 7.8 7.7 7.5 7.6 7.6 7.6 7.6 7.5 7.5 7.6

Balança Corrente (% do PIB) 2.2 2.6 2.0 2.8 2.5 2.4 2.4 2.3 2.4 2.2

Refi Rate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Taxa de Juro a 3 Meses -0.31 -0.31 -0.35 -0.42 -0.38 -0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.46

Dívida Pública 2 Anos (Alemanha) -0.61 -0.60 -0.75 -0.77 -0.60 -0.66 -0.68 -0.68 -0.65 -0.56

Dívida Pública 10 Anos (Alemanha) 0.24 -0.07 -0.33 -0.57 -0.19 -0.38 -0.38 -0.37 -0.30 -0.23

EUA PIB (QoQ Anualizado) 1.1 3.1 2.0 2.1 2.0 1.6 2.0 1.9 1.9 1.9

PIB (YoY)* 2.5 2.7 2.3 2.1 2.3 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9

Inflação (YoY) 1.9 1.9 1.6 1.7 2.3 2.3 2.1 2.1 2.1 2.1

Taxa Desemprego 3.9 3.8 3.7 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7

Balança Corrente (% do PIB) -2.4 -2.4 -2.5 -2.5 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.5 -2.4

Saldo Orçamental (% do PIB) -4.1 -4.3 -4.4 -4.5 -4.7 -4.8 -4.6 -4.7 -4.9 -4.9

Fed Funds 2.50 2.50 2.50 2.00 1.75 1.70 1.65 1.65 1.60 1.60

Taxa de Juro a 3 Meses 2.81 2.60 2.32 2.09 1.91 1.84 1.78 1.77 1.72 1.74

Dívida Pública EUA 2 Anos 2.49 2.26 1.75 1.62 1.57 1.61 1.61 1.61 1.59 1.62

Dívida Pública EUA 10 Anos 2.68 2.41 2.01 1.66 1.92 1.87 1.90 1.92 1.94 1.96

Taxa de Câmbio EUR/USD 1.15 1.12 1.14 1.09 1.12 1.12 1.14 1.14 1.16 -

Reino UnidoPIB (QoQ) 0.2 0.6 -0.2 0.4 0.1 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3

PIB (YoY) 1.4 2.0 1.2 1.1 0.8 0.6 1.1 1.1 1.5 1.4

Inflação (YoY) 2.3 1.9 2.0 1.8 1.4 1.8 1.6 1.6 1.9 1.9

Taxa Desemprego 4.0 3.9 3.8 3.8 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0 3.9

Balança Corrente (% do PIB) -3.9 -4.7 -4.9 -4.7 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9

Repo Rate 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.70 0.70 0.70 0.75

Taxa de Juro a 3 Meses 0.91 0.85 0.77 0.76 0.79 0.74 0.72 0.74 0.75 0.84

Dívida Pública 2 Anos 0.75 0.64 0.62 0.37 0.55 0.65 0.70 0.75 0.79 0.98

Dívida Pública 10 Anos 1.28 1.00 0.83 0.49 0.82 0.78 0.85 0.92 0.99 1.08

Taxa de Câmbio EUR/GBP 0.90 0.86 0.89 0.89 0.85 0.85 0.85 0.86 0.85 -

Japão PIB (QoQ Anualizado) 1.0 2.6 2.0 1.8 -3.7 1.0 1.4 1.3 0.8 0.7

PIB (YoY)* -0.2 0.8 0.9 1.7 0.7 0.3 0.1 0.0 1.1 1.1

Inflação (YoY) 0.8 0.3 0.8 0.3 0.5 0.6 0.6 0.7 0.4 0.4

Taxa Desemprego 2.4 2.4 2.4 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

Balança Corrente (% do PIB) 3.5 3.5 3.4 3.4 3.6 3.5 3.5 3.6 3.3 3.3

Taxa do Banco Central 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10

Taxa de Juro a 3 Meses -0.07 -0.06 -0.07 -0.10 -0.05 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.09

