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DATA ENTIDADE PUBLICAÇÃO CONTEÚDO
07.05.2019 INE RENDIMENTO E CONDIÇÕES DE VIDA Os resultados definitivos do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento (EU-SILC), realizado em 2018 sobre rendimentos do ano anterior, indicam

que a mediana dos rendimentos monetários líquidos equivalentes em Portugal foi 9 346 euros em 2017, o que corresponde a um limiar de pobreza de

5 607 euros anuais (467 euros por mês). Observou-se em 2017 uma taxa de pobreza (após transferências sociais) de 17,3%, que compara com 18,3%

em 2016. A desigualdade na repartição do rendimento atenuou-se: o coeficiente de Gini passou de 33,5% em 2016 para 32,1% em 2017. A distância

entre os 20% mais ricos e os 20% mais pobres passou de 5,7 em 2016 para 5,2 em 2017. É ainda de destacar que 21,6% da população portuguesa se

encontrava em risco de pobreza ou exclusão social em 2017 (23,3% em 2016).

07.05.2019 COMISSÃO 

EUROPEIA

SPRING ECONOMIC FORECAST Segundo as Previsões Económicas de Primavera da Comissão Europeia, Portugal irá registar um crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) de

1,7% em 2019 e 2020 (mantendo-se face às previsões de Inverno). Em 2018, a Comissão Europeia estima que Portugal terá registado um crescimento

real do PIB de 2,1%, mantendo-se face às previsões de Inverno. A taxa de desemprego em Portugal deverá diminuir para 6,2% em 2019 e 5,7% em

2020, o que se traduz numa revisão em baixa de 0,1 p.p. para 2019 e uma revisão em baixa de 0,2 p.p. para 2020 face às previsões de Outono. Em

2018, a Comissão prevê que o desemprego em Portugal se terá situado nos 7,0% (revisão em baixa de 0,1 p.p. face às previsões de Outono).

08.05.2019 INE ESTATÍSTICAS DE EMPREGO - 1º 

TRIMESTRE 2019

No 1º trimestre de 2019, a taxa de desemprego foi 6,8%, superior em 0,1 pontos percentuais (p.p.) à do trimestre anterior e inferior em 1,1 p.p. à do

1.º trimestre de 2018. A população desempregada, estimada em 353,6 mil pessoas, aumentou 1,3% (4,5 mil) em comparação com o trimestre

anterior e diminuiu 13,8% (56,5 mil) em relação ao trimestre homólogo de 2018. Na população empregada, 4 880,2 mil pessoas, foi observado um

decréscimo trimestral de 0,1% (2,8 mil) e um acréscimo homólogo de 1,5% (73,5 mil). A taxa de desemprego de jovens (15 a 24 anos) situou-se em

17,6%, o valor mais baixo da série iniciada em 2011, tendo diminuído 2,3 p.p. e 4,3 p.p., respetivamente, em relação aos trimestres anterior e

homólogo. A proporção de desempregados à procura de emprego há 12 e mais meses (longa duração) foi 46,8%, menos 1,0 p.p. do que no trimestre

anterior e menos 7,0 p.p. do que no homólogo.

09.05.2019 INE REMUNERAÇÃO BRUTA MENSAL MÉDIA 

POR TRABALHADOR

O INE iniciou a divulgação trimestral de estatísticas sobre remunerações tendo como referência informação da Segurança Social. Com base na

informação da Declaração Mensal de Remunerações transmitidas pelas empresas à Segurança Social, o INE inicia a divulgação trimestral de

estatísticas sobre remunerações. Esta informação respeita a cerca de 396 mil empresas e a aproximadamente 3,6 milhões de trabalhadores. Pretende-

se posteriormente completar esta informação, incorporando dados relativos a outros sistemas de Proteção Social. No ano de 2018, a remuneração

bruta mensal por trabalhador aumentou 2,9% em relação a 2017, correspondendo a 1 142 Euros. Os resultados provisórios obtidos para o 1º

trimestre de 2019 apontam para uma variação de 2,5% em relação ao trimestre homólogo de 2018.

13.05.2019 INE CARGA FISCAL ATINGIU 35,4% DO PIB EM 

2018

Com base na informação da Declaração Mensal de Remunerações transmitidas pelas empresas à Segurança Social, o INE inicia a divulgação trimestral

de estatísticas sobre remunerações. Esta informação respeita a cerca de 396 mil empresas e a aproximadamente 3,6 milhões de trabalhadores.

Pretende-se posteriormente completar esta informação, incorporando dados relativos a outros sistemas de Proteção Social. No ano de 2018, a

remuneração bruta mensal por trabalhador aumentou 2,9% em relação a 2017, correspondendo a 1 142 Euros. Os resultados provisórios obtidos para

o 1º trimestre de 2019 apontam para uma variação de 2,5% em relação ao trimestre homólogo de 2018.

13.05.2019 INE TAXA DE INFLAÇÃO EM ABRIL A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi 0,8% em abril de 2019, taxa idêntica à do mês anterior. O indicador de inflação

subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) registou uma variação homóloga de 0,8%, taxa superior em

0,1 pontos percentuais (p.p.) à registada em março. A variação mensal do IPC foi 0,6% (1,8% no mês precedente e 0,7% em abril de 2018). A variação

média dos últimos doze meses fixou-se em 1,0%, taxa idêntica à registada no mês anterior.

https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=354094642&DESTAQUESmodo=2
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip102_en.pdf
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=353914794&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=353914794&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=372536619&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=372536619&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=353923992&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=353923992&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=353911620&DESTAQUESmodo=2
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14.05.2019 INE ÍNDICE DE CUSTO DO TRABALHO - 1º 

TRIMESTRE 2019

O Índice de Custo do Trabalho (ICT) ajustado de dias úteis registou um acréscimo homólogo de 1,0%, no 1.º trimestre de 2019. No ano de 2018 tinha 

sido observado um acréscimo homólogo de 3,0%. As duas principais componentes, custos salariais e outros custos (ambos por hora efetivamente 

trabalhada), aumentaram 0,7% e 2,1%, respetivamente, em relação ao mesmo período do ano anterior. A variação homóloga também resultou do 

aumento de 2,3% no custo médio por trabalhador conjugado com o acréscimo de 1,2% no número de horas efetivamente trabalhadas por 

trabalhador.

15.05.2015 INE CONTAS NACIONAIS TRIMESTRAIS - 

ESTIMATIVA RÁPIDA

O Produto Interno Bruto (PIB), em termos homólogos, aumentou 1,8% em volume no 1º trimestre de 2019 (1,7% no trimestre anterior). O contributo

da procura interna para a variação homóloga do PIB aumentou, refletindo uma aceleração significativa do Investimento. Em sentido contrário, o

contributo da procura externa líquida foi mais negativo que o observado no trimestre anterior, em resultado da aceleração mais intensa das

Importações de Bens e Serviços que das Exportações de Bens e Serviços. Comparativamente com o 4º trimestre de 2018, o PIB aumentou, em termos

reais, 0,5% (0,4% no trimestre anterior). 

15.05.2019 EUROSTAT CONTAS NACIONAIS TRIMESTRAIS - 1ª 

PUBLICAÇÃO

De acordo com a primeira estimativa divulgada pelo Eurostat, no 1º trimestre de 2019, Portugal registou um aumento do PIB de 1,8% em relação ao

trimestre homólogo (1,7% no trimestre anterior) e uma variação de 0,5% em relação ao trimestre anterior (0,4% no 4º trimestre de 2018). Em relação

ao trimestre anterior, o PIB cresceu 0,4% na Zona Euro (0,2% no 4º trimestre de 2018) e 0,5% na UE28 (0,3% no 4º trimestre de 2018). A variação

homóloga registou valores de 1,2% na Zona Euro (1,2% no 4º trimestre de 2018) e 1,5% na UE28 (1,5% no 4º trimestre de 2018).

