20 de Outubro de 2005

Síntese Económica de Conjuntura

Setembro de 2005
O indicador de actividade económica voltou a deteriorar-se em Agosto, atingindo o menor valor desde
Fevereiro de 2004. O indicador de clima com informação até Setembro interrompeu o movimento
descendente dos meses anteriores, tendo a estabilização sido resultado da compensação entre a
recuperação na indústria e a deterioração nos serviços e na construção. A informação dos indicadores de
curto prazo já disponível para o mês de Agosto revela sinais positivos na generalidade dos sectores.
Relativamente ao consumo privado continua a esgotar-se o efeito temporário causado pela concentração
de aquisições de bens duradouros em Junho. O investimento apresentou sinais positivos principalmente
em resultado das evoluções, quer do material de transporte, quer da construção. Os dados até Julho do
comércio internacional apresentaram um cenário menos favorável, com as importações a crescerem e as
exportações em quebra, embora as opiniões sobre a carteira de encomendas externa tenham melhorado
em Agosto e Setembro. No mercado de trabalho há indicações favoráveis, quer pelo lado dos inquéritos de
curto prazo, quer pela informação do IEFP que parece revelar uma redução do desemprego e um pequeno
reforço no emprego. Em Setembro a inflação situou-se em 2,8%, em resultado da evolução da classe
Transportes, por influência do preço dos combustíveis. O IHPC da UE15 subiu para 2,6%. O indicador de
inflação subjacente passou de 1,6% em Agosto para 1,8% em Setembro.
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Relatório baseado na informação disponível até 19 de Outubro de 2005.
Próximo relatório será divulgado a 22 de Novembro de 2005.
O relatório completo pode ser consultado em: http://www.ine.pt/prodserv/quadros/periodo.asp?pub_cod=278

NOTAS
Com excepção de situações devidamente identificadas, os valores que constam nos quadros e gráficos e ainda outros que também
sirvam de referência para a análise são, no caso das séries quantitativas, variações homólogas (v.h.) sobre médias móveis de três meses
(mm3m) ou, no caso das séries qualitativas, mm3m de valores corrigidos de sazonalidade (v.c.s.) ou valores efectivos (v.e.).
As colunas referentes à informação anual correspondem a mm12m, com excepção das variáveis que se apresentam como v.h. sobre
stocks em que o valor anual corresponde à variação do saldo em fim de ano.
Notas mais pormenorizadas encontram-se disponíveis no documento que constitui o relatório completo.
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