Dívida Pública 2 Anos -0.14 -0.17 -0.22 -0.32 -0.13 -0.16 -0.18 -0.13 -0.15 -0.09

Dívida Pública 10 Anos 0.00 -0.08 -0.16 -0.21 -0.01 -0.07 -0.08 -0.05 -0.04 0.00

Taxa de Câmbio EUR/JPY 125.62 124.30 122.54 117.91 121.96 121.00 122.00 122.00 122.00 -

Canadá PIB (QoQ Anualizado) 1.0 0.8 3.5 1.3 0.7 1.4 1.6 1.6 1.5 1.7

Inflação (YoY) 2.0 1.6 2.1 1.9 2.1 2.1 1.8 1.8 1.9 2.0

Taxa Desemprego 5.6 5.8 5.5 5.6 5.7 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8

Balança Corrente (% do PIB) -2.5 -2.6 -2.2 -2.2 -1.8 -1.9 -1.8 -1.8 -1.7 -1.7

Taxa do Banco Central 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.70 1.60 1.60 1.60 1.55

Taxa de Juro a 3 Meses 2.31 2.02 1.97 1.97 2.08 1.58 1.50 1.49 1.49 1.47

Dívida Pública 2 Anos 1.86 1.55 1.47 1.58 1.70 1.58 1.56 1.57 1.59 1.64

Dívida Pública 10 Anos 1.97 1.62 1.47 1.36 1.70 1.58 1.61 1.66 1.71 1.76

Taxa de Câmbio EUR/CAD 1.56 1.50 1.49 1.44 1.46 1.47 1.49 1.49 1.51 -

Brasil PIB (QoQ) 0.1 0.0 0.5 0.6 0.7 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6

PIB (YoY) 1.2 0.6 1.1 1.2 1.8 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3

Inflação (YoY) 4.1 4.1 4.3 3.2 3.4 3.5 3.7 4.1 3.7 3.7

Taxa Desemprego 11.6 12.4 12.3 11.8 11.4 11.9 11.5 11.1 10.7 11.5

Taxa do Banco Central 6.50 6.50 6.50 5.50 4.50 4.40 4.40 4.50 4.75 5.15

Dívida Pública 2 Anos 7.39 7.32 6.07 5.42 5.29 - - - - -

Taxa de Câmbio EUR/BRL 4.44 4.38 4.35 4.54 4.51 4.52 4.56 4.49 4.58 -

China PIB (YoY) 6.5 6.4 6.2 6.0 6.0 5.9 5.9 5.9 5.9 5.8

Inflação (YoY) 2.2 1.8 2.6 2.9 4.3 4.4 3.8 3.0 1.9 1.8

Taxa de Juro a 12 Meses 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.30 4.30 4.30 4.30

Dívida Pública 2 Anos 2.76 2.63 2.81 2.68 2.63 2.41 2.39 2.30 2.24 2.22

Dívida Pública 10 Anos 3.31 3.07 3.24 3.14 3.14 3.03 2.99 2.98 2.99 2.99

Taxa de Câmbio EUR/CNY 7.88 7.53 7.80 7.79 7.82 7.84 7.98 7.98 8.12 -

Índia PIB (YoY) 6.6 5.8 5.0 4.5 4.9 5.4 5.6 5.9 6.1 6.0

Inflação (YoY) 2.6 2.5 3.1 3.5 5.8 6.2 5.3 5.0 3.6 3.9

Dívida Pública 2 Anos 6.86 6.55 6.30 5.78 5.77 - - - - -

Dívida Pública 10 Anos 7.37 7.35 6.88 6.70 6.56 6.61 6.57 6.47 6.46 6.48
Taxa de Câmbio EUR/INR 79.87 77.72 78.30 77.27 80.15 79.73 81.32 81.23 83.40 -

