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DATA ENTIDADE PUBLICAÇÃO CONTEÚDO
02.01.2019 DGO SINTESE 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 ao período de janeiro a novembro de 2018,

apresenta um valor de -624,0 milhões de euros, o que compara com -2.049,2 milhões de euros no período

homólogo do ano anterior.

08.01.2019 INE TAXA DE DESEMPREGO A população desempregada, estimada em 343,0 mil pessoas, aumentou 0,2% em relação ao valor registado para o

mês anterior (0,6 mil pessoas). A taxa de desemprego estimada situou-se em 6,6%, tendo-se mantido em relação a

outubro de 2018 (revista em baixa de 6,7% para 6,6%) e a setembro de 2018. Desde setembro de 2002 que não era

observada uma taxa de desemprego tão baixa.

10.01.2019 BANCO 

MUNDIAL

GLOBAL ECONOMIC PROSPECTS O Banco Mundial reviu em baixa o Produto Interno Bruto (PIB) mundial de 2018 para 3,0% (3,1% no relatório de

junho de 2018), sendo as estimativas para 2019 e 2020 de 2,9% e 2,8%, respetivamente (3,0% e 2,9% no relatório

de junho, respetivamente).

10.01.2019 EUROSTAT TAXA DE DESEMPREGO MENSAL Para a Zona Euro, o Eurostat estima que a taxa de desemprego, em novembro de 2018, se tenha situado em 7,9%,

diminuindo 0,1 p.p. em relação ao mês anterior (8,0%) e diminuindo 0,8 p.p. em termos homólogos (8,7%). Na

UE28, a taxa de desemprego estimada foi 6,7%, estabilizando relativamente ao mês anterior.

11.01.2019 INE TAXA DE INFLAÇÃO Em 2018, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) em Portugal registou uma taxa de variação média de 1,0% (1,4%

no ano anterior). 

14.01.2019 OCDE INDICADOR COMPÓSITO AVANÇADO Em novembro de 2018, o Indicador Compósito Avançado da OCDE (CLI ratio to trend, amplitude adjusted) para

Portugal apresentou uma variação de -0,13% em termos mensais. Em termos homólogos apresentou uma variação

de -1,18%. Este indicador registou, em novembro de 2018, um valor de 99,32 pontos, o valor mais baixo desde

setembro de 2013. Estes valores indicam uma fase de desaceleração da atividade económica.

17.01.2019 EUROSTAT TAXA DE INFLAÇÃO Na Zona Euro, a taxa de inflação anual (VH) situou-se em 1,6%, diminuindo 0,3 p.p. face ao mês anterior. A taxa de

inflação anual da UE28 situou-se em 1,7% (VH) em dezembro de 2018, diminuindo 0,3 p.p. face ao valor de

novembro. A variação mensal do índice situou-se em 0,0% na Zona Euro e na UE28, respetivamente. A taxa de

variação da média anual do IHPC em 2018 foi de 1,2% para Portugal, de 1,7% para a Zona Euro e 1,9% para a UE28.

http://www.dgo.pt/execucaoorcamental/SintesedaExecucaoOrcamentalMensal/2018/dezembro/1218-SinteseExecucaoOrcamental_novembro2018.pdf
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=315406362&DESTAQUESmodo=2
http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9477410/3-09012019-AP-EN.pdf/1f232ebb-1dcc-4de2-85d1-5765fae86ea8
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=315400009&DESTAQUESmodo=2
http://www.oecd.org/sdd/leading-indicators/composite-leading-indicators-cli-oecd-01-2019.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9499950/2-17012019-AP-EN.pdf/4ea467c3-8ff2-4723-bc6e-b0c85fb991e4
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17.01.2019 OCDE QUARTERLY EMPLOYMENT SITUATION A taxa de emprego no conjunto dos países da OCDE aumentou 0,1 p.p. para 68,4% no 3º trimestre de 2018. Na

Zona Euro, a taxa de emprego aumentou 0,2 p.p. para 67,4% e em Portugal aumentou 0,4 p.p. para 70,0%.

Comparando com o 3º trimestre do ano anterior, a taxa de emprego aumentou 0,9 p.p. na Zona Euro e 1,8 p.p. em

Portugal.

21.01.2019 EUROSTAT DÍVIDA PÚBLICA ZONA EURO E UNIÃO 

EUROPEIA

Segundo o Eurostat, no 3º trimestre de 2018, a Dívida Pública em percentagem do PIB no conjunto dos países da

Zona Euro (EA19) situou-se em 86,1% (86,3% no 2º trimestre de 2018) e na UE28 situou-se em 80,8% (81,0% no 2º

trimestre de 2018). Em relação ao período homólogo (3º trimestre de 2017) registou-se um decréscimo de 2,1 p.p.

da Dívida Pública da Zona Euro e um decréscimo de 1,7 p.p. na UE28.

21.01.2019 EUROSTAT DÉFICE ZONA EURO E UNIÃO EUROPEIA No 3º trimestre de 2018, o défice orçamental, corrigido de efeitos de sazonalidade e em percentagem do PIB, da

Zona Euro fixou-se em 0,5% do PIB (0,7% no 3º trimestre de 2017 e 0,3% no 2º trimestre de 2017). O défice da

UE28 fixou-se em 0,6% do PIB (0,8% no 3º trimestre de 2017 e 0,4% no 2º trimestre de 2018).