16.05.2019 DGAEP SÍNTESE ESTATÍSTICA DO EMPREGO 

PÚBLICO - 1º TRIMESTRE 2019

Em março de 2019, o emprego no sector das administrações públicas situava-se em 690.079 postos de trabalho, revelando um aumento de 2,3% em

termos homólogos (mais 15.690 postos de trabalho) e uma diminuição de 5,2% face a 31 de dezembro de 2011 (-37.706 postos de trabalho). Em

comparação com o final do trimestre anterior, o emprego nas administrações públicas aumentou 6.488 postos de trabalho (1,0%). O emprego no

sector das administrações públicas representava, em março de 2019, cerca de 13,2% da população ativa e de 14,1% da população empregada. Em

janeiro de 2019, o valor da remuneração base média mensal dos trabalhadores a tempo completo no sector das administrações públicas situava-se

nos 1478,6 euros, correspondendo a uma variação trimestral de cerca de 0,7% e a uma variação de 0,8% em termos homólogos. Relativamente ao

valor do ganho médio mensal dos referidos trabalhadores, este situava-se nos 1728,3 euros, correspondendo a uma variação trimestral de cerca de

0,6% e a uma variação de 1,2% em termos homólogos.

17.05.2019 EUROSTAT TAXA DE INFLAÇÃO EM ABRIL Em abril de 2019, a taxa de inflação anual (variação homóloga (VH)) em Portugal, medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC),

situou-se em 0,9%, superior em 0,1 pontos percentuais (p.p.). face ao mês anterior. Este valor representa uma variação mensal de 1,0% entre março e

abril de 2019. Na Zona Euro, a taxa de inflação anual (VH) situou-se em 1,7% (provisório), aumentando 0,3 p.p. face ao mês anterior. A taxa de

inflação anual da UE28 situou-se em 1,9% (VH, provisório) em abril de 2019, aumentando em 0,3 p.p. face ao valor de março. A variação mensal do

índice situou-se em 0,7% (provisório) e 0,7% (provisório) na Zona Euro e na UE28, respetivamente. A taxa de variação da média anual dos últimos 12

meses do IHPC foi de 1,2% para Portugal, de 1,8% (provisório) para a Zona Euro e 1,9% (provisório) para a UE28.

17.05.2019 FMI DECLARAÇÃO DE FINAL DE VISITA – 

ARTIGO IV

Segundo as previsões publicadas pela instituição, o crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) deverá situar-se em 1,7% em 2019 e 1,5% em

2020 (valor idêntico às previsões da WEO de abril). Para o mercado de trabalho, o FMI prevê que Portugal registe uma taxa de desemprego de 6,2%

em 2019 e 5,7% em 2020 (6,8% e 5,7% em 2019 e 2020, respetivamente, nas previsões anteriores do WEO). Relativamente ao défice orçamental, o

FMI estima que este registe -0,2% em 2019 e 0,0% em 2020 (o que compara com as anteriores previsões de -0,6% e -0,1% para 2019 e 2020,

respetivamente). Quanto à dívida pública, o FMI estima que esta registe 119,3% do PIB em 2019 e 117,0% do PIB em 2020 (119,5% para 2019 e

117,3% para 2020 nas anteriores previsões).

https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=353902457&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=353902457&DESTAQUESmodo=2
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9786896/2-15052019-AP-EN.pdf/6870b615-affa-43e3-b1f4-cde883544d13
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9786896/2-15052019-AP-EN.pdf/6870b615-affa-43e3-b1f4-cde883544d13
https://www.dgaep.gov.pt/upload/DIOEP/2019/SIEP1T/DGAEP-DIOEP_SIEP_2019_T1_15052019.pdf
https://www.dgaep.gov.pt/upload/DIOEP/2019/SIEP1T/DGAEP-DIOEP_SIEP_2019_T1_15052019.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9793727/2-17052019-AP-EN.pdf/8c1dbecb-4e0a-47ed-bda6-26f8cd647d10
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/05/17/Portugal-Staff-Concluding-Statement-of-the-2019-Article-IV-Mission
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/05/17/Portugal-Staff-Concluding-Statement-of-the-2019-Article-IV-Mission