Rússia PIB (YoY) 2.7 0.5 0.9 1.7 1.4 1.8 2.0 1.6 1.7 2.0

Inflação (YoY) 3.9 5.2 5.0 4.3 3.4 2.6 2.8 3.3 3.6 3.8

Taxa Desemprego 4.8 4.8 4.5 4.4 4.6 4.7 4.5 4.4 4.7 4.8

Taxa de Câmbio EUR/RUB 79.45 73.73 71.71 70.73 69.69 70.56 72.58 73.53 74.07 -

* Previsões estimadas com base na variação (QoQ).

Fim de Período
País Variável

Nota: Os dados a sombreado referem-se a dados efetivamente registados, sendo que os restantes referem-se a 
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Fonte: FMI, CE, OCDE e Thomson Reuters.  Legenda:  Top 10 -   Top 10 +   

2016 2017 2018 2019 2020 2019 2020 2019 2020

ZONA EURO 1.9 2.5 1.9 1.1 1.2 1.2* 1.3* 1.2 1.1

PORTUGAL 2.0 3.5 2.4 2.0 1.7 1.9 1.6 1.9 1.8

ALEMANHA 2.2 2.5 1.5 0.4 1.0 0.5* 1.1* 0.6 0.4

FRANÇA 1.1 2.3 1.7 1.3 1.3 1.3* 1.3* 1.3 1.2

ITÁLIA 1.3 1.7 0.8 0.1 0.4 0.2* 0.5* 0.2 0.4

ESPANHA 3.0 2.9 2.4 1.9 1.5 2.0* 1.6* 2.0 1.6

IRLANDA 3.7 8.1 8.2 5.6 3.5 4.3 3.5 5.6 3.3

PAÍSES BAIXOS 2.2 2.9 2.6 1.7 1.3 1.8 1.6 1.7 1.8

BÉLGICA 1.5 2.0 1.5 1.1 1.0 1.2 1.3 1.3 1.1

ÁUSTRIA 2.1 2.5 2.4 1.5 1.4 1.6 1.7 1.5 1.3

FINLÂNDIA 2.6 3.1 1.7 1.4 1.1 1.2 1.5 1.3 1.0

GRÉCIA -0.2 1.5 1.9 1.8 2.3 2.0 2.2 1.8 2.1

LUXEMBURGO 4.6 1.8 3.1 2.6 2.6 2.6 2.8 3.3 2.8

ESLOVÉNIA 3.1 4.8 4.1 2.6 2.7 2.9 2.9 3.1 3.0

CHIPRE 6.7 4.4 4.1 2.9 2.6 3.1 2.9

MALTA 5.7 6.7 6.8 5.0 4.2 5.1 4.3

ESLOVÁQUIA 2.1 3.0 4.0 2.7 2.6 2.6 2.7 2.5 2.2

ESTÓNIA 2.6 5.7 4.8 3.2 2.1 3.2 2.9 3.2 2.2

LETÓNIA 1.8 3.8 4.6 2.5 2.6 2.8 2.8 2.3 2.5

LITUÂNIA 2.6 4.2 3.6 3.8 2.4 3.4 2.7 3.6 2.5

REINO UNIDO 1.9 1.9 1.4 1.3 1.4 1.3* 1.4* 1.2 1.0

SUÉCIA 2.4 2.4 2.3 1.1 1.0 0.9 1.5 1.4 1.2

DINAMARCA 2.4 2.3 1.5 2.0 1.5 1.7 1.9 1.8 1.4

POLÓNIA 3.1 4.9 5.1 4.1 3.3 4.0 3.1 4.3 3.8

REPÚBLICA CHECA 2.5 4.4 3.0 2.5 2.2 2.5 2.6 2.6 2.1

HUNGRIA 2.2 4.3 5.1 4.6 2.8 4.6 3.3 4.8 3.3

BULGÁRIA 3.8 3.5 3.1 3.6 3.0 3.7 3.2 3.4 2.8

