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A eco no mia por tu gue sa man te ve em 2007 uma tra jec tó ria de re cu pe ra ção gra du al da ac ti vi da de. Em

li nha com o com por ta men to ha bi tu al em fa ses de ex pan são, a ace le ra ção do Pro du to Inter no Bru to

(PIB) ca rac te ri zou-se por um di na mis mo da pro du ti vi da de to tal dos fac to res e re flec tiu a evo lu ção do

in ves ti men to, num qua dro de cres ci men to ro bus to das ex por ta ções de bens e ser vi ços. É de su bli nhar 

que esta evo lu ção foi ob ser va da num con tex to de ajus ta men to de al guns de se qui lí bri os ma cro e co nó -

mi cos da eco no mia por tu gue sa. Em par ti cu lar, o sal do or ça men tal apre sen tou uma re du ção sig ni fi ca -

ti va e su pe ri or à ini ci al men te pre vis ta, con tri bu in do para uma di mi nu i ção do dé fi ce con jun to das

ba lan ças cor ren te e de ca pi tal. O ano de 2007 foi tam bém ca rac te ri za do por uma de te ri o ra ção adi ci o -

nal das con di ções no mer ca do de tra ba lho, ob ser van do-se um au men to da taxa de de sem pre go para

ní ve is his to ri ca men te ele va dos e uma in ten si fi ca ção do grau de po la ri za ção nes te mer ca do, com um

novo au men to do peso do em pre go com con tra to a ter mo. A se gun da me ta de do ano foi adi ci o nal -

men te mar ca da pela ocor rên cia de vá ri os cho ques de ori gem ex ter na, que se ten de rão a pro lon gar no 

tem po, no me a da men te a eclo são de uma tur bu lên cia sem pre ce den tes nos mer ca dos fi nan ce i ros in -

ter na ci o na is, a rá pi da de sa ce le ra ção da eco no mia nor te-ame ri ca na e a in ten si fi ca ção do au men to do

pre ço do pe tró leo e das ma té ri as-pri mas ali men ta res nos mer ca dos in ter na ci o na is. A com bi na ção

des tes cho ques não po de ria de i xar de ter re per cus sões sig ni fi ca ti vas numa pe que na eco no mia aber -

ta como a por tu gue sa, for te men te in te gra da em ter mos eco nó mi cos e fi nan ce i ros (ver “Caixa 3.1

Sincronização cíclica entre Portugal e a área do euro”). Neste quadro, alguns elementos que

sustentavam a recuperação em curso da economia portuguesa foram negativamente afectados.

De acor do com as es ti ma ti vas ac tu al men te dis po ní ve is, o cres ci men to do PIB em 2007 de ve rá si tu -

ar-se em 1.9 por cen to, o va lor mais ele va do dos úl ti mos seis anos (Qu a dro 1). Este cres ci men to con -

ti nu ou, no en tan to, a ser um dos mais ba i xos no con tex to da União Eu ro pe ia (UE), re flec tin do um

cres ci men to ten den ci al in fe ri or ao ob ser va do em ci clos eco nó mi cos an te ri o res. Des te modo, e em

con tras te com as res tan tes eco no mi as com ren di men to per ca pi ta in fe ri or à mé dia da UE, a eco no mia

por tu gue sa não observou na última década um processo de convergência real com a UE. 

O cres ci men to ten den ci al do PIB per ca pi ta e, em par ti cu lar, da pro du ti vi da de é um ele men to de ter mi -

nan te do ní vel de bem-es tar de uma so ci e da de no lon go pra zo, ao de fi nir o cres ci men to ten den ci al

dos sa lá ri os re a is e o cres ci men to sus ten tá vel do con su mo de bens e ser vi ços pe las fa mí li as. O ba i xo

cres ci men to ten den ci al da pro du ti vi da de na eco no mia por tu gue sa nos úl ti mos anos es ta rá as so ci a do, 

en tre ou tros fac to res, à ina de qua ção do qua dro ins ti tu ci o nal vi gen te, que se tor nou par ti cu lar men te

evi den te no pas sa do re cen te, num con tex to de cres cen tes pres sões con cor ren ci a is a ní vel glo bal e de 

pre pon de rân cia de ino va ções tec no ló gi cas en vi e sa das para os tra ba lha do res mais qua li fi ca dos. Em

pri me i ro lu gar, o stock de ca pi tal hu ma no da eco no mia por tu gue sa é par ti cu lar men te ba i xo no qua dro

da UE, não só em ter mos do nú me ro mé dio de anos de es co la ri da de mas tam bém da qua li da de mé dia 

dos re sul ta dos em tes tes com pa ra ti vos in ter na ci o na is. Esta fra gi li da de con di ci o na di rec ta men te o au -

men to da pro du ti vi da de da for ça de tra ba lho, e res trin ge não só a adop ção de tec no lo gi as na fron te i ra

do co nhe ci men to – pela com ple men ta ri da de en tre ca pi tal fí si co e tra ba lho qua li fi ca do – mas tam bém

a cri a ção de no vas ide i as, pro du tos e mo dos de or ga ni za ção dos pro ces sos pro du ti vos (ver “Caixa 3.3 

O impacto da qualidade da educação e do sistema judicial no PIB per capita”). Este fac to é par ti cu lar -

men te im por tan te num con tex to como o ac tu al em que pre do mi na um pro gres so tec no ló gi co que fa vo -

re ce, no mer ca do de tra ba lho, a de ten ção de ma i o res qua li fi ca ções. Em se gun do lu gar, a exis tên cia

de um en qua dra men to pro pí cio a um ma i or di na mis mo das em pre sas, no me a da men te no que con -

cer ne a sua ca pa ci da de de ino va ção e de re a fec ta ção de fac to res pro du ti vos, é par ti cu lar men te im -

por tan te no ac tu al qua dro de cres cen tes pres sões con cor ren ci a is a ní vel glo bal e de rá pi da al te ra ção
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das van ta gens com pa ra ti vas da eco no mia por tu gue sa. Em par ti cu lar, a per sis tên cia de ele men tos de

ri gi dez e a cres cen te po la ri za ção no mer ca do de tra ba lho em Por tu gal con di ci o nam uma rá pi da e efi -

ci en te re a fec ta ção de re cur sos na eco no mia, e dis tor cem os in cen ti vos ao in ves ti men to em edu ca -

ção, em par ti cu lar por par te dos mais jo vens. Impor ta tam bém des ta car que a evi dên cia dis po ní vel

su ge re que a ma i or par te do em pre go na eco no mia por tu gue sa se en con tra afec to a em pre sas com

uma pro du ti vi da de to tal de fac to res aba i xo da me di a na dos res pec ti vos sec to res de ac ti vi da de (ver

“Caixa 3.2 Produtividade total dos factores e emprego em Portugal: evidência microeconómica para

2005 e 2006”). Em ter ce i ro lu gar, é co nhe ci do que a qua li da de do sis te ma ju di ci al, ao de ter mi nar os in -

cen ti vos para as re la ções eco nó mi cas en tre os agen tes e ao in flu en ci ar a ren di bi li da de es pe ra da dos

in ves ti men tos das em pre sas, é um elemento importante na determinação do rendimento per capita

dos países no longo prazo. Nesta dimensão, Portugal caracteriza-se por um grau relativamente

elevado de formalismo processual e de duração dos processos, e por uma capacidade relativamente

baixa de assegurar o cumprimento das relações contratuais no contexto das economias avançadas.

Esta evidência tem implicações directas sobre o investimento e o crescimento da produtividade em

Portugal. 

No con tex to dos in cen ti vos ge ra dos pelo qua dro ins ti tu ci o nal e es tru tu ral da eco no mia aci ma des cri to, 

o com por ta men to da eco no mia por tu gue sa em 2007 foi es pe ci al men te in flu en ci a do pela evo lu ção do

en qua dra men to ex ter no, no me a da men te a de sa ce le ra ção da pro cu ra ex ter na di ri gi da à eco no mia

por tu gue sa, o for te cres ci men to dos pre ços das ma té ri as-pri mas nos mer ca dos in ter na ci o na is e a

ocor rên cia de uma forte turbulência no sistema financeiro internacional a partir de meados do ano.

No con jun to de 2007, a ac ti vi da de eco nó mi ca mun di al man te ve um cres ci men to ele va do, re gis tan do

pelo quin to ano con se cu ti vo um cres ci men to su pe ri or à mé dia ob ser va da nas úl ti mas duas dé ca das e

meia (ver “Caixa 1.2 Crescimento mundial e contributos geográficos”). O di na mis mo da ac ti vi da de

eco nó mi ca mun di al con ti nu ou a ser li de ra do pe las eco no mi as de mer ca do emer gen tes e em de sen -

vol vi men to, cujo rit mo de ex pan são se man te ve vir tu al men te inal te ra do. Por seu tur no, na área do

euro, a ac ti vi da de con ti nu ou a cres cer aci ma da ten dên cia, em bo ra de sa ce le ran do li ge i ra men te. Os

flu xos de co mér cio mun di al e de in ves ti men to di rec to es tran ge i ro tam bém re gis ta ram cres ci men tos

sig ni fi ca ti vos, se bem que in fe ri o res aos ob ser va dos em 2006. Nes te qua dro, a pro cu ra ex ter na di ri gi -

da à eco no mia por tu gue sa evi den ci ou uma de sa ce le ra ção em 2007, con tri bu in do para ex pli car o

abran da men to das ex por ta ções por tu gue sas nes te ano. Re fi ra-se ain da que o PIB e o co mér cio mun -

di a is re gis ta ram um abran da men to na par te fi nal do ano, no contexto de uma subida mais significativa

dos preços internacionais das matérias primas e de uma deterioração acentuada das condições dos

mercados financeiros na segunda metade do ano. 

