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06.02.2019 INE TAXA DE DESEMPREGO EM 2018 Em 2018, a taxa de desemprego foi 7,0%, tendo diminuído 1,9 p.p. relativamente a 2017. A população

desempregada, 365,9 mil pessoas, diminuiu 20,9% (96,9 mil) em relação ao ano anterior, enquanto a população

empregada, 4 866,7 mil pessoas, aumentou 2,3% (110,1 mil). A taxa de desemprego de jovens (15 a 24 anos)

situou-se em 20,3%, 3,6 p.p. abaixo do estimado para o ano anterior. A proporção de desempregados de longa

duração foi 51,1%, tendo diminuído 6,4 p.p. em relação ao ano transato.

07.02.2019 COMISSÃO 

EUROPEIA

PREVISÕES ECONÓMICAS DE INVERNO Segundo as Previsões Económicas de Inverno (Winter European Economic Forecast Interim) da Comissão

Europeia, Portugal irá registar um crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,1% em 2018, 1,7% em

2019 e 1,7% em 2020 (revisão em baixa de 0,1 p.p. para 2018 e 2019 face às previsões de Outono). Quanto à

inflação, a Comissão estima que esta tenha sido de 1,2% em 2018 e que será de 1,3% em 2019 e 1,6% em 2020

(previsão para 2019 com revisão em baixa de 0,3 p.p. face às previsões de Outono). A Comissão Europeia prevê

um crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) para 2018, 2019 e 2020, respectivamente, de 1,9%, 1,3% e

1,6% para a Zona Euro, de 2,1%, 1,5% e 1,8% para a UE27 e de 1,9%, 1,5% e 1,7% para a UE28.

11.02.2019 OCDE INDICADOR COMPÓSITO AVANÇADO Em dezembro de 2018, o Indicador Compósito Avançado da OCDE (CLI ratio to trend, amplitude adjusted) para

Portugal apresentou uma variação de -0,19% em termos mensais. Em termos homólogos apresentou uma

variação de -1,37%. Este indicador registou, em dezembro de 2018, um valor de 99,03 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.

12.02.2019 INE TAXA DE INFLAÇÃO O Índice de Preços no Consumidor (IPC) em Portugal registou uma taxa de variação homóloga de 0,5%, valor

inferior ao registado no mês anterior em 0,2 p.p.. Excluindo do IPC os produtos alimentares não transformados e

energéticos, a taxa de variação homóloga foi 0,8%, superior em 0,2 p.p. à registada no mês anterior. O IPC

registou uma variação mensal de -1,2%, o que compara com uma variação de -0,2% no mês anterior. A taxa de

variação média dos últimos doze meses do IPC foi de 0,9% (1,0% no mês anterior).

13.02.2019 INE INDICE DE CUSTO DE TRABALHO No 4º trimestre de 2018, o Índice de Custo do Trabalho (ICT), ajustado de dias úteis, registou uma taxa de

variação homóloga de 10,3% (1,6% no 3º trimestre de 2018). Este acréscimo foi explicado pela alteração do

padrão anual de pagamentos do subsídio de Natal. As duas principais componentes dos custos do trabalho são os

custos salariais e os outros custos (por hora efetivamente trabalhada). Os custos salariais aumentaram 10,8% e os

outros custos aumentaram 8,5%, em relação ao mesmo período do ano anterior.

14.02.2019 INE PIB EM PORTUGAL - Estimativa Rápida O Produto Interno Bruto (PIB), em termos homólogos, aumentou 1,7% em volume no 4º trimestre de 2018 (2,1%

no trimestre anterior). Comparativamente com o 3º trimestre de 2018, o PIB aumentou, em termos reais, 0,4%

(0,3% no trimestre anterior). Em 2018, o PIB aumentou 2,1% em volume, menos 0,7 pontos percentuais que o

observado no ano anterior. 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=315406095&DESTAQUEStema=00&DESTAQUESmodo=2
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip096_en.pdf
http://www.oecd.org/sdd/leading-indicators/composite-leading-indicators-cli-oecd-02-2019.pdf
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=345381777&DESTAQUEStema=00&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=315237854&DESTAQUEStema=00&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=314609411&DESTAQUEStema=00&DESTAQUESmodo=2


PUBLICAÇÕES ESTATISTICAS RELEVANTES - FEVEREIRO

DATA ENTIDADE PUBLICAÇÃO CONTEÚDO
14.02.2019 EUROSTAT PIB NA EUROPA De acordo com a primeira estimativa divulgada pelo Eurostat, no 4º trimestre de 2018, e em relação ao trimestre

anterior, o PIB cresceu 0,2% na Zona Euro (0,2% no 3º trimestre de 2018) e 0,2% na UE28 (0,3% no 3º trimestre

de 2018). A variação homóloga registou valores de 1,2% na Zona Euro (1,6% no 3º trimestre de 2018) e 1,4% na

UE28 (1,8% no 3º trimestre de 2018).