ROMÉNIA 4.8 7.1 4.0 4.1 3.6 4.0 3.5 4.0 3.2

CROÁCIA 3.5 3.1 2.6 2.9 2.6 3.0 2.7

SUÍÇA 1.7 1.8 2.8 1.0 1.6 0.8 1.3 0.8 1.4

NORUEGA 1.1 2.3 1.3 1.6 1.9 1.9 2.4 1.1 2.4

ISLÂNDIA 6.6 4.4 4.8 -0.2 1.8 0.8 1.6 0.8 1.6

TURQUIA 3.2 7.5 2.8 0.3 3.1 0.2 3.0 0.3 3.0

EUA 1.6 2.4 2.9 2.3 1.8 2.3* 2.0* 2.3 2.0

CANADÁ 1.0 3.2 2.0 1.6 1.7 1.5* 1.8* 1.5 1.6

JAPÃO 0.6 1.9 0.8 0.9 0.4 1.0* 0.7* 1.0 0.6

COREIA DO SUL 2.9 3.2 2.7 1.9 2.1 2.0 2.2 2.0 2.3

MÉXICO 2.3 2.0 2.0 0.4 1.2 0.0* 1.0* 0.2 1.2

AUSTRÁLIA 2.8 2.5 2.7 1.8 2.0 1.7 2.3 1.7 2.3

NOVA ZELÂNDIA 4.2 3.8 3.3 2.4 2.5 2.5 2.7 2.7 2.5

ISRAEL 3.8 3.6 3.7 3.1 3.1 3.1 2.9

CHILE 1.7 1.3 4.0 2.5 3.0 2.2 2.4

BRASIL -3.3 1.3 1.3 0.8 1.5 1.2* 2.2* 0.8 1.7

CHINA 6.8 6.9 6.7 6.1 5.8 6.1* 6.0* 6.2 5.7

ÍNDIA 8.0 8.2 7.2 5.6 6.1 4.8* 5.8* 5.8 6.2

RÚSSIA 0.3 1.6 2.3 1.0 1.4 1.1* 1.9* 1.1 1.6

ÁFRICA DO SUL 0.4 1.4 0.8 0.4* 0.8* 0.5 1.2

INDONÉSIA 5.0 5.1 5.2 5.0 5.1 5.0 5.0

ARGENTINA -2.1 2.7 -2.5 -3.1 -1.3 -3.0 -1.7

ARÁBIA SAUDITA 1.7 -0.7 2.4 0.2* 1.9* 1.5* 1.5*

21-11-19

OCDE

07-11-19

CE FMI

15-10-19País

Crescimento do PIB

(% média anual)

Notas : i ) Os dados de 2016/2018 são do Eurostat/CE para os países europeus e do FMI para os restantes;  ii ) As previsões da OCDE e do FMI para a Índia 

respeitam ao ano f iscal iniciado em abril (PIB calculado a preços de mercado); iii ) As previsões do FMI com asterisco referem-se às previsões intermédias de 

20/01/2020.
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Fonte: FMI, CE, OCDE e Thomson Reuters.  Legenda: 

 

  

Top 10 -   Top 10 +   

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

ZONA EURO 1.2 1.2 1.2 1.4 1.2 1.1 7.6 7.4 7.7 7.5 7.6 7.5

PORTUGAL 0.3 1.1 0.9 1.2 0.3 0.5 6.3 5.9 6.1 5.6 6.5 6.4

ALEMANHA 1.3 1.2 1.5 1.7 1.3 1.2 3.2 3.4 3.2 3.3 3.1 3.2

FRANÇA 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.2 8.5 8.2 8.6 8.4 8.5 8.2

