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 DESACELERAÇÃO ECONÓMICA DEVE SER TRAVADA 

 

O INE divulgou hoje os dados sobre o crescimento da economia portuguesa 

no 3º trimestre, bem como sobre inflação no mês de Outubro. 

 

PIB ESTAGNOU ENTRE O 2º E O 3º TRIMESTRE 

 

Estes dados vêm confirmar uma desaceleração da economia portuguesa, 

ainda que não tenha ocorrido uma quebra do PIB face ao trimestre anterior, como 

era previsto por muito analistas e pela Comissão Europeia, que previa uma quebra 

de 0.3% neste trimestre, o que poderá ser visto como um sinal positivo quanto à 

nossa capacidade de resposta à situação actual. 

 

Os dados provisórios agora disponibilizados pelo INE revelam uma 

estagnação do PIB face ao 2ª trimestre e a manutenção de um crescimento 

homólogo de 0.7%.  

 

Num contexto internacional desfavorável – os dados do Eurostat indicam um 

crescimento negativo da União Europeia, com uma quebra de 0.2% do PIB, mas em 

que  países como Alemanha, Itália e Reino Unido apresentam quebras de 0.5% - a 

economia portuguesa, apresenta ainda assim valores menos negativos.  

 

Contudo, face à retracção da procura interna provocada pela crise e 

incertezas financeiras, mas também pela desaceleração económica dos nossos 

principais parceiros comerciais, nomeadamente a Alemanha e a França não 

devemos ficar indiferentes aos riscos de um agravamento da situação económica 

nos próximos trimestres. 

 

As últimas previsões reviram em forte baixa o crescimento económico 

português para 2008, com a Comissão Europeia a estimar um crescimento de 0.5% 

e o Governo (no OE2009) a estimar 0.8%. Note-se que o crescimento médio 

registado nos três trimestres do ano atingiu já 0.8%, pelo que a taxa anual 

dependerá muito do comportamento do último trimestre, devendo situar-se entre 

aquelas duas previsões. 
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Em 2009, espera-se uma quebra ainda mais acentuada do PIB nacional (a 

Comissão Europeia estima um crescimento de 0.1% e o Governo 0.6%). 

 

A verificarem-se aquelas previsões, Portugal não só estará a crescer a níveis 

muito baixos, como continuará a divergir da economia Europeia nos próximos anos. 

 

Previsões de Crescimento do PIB 

 2008 2009 2010 

Portugal 0.5 0.1 0.7 

Zona Euro 1.2 0.1 0.9 

UE-27 1.4 0.2 1.1 

 Fonte: Comissão Europeia, Previsões de Outono 2008 

 

O crescimento da economia portuguesa nos próximos anos, revela-se 

insuficiente para a criação de postos de trabalho e uma diminuição do desemprego, 

pelo que  a UGT considera fundamental o reforço em áreas como as políticas 

activas de emprego, a formação profissional, o apoio à empregabilidade e a 

promoção da inclusão activa de forma a inverter a actual situação vivida no 

mercado de trabalho.  

 

INFLAÇÃO MANTÉM-SE NOS 2.9% 

 

A taxa de inflação anual em Outubro manteve-se em 2.9%, ainda que se 

registe um abrandamento da taxa de inflação homóloga para 2.3% (3.1% em 

Setembro) e uma diminuição mensal para 0.2%.  

 

Esta evolução segue, em traços gerais a tendência de descida registada na 

União Europeia, onde a taxa de inflação homóloga desacelera de 4.2% para 3.7% 

na União Europeia (dados do Eurostat).  

 

Para esta desaceleração dos preços em Portugal, e também na União 

Europeia contribuíram vários factores, nomeadamente: 

 

− A turbulência vivida nos mercados financeiros que tem enfraquecido a 

procura internacional;  
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− A desvalorização dos preços do petróleo. Recorde-se que em Julho de 2008 

o petróleo atingiu os 147.27 dólares, situando-se actualmente nos 56.16 

dólares; 

 

− A descida dos preços dos bens alimentares; 

 

− A descida da taxa de juro por parte do Banco Central, de forma a estimular 

a economia europeia que se encontra numa fase de contracção. Em 

Outubro, o Banco Central Europeu baixou 0.5 pontos percentuais a taxa de 

juro de referência para os 3.75%, procedendo a um novo corte em 

Novembro para 3.25%.  

 

Nos vários cenários construídos pela UGT, a taxa de inflação média anual em 

2008 em Portugal, deverá situar-se entre 2.8-2.9%, valor que se aproxima da 

última previsão do Governo, na Proposta para o Orçamento de Estado para 2009 

(2.9%). Ainda assim, não podemos deixar de referir, uma vez mais, que toda a 

política de rendimentos e a generalidade da negociação colectiva decorreu com 

base numa estimativa de 2.1%, que desde cedo se confirmou ser totalmente 

irrealista. 

 

Assim, os trabalhadores portugueses serão confrontados com novas perdas 

do poder de compra em 2008, situação que urge corrigir. 

 

EM CONCLUSÃO  

 

Ainda que se registe um comportamento menos negativo que o esperado, 

não podemos ignorar que a economia portuguesa estagnou no 3º trimestre e que a 

situação internacional aponta mais para uma degradação das condições económicas 

do que para a sua melhoria. 

 

Tal como não podemos ignorar os impactos negativos que este baixo 

crescimento económico tem sobre o agravamento da taxa de desemprego. Com 

efeito, as previsões apontam para um agravamento ligeiro do desemprego, para 

valores que, do nosso ponto de vista, dificilmente serão mantidos. É pois 

fundamental o reforço de medidas de promoção de emprego, melhoria das políticas 

activas mas também protecção social. 
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Por conseguinte, as medidas já anunciadas pelo Governo de estímulo ao 

consumo privado e de apoio às famílias bem como de promoção do Investimento 

público e de apoio ao investimento privado devem ser implementadas o mais rápido 

possível, pois são formas de compensação dos efeitos adversos externos, tanto 

mais que não dispomos de outros instrumentos de política económica. 

 

Também o  crescimento real dos salários e pensões em 2009 é um elemento 

fundamental para a UGT e para o País, não só para assegurar a melhoria das 

condições de vida das pessoas e de combater situações de pobreza e de exclusão 

que tendem a agravar-se, como também para promover o consumo privado e a 

dinamização da economia. 
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