21.01.2019 IEFP DESEMPREGO REGISTADO NOS CENTROS DE 

EMPREGO

No final do mês de dezembro de 2018, estavam inscritos nos Centros de Emprego 339.035 indivíduos, o que

corresponde a uma variação homóloga de -16,0% (-64.736 desempregados) e a uma variação mensal de 1,2%

(4.138 indivíduos).

21.01.2019 FMI WORLD ECONOMIC OUTLOOK UPDATE Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), em 2019 e 2020 o Produto Interno Bruto (PIB) mundial deverá

crescer 3,5% e 3,6%, respectivamente, previsões que foram revistas em baixa em 0,2 p.p. e 0,1 p.p.

respectivamente face ao Outlook de outubro. Relativamente à Zona Euro, o FMI reviu em baixa a previsão de

crescimento para 2019 em 0,3 p.p. e manteve a previsão para 2020, sendo agora as previsões de 1,6% para 2019 e

1,7% para 2020.

28.01.2019 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 ao ano de 2018, apresenta um valor de -

2.083,4 milhões de euros, o que compara com -2.558,4 milhões de euros no ano anterior.

31.01.2019 INE ESTIMATIVAS MENSAIS DE EMPREGO E 

DESEMPREGO

A população empregada, em dezembro de 2018, foi estimada em 4837,0 mil pessoas, aumentando 0,3% face ao

mês anterior (13,8 mil pessoas). A taxa de emprego estimada situou-se em 62,3%, tendo aumentado 0,2 p.p. face

ao mês anterior (revista em baixa de 62,2% para 62,1%). A população desempregada, estimada em 346,2 mil

pessoas, aumentou 0,2% em relação ao valor registado para o mês anterior (0,8 mil pessoas). A taxa de

desemprego estimada situou-se em 6,7%, mantendo-se inalterada em relação ao mês anterior (revista em alta de

6,6% para 6,7%). 

http://www.oecd.org/sdd/labour-stats/employment-situation-oecd-third-quarter-2018.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9510404/2-21012019-AP-EN.pdf/97de2ad5-5b7e-4de9-ab36-7bbf8773aad0
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9510404/2-21012019-AP-EN.pdf/97de2ad5-5b7e-4de9-ab36-7bbf8773aad0
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9510404/2-21012019-AP-EN.pdf/97de2ad5-5b7e-4de9-ab36-7bbf8773aad0
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9510419/2-21012019-BP-EN.pdf/45350387-d523-4bab-82a0-3ce6acba9b70
https://www.iefp.pt/documents/10181/7971477/Informa%C3%A7%C3%A3o+Mensal+dezembro+2018.pdf/e869d345-dd1b-43c8-9ddd-b61286f1a222
https://www.iefp.pt/documents/10181/7971477/Informa%C3%A7%C3%A3o+Mensal+dezembro+2018.pdf/e869d345-dd1b-43c8-9ddd-b61286f1a222
C:/Users/Utilizador/Downloads/WEOupdateJan2019.pdf
https://www.dgo.pt/execucaoorcamental/Paginas/Sintese-da-Execucao-Orcamental-Mensal.aspx?Ano=2019&Mes=Janeiro
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=315406385&DESTAQUEStema=00&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=315406385&DESTAQUEStema=00&DESTAQUESmodo=2
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31.01.2019 EUROSTAT ESTIMATIVA RÁPIDA DO PIB DA ZONA EURO 

E UE (PRELIMINAR)

De acordo com a estimativa divulgada pelo Eurostat, durante o 4º trimestre de 2018, a economia da Zona Euro

registou um crescimento trimestral do PIB de 0,2%, valor idêntico ao registado no trimestre anterior. A variação

homóloga do PIB foi de 1,2%, depois de ter registado 1,6% no 3º trimestre de 2018. No que respeita à UE28, o

crescimento trimestral do PIB foi de 0,3%, valor idêntico ao registado no trimestre anterior. A variação homóloga

do PIB foi de 1,5%, o que compara com 1,8% registado no trimestre anterior.

31.01.2019 EUROSTAT TAXA DE DESEMPREGO Para a Zona Euro, o Eurostat estima que a taxa de desemprego, em dezembro de 2018, se tenha situado em 7,9%,

mantendo-se constante em relação ao mês anterior e diminuindo 0,7 p.p. em termos homólogos (8,6%). Na UE28,

a taxa de desemprego estimada foi 6,6%, estabilizando relativamente ao mês anterior.

31.01.2019 INE ESTIMATIVA RÁPIDA DO IPC/IHPC O INE estima que, em janeiro de 2019, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá

sido de 0,4% (o valor observado em dezembro de 2018 foi 0,7%). A variação mensal do IPC terá sido -1,2%

(variação de -0,2% em dezembro de 2018) e a variação média dos últimos doze meses de 0,9% (1,0% no mês

precedente). O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português registou uma variação homóloga

estimada de 0,5% (0,6% no mês anterior).

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9539637/2-31012019-AP-EN.pdf/fead6e91-cd7f-4654-b5d7-81fef584772d
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9539637/2-31012019-AP-EN.pdf/fead6e91-cd7f-4654-b5d7-81fef584772d
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9539652/3-31012019-BP-EN.pdf/bd847e5d-0694-4f90-b21f-f87a57ac4277
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=342829784&DESTAQUEStema=00&DESTAQUESmodo=2