ITÁLIA 0.6 0.8 0.7 1.0 0.6 0.6 10.0 10.0 10.3 10.3 10.0 10.0

ESPANHA 0.9 1.1 0.7 1.0 0.8 1.1 13.9 13.3 13.9 13.2 14.2 14.1

IRLANDA 0.8 1.1 1.2 1.5 0.9 1.7 5.2 5.0 5.5 5.2 5.3 4.8

PAÍSES BAIXOS 2.6 1.4 2.5 1.6 2.7 1.8 3.5 3.7 3.3 3.3 3.4 3.5

BÉLGICA 1.3 1.4 1.5 1.3 1.3 1.1 5.5 5.4 5.5 5.5 5.5 5.5

ÁUSTRIA 1.5 1.6 1.5 1.9 1.5 1.6 4.6 4.6 5.1 5.0 4.6 4.5

FINLÂNDIA 1.2 1.4 1.2 1.3 1.2 1.4 6.7 6.5 6.5 6.4 6.6 6.6

GRÉCIA 0.5 0.6 0.6 0.9 0.4 0.4 17.3 15.4 17.8 16.8 17.5 16.3

LUXEMBURGO 1.7 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 5.3 5.3 5.2 5.2 5.3 5.3

ESLOVÉNIA 1.8 1.9 1.8 1.9 1.8 2.4 4.4 4.2 4.5 4.5 4.5 4.1

CHIPRE 0.6 0.7 0.7 1.6 7.2 6.3 7.0 6.0

MALTA 1.6 1.7 1.7 1.8 3.6 3.5 3.8 4.0

ESLOVÁQUIA 2.7 2.5 2.6 2.1 2.8 2.6 5.8 5.7 6.0 5.9 5.8 5.7

ESTÓNIA 2.4 2.1 2.5 2.4 2.2 2.3 5.1 5.4 4.7 4.7 5.0 5.1

LETÓNIA 3.1 2.5 3.0 2.6 2.9 2.3 6.6 6.4 6.5 6.7 6.4 6.4

LITUÂNIA 2.4 2.2 2.3 2.2 2.3 2.2 6.2 6.2 6.1 6.0 6.0 5.9

REINO UNIDO 1.8 2.0 1.8 1.9 1.9 2.0 3.8 4.0 3.8 3.8 3.8 4.0

SUÉCIA 1.7 1.5 1.7 1.5 1.8 1.8 6.8 7.1 6.5 6.7 6.8 7.0

DINAMARCA 0.8 1.3 1.3 1.5 0.7 0.9 4.9 4.8 5.0 5.0 5.0 5.0

POLÓNIA 2.2 2.6 2.4 3.5 2.3 2.9 3.5 3.6 3.8 3.8 3.4 3.1

REPÚBLICA CHECA 2.6 2.3 2.6 2.3 2.8 2.5 2.1 2.2 2.2 2.3 2.0 2.1

HUNGRIA 3.4 3.1 3.4 3.4 3.3 3.4 3.4 3.4 3.5 3.4 3.4 3.2

BULGÁRIA 2.4 1.6 2.5 2.3 3.0 2.5 4.4 4.1 4.9 4.8

ROMÉNIA 3.9 3.5 4.2 3.3 3.9 3.4 3.9 4.2 4.3 4.6

CROÁCIA 1.1 1.4 1.0 1.2 6.9 5.8 9.0 8.0

SUÍÇA 0.8 1.3 0.6 0.6 0.4 0.4 4.6 4.8 2.8 2.8 4.5 4.5

NORUEGA 2.3 2.0 2.3 1.9 2.3 2.0 3.6 3.6 3.6 3.5 3.4 3.2

ISLÂNDIA 2.8 2.5 3.0 2.4 3.4 3.6 3.3 3.6 3.6 4.1

TURQUIA 15.3 10.3 15.7 12.6 15.8 13.2 13.7 13.3 13.8 13.7 13.5 13.2

EUA 1.8 2.1 1.8 2.3 1.8 2.2 3.7 3.7 3.7 3.5 3.7 3.5

CANADÁ 2.0 2.0 1.9 1.9 5.8 5.8 5.8 6.0 5.6 5.8

JAPÃO 0.5 1.1 1.0 1.3 0.6 1.1 2.4 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4

