18 de Outubro de 2007

Síntese Económica de Conjuntura

Setembro de 2007
Indicações globalmente positivas sobre a evolução da actividade económica apesar da
desaceleração registada na indústria
O enquadramento internacional da economia portuguesa continuou a ser marcado por sinais de abrandamento
da actividade económica. No plano interno, o indicador de clima económico estabilizou em Agosto e Setembro,
mantendo-se próximo do máximo dos cinco anos anteriores atingido em Junho. O indicador de actividade
económica, disponível até Agosto, prolongou a tendência ascendente observada desde o início do ano. O
indicador quantitativo do consumo acelerou em Agosto, movimento que terá resultado de um crescimento mais
elevado do consumo de ambos os tipos de bens, duradouros e correntes, à semelhança do sucedido no mês
anterior. De modo diverso, o indicador de FBCF interrompeu em Agosto a forte aceleração registada nos dois
meses anteriores. Esta evolução está associada à evolução do investimento em material de transporte que, após
um forte aumento em Junho e Julho, regressou a um ritmo de crescimento mais moderado. Em Agosto, a
informação dos Indicadores de Curto Prazo (ICP) apontava para uma evolução da actividade económica mais
positiva no sector dos serviços e menos negativa na construção, enquanto que na indústria se estaria a verificar
um abrandamento. Em termos nominais, em Agosto, verificou-se uma pequena aceleração das importações (de
0,2 pontos percentuais) e uma desaceleração das exportações (de 0,6 p.p.), sendo de notar que as exportações
continuaram a apresentar um crescimento nominal mais forte (6,1%) do que as importações (4,3%). A
informação disponível sobre o emprego, proveniente dos ICP e do IEFP, sugeria alguma recuperação em Agosto.
Em Setembro, a inflação manteve o valor do mês anterior (2,1%), o mais baixo desde Junho de 2005.
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Relatório baseado na informação disponível até 17 de Outubro de 2007.

Próximo relatório será divulgado a 22 de Novembro de 2007.

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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