Em 2007, os pre ços in ter na ci o na is das ma té ri as-pri mas re gis ta ram um novo au men to, mais acen tu a -

do na se gun da me ta de do ano, o que con tri bu iu para que se ob ser vas se uma su bi da da in fla ção na

ge ne ra li da de das eco no mi as nos me ses fi na is do ano. Esta evo lu ção re flec tiu es sen ci al men te uma

pro cu ra ele va da, sus ten ta da pelo cres ci men to eco nó mi co ro bus to a ní vel mun di al. No caso do pe tró -

leo, este efe i to foi am pli a do pela es tag na ção da ofer ta e por no vos fo cos de cri se de na tu re za ge o po lí -

ti ca. No caso das ma té ri as-pri mas não ener gé ti cas, e em par ti cu lar dos bens ali men ta res, a evo lu ção

re cen te tra du ziu, para além da pres são da pro cu ra aci ma re fe ri da, a uti li za ção de al guns ce re a is e ole -

a gi no sas na pro du ção de bi o com bus tí ve is e a ocor rên cia de per tur ba ções na pro du ção em al guns pa -

í ses, as so ci a das a con di ções me te o ro ló gi cas ad ver sas (ver “Caixa 1.1 Evolução recente dos preços

internacionais das matérias-primas não energéticas”). Em li nha com a evo lu ção in ter na ci o nal, os pre -

ços dos bens ener gé ti cos e dos bens ali men ta res trans for ma dos ob ser va ram igual men te uma ace le -

ra ção em Por tu gal nos úl ti mos me ses do ano (ver “Caixa 5.1 A evolução dos preços dos bens

alimentares transformados ao longo de 2007”). Não obs tan te, a in fla ção em Por tu gal, me di da pela

taxa de va ri a ção mé dia anu al do Índi ce Har mo ni za do de Preços no Consumidor (IHPC), diminuiu
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significativamente em 2007, convergindo para a taxa observada na área do euro, que se situou

ligeiramente acima do objectivo de estabilidade de preços definido pelo BCE.

A evo lu ção dos mer ca dos fi nan ce i ros in ter na ci o na is per ma ne ceu fa vo rá vel à ex pan são da ac ti vi da de

eco nó mi ca na pri me i ra me ta de de 2007, com a ma nu ten ção de uma am pla li qui dez nos mer ca dos fi -

nan ce i ros in ter na ci o na is, aces sí vel a ta xas de juro que in cor po ra vam pré mi os de ris co his to ri ca men te

ba i xos e pou co di fe ren ci a dos por clas ses de ris co. Na se quên cia da de te ri o ra ção ob ser va da no seg -

men to de alto ris co do mer ca do de cré di to hi po te cá rio nor te-ame ri ca no em me a dos do ano, ob ser -

vou-se uma ele va da ins ta bi li da de nos mer ca dos fi nan ce i ros in ter na ci o na is, as so ci a da a uma

re a va li a ção sig ni fi ca ti va do ris co pe los in ves ti do res. A per da de con fi an ça des tes in ves ti do res ori gi -

nou um mo vi men to ge ne ra li za do de fuga aos ac ti vos de ma i or ris co e uma re du ção abrup ta de li qui -

dez nos mer ca dos fi nan ce i ros das eco no mi as avan ça das. Des te modo, ob ser vou-se um au men to

acen tu a do da vo la ti li da de dos mer ca dos obri ga ci o nis tas e ac ci o nis tas e um alar ga men to subs tan ci al

dos spre ads nos mer ca dos de dí vi da pri va da. Adi ci o nal men te, o au men to dos pré mi os de ris co de li -

qui dez e de con tra par te re flec ti ram-se nas con di ções de fi nan ci a men to dos mer ca dos mo ne tá ri os das 

eco no mi as avan ça das. Estes úl ti mos de sen vol vi men tos le va ram à in ter ven ção dos ban cos cen tra is,

que pro ce de ram a in jec ções sig ni fi ca ti vas de li qui dez nes tes mer ca dos (ver “Caixa 2.1 O mercado

monetário na área do euro no contexto da turbulência financeira”). No caso da área do euro, o BCE

con se guiu man ter a taxa EONIA ali nha da com as ta xas de juro de referência, tendo também

contribuído para a estabilização do mercado monetário de curto prazo. Contudo, o sucesso das

medidas destinadas a favorecer a estabilização nos prazos alargados foi mais contido, com o prémio

de risco de contraparte a manter-se em níveis particularmente elevados. 

Dado o seu ele va do grau de aber tu ra eco nó mi ca e fi nan ce i ra, a eco no mia por tu gue sa en con tra-se

par ti cu lar men te ex pos ta a es tes de sen vol vi men tos. Por um lado, os efe i tos da in te rac ção en tre a tur -

bu lên cia fi nan ce i ra e a de sa ce le ra ção eco nó mi ca a ní vel glo bal têm im pli ca ções des fa vo rá ve is so bre

a pro cu ra ex ter na di ri gi da à eco no mia por tu gue sa, so bre as de ci sões in ter tem po ra is de con su mo e in -

ves ti men to dos agen tes eco nó mi cos e so bre a evo lu ção das suas con di ções de sol va bi li da de. No en -

tan to, dado o ha bi tu al gra du a lis mo dos me ca nis mos de pro pa ga ção de cho ques ao con jun to da

eco no mia, a tur bu lên cia nos mer ca dos fi nan ce i ros in ter na ci o na is não terá, ain da as sim, exer ci do um

im pac to sig ni fi ca ti vo so bre o cres ci men to da eco no mia por tu gue sa em 2007. Por ou tro lado, a tur bu -

lên cia nos mer ca dos fi nan ce i ros in ter na ci o na is tem um im pac to di rec to so bre o sis te ma ban cá rio, em

par ti cu lar dado que no seu epi cen tro se en con tram os mer ca dos de dí vi da em que as ins ti tu i ções fi -

nan ce i ras de eco no mi as avan ça das se fi nan ci am. Ape sar de os ban cos por tu gue ses não apre sen ta -

rem ex po si ções di rec tas sig ni fi ca ti vas ao mer ca do sub pri me nor te-ame ri ca no, os efe i tos das

per tur ba ções nos mer ca dos fi nan ce i ros in ter na ci o na is já se co me ça ram a re per cu tir ne ga ti va men te

so bre a evo lu ção dos re sul ta dos do sis te ma ban cá rio por tu guês, no me a da men te atra vés de con di -

