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DATA ENTIDADE PUBLICAÇÃO CONTEÚDO
01.07.2019 EUROSTAT TAXA DE DESEMPREGO Em Maio de 2019, a taxa de desemprego (ajustada para a sazonalidade) estimada para Portugal foi 6,6%,

mantendo-se constante em relação à percentagem registada no mês anterior (6,6%). Em termos homólogos, a

taxa de desemprego registou uma diminuição de 0,5 p.p. (7,1%). Para a Zona Euro, o Eurostat estima que a taxa

de desemprego, em maio de 2019, se tenha situado em 7,5%, diminuindo 0,1 p.p. em relação ao mês anterior

(7,6%) e diminuindo 0,7 p.p. em termos homólogos (8,3%). Na UE28, a taxa de desemprego estimada foi 6,3%,

diminuindo 0,1 p.p. relativamente ao mês anterior.

01.07.2019 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 período de janeiro a maio de 2019,

apresenta um valor de -637,3 milhões de euros, o que compara com -2.210,0 milhões de euros no período

homólogo do ano anterior. Entre janeiro e maio, a Administração Central e Segurança Social arrecadou um valor

superior de receitas fiscais ao registado no período homólogo (8,2%, VHA), totalizando 29.646,9 milhões de euros.

A contribuir para esta evolução estiveram os impostos indiretos (+10,3% VHA), as contribuições para sistemas de

proteção social (+6,8% VHA) e os impostos diretos (+10,3% VHA).

08.07.2019 OCDE INDICADOR COMPÓSITO AVANÇADO Em maio de 2019, o Indicador Compósito Avançado da OCDE (CLI ratio to trend, amplitude adjusted) para

Portugal apresentou uma variação de 0,04% em termos mensais. Em termos homólogos apresentou uma variação

de -2,07%. Este indicador registou, em maio de 2019, um valor de 98,45 pontos, o que significou o primeiro

aumento mensal registado desde agosto de 2017, pese embora ser o valor mais baixo registado desde fevereiro

de 2013. Estes valores indicam uma ligeira recuperação 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.

10.07.2019 COMISSÃO 

EUROPEIA

SUMMER EUROPEAN ECONOMIC 

FORECAST (INTERIM)

Segundo as Previsões Económicas de Verão (European Economic Forecast – Summer (ínterim)) da Comissão

Europeia, Portugal irá registar um crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,7% em 2019 e 1,7% em

2020 (valores idênticos às previsões de Primavera). Quanto à inflação, a Comissão estima que, para Portugal, esta

se situe em 0,9% em 2019 e 1,5% em 2019 (revisão em baixa em 0,2 p.p. e em 0,1 p.p., respetivamente, face às

previsões divulgada nas previsões de Primavera). A Comissão Europeia prevê um crescimento real do Produto

Interno Bruto (PIB) para 2019 e 2020, respetivamente, de 1,2% e 1,4% para a Zona Euro, de 1,4% e 1,6% para a

UE27 e de 1,4% e 1,6% para a UE28.

10.07.2019 INE TAXA DE INFLAÇÃO O Índice de Preços no Consumidor (IPC) em Portugal registou, em junho de 2019, uma taxa de variação homóloga

de 0,4%, valor idêntico ao do mês anterior. Excluindo do IPC os produtos alimentares não transformados e

energéticos, a taxa de variação homóloga foi de 0,6% (valor superior em 0,1 p.p. ao registado em maio). O IPC

registou uma taxa de variação mensal nula em junho de 2019 (0,1% no mês anterior e em junho de 2018).

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9935256/3-01072019-AP-EN.pdf/fdd80b34-6c9d-43a2-b2c0-2ce9d4dc3c9c
https://www.dgo.pt/execucaoorcamental/SintesedaExecucaoOrcamentalMensal/2019/junho/0619-SinteseExecucaoOrcamental_maio2019.pdf
http://www.oecd.org/sdd/leading-indicators/composite-leading-indicators-cli-oecd-july-2019.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip108_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip108_en.pdf
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=353911667&DESTAQUEStema=00&DESTAQUESmodo=2
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12.07.2019 FMI COUNTRY REPORT (ARTIGO IV) - 

PORTUGAL

No relatório de análise anual (feito ao abrigo do artigo IV) a Portugal, o FMI manteve as previsões (face à

declaração de final de visita que divulgou a 17 de maio de 2019) para o crescimento real do Produto Interno Bruto

(PIB), o qual deverá situar-se em 1,7% em 2019 e 1,5% em 2020. Para o mercado de trabalho, o relatório mantém

as previsões de maio e estima que Portugal registe uma taxa de desemprego de 6,2% em 2019 e 5,7% em 2020.

Relativamente ao saldo orçamental, o FMI estima que este mantenha a evolução positiva e registe -0,2% em 2019

e 0,1% em 2020 (para 2019 a previsão mantem-se e para 2020 a previsão é revista em alta em 0,1 p.p.

relativamente face à declaração de final de visita). Quanto à dívida pública, o FMI estima que esta registe 118,8%

do PIB em 2019 e 116,0% do PIB em 2020 (revisão em baixa para os dois anos face à declaração de final de visita).

12.07.2019 OCDE GOING FOR GROWTH O relatório anual da OCDE Going for Growth 2019, divulgado hoje, avalia os progressos dos países da OCDE e de

algumas economias emergentes em termos de implementação das reformas estruturais, em domínios

relacionados com as recomendações políticas no período 2017-18. Neste contexto, são identificados novos

domínios prioritários em que são necessárias reformas para fazer aumentar o rendimento real e para garantir que

os ganhos conseguidos beneficiam a grande maioria dos cidadãos. A edição de 2019 indica que o ritmo das

reformas estruturais no biénio 2017-18 foi semelhante ao período anterior (2015-16), permanecendo inferior ao

ritmo mais intenso que caracterizou o período depois da crise económica. 

17.07.2019 EUROSTAT TAXA DE INFLAÇÃO Em junho 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%, superior em 0,4 pontos percentuais (p.p.). ao

mês anterior. Este valor representa uma variação mensal de 0,4% entre maio e junho de 2019. Na Zona Euro, a

taxa de inflação anual (VH) situou-se em 1,3%, aumentando 0,1 p.p. face ao mês anterior. A taxa de inflação anual

da UE28 situou-se em 1,6% (VH, provisório) em junho de 2019, mantendo-se inalterada face ao valor de maio. A

variação mensal do índice situou-se em 0,2% e 0,1% na Zona Euro e na UE28, respetivamente.

18.07.2019 EUROSTAT DESIGUALDADE NO RENDIMENTO Um indicador importante da distribuição do rendimento é o rácio entre o rendimento total recebido por 20% da

população com mais rendimento e o rendimento recebido por 20% da população com menos rendimento, ou seja

o rácio de distribuição do quintil de rendimento. Em 2017, este rácio era de 5,1 na União Europeia (UE28), de 5,1

na Zona Euro e de 5,7 em Portugal. Em 2018, o rácio em Portugal foi 5,22 (ainda não há dados disponíveis para a

UE28 e para a Zona Euro).

23.07.2019 FMI WORLD ECONOMIC OUTLOOK UPDATE Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), em 2019 e 2020, o Produto Interno Bruto (PIB) mundial deverá

crescer 3,2% e 3,5%, respetivamente, previsões que foram ambas revistas em baixa em 0,1 p.p. face ao Outlook

de abril. Para os Estados Unidos da América, o FMI prevê um crescimento do PIB de 2,6% e 1,9% para 2019 e 2020,

respetivamente (a previsão para 2019 foi revista em alta em 0,3 p.p. face ao Outlook de abril). Relativamente à

Zona Euro, o FMI manteve a previsão para 2019 e reviu em alta a previsão de crescimento para 2020 em 0,1 p.p.,

sendo agora as previsões de crescimento do PIB de 1,3% para 2019 e 1,6% para 2020. Prevê-se ainda que, para os

anos de 2019 e 2020, a Alemanha tenha crescimentos de 0,7% e 1,7%, que a Itália tenha crescimentos de 0,1% e

0,8%, que França tenha crescimentos de 1,3% e 1,4% e que Espanha tenha crescimentos de 2,3% e 1,9%,

respetivamente.

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/09/12/Portugal-2018-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-46224?cid=em-COM-123-37678
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/09/12/Portugal-2018-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-46224?cid=em-COM-123-37678
http://www.oecd.org/economy/going-for-growth/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190718-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/07/18/WEOupdateJuly2019
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24.07.2019 IEFP DESEMPREGO REGISTADO Durante o mês de junho de 2019, inscreveram-se nos Centros de Emprego 33.978 pessoas, o que representa uma

variação homóloga de -12,1% e uma variação mensal de -11,1%. Segundo a dimensão regional, todas as regiões

apresentaram uma diminuição do desemprego em termos homólogos, sobressaindo os valores das regiões de

Lisboa, Açores e Norte que registaram uma diminuição no desemprego de 13,1%, 11,6% e 10,4%, respetivamente.

Comparativamente ao mês anterior, também todas as regiões apresentaram uma diminuição do desemprego,

sobressaindo a região do Algarve que registou uma diminuição no desemprego de 13,9% (VH).

26.07.2019 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 período de janeiro a junho de 2019,

apresenta um valor de -536,3 milhões de euros, o que compara com -2 652,8 milhões de euros no período

homólogo do ano anterior. Entre janeiro e junho, a Administração Central e Segurança Social arrecadou um valor

superior de receitas fiscais ao registado no período homólogo (7,0%, VHA), totalizando 37 410,1 milhões de euros.

A contribuir para esta evolução estiveram os impostos diretos (+3,9% VHA), os impostos indiretos (+9,5% VHA) e

as contribuições para sistemas de proteção social (+6,5% 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

38 479,9 milhões de euros.

30.07.2019 INE ESTIMATIVAS MENSAIS DE EMPREGO E 

DESEMPREGO

A população empregada, em junho de 2019, foi estimada em 4 821,0 mil pessoas, diminuindo 0,3% face ao mês

anterior (15,4 mil pessoas). A taxa de emprego estimada situou-se em 62,1%, tendo diminuído 0,1 p.p. face ao

mês anterior. A população desempregada, estimada em 343,9 mil pessoas, aumentou 0,5% em relação ao valor

registado para o mês anterior (1,9 mil pessoas). A taxa de desemprego estimada situou-se em 6,7%, tendo

aumentado 0,1 p.p. em relação ao mês anterior. A taxa de desemprego estimada de jovens situou-se em 18,9%,

tendo diminuído 0,5 p.p. em relação ao mês anterior (revista em alta de 18,7% para 19,4%). A taxa de

desemprego estimada dos adultos situou-se em 5,7% e aumentou 0,1 p.p. em relação ao mês anterior.

31.07.2019 INE ESTIMATIVA RