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PUBLICAÇÕES ESTATISTICAS RELEVANTES - MARÇO

DATA ENTIDADE PUBLICAÇÃO CONTEÚDO
01.03.2019 EUROSTAT TAXA DE DESEMPREGO EM JANEIRO Em janeiro de 2019, Para a Zona Euro, o Eurostat estima que a taxa de desemprego se tenha situado em 7,8%,

mantendo-se constante em relação ao mês anterior e diminuindo 0,8 p.p. em termos homólogos (8,6%). Na UE28,

a taxa de desemprego estimada foi 6,5%, diminuindo 0,1 p.p. relativamente ao mês anterior. Para Portugal, a taxa

de desemprego (ajustada para a sazonalidade) estimada foi 6,7%, aumentando 0,1 p.p. em relação à percentagem

registada no mês anterior (6,6%). Em termos homólogos, a taxa de desemprego registou uma diminuição de 1,1

p.p. (7,8%).

01.03.2019 BANCO DE 

PORTUGAL

DÍVIDA PÚBLICA EM JANEIRO Segundo o Banco de Portugal, em janeiro de 2019, a Dívida Pública situou-se em 248,0 mil milhões de euros, o

que representa um aumento de 3,0 mil milhões de euros face ao mês anterior e um aumento de 4,2 mil milhões

de euros face ao mês homólogo. A instituição refere que para esta variação contribuiu essencialmente o

acréscimo dos títulos de dívida.

06.03.2019 OCDE INTERIM ECONOMIC OUTLOOK Segundo a OCDE, o crescimento económico global continua a desacelerar. O crescimento foi revisto em baixa em

quase todas as economias do G20, com revisões particularmente acentuadas na Zona Euro em 2019 e 2020. A

elevada incerteza política, as tensões comerciais em curso e a erosão da confiança das empresas e dos

consumidores estão a contribuir para esta desaceleração.

07.03.2019 EUROSTAT CONTAS NACIONAIS TRIMESTRAIS – 2ª 

PUBLICAÇÃO

De acordo com o Eurostat, no 4º trimestre de 2018, a variação homóloga do PIB registou 1,1% na ZE19 (1,6% no

3º trimestre de 2018) e 1,4% na EU28 (1,8% no 3º trimestre de 2018). Em relação ao trimestre anterior, o PIB

registou um aumento de 0,2% na ZE19 (0,1% no 3º trimestre de 2018) e de 0,3% na EU28 (0,3% no 3º trimestre de

2018). No 4º trimestre de 2018, Portugal registou um aumento do PIB de 1,7% em relação ao trimestre homólogo

(2,1% no trimestre anterior) e uma variação de 0,4% em relação ao trimestre anterior (0,3% no 3º trimestre de

2018).

07.03.2019 EUROSTAT EMPREGO (CONTAS NACIONAIS) O Emprego em Portugal registou uma variação trimestral de 0,5% no 4º trimestre de 2018, de acordo com os

dados divulgados pelo Eurostat relativos ao Emprego na União Europeia. O emprego na Zona Euro (EA19) cresceu

0,3% e na União Europeia (UE28) cresceu 0,2% no 4º trimestre de 2018, em relação ao trimestre anterior.

11.03.2019 OCDE INDICADOR COMPÓSITO AVANÇADO Em Janeiro de 2019, o Indicador Compósito Avançado da OCDE (CLI ratio to trend, amplitude adjusted) para

Portugal apresentou uma variação de -0,27% em termos mensais. Em termos homólogos apresentou uma

variação de -1,90%. Este indicador registou, em janeiro de 2019, um valor de 98,56 pontos. Estes valores indicam

uma fase de desaceleração da atividade económica. O indicador foi concebido para detetar sinais iniciais de

pontos de viragem nos ciclos económicos, dando os seus valores informação apenas qualitativa.

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9628005/3-01032019-BP-EN.pdf/fdee8c71-7b1a-411a-86fa-da4af63710e1
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-divida-publica-janeiro-de-2019
http://www.oecd.org/newsroom/oecd-sees-global-growth-slowing-as-europe-weakens-and-risks-persist.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9643458/2-07032019-AP-EN.pdf/dabf231d-dddd-4e9e-9812-12189a19871d
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9643458/2-07032019-AP-EN.pdf/dabf231d-dddd-4e9e-9812-12189a19871d
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9643458/2-07032019-AP-EN.pdf/dabf231d-dddd-4e9e-9812-12189a19871d
http://www.oecd.org/sdd/leading-indicators/composite-leading-indicators-cli-oecd-03-2019.pdf
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12.03.2019 INE TAXA DE INFLAÇÃO EM FEVEREIRO A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi 0,9% em Fevereiro de 2019, taxa superior em

0,4 pontos percentuais (p.p.) à do mês anterior. O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo

produtos alimentares não transformados e energéticos) registou uma variação homóloga de 1,0%, valor superior

em 0,2 p.p. ao registado em janeiro. A variação mensal do IPC foi -0,2% (-1,2% no mês precedente e -0,7% em

fevereiro de 2018). A variação média dos últimos doze meses fixou-se em 1,0%, taxa superior em 0,1 p.p. à

registada no mês anterior.

14.03.2019 CFP FINANÇAS PÚBLICAS: SITUAÇÃO E 

CONDICIONANTES

Segundo o Conselho de Finanças Públicas (CFP), as projeções para a economia portuguesa apontam para um

abrandamento gradual do crescimento da economia ao longo de todo o horizonte de projeção (2019-2023). A

redução do ritmo de crescimento do PIB real observada em 2018 deverá prolongar-se, com uma taxa de variação

anual de 1,6% em 2019. De acordo com a mesma fonte, é expectável que o ritmo de crescimento da economia

portuguesa estabilize em torno de 1,5% no médio prazo. Relativamente ao rácio da dívida pública, a projeção do

CFP aponta para uma trajetória descendente, que deverá passar de 121,5% do PIB no final de 2018 para 104,1%

do PIB em 2023. Estes valores estão em conformidade com o cumprimento da regra de correção do excesso de

dívida no período 2019-2023. A projeção aponta ainda para um défice orçamental inferior ao limite de 3% do PIB,

adiando no entanto o cumprimento do ajustamento estrutural mínimo anual (OMT), face às previsões de

setembro de 2018, no âmbito do Pacto de Estabilidade e Crescimento (0,6 p.p. do PIB ao ano).

15.03.2019 EUROSTAT IHPC EM FEVEREIRO Em Fevereiro de 2019, na Zona Euro, a taxa de inflação anual (VH) situou-se em 1,5%, aumentando 0,1 p.p. face

ao mês anterior. A taxa de inflação anual da UE28 situou-se em 1,6% (VH) em fevereiro de 2019, aumentando em

0,1 p.p. face ao valor de janeiro. A variação mensal do índice situou-se em 0,3% e 0,4% na Zona Euro e na UE28,

respetivamente.

19.03.2019 EUROSTAT ÍNDICE DE CUSTO DE TRABALHO NO 4º 

TRIMESTRE

De acordo com a estimativa divulgada pelo Eurostat, no 4º trimestre de 2018, Portugal registou um aumento no

Índice de Custo do Trabalho, medido por hora trabalhada, de 10,3% em relação ao período homólogo. Este valor

explica-se pelo aumento, em termos nominais, dos salários (10,8%) e dos outros custos salariais (8,5%). Em

termos de sectores, o sector público registou um aumento de 13,5% e o sector privado registou um aumento de

8,0%, sendo que a Indústria registou um aumento de 9,4% (VH), os Serviços registaram um aumento de 7,2% (VH)

e a Construção um aumento de 7,2% (VH). No período em análise, o Índice de Custo do Trabalho cresceu 2,3%

(VH) na Zona Euro e 2,8% (VH) na UE28.

21.03.2019 IEFP DESEMPREGO REGISTADO NOS CENTROS 

DE EMPREGO EM FEVEREIRO

Durante o mês de Fevereiro de 2019, inscreveram-se nos Centros de Emprego 41.049 pessoas, o que representa

uma variação homóloga de -0,4% e uma variação mensal de -25,3%. Durante este mês, foram efectuadas 6.830

colocações, o que corresponde a uma diminuição de 11,4% face ao mês anterior e a uma variação homóloga de

0,9%. No final do mês de Fevereiro de 2019, estavam inscritos nos Centros de Emprego 342.702 indivíduos, o que

corresponde a uma variação homóloga de -15,3% (-61.902 pessoas) e a uma variação mensal de -2,3% (-8.070

pessoas).