ções mais des fa vo rá ve is nos mer ca dos de fi nan ci a men to por gros so, da re du ção do va lor da car te i ra

de tí tu los dos ban cos e da re du ção das co mis sões por ser vi ços as so ci a dos às ac ti vi da des no mer ca -

do de ca pi ta is. Nes te en qua dra men to, os ban cos por tu gue ses, que as se gu ra ram ao lon go dos úl ti mos 

anos a ca na li za ção de fun dos de in ves ti do res in ter na ci o na is para o fi nan ci a men to do con su mo e do

in ves ti men to do sec tor pri va do não fi nan ce i ro em Por tu gal, al te ra ram as con di ções ofe re ci das aos

seus cli en tes já em 2007. Por um lado, ob ser vou-se uma me lho ria da re mu ne ra ção dos re cur sos de

cli en tes, com o ob jec ti vo de in cen ti var esta for ma de fi nan ci a men to da ac ti vi da de ban cá ria. Por ou tro

lado, as ins ti tu i ções ban cá ri as te rão au men ta do no fi nal do ano a res tri ti vi da de das con di ções de fi -

nan ci a men to do sec tor pri va do não fi nan ce i ro, em par ti cu lar atra vés de um au men to dos spre ads de

taxa de juro. Adi ci o nal men te, ter-se-á re du zi do a mar gem de ma no bra dos ban cos para adap ta rem a

sua po lí ti ca de con ces são de cré di to a su bi das de ta xas de juro ou para pro ce de rem à re es tru tu ra ção

ou re ne go ci a ção de em prés ti mos. A per sis tên cia des ta si tu a ção por um pe río do pro lon ga do po de rá
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vir a re flec tir-se num abran da men to dos agre ga dos de crédito bancário e num acréscimo do

incumprimento do sector privado não financeiro. Neste contexto, importa sublinhar a importância de

os bancos manterem níveis adequados de liquidez e solvabilidade, de forma a continuarem a

assegurar de forma eficiente o seu papel de intermediação financeira na economia (ver Banco de

Portugal, Relatório de Estabilidade Financeira 2007). 

Para além do qua dro ins ti tu ci o nal e do en qua dra men to ex ter no, im por ta sa li en tar o con tri bu to das po -

lí ti cas ma cro e co nó mi cas para a evo lu ção da eco no mia por tu gue sa em 2007. Em par ti cu lar, tan to a

po lí ti ca mo ne tá ria como a po lí ti ca or ça men tal con tri bu í ram para es ta be le cer um regime

macroeconómico orientado para a estabilidade. 

Do lado da po lí ti ca mo ne tá ria, a cre di bi li da de do BCE na pros se cu ção do ob jec ti vo pri mor di al de es ta -

bi li da de de pre ços no mé dio pra zo na área do euro tra du ziu-se em ex pec ta ti vas de in fla ção an co ra -

das, o que con tri bu iu para cri ar um qua dro no mi nal es tá vel e pre vi sí vel, não só no con jun to da área do

euro, como em ge ral nos pa í ses que a cons ti tu em. Du ran te a pri me i ra me ta de do ano, o BCE au men -

tou as ta xas de juro de re fe rên cia em 25 pon tos base (p.b.) em Mar ço e em Ju nho de 2007. Estes mo -

vi men tos re flec ti ram a exis tên cia de ris cos as cen den tes para a es ta bi li da de de pre ços a mé dio pra zo

na área do euro e co lo ca ram a taxa de juro mí ni ma apli cá vel às ope ra ções prin ci pa is de re fi nan ci a -

men to em 4 por cen to, to ta li zan do uma su bi da acu mu la da de 200 p.b. des de o iní cio de De zem bro de

2005. No se gun do se mes tre de 2007, a tur bu lên cia dos mer ca dos fi nan ce i ros, em par ti cu lar no mer -

ca do mo ne tá rio, veio al te rar sig ni fi ca ti va men te o en qua dra men to da po lí ti ca mo ne tá ria na área do

euro. Num qua dro de in cer te za par ti cu lar men te ele va da e de ma nu ten ção de ris cos as cen den tes para 

os pre ços, o Con se lho do BCE in ter rom peu o ci clo de su bi da das ta xas de juro. No mer ca do mo ne tá -

rio, as ta xas de juro man ti ve ram-se, no en tan to, em ní ve is ele va dos até ao fi nal do ano e du ran te o pri -

me i ro se mes tre de 2008, re flec tin do a per sis tên cia de pré mi os de ris co subs tan ci a is. Esta si tu a ção, a

pro lon gar-se no tem po, não de i xa rá de ter um im pac to so bre as de ci sões do sector privado não

financeiro em Portugal, nomeadamente tendo em conta o seu nível de endividamento relativamente

elevado e o facto de o crédito bancário ser maioritariamente contratado a taxas de juro indexadas às

taxas do mercado monetário.