PUBLICAÇÕES ESTATISTICAS RELEVANTES - MAIO 2019

DATA ENTIDADE PUBLICAÇÃO CONTEÚDO
21.05.2019 IEFP DESEMPREGO REGISTADO NOS CENTROS 

DE EMPREGO

Durante o mês de abril de 2019, inscreveram-se nos Centros de Emprego 37.655 pessoas, o que representa uma variação homóloga de -5,7% e uma

variação mensal de -4,7%. Durante este mês, foram efectuadas 7.226 colocações, o que corresponde a uma diminuição de 13,6% face ao mês anterior

e a uma variação homóloga de -11,1%. No final do mês de abril de 2019, estavam inscritas nos Centros de Emprego 321.240 pessoas, o que

corresponde a uma variação homóloga de -14,6% (54.774 pessoas) e a uma variação mensal de -3,8% (12.536 pessoas).

21.05.2019 OCDE ECONOMIC OUTLOOK A OCDE prevê para Portugal uma evolução do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,8% em 2019 (valor revisto em baixa em 0,3 p.p. face às previsões de

novembro de 2018) e 1,9% em 2020 (valor que se manteve relativamente ao Outlook de novembro). Para a evolução do PIB em 2019 e 2020, a

procura externa líquida registará um contributo de -0,8 p.p. e -0,2 p.p., respectivamente. Em relação à taxa de desemprego, a OCDE prevê que esta

diminua de 7,0% em 2018 para 6,3% em 2019 e 5,9% em 2020 (valores que em novembro estimava virem a ser 7,1%, 6,4% e 5,7%, respectivamente).

No que toca à inflação, a OCDE estima que esta seja 0,7% em 2019, aumentando para 1,3% em 2020. Relativamente às Finanças Públicas, a OCDE

prevê um défice orçamental de 0,5% do PIB em 2019 (valor revisto em alta em 0,3 p.p. face às previsões de novembro de 2018) e um défice

orçamental de 0,2% em 2020 (o valor previsto no Outlook de novembro era um excedente de 0,1%).

31.05.2019 INE Contas Nacionais Trimestrais - 1º 

Trimestre 2019

O Produto Interno Bruto (PIB) registou no 1º trimestre de 2019 uma taxa de variação homóloga de 1,8% (1,7% no trimestre anterior). O contributo da

procura interna para a variação homóloga do PIB aumentou para 4,8 p.p. (3,3 p.p. no 4º trimestre de 2018), devido à forte aceleração do

Investimento. Em comparação com o 4º trimestre de 2018, o PIB aumentou 0,5% em termos reais (0,4% no trimestre anterior). Esta evolução

resultou do aumento do contributo da procura interna para a taxa de variação em cadeia do PIB, que passou de 0,8 p.p. para 2,2 p.p., enquanto o

contributo da procura externa líquida foi mais negativo que o observado no 4º trimestre de 2018, passando de -0,4 p.p. para -1,7 p.p..

https://www.iefp.pt/documents/10181/9055078/Informa%C3%A7%C3%A3o+Mensal+abril+2019.pdf/c4c6f8ca-3df3-4072-a191-da23ae811863
https://www.iefp.pt/documents/10181/9055078/Informa%C3%A7%C3%A3o+Mensal+abril+2019.pdf/c4c6f8ca-3df3-4072-a191-da23ae811863
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/d61caed4-pt.pdf?expires=1558967486&id=id&accname=guest&checksum=5948DE7C7676D1FF59BE20DF4C4B7CBD
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=353902176&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=353902176&DESTAQUESmodo=2

