17 de Fevereiro de 2011

Síntese Económica de Conjuntura
Janeiro de 2011
Indicador de consumo privado aumenta e de investimento atenua redução em Dezembro.
Indicador de clima económico diminui em Janeiro.
De acordo com a estimativa rápida divulgada pelo Eurostat, o PIB em termos reais registou variações homólogas de
2,0% e 2,1% no 4º trimestre de 2010, na Área Euro (AE) e na União Europeia (UE27), respectivamente, o que
compara com as taxas de 1,9% e 2,2% observadas no trimestre anterior. Em Janeiro, o indicador de confiança dos
consumidores diminuiu na AE e na UE27. No mesmo mês, os preços das matérias-primas e do petróleo voltaram a
apresentar crescimentos homólogos expressivos.
Em Portugal, de acordo com a estimativa rápida, o PIB em volume apresentou uma variação homóloga de 1,2% no 4º
trimestre de 2010 (1,3% no 3º trimestre). O contributo das exportações de bens e serviços para a variação homóloga
do PIB foi ligeiramente inferior ao observado no trimestre anterior e o consumo privado desacelerou. O indicador de
actividade económica agravou-se no 4º trimestre de 2010, suspendendo o perfil ascendente anterior. Contudo, em
Dezembro este indicador estabilizou. O indicador de consumo privado desacelerou de forma ténue no 4º trimestre de
2010, em resultado do contributo negativo da componente de consumo corrente, embora acelerando em Dezembro. No
mesmo trimestre, o indicador de FBCF apresentou uma redução menos intensa, reflectindo a evolução positiva das
componentes de material de transporte e de máquinas e equipamentos. No mês de Dezembro este indicador registou
uma diminuição menos expressiva face a Novembro. Relativamente ao comércio internacional de bens, no 4º trimestre
de 2010 observaram-se crescimentos homólogos nominais das importações e das exportações de 10,3% e 15,8%
(5,2% e 15,1% no 3º trimestre), respectivamente. Por sua vez, o indicador de clima económico diminuiu no 4º
trimestre de 2010 e em Janeiro.
No 4º trimestre de 2010 a taxa de desemprego situou-se em 11,1%, mais 1,0 p.p. que no trimestre homólogo,
registando um novo máximo para a série iniciada em 1998. O emprego passou de uma variação homóloga de -1,1% no
3º trimestre de 2010 para -1,5% no 4º trimestre.
Em Janeiro, a variação homóloga mensal do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi 3,6%, superior em 1,1 p.p. à
registada no mês anterior. Excluindo a energia e os bens alimentares não transformados, a respectiva variação
homóloga situou-se em 2,1%, mais 1,2 p.p. que em Dezembro. Em Janeiro, os preços das componentes de bens e de
serviços do IPC apresentaram crescimentos homólogos de 4,3% e 2,5% (3,4% e 1,2% no mês anterior),
respectivamente. O diferencial entre o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) de Portugal e da AE
aumentou 1,0 p.p. em Janeiro, situando-se em 1,2 p.p..
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Síntese Económica de Conjuntura – Janeiro de 2011

Em Março e Abril de 2011
O INE realiza a maior operação estatística nacional.
Pela primeira vez, vai ser possível responder aos Censos pela Internet
em www.censos2011.ine.pt
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Relatório baseado na informação disponível até 16 de Fevereiro de 2011.
Próximo relatório será divulgado a 18 de Março de 2011.
O relatório completo pode ser consultado em: www.ine.pt > Informação estatística > Publicações.

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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