No que se re fe re à po lí ti ca or ça men tal, a exis tên cia de uma si tu a ção or ça men tal equi li bra da e sus ten -

tá vel é igual men te uma con di ção ne ces sá ria à cri a ção de um qua dro de es ta bi li da de ma cro e co nó mi -

ca (ver “Caixa 2.2 O Pacto de Estabilidade e Crescimento e as medidas temporárias”). A

sus ten ta bi li da de or ça men tal di mi nui a in cer te za dos agen tes eco nó mi cos, de sig na da men te ao cri ar

um qua dro fis cal es tá vel e pre vi sí vel, per mi te o ple no fun ci o na men to dos es ta bi li za do res au to má ti cos, 

e pro por ci o na uma res pos ta ple na a ten dên ci as es tru tu ra is com im pac to or ça men tal, como o en ve lhe -

ci men to da po pu la ção e o au men to do peso com des pe sas de sa ú de. Note-se que es tas úl ti mas de -

cor rem não só da pres ta ção de cu i da dos de sa ú de pe los hos pi ta is per ten cen tes ao sec tor das

ad mi nis tra ções pú bli cas, mas tam bém do pa ga men to de ser vi ços aos hos pi ta is em pre sa ri a li za dos,

en glo ba dos no sec tor ins ti tu ci o nal das em pre sas não fi nan ce i ras. Nes te qua dro, o ac tu al pro ces so de

con so li da ção or ça men tal afi gu ra-se par ti cu lar men te im por tan te. Nos dois úl ti mos anos, a po lí ti ca or -

ça men tal re ves tiu uma na tu re za cla ra men te res tri ti va, tra du zi da no for te au men to do sal do pri má rio

es tru tu ral (es ti ma do em 3.2 p.p. do PIB), ten do o dé fi ce das ad mi nis tra ções pú bli cas em per cen ta gem 

do PIB di mi nu í do 3.5 p.p. nes te bié nio, si tu an do-se em 2.6 por cen to em 2007. Os prin ci pa is con tri bu -

tos para esta di mi nu i ção do dé fi ce em per cen ta gem do PIB pro vi e ram da evo lu ção da re ce i ta fis cal, da 

des pe sa com pes so al, mes mo cor ri gin do o efe i to da em pre sa ri a li za ção de hos pi ta is pú bli cos no fi nal

de 2005 e no de cor rer de 2007, e do in ves ti men to (ver “Caixa 6.1 Os hospitais-empresa e a despesa

pública”). Nes te qua dro, o Con se lho da União Eu ro pe ia pro ce deu em 2008 ao en cer ra men to do pro -

ce di men to dos dé fi ces ex ces si vos a que Por tu gal es te ve su je i to des de Se tem bro de 2005 no âm bi to

do Pac to de Esta bi li da de e Cres ci men to. Impor ta fi nal men te sublinhar a importância e o esforço
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orçamental necessário para a realização plena dos compromissos assumidos no âmbito do Pacto de

Estabilidade e Crescimento, designadamente a concretização do objectivo de médio prazo de um

défice estrutural de 0.5 por cento do PIB em 2010 (que compara com um défice estrutural estimado

em 2.6 por cento em 2007). 

Uma aná li se do com por ta men to da eco no mia por tu gue sa em 2007 na pers pec ti va dos agre ga dos de

pro cu ra su ge re que a ace le ra ção do PIB es te ve fun da men tal men te as so ci a da ao com por ta men to da

For ma ção Bru ta de Ca pi tal Fixo (FBCF), após um pe río do pro lon ga do de evo lu ção aba i xo da ten dên -

cia e num con tex to de me lho ria glo bal da con fi an ça dos em pre sá ri os, em ter mos mé di os anu a is. A re -

cu pe ra ção da FBCF em 2007 re flec tiu em lar ga me di da a for te ace le ra ção da com po nen te re la ti va a

má qui nas e equi pa men tos, mas foi igual men te sus ten ta da no com por ta men to da FBCF em cons tru -

ção que, de po is dos va lo res su ces si va men te ne ga ti vos ob ser va dos des de 2001, apre sen tou um con -

tri bu to mar gi nal men te po si ti vo. O re for ço do cres ci men to da FBCF, em par ti cu lar da com po nen te

em pre sa ri al, afi gu ra-se como uma con di ção fun da men tal para as se gu rar uma re cu pe ra ção mais for te 

e sus ten ta da da ac ti vi da de eco nó mi ca. De po is da ten dên cia de for te que da ve ri fi ca da no pas sa do re -

cen te, o de sem pe nho mais fa vo rá vel des ta com po nen te nos úl ti mos anos não per mi te ain da con clu ir

que tal re pre sen ta o início de uma recuperação sustentada, em particular tendo em conta o actual

contexto de incerteza quanto às perspectivas de evolução da situação económica e financeira a nível

internacional. 

