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DATA ENTIDADE PUBLICAÇÃO CONTEÚDO
07.08.2019 INE TAXA DE DESEMPREGO NO 2º TRIM No 2.ºtrimestre de 2019, a taxa de desemprego foi 6,3%, inferior em 0,5 pontos percentuais (p.p.) à do trimestre

anterior e em 0,4 p.p. à do trimestre homólogo de 2018. A população desempregada, estimada em 328,5 mil

pessoas, diminuiu 7,1% (25,1 mil) em comparação com o trimestre anterior e 6,6% (23,3 mil) em relação ao 2.º

trimestre de 2018. Na população empregada (4 916,7 mil pessoas) foi observado um acréscimo trimestral de 0,7%

(36,5 mil) e um acréscimo homólogo de 0,9% (42,6 mil). A taxa de desemprego de jovens (15 a 24 anos) situou-se

em 18,1%, tendo aumentado 0,5 p.p. em relação ao trimestre anterior e diminuído 1,3 p.p. relativamente ao

homólogo. A proporção de desempregados à procura de emprego há 12 e mais meses (longa duração) foi

estimada em 53,1%, mais 6,3 p.p. que no trimestre anterior e mais 0,8 p.p. que no homólogo.

08.08.2019 INE REMUNERAÇÃO BRUTA MÉDIA 

AUMENTA 3,4% NO 2º TRIM.

De acordo com o INE, a remuneração bruta mensal média por trabalhador (posto de trabalho) aumentou 3,4% no

2º trimestre de 2019, em termos homólogos, situando-se em 954 Euros. Esta remuneração representou 80,85%

da remuneração total, que se situou nos 1.180 euros. Em termos reais, descontado o efeito da inflação no período

em análise, a remuneração bruta mensal média por trabalhador aumentou 2,9% e a componente regular

aumentou 2,8%.

08.08.2019 OCDE INDICADOR COMPÓSITO AVANÇADO Em junho de 2019, o Indicador Compósito Avançado da OCDE (CLI ratio to trend, amplitude adjusted) para

Portugal apresentou uma variação de -0,01% em termos mensais. Em termos homólogos apresentou uma

variação de -2,16%. Este indicador registou, em junho de 2019, um valor de 98,48 pontos. Estes valores indicam

uma fase de desaceleração da actividade económica. O indicador foi concebido para detectar sinais iniciais de

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

12.08.2019 INE TAXA DE INFLAÇÃO DESACELERA EM 

JULHO

A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi -0,3% em julho de 2019, taxa inferior em 0,7

pontos percentuais (p.p.) à do mês anterior. Esta evolução deve-se em grande medida ao contributo da variação

negativa dos preços da classe dos Restaurantes e hotéis. A variação mensal do IPC foi -1,3% (nula no mês

precedente e -0,6% em julho de 2018). A variação média dos últimos doze meses foi de 0,7%, taxa inferior em 0,2

p.p. à registada no mês anterior.

13.08.2019 INE ÍNDICE DE CUSTO DE TRABALHO 

AUMENTA 0,9% NO 2º TRIM

O Índice de Custo do Trabalho (ICT) ajustado de dias úteis registou um acréscimo homólogo de 0,9%, no 2.º

trimestre de 2019. No trimestre anterior tinha sido observado um acréscimo homólogo de 1,4%. As duas

principais componentes, custos salariais e outros custos (ambos por hora efetivamente trabalhada), aumentaram

0,9% e 0,8%, respetivamente, em relação ao mesmo período do ano anterior. A variação homóloga foi também

explicada pelo acréscimo de 4,0% no custo médio por trabalhador conjugado com o acréscimo de 3,1% no

número de horas efetivamente trabalhadas por trabalhador.

https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=353914823&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=375955457&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=375955457&DESTAQUESmodo=2
http://www.oecd.org/sdd/leading-indicators/composite-leading-indicators-cli-oecd-august-2019.htm
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=353911702&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=353911702&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=353916037&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=353916037&DESTAQUESmodo=2
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14.08.2019 EUROSTAT CONTAS NACIONAIS TRIMESTRAIS - 1ª 

PUBLICAÇÃO (ESTIMATIVA RÁPIDA)

De acordo com a primeira estimativa divulgada pelo Eurostat, no 2º trimestre de 2019, Portugal registou um

aumento do PIB de 1,8% em relação ao trimestre homólogo (1,8% no trimestre anterior) e uma variação de 0,5%

em relação ao trimestre anterior (0,5% no 1º trimestre de 2019). Em relação ao trimestre anterior, o PIB cresceu

0,2% na Zona Euro (0,4% no 1º trimestre de 2019) e 0,2% na UE28 (0,5% no 1º trimestre de 2019). A variação

homóloga registou valores de 1,1% na Zona Euro (1,2% no 1º trimestre de 2019) e 1,3% na UE28 (1,6% no 1º

trimestre de 2019).

14.08.2019 DGAEP SÍNTESE ESTATÍSTICA DO EMPREGO 

PÚBLICO

Em junho de 2019, o emprego no sector das administrações públicas situava-se em 690.494 postos de trabalho,

revelando um aumento de 2,3% em termos homólogos (mais 15.261 postos de trabalho) e uma diminuição de

5,1% face a 31 de dezembro de 2011 (menos 37.291 postos de trabalho). Em comparação com o final do

trimestre anterior, o emprego nas administrações públicas aumentou em 413 postos de trabalho (0,1%), em

resultado essencialmente do crescimento do emprego na administração local e regional (mais 746 postos de

trabalho, correspondente a uma variação de 0,5%).

