19 de Março de 2008

Síntese Económica de Conjuntura

Fevereiro de 2008

Indicador de consumo estabiliza e indicador de investimento desacelera significativamente.
Exportações continuam a abrandar.
Em Fevereiro, o indicador de sentimento económico e o indicador de confiança dos consumidores da Zona Euro
mantiveram o movimento descendente dos seis meses anteriores.
No plano interno, a informação já disponível para Janeiro e Fevereiro aponta para alguma desaceleração da
actividade económica, após o crescimento de 2,0% do PIB registado no 4º trimestre de 2007 (mais 0,3 pontos
percentuais do que no trimestre anterior). O indicador de clima económico estabilizou em Fevereiro, depois de
ter diminuído nos dois meses anteriores, e o indicador de actividade económica desacelerou em Janeiro. O
indicador de investimento aponta para uma desaceleração significativa nesta variável, em consequência do
comportamento negativo de todas as suas componentes. Os sinais de abrandamento são menos evidentes no
caso do consumo privado, tendo o respectivo indicador estabilizado. Nos dois primeiros meses do ano assistiu-se
simultaneamente à continuação da tendência negativa do indicador de confiança dos consumidores e a elevadas
taxas de crescimento homólogas das vendas de veículos ligeiros de passageiros. Do lado da oferta, a
generalidade dos indicadores aponta para um abrandamento da actividade económica, com os índices de
volume de negócios e de produção a apresentarem em Janeiro variações homólogas inferiores às de Dezembro.
Em termos nominais, verificou-se uma ligeira aceleração das importações (0,5 p.p.) e uma desaceleração das
exportações (-1,2 p.p.) em Janeiro.
A inflação homóloga estabilizou em 2,9% em Fevereiro. A inflação medida pelo IHPC encontra-se num nível
inferior ao da Zona Euro desde Setembro.
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Relatório baseado na informação disponível até 18 de Março de 2008.

Próximo relatório será divulgado a 17 de Abril de 2008.
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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