As ex por ta ções de bens e ser vi ços man ti ve ram-se como a com po nen te mais di nâ mi ca da pro cu ra

glo bal, num con tex to de ex pan são ro bus ta, em bo ra em de sa ce le ra ção, do co mér cio mun di al de bens

e ser vi ços. A evo lu ção do co mér cio ex ter no em 2007 con fir mou al guns ele men tos es tru tu ra is que ca -

rac te ri zam a in te gra ção cres cen te da eco no mia por tu gue sa nos flu xos de co mér cio glo bal. Em pri me i -

ro lu gar, o grau de aber tu ra da eco no mia por tu gue sa, me di do com base no peso con jun to das

ex por ta ções e das im por ta ções no PIB, au men tou no va men te de for ma sig ni fi ca ti va em 2007. Em se -

gun do lu gar, a es tru tu ra por áre as ge o grá fi cas das ex por ta ções de bens, em ter mos no mi na is, con ti -

nu ou a re flec tir o peso cada vez ma i or dos mer ca dos ex tra-co mu ni tá ri os, com par ti cu lar re le vân cia

para o mer ca do an go la no. Fi nal men te, é de des ta car a di nâ mi ca das ex por ta ções de ser vi ços, cujo

cres ci men to no mi nal ex ce deu o ob ser va do no con jun to das eco no mi as da área do euro, tra du zin do

um im por tan te ele men to da evo lu ção das van ta gens com pa ra ti vas da eco no mia por tu gue sa. Este di -

na mis mo re sul tou não só de uma ace le ra ção das ex por ta ções de tu ris mo, mas tam bém da ma nu ten -

ção do for te cres ci men to de ou tros ser vi ços, como os re la ci o na dos com trans por tes e com a

pres ta ção de ser vi ços téc ni co-pro fis si o na is. Em con tras te, as ex por ta ções de mer ca do ri as

observaram uma desaceleração acentuada ao longo do ano, especialmente evidente nos sectores

que registaram uma forte aceleração em 2006, nomeadamente as máquinas e aparelhos, veículos,

metais comuns e minerais, minérios e combustíveis. 

Em 2007, o con su mo pri va do man te ve um cres ci men to mo de ra do, em bo ra ain da su pe ri or ao do ren -

di men to dis po ní vel. Des te modo, ve ri fi cou-se uma nova que da da taxa de pou pan ça, para um ní vel

ba i xo em ter mos his tó ri cos, em par ti cu lar ten do em con ta o mon tan te sig ni fi ca ti vo do ser vi ço de dí vi da 

afec to à amor ti za ção de ca pi tal. Para a mo de ra ção do cres ci men to do con su mo pri va do nos dois úl ti -

mos anos te rão con tri bu í do o ba i xo cres ci men to do ren di men to dis po ní vel em ter mos re a is, re flec tin -

do a si tu a ção no mer ca do de tra ba lho e o au men to da car ga fis cal di rec ta, bem como o agra va men to

da tri bu ta ção in di rec ta e o au men to gra du al das ta xas de juro. A evo lu ção do con su mo pri va do em

2007 tra du ziu um com por ta men to dis tin to das com po nen tes de bens du ra dou ros e não du ra dou ros.

Enquan to o con su mo de bens cor ren tes apre sen tou, pelo ter ce i ro ano con se cu ti vo, uma de sa ce le ra -

ção, o con su mo de bens du ra dou ros re gis tou uma for te ace le ra ção (ver “Caixa 4.1 A evolução do

consumo privado em 2007 e o comportamento dos bens duradouros”). Este com por ta men to do con -

su mo de bens du ra dou ros, em par ti cu lar da com po nen te au to mó vel, foi afec ta do de for ma sig ni fi ca ti -
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va pe las al te ra ções in tro du zi das ao ní vel da tri bu ta ção so bre ve í cu los, bem como por um con jun to de

mo di fi ca ções que vi sa ram sim pli fi car o Pro gra ma do Incen ti vo Fis cal ao Aba te de Ve í cu los em Fim de

Vida. Nes te con tex to, é im por tan te sa li en tar que o di na mis mo do con su mo de bens du ra dou ros foi

acom pa nha do pela ma nu ten ção do cres ci men to ele va do dos em prés ti mos ban cá ri os para con su mo,

cuja taxa de va ri a ção apre sen tou um per fil as cen den te ao longo do ano (ver “Caixa 7.1

Desenvolvimentos recentes no mercado de crédito a particulares para consumo e outros fins”).

Nes te qua dro, as ne ces si da des lí qui das de fi nan ci a men to ex ter no da eco no mia por tu gue sa, em per -

cen ta gem do PIB, di mi nu í ram em 2007. Esta evo lu ção re flec tiu uma vir tu al es ta bi li za ção em per cen -

ta gem do PIB dos rá ci os de in ves ti men to e de pou pan ça in ter na e o au men to das trans fe rên ci as de

ca pi tal do ex te ri or, es sen ci al men te de ter mi na do pelo cres ci men to das trans fe rên ci as da União Eu ro -

pe ia. A es ta bi li da de do rá cio de in ves ti men to em per cen ta gem do PIB foi co mum ao sec tor pri va do e

ao sec tor pú bli co. Re la ti va men te à taxa de pou pan ça, ob ser vou-se, por um lado, uma re du ção da taxa 

de pou pan ça dos par ti cu la res e das em pre sas e, por ou tro, um au men to sig ni fi ca ti vo da pou pan ça do

sec tor pú bli co. Nes te qua dro, o dé fi ce con jun to das ba lan ças cor ren te e de ca pi tal di mi nu iu em 2007,

re flec tin do a con ju ga ção de uma me lho ria do sal do da ba lan ça de bens e ser vi ços, um au men to do ex -

ce den te da ba lan ça de ca pi tal e um agra va men to do dé fi ce da ba lan ça de ren di men tos. Este úl ti mo

es te ve em par te as so ci a do ao sig ni fi ca ti vo au men to em 2007 da po si ção de ve do ra da eco no mia por -

tu gue sa face ao res to do mun do, sen do que a evo lu ção ob ser va da nos úl ti mos anos não po de rá ser

man ti da in de fi ni da men te. De facto, na ausência de uma aceleração significativa da produtividade,

esta situação implicaria um crescimento continuado do peso dos juros no rendimento e uma

consequente desaceleração da procura interna.

No ac tu al en qua dra men to, os prin ci pa is ris cos para o cres ci men to eco nó mi co em Por tu gal en con -

tram-se in trin se ca men te re la ci o na dos com a du ra ção, ex ten são e im pli ca ções da ac tu al tur bu lên cia

nos mer ca dos fi nan ce i ros, em par ti cu lar dado o efe i to ace le ra dor en tre os de sen vol vi men tos nos mer -

ca dos fi nan ce i ros e a ac ti vi da de eco nó mi ca a ní vel glo bal. Ape sar da ele va da in cer te za quan to às res -

pec ti vas im pli ca ções so bre a eco no mia por tu gue sa, será ex pec tá vel a ma te ri a li za ção no fu tu ro

pró xi mo de riscos descendentes sobre as variáveis macroeconómicas mais sensíveis a estes

desenvolvimentos. 

No sen ti do de as se gu rar um re i ní cio sus ten ta do da con ver gên cia real da eco no mia por tu gue sa com a

mé dia da UE, afi gu ra-se par ti cu lar men te pre men te a adop ção de me di das que in cen ti vem os agen tes

eco nó mi cos a um ma i or in ves ti men to em ca pi tal fí si co e hu ma no, que pro mo vam um qua dro con tra tu -

al vi gen te mais pro pí cio ao di na mis mo das em pre sas e que fa vo re çam a mo bi li da de dos fac to res pro -

du ti vos – no sen ti do das em pre sas com maior crescimento e com maior nível de produtividade total

dos factores.

Ban co de Por tu gal | Re la tó rio Anual 2007

Ava li a ção Glo bal

8

http://www.bportugal.pt/publish/relatorio/caixas2007/caixa7107_p.pdf
http://www.bportugal.pt/publish/relatorio/caixas2007/caixa7107_p.pdf


Relatório Anual 2007 | Ban co de Por tu gal

Avaliação Global

9

Quadro 1

PORTUGAL – PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICOS 2005-2007

Unidades  2005 2006 2007

I. Pre ços, sa lá ri os e cus tos uni tá rios de tra ba lho

Inflação (IHPC) tvm em % 2.1 3.0 2.4
Bens tvm em % 1.9 3.2 2.2
Serviços tvm em % 2.5 2.7 2.8

Inflação (IPC) tvm em % 2.3 3.1 2.5
Deflator do PIB tvm em % 2.5 2.7 3.0

Deflator do consumo privado tvm em % 2.7 3.3 2.7
Deflator das exportações de bens e serviços tvm em % 1.8 4.0 2.4
Deflator das importações de bens e serviços tvm em % 3.2 4.7 1.3

Remunerações nominais por trabalhador, total da economia(a) tvm em % 3.9 2.8 3.4
Remunerações nominais por trabalhador, sector privado(b) tvm em % 4.3 3.3 3.8

Custos unitários de trabalho, total da economia(a) tvm em % 2.7 2.3 1.7
Custos unitários de trabalho, sector privado(b) tvm em % 2.8 2.9 1.9

II. Des pe sa, ren di men to e pou pan ça

Produto interno bruto (PIB) tvr em % 0.9 1.3 1.9
Procura interna total tvr em % 1.5 0.2 1.7

Consumo privado tvr em % 1.9 1.2 1.5
Consumo público tvr em % 3.2 -1.2 -0.1
Formação bruta de capital fixo tvr em % -0.9 -1.6 3.2

Exportações de bens e serviços tvr em % 2.1 9.2 7.7
Importações de bens e serviços tvr em % 3.5 4.3 6.1

Rendimento disponível dos particulares (RD) tvr em % 3.6 3.8 3.4
Rendimento disponível dos particulares, excluindo transferências externas tvr em % 4.0 3.6 3.2

Taxa de poupança interna em % do PIB 13.1 12.1 12.5
Sector privado(c) em % do PIB 16.3 13.7 12.6

Particulares em % do RD 9.2 8.4 7.9
Particulares, excluindo transferências externas em % do RD 7.4 6.3 5.5

Empresas em % do PIB 9.7 7.7 7.1
Administrações públicas em % do PIB -3.2 -1.6 -0.1

III. Em pre go e de sem pre go

Emprego total(d)   tvm em % -0.3 0.7 0.2
Emprego por conta de outrem(d) tvm em % 0.3 2.2 0.1

Taxa de desemprego média anual em % 7.6 7.7 8.0

IV. Ba lan ça de pa ga men tos

Balança corrente + Balança de capital em % do PIB -8.3 -9.3 -8.6
Balança corrente em % do PIB -9.5 -10.1 -9.9

Balança de mercadorias em % do PIB -11.0 -10.7 -10.7
Balança de capital em % do PIB 1.2 0.8 1.3

V. Ta xas de câm bio

Índice cambial efectivo nominal(e) tvm em % -0.2 0.2 0.8
Índice cambial efectivo real

Ajustado pelos custos unitários de trabalho relativos(f) tvm em % 1.1 1.1 0.8
Ajustado pelo índice de preços no consumidor relativo tvm em % -0.4 0.8 1.0

VI. Ta xas de juro

Taxa de juro Euribor a 3 meses em %, Dez. 2.5 3.7 4.8
Taxa de rendibilidade das OT a taxa fixa a 10 anos em %, Dez. 3.5 4.0 4.5
Taxas de juro sobre saldos de IFM(g)

Empréstimos a particulares, habitação em %, Dez. 3.7 4.8 5.5
Empréstimos e outros créditos a sociedades não financeiras em %, Dez. 4.4 5.4 6.2
Depósitos e equiparados até 2 anos em %, Dez. 2.1 2.7 3.6

VII. Índi ce de co ta ções de ac ções (PSI-Ge ral) tvh final de ano 17.2 33.3 18.3

VIII. De pó si tos e em prés ti mos ban cá rios ao sec tor re si den te(h)

Depósitos
Transferíveis e outros passivos à vista tvh Dez. 13.2 2.2 -3.5
Com pré-aviso, a prazo e de poupança tvh Dez. 10.4 12.7 13.7

Empréstimos(i)

Sector não monetário, excepto Administrações Públicas tvh Dez. 7.4 8.6 10.7
Instituições financeiras não monetárias tvh Dez. 2.6 6.3 27.0
Sociedades não financeiras tvh Dez. 5.0 7.1 11.2
Particulares tvh Dez. 9.8 9.9 9.0

IX. Fi nan ças pú bli cas

Saldo global das administrações públicas(j) em % do PIB -6.1 -3.9 -2.6
excluindo medidas temporárias -6.0 -3.9 -2.7

Saldo primário das administrações públicas em % do PIB -3.5 -1.1 0.2
excluindo medidas temporárias -3.3 -1.1 0.1

Dívida pública bruta consolidada Dez., em % do PIB 63.6 64.8 63.6

No tas: (a) As re mu ne ra ções por tra ba lha dor por con ta de ou trem in cluem: va lo res das ta be las sa la ri a is, be ne fí ci os com ple men ta res e con tri bu i ções pa tro na is para a Se gu ran ça So ci al; ex clu em as
con tri bu i ções so ca is das ad mi nis tra ções pú bli cas. (b) Sec tor pri va do – con jun to da eco no mia ex cluin do as ad mi nis tra ções pú bli cas e os hos pi ta is em pre sa ri a li za dos. (c) Pou pan ça agre ga da de to -
dos os agen tes eco nó mi cos ex cep to as ad mi nis tra ções pú bli cas. (d) Da dos das Con tas Na cio nais do INE para 2005 e do Inqué ri to ao Em pre go do INE para 2006 e 2007. (e) Uma va ri a ção po si ti va
re pre sen ta uma apre cia ção em ter mos efec ti vos; uma va ri a ção ne ga ti va re pre sen ta uma de pre ci a ção. (f) Cus tos uni tá rios de tra ba lho re la ti vos no to tal da eco no mia. Uma va ri a ção po si ti va si gni fi ca
uma su bi da dos cus tos re la ti vos dos pro du to res por tu gue ses. (g) Cal cu la das como mé di as das ta xas de juro so bre sal dos de em prés ti mos e de pó si tos de IFM, de no mi na dos em eu ros face a re si den -
tes na Área do Euro, para cada sec tor e/ou fi na li da de, em cada clas se de pra zo con tra tu al, pon de ra das pe los res pec ti vos mon tan tes em  dí vi da em fi nal de mês. (h) Sal dos em fim do mês. (i) As ta xas 
de va ri a ção anual são cal cu la das com base na re la ção en tre sal dos de em prés ti mos ban cá rios de fim de mês, ajus ta dos de ope ra ções de ti tu la ri za ção, e tran sac ções men sa is, as quais são cal cu la -
das a par tir de sal dos cor ri gi dos de re clas si fi ca ções, de aba ti men tos ao ac ti vo e de re a va li a ções cam bi a is e de pre ço. (j) De acor do com as regras do Procedimento dos Défices  Excessivos.  
tvm:  Taxa de variação média. tvr: Taxa de variação real. tvh: Taxa de variação homóloga.