14.08.2019 INE ESTIMATIVA RÁPIDA DO PIB - 2º 

TRIMESTRE DE 2019

O Produto Interno Bruto (PIB), em termos homólogos, aumentou 1,8% em volume no 2º trimestre de 2019 (taxa

idêntica à do trimestre anterior), de acordo com a estimativa rápida das Contas Nacionais Trimestrais.

Comparativamente com o 1º trimestre de 2019, o PIB aumentou 0,5%, em termos reais, mantendo a taxa

verificada no trimestre anterior. 

19.08.2019 EUROSTAT IHPC EM JULHO Em julho de 2019, a taxa de inflação anual (variação homóloga (VH)) em Portugal, medida pelo Índice

Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), situou-se em -0,7%, inferior em 1,4 pontos percentuais (p.p.) ao

mês anterior. Este valor representa uma variação mensal de -1,7% entre junho e julho de 2019. Portugal registou

a taxa mais baixa da UE28 e a única negativa. Na Zona Euro, a taxa de inflação anual (VH) situou-se em 1,0%

(provisório), diminuindo 0,3 p.p. face ao mês anterior. A taxa de inflação anual da UE28 situou-se em 1,4% (VH,

provisório) em julho de 2019, diminuindo em 0,2 p.p. face ao valor de junho. A variação mensal do índice situou-

se em -0,5% e -0,3% na Zona Euro e na UE28, respetivamente.

21.08.2019 IEFP DESEMPREGO REGISTADO NOS 

CENTROS DE EMPREGO

Durante o mês de julho de 2019, inscreveram-se nos Centros de Emprego 42.190 pessoas, o que representa uma

variação homóloga de 5,7% e uma variação mensal de 24,2%. Durante este mês, foram efetuadas 6.976

colocações, o que corresponde a uma diminuição de 7,2% face ao mês anterior e a uma variação homóloga de

7,7%. No final do mês de julho de 2019, estavam inscritos nos Centros de Emprego 297.290 indivíduos, o que

corresponde a uma variação homóloga de -10,1% (-33.297 pessoas) e a uma variação mensal de -0,3% (-901

pessoas).

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10030282/2-14082019-BP-EN/b1e4d2ba-ed0d-4f4a-b4e9-3784484de660
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10030282/2-14082019-BP-EN/b1e4d2ba-ed0d-4f4a-b4e9-3784484de660
https://www.dgaep.gov.pt/upload/DIOEP/2019/SIEP2T/DGAEP-DIOEP_SIEP_2019_T2_14082019.pdf
https://www.dgaep.gov.pt/upload/DIOEP/2019/SIEP2T/DGAEP-DIOEP_SIEP_2019_T2_14082019.pdf
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=353902480&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=353902480&DESTAQUESmodo=2
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10072454/2-19082019-AP-EN.pdf/debca185-deaa-48bd-86cc-fd9efcfb85e2
https://www.iefp.pt/documents/10181/9055078/Informa%C3%A7%C3%A3o+Mensal+julho+2019.pdf/04c24000-796e-431f-a34c-95683042ccc1
https://www.iefp.pt/documents/10181/9055078/Informa%C3%A7%C3%A3o+Mensal+julho+2019.pdf/04c24000-796e-431f-a34c-95683042ccc1
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28.08.2019 DGO SÍNTESE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

ATÉ JULHO

Entre janeiro e julho, a Administração Central e Segurança Social arrecadou um valor superior de receitas fiscais

ao registado no período homólogo (6,5%, VHA), totalizando 45.659,5 milhões de euros. A contribuir para esta

evolução estiveram os impostos diretos (+3,2% VHA), os impostos indiretos (+8,4% VHA) e as contribuições para

sistemas de proteção social (+6,9% VHA). Quanto à despesa efetiva da Administração Central e Segurança Social,

esta aumentou 1,6% em relação ao mesmo período do ano anterior (VHA), totalizando 46.542,9 milhões de euros.

A Execução Orçamental revela que, em julho de 2019, o défice global do Subsetor Estado se fixou em 3.856,6

milhões de euros (3.939,7 milhões de euros no período homólogo).

29.08.2019 INE TAXA DE DESEMPREGO EM JULHO Em junho de 2019, a taxa de desemprego situou-se em 6,6%, valor igual ao do mês anterior, superior em 0,1

pontos percentuais (p.p.) ao de três meses antes e inferior em 0,3 p.p. ao do 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 2,8 mil pessoas (0,8%) e a população empregada diminuiu

6,7 mil pessoas (0,1%). A estimativa provisória da taxa de desemprego de julho de 2019 é 6,5%, valor inferior em

0,1 p.p. em relação ao mês anterior.

30.08.2019 INE CONTAS NACIONAIS TRIMESTRAIS O Produto Interno Bruto (PIB) registou no 2º trimestre de 2019 uma taxa de variação homóloga de 1,8% (taxa

idêntica à do trimestre anterior). Em comparação com o 1º trimestre de 2019, o PIB aumentou 0,5% em termos

reais, mantendo a taxa verificada no trimestre anterior. 

http://www.dgo.pt/execucaoorcamental/Paginas/Sintese-da-Execucao-Orcamental-Mensal.aspx?Ano=2019&Mes=Agosto
http://www.dgo.pt/execucaoorcamental/Paginas/Sintese-da-Execucao-Orcamental-Mensal.aspx?Ano=2019&Mes=Agosto
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=353913878&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=353902199&DESTAQUESmodo=2