18.02.2019 DGAEP SÍNTESE ESTATÍSTICA DO EMPREGO 

PÚBLICO

Em dezembro de 2018, o emprego no sector das administrações públicas situava-se em 683.469 postos de

trabalho, revelando um aumento de 2,1% em termos homólogos (mais 14.190 postos de trabalho) e uma

diminuição de 6,1% face a 31 de dezembro de 2011 (menos 44.316 postos de trabalho). Em comparação com o

final do trimestre anterior, o emprego nas administrações públicas aumentou 12.351 postos de trabalho (1,8%). O

emprego no sector das administrações públicas representava, em dezembro de 2018, cerca de 13,1% da

população ativa e de 14,0% da população empregada. Em outubro de 2018, o valor da remuneração base média

mensal dos trabalhadores a tempo completo no sector das administrações públicas situava-se nos 1471,2 euros,

correspondendo a uma variação trimestral de cerca de 0,7% e a uma variação de 0,7% em termos homólogos.

Relativamente ao valor do ganho médio mensal dos referidos trabalhadores, este situava-se nos 1721,8 euros,

correspondendo a uma variação trimestral de cerca de 0,7% e a uma variação de 1,7% em termos homólogos.

18.02.2019 OCDE ECONOMIC SURVEY - PORTUGAL No Economic Survey de Portugal a OCDE mantém as previsões constantes do Economic Outlook de 21 de

novembro de 2018, ou seja, Portugal deverá registar uma taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de

2,1% em 2018 e em 2019 e de 1,9% em 2020.

19.02.2019 IEFP DESEMPREGO REGISTADO Durante o mês de janeiro de 2019, inscreveram-se nos Centros de Emprego 54.968 pessoas, o que representa

uma variação homóloga de -0,9% e uma variação mensal de 34,8%. Durante este mês, foram efectuadas 7.709

colocações, o que corresponde a um aumento de 73,5% face ao mês anterior e a uma variação homóloga de -

2,8%. No final do mês de janeiro de 2019, estavam inscritos nos Centros de Emprego 350.772 indivíduos, o que

corresponde a uma variação homóloga de -15,6% (-64.767 pessoas) e a uma variação mensal de 3,5% (+11.737

pessoas).

22.02.2019 EUROSTAT IHPC Em janeiro de 2019, na Zona Euro, a taxa de inflação anual (VH) situou-se em 1,4%, diminuindo 0,1 p.p. face ao

mês anterior. A taxa de inflação anual da UE28 situou-se em 1,5% (VH) em janeiro de 2019, diminuindo em 0,1

p.p. face ao valor de dezembro. A variação mensal do índice situou-se em -1,0% e -0,8% na Zona Euro e na UE28,

respetivamente. A taxa de variação da média anual dos últimos 12 meses do IHPC foi de 1,1% para Portugal, de

1,8% para a Zona Euro e 1,9% para a UE28.

26.02.2019 EUROSTAT PIB PER CAPITA NA UNIÃO EUROPEIA 

POR REGIÕES

Em 2017, face à média da União Europeia, o PIB per capita em paridade de poder de compra, variou de 31% em

North-West – Bulgária, a 626% na Inner London West – Reino Unido. No conjunto das 281 regiões, 21 registaram

variações pelo menos 50% acima da média da Zona Euro (cinco na Alemanha, duas na Irlanda, Áustria, Holanda e

Reino Unido, e uma na Bélgica, República Checa, Dinamarca, França, Eslováquia, Polonia, Suécia e Luxemburgo)

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9573370/2-14022019-AP-EN.pdf/74195ad7-ce17-4c2f-b86c-c990c938bf30
https://www.dgaep.gov.pt/upload/DEEP/SIEP4T2018/DGAEP-DEEP_SIEP_2018T4_15022019.pdf
https://www.dgaep.gov.pt/upload/DEEP/SIEP4T2018/DGAEP-DEEP_SIEP_2018T4_15022019.pdf
http://www.oecd.org/economy/surveys/Portugal-2019-economic-survey-overview.pdf
https://www.iefp.pt/documents/10181/9055078/Informa%C3%A7%C3%A3o+Mensal+janeiro+2019.pdf/7908cd08-a0d5-4e7e-bb3f-9234b3b5af3d
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9603472/2-22022019-AP-EN/86f91a82-0ef2-4525-8082-ab3f24168c98
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9618249/1-26022019-AP-EN.pdf/f765d183-c3d2-4e2f-9256-cc6665909c80
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9618249/1-26022019-AP-EN.pdf/f765d183-c3d2-4e2f-9256-cc6665909c80
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27.02.2019 DGO SÍNTESE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL A Execução Orçamental revela que o saldo global das Administrações Públicas (que incluem o universo da