COREIA DO SUL 0.5 0.9 0.3 1.1 3.9 3.9 4.0 4.2 3.7 3.5

MÉXICO 3.8 3.1 3.5 2.7 3.4 3.4 3.5 3.4

AUSTRÁLIA 1.6 1.8 1.6 1.6 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.3

NOVA ZELÂNDIA 1.4 1.9 1.5 1.9 4.3 4.5 4.1 4.2

ISRAEL 1.0 1.3 0.9 1.1 4.0 4.0 3.9 4.1

CHILE 2.2 2.8 2.4 2.5 6.9 6.9 6.8 6.7

BRASIL 3.8 3.5 3.7 3.1 11.8 10.8

CHINA 2.3 2.4 2.5 2.2 3.8 3.8

ÍNDIA 3.4 4.1 3.5 3.9

RÚSSIA 4.5 3.7 4.7 3.5 4.9 4.0 5.1 4.9 4.6 4.8

ÁFRICA DO SUL 4.4 5.2 4.2 4.6 27.9 28.4

INDONÉSIA 3.2 3.3 3.2 3.5 5.2 5.0

ARGENTINA 54.4 51.0 46.0 45.3 10.6 10.1

ARÁBIA SAUDITA -1.1 2.2

OCDE

Inflação Taxa de Desemprego

(% da população activa)(% média anual)
País

FMI OCDE

21-11-19

CE

Notas: i ) Cálculo da Inflação -  CE: IPCH quando disponível, IPC para os restantes países, com exceção de CA, KR, MX, AU, NZ, em que é utilizado o deflator do consumo 

privado. OCDE: IPCH ou IPC caso contrário; FMI: IPC. 

07-11-19

CE FMI

15-10-19 21-11-19 07-11-19 15-10-19
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Fonte: FMI, CE, OCDE e Thomson Reuters.  Legenda: 

 

  

Top 10 -   Top 10 +   

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

ZONA EURO -0.8 -0.9 -0.9 -0.9 -0.8 -0.9 3.3 3.2 2.8 2.7 3.2 3.1

PORTUGAL -0.1 0.0 -0.2 0.1 -0.1 0.0 -0.4 -0.7 -0.6 -0.7 -1.2 -1.0

ALEMANHA 1.2 0.6 1.1 1.0 1.0 0.3 7.0 6.8 7.0 6.6 7.3 6.5

FRANÇA -3.1 -2.2 -3.3 -2.4 -3.1 -2.3 -0.4 -0.6 -0.5 -0.5 -0.6 -0.8

ITÁLIA -2.2 -2.3 -2.0 -2.5 -2.2 -2.2 2.9 2.9 2.9 2.9 2.7 2.7

ESPANHA -2.3 -2.2 -2.2 -1.9 -2.2 -1.8 2.4 2.5 0.9 1.0 1.6 1.3

IRLANDA 0.2 0.3 0.0 0.2 0.3 0.5 0.8 1.3 10.8 9.6 1.4 9.6

PAÍSES BAIXOS 1.5 0.5 1.2 0.3 1.3 0.4 9.8 9.0 9.8 9.5 8.8 8.8

BÉLGICA -1.7 -2.3 -1.3 -1.3 -1.7 -2.0 -0.8 -0.9 -1.1 -0.8 -1.2 -1.5

ÁUSTRIA 0.4 0.2 0.1 -0.2 0.3 0.4 2.2 2.1 1.6 1.8 1.4 0.7

FINLÂNDIA -1.1 -1.4 -0.7 -1.0 -0.9 -1.4 -1.3 -1.5 -0.7 -0.5 -0.7 -1.4

GRÉCIA 1.3 1.0 -0.3 -1.0 1.3 1.0 -0.8 -1.1 -3.0 -3.3 -0.5 0.2

LUXEMBURGO 2.3 1.4 0.9 1.1 2.8 2.9 4.4 4.4 4.5 4.5 5.0 4.6

ESLOVÉNIA 0.5 0.5 0.3 0.1 0.7 0.4 5.8 5.5 4.2 4.1 5.0 4.2

CHIPRE 3.7 2.6 3.6 2.6 -8.1 -10.6 -7.8 -7.5

MALTA 1.2 1.0 0.5 0.8 9.0 8.5 7.6 6.2

ESLOVÁQUIA -0.9 -1.2 -0.8 -0.9 -1.0 -1.2 -2.4 -2.6 -2.5 -1.7 -1.7 -2.2

ESTÓNIA -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 -0.3 -0.4 1.4 1.6 0.7 0.3 1.4 0.9