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=349100163&DESTAQUEStema=00&DESTAQUESmodo=2
https://www.cfp.pt/uploads/publicacoes_ficheiros/cfp-rel-02-2019-pt.pdf
https://www.cfp.pt/uploads/publicacoes_ficheiros/cfp-rel-02-2019-pt.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9665796/2-15032019-AP-EN.pdf/45cb83d0-2de7-40e5-b70a-36b8a682e99d
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9678490/3-19032019-BP-EN.pdf/950162db-d2c7-4d19-a923-f4288fff9432
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9678490/3-19032019-BP-EN.pdf/950162db-d2c7-4d19-a923-f4288fff9432
https://www.iefp.pt/documents/10181/9055078/Informa%C3%A7%C3%A3o+Mensal+fevereiro+2019.pdf/54d48afb-2998-47d0-98fc-2476083a3b8c
https://www.iefp.pt/documents/10181/9055078/Informa%C3%A7%C3%A3o+Mensal+fevereiro+2019.pdf/54d48afb-2998-47d0-98fc-2476083a3b8c
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26.03.2019 INE CONTAS NACIONAIS TRIMESTRAIS POR 

SECTOR INSTITUCIONAL

A capacidade de financiamento da economia foi 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2018, o que compara

com 1,1% em 2017. O PIB nominal aumentou 3,6%, acima do crescimento de 3,2% do Rendimento Nacional Bruto

(RNB) e do Rendimento Disponível Bruto (RDB), verificando-se uma redução do saldo dos rendimentos primários

com o Resto do Mundo. Considerando valores anuais terminados no trimestre, a capacidade de financiamento da

economia passou de 0,6% do PIB no 3º trimestre para 0,2% no 4º trimestre de 2018. A capacidade de

financiamento do setor institucional das Famílias aumentou de 0,5% do PIB no 3º trimestre para 0,7% no 4º

trimestre de 2018. O rendimento disponível das Famílias registou um aumento superior ao da despesa de

consumo final, o que determinou o aumento da taxa de poupança para 4,6%.

26.03.2019 INE PROCEDIMENTO DOS DÉFICES 

EXCESSIVOS

Nos termos dos Regulamentos da União Europeia, o INE envia ao Eurostat, até ao final do mês corrente, a

primeira notificação de 2019 relativa ao Procedimento dos Défices Excessivos (PDE). De acordo com os resultados

provisórios obtidos neste exercício, em 2018 a necessidade de financiamento das Administrações Públicas (AP)

atingiu 912,8 milhões de euros, o que correspondeu a 0,5% do PIB (3,0% em 2017). A dívida bruta das

Administrações Públicas reduziu-se de 124,8% do PIB em 2017 para 121,5% em 2018.

28.03.2019 BANCO DE 

PORTUGAL

BOLETIM ECONÓMICO DE MARÇO DE 

2019

A economia portuguesa deverá continuar a crescer até 2021, embora a um ritmo ligeiramente inferior ao

registado nos últimos anos. Depois de ter aumentado 2,1% em 2018, o produto interno bruto (PIB) deverá crescer

1,7% em 2019 e em 2020 e 1,6% em 2021, aproximando-se do crescimento potencial. A projeção para o

crescimento do PIB em 2019 é inferior em 0,1 pontos percentuais (pp) à divulgada no Boletim Económico de

Dezembro; as projeções para 2020 e 2021 são idênticas às então publicadas.

29.03.2019 INE TAXA DE DESEMPREGO EM FEVEREIRO Em janeiro de 2019, a taxa de desemprego situou-se em 6,6%, valor igual ao do mês anterior e ao de três meses

antes e menos 1,2 pontos percentuais (p.p.) que no mesmo mês de 2018. Aquele valor representa uma revisão em 

baixa de 0,1 p.p. da estimativa provisória divulgada há um mês. Comparando com o mês precedente, a população

desempregada diminuiu 0,7% (2,3 mil pessoas) e a população empregada aumentou 0,1% (7,0 mil). A estimativa

provisória da taxa de desemprego de fevereiro de 2019 é 6,3%, tendo diminuído 0,3 p.p. em relação ao mês

anterior.

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=314609953&DESTAQUEStema=00&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=314609953&DESTAQUEStema=00&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=348850404&DESTAQUEStema=00&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=348850404&DESTAQUEStema=00&DESTAQUESmodo=2
https://www.bportugal.pt/comunicado/comunicado-do-banco-de-portugal-sobre-o-boletim-economico-de-marco-de-2019
https://www.bportugal.pt/comunicado/comunicado-do-banco-de-portugal-sobre-o-boletim-economico-de-marco-de-2019
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=349099142&DESTAQUEStema=00&DESTAQUESmodo=2