Administração Central, Regional e Local e a Segurança Social), relativo a janeiro de 2019, apresenta um valor de

1.542,1 milhões de euros, o que compara com 791,1 milhões de euros no período homólogo. Em janeiro de 2019,

a Administração Central e Segurança Social arrecadou um valor superior de receitas fiscais ao registado no

período homólogo (10,6%, VHA), totalizando 6.458,8 milhões de euros. A contribuir para esta evolução estiveram

os impostos diretos (+2,5% VHA), os impostos indiretos (+7,8% VHA) e as contribuições para sistemas de

protecção social (+1,5% VHA). A despesa efectiva da Administração Central e Segurança Social diminuiu 1,4% em

relação ao mesmo período do ano anterior (VHA), totalizando 5.225,3 milhões de euros. A Execução Orçamental

revela que, em janeiro de 2019, o saldo global do Subsetor Estado se fixou em 142,3 milhões de euros (-220,4

milhões de euros no período homólogo). No período em análise, a receita efectiva do Subsector Estado foi de

3.896,1 milhões de euros (3.306,0 milhões de euros no período homólogo), enquanto a despesa efectiva foi de

3.753,9 milhões de euros (3.526,4 milhões de euros no período homólogo).

27.02.2019 COMISSÃO 

EUROPEIA

Semestre Europeu de 2019: Country 

Report-Portugal

A Comissão Europeia divulgou o Country Report de Portugal no âmbito do Semestre Europeu, onde avalia os

progressos da implementação das recomendações feitas em 2018. Assim, segundo a Comissão Europeia, foram

feitos progressos significativos nas seguintes áreas: Promover um ambiente que conduza à contratação em

contrato permanente, incluindo revisões no sistema legal; Aumentar o nível de qualificações da população, assim

como o número de pessoas com educação superior; Aumentar a eficiência nos processos de recuperação e

insolvência de empresas, reduzindo os impedimentos no que respeita á venda e renegociação, em mercado

secundário, de NPLs, e facilitar o acesso ao financiamento das empresas; Melhorar a eficiência dos tribunais

administrativos e reduzir a carga administrativa.

28.02.2019 INE CONTAS NACIONAIS TRIMESTRAIS Em 2018, o Produto Interno Bruto (PIB) aumentou 2,1% em volume, menos 0,7 pontos percentuais (p.p.) que o

verificado no ano anterior. Em termos nominais, o PIB aumentou 3,6% (4,4% em 2017), tendo atingido 201,5 mil

milhões de euros. No 4º trimestre de 2018, o PIB registou uma taxa de variação homóloga de 1,7% (2,1% no

trimestre anterior). Em comparação com o 3º trimestre de 2018, o PIB aumentou em termos reais 0,4% (0,3% no

trimestre anterior). O contributo da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB foi menos negativo,

enquanto o contributo positivo da procura interna foi inferior ao observado no 3º trimestre.

28.02.2019 INE Estimativa Rápida do IPC/IHPC O INE estima que, em fevereiro de 2019, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC)

terá sido de 0,9% (o valor observado em janeiro de 2019 foi 0,5%). A variação homóloga estimada do indicador de

inflação subjacente foi de 1,0% (0,8% em janiro de 2019). A variação mensal do IPC terá sido -0,2% (variação de -

1,2% em janeiro) e a variação média dos últimos doze meses de 1,0% (0,9% no mês precedente).

https://www.dgo.pt/execucaoorcamental/SintesedaExecucaoOrcamentalMensal/2019/fevereiro/0219-SinteseExecucaoOrcamental_janeiro2019.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1368_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1368_en.htm?locale=en
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=314609582&DESTAQUEStema=00&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=345382763&DESTAQUEStema=00&DESTAQUESmodo=2
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28.02.2019 INE Estimativas Mensais de Emprego e

Desemprego

Em dezembro de 2018, a taxa de desemprego situou-se em 6,6%, menos 0,1 pontos percentuais (p.p.) que o valor

do mês anterior, igual ao valor de três meses antes e menos 1,3 p.p. que no mesmo mês de 2017. 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 0,4% (1,5 mil pessoas) e a população empregada

aumentou 0,4% (18,4 mil). A estimativa provisória da taxa de desemprego de janeiro de 2019 é 6,7%, tendo

aumentado 0,1 p.p. em relação ao mês anterior.

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=345381132&DESTAQUEStema=00&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=345381132&DESTAQUEStema=00&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=345381132&DESTAQUEStema=00&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=345381132&DESTAQUEStema=00&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=345381132&DESTAQUEStema=00&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=345381132&DESTAQUEStema=00&DESTAQUESmodo=2