LETÓNIA -0.6 -0.6 -0.8 -0.5 0.5 0.5 -0.8 -1.4 -1.8 -2.1 -0.6 -1.9

LITUÂNIA 0.0 0.0 0.5 0.4 0.1 0.1 1.2 1.5 1.1 1.1 1.9 0.7

REINO UNIDO -2.2 -2.4 -1.4 -1.5 -2.6 -3.2 -4.3 -4.2 -3.5 -3.7 -4.5 -3.7

SUÉCIA 0.3 0.1 0.4 0.3 0.4 0.2 3.6 4.1 2.9 2.7 4.5 4.5

DINAMARCA 2.2 0.5 0.2 0.0 1.8 0.3 7.1 6.7 5.5 5.2 7.7 7.8

POLÓNIA -1.0 -0.2 -1.5 -2.5 -1.2 -0.6 -0.4 -0.4 -0.9 -1.1 -0.1 -0.6

REPÚBLICA CHECA 0.2 -0.1 0.2 -0.1 0.7 0.5 0.0 0.5 -0.1 -0.2 0.9 0.7

HUNGRIA -1.8 -1.0 -1.8 -1.6 -1.8 -1.7 -1.2 -0.8 -0.9 -0.6 -0.7 -0.9

BULGÁRIA 1.1 0.9 -2.0 0.0 5.5 5.5 3.2 2.5 5.2 4.1

ROMÉNIA -3.6 -4.4 -3.7 -3.5 -5.1 -5.3 -5.5 -5.2 -5.0 -5.3

CROÁCIA 0.1 0.0 0.0 -0.2 2.6 1.9 1.7 1.0

SUÍÇA 0.0 0.0 1.0 0.4 1.2 1.0 10.1 10.4 9.6 9.9 10.4 10.1

NORUEGA 8.4 8.5 7.6 7.8 8.8 9.1 7.5 7.6 6.9 7.2 4.2 4.3

ISLÂNDIA 0.9 0.4 -0.7 0.1 -0.9 -1.0 2.5 1.3 3.1 1.6 4.1 2.5

TURQUIA -3.0 -3.5 -4.6 -4.7 -0.6 -0.7 -0.6 -0.9 0.3 -0.7

EUA -6.7 -6.7 -5.6 -5.5 -7.0 -6.9 -2.5 -2.6 -2.5 -2.5

CANADÁ -0.7 -0.7 -0.6 -0.5 -2.0 -1.5 -1.9 -1.7 -1.6 -1.1

JAPÃO -2.9 -2.7 -3.0 -2.2 -2.6 -2.4 3.4 3.4 3.3 3.3 3.5 3.4

COREIA DO SUL 0.7 -0.8 1.3 -0.1 3.6 3.3 3.2 2.9 3.5 3.9

MÉXICO -2.8 -2.6 -1.1 -1.1 -1.2 -1.6 -0.7 -1.1

AUSTRÁLIA -0.7 -0.7 0.2 0.2 -0.9 -1.6 -0.3 -1.7 0.8 0.9

NOVA ZELÂNDIA 0.1 0.0 0.4 0.3 -3.4 -3.6 -4.1 -4.3 -3.2 -3.3

ISRAEL -3.7 -3.8 -4.1 -3.8 2.4 2.5 3.8 3.9

CHILE -2.2 -2.1 -3.5 -2.9 -3.6 -3.4

BRASIL -7.5 -6.9 -6.2 -5.6 -1.2 -1.0 -2.4 -2.5

CHINA -6.1 -6.3 -3.3 -3.6 0.8 0.7 1.0 0.9 1.4 1.4

ÍNDIA -7.5 -7.2 -6.2 -6.3 -2.0 -2.3 -1.7 -1.8

RÚSSIA 2.1 1.5 1.0 0.1 1.9 0.8 5.2 4.6 5.7 3.9 4.5 3.6

ÁFRICA DO SUL -6.2 -6.7 -5.9 -6.6 -3.1 -3.6 -3.6 -3.6

INDONÉSIA -1.9 -1.8 -1.9 -1.7 -2.9 -2.7 -2.8 -2.8

ARGENTINA -4.0 -2.7 -1.2 0.3 -1.4 0.7

ARÁBIA SAUDITA -6.1 -6.6 4.4 1.5

FMI OCDE

Nota : i ) As previsões da OCDE e do FMI para a Índia respeitam ao ano fiscal inic iado em abril;

País

Saldo Orçamental Balança Corrente

(% do PIB) (% do PIB)

07-11-19 15-10-19 21-11-19 07-11-19 15-10-19 21-11-19

CE FMI OCDE CE
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Advertência 

Este documento foi elaborado pela Unidade de Research Macroeconómico, Setorial e de Mercados Financeiros do Gabinete de Estudos 

Económicos e Financeiros (GEEF) e é disponibilizado com intuito e para fins exclusivamente informativos.  

Todos os dados, análises e considerações nele contidas estão simplesmente baseadas no que estimamos ser as melhores informações 

disponíveis, recolhidas a partir de fontes oficiais e outras consideradas credíveis, não assumindo, todavia, qualquer responsabilidade por 

erros, omissões ou inexatidões das mesmas.  

As opiniões e previsões expressas refletem somente a perspetiva e os pontos de vista dos autores na data da sua elaboração, podendo ser 

livremente modificadas a todo o tempo e sem aviso prévio.  

Neste contexto, o presente documento não pode, em circunstância alguma, ser entendido como convite ao investimento, seja de que natureza 

for, nem como proposta ou oferta de negócio de qualquer tipo.  

Qualquer decisão de investimento deve ser devidamente ponderada, fundamentada na análise crítica, pelo investidor, de toda a informação 

publicamente disponível sobre os ativos a que respeita, suas características e adequação ao perfil de risco assumido, e devem ter em conta 

todos os documentos emitidos ao abrigo da regulamentação das entidades de supervisão, nomeadamente da Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários.  

Nem o Banco Montepio, na qualidade de emitente do documento, nem nenhuma entidade sua dominante ou dominada ou qualquer outra 

integrante do Grupo Banco Montepio ou do Grupo Montepio em que se insere, pode, consequentemente, ser responsabilizada por eventuais 

perdas ou prejuízos decorrentes de decisões de investimento que, quem quer que seja, tenha tomado, mesmo que por levar em conta 

elementos constantes deste documento.  

Por outro lado, uma vez que este documento não contempla qualquer tipo de informação privilegiada ou reservada, nem constitui nenhum 

conselho ou convite ao investimento, as empresas do Grupo Montepio mantêm o direito de, nos limites da lei, transacionar ou não, ocasional 

ou regularmente, qualquer ativo direta ou indiretamente relacionado com o âmbito deste relatório.  

O relatório pode ser reproduzido, desde que seja citada a fonte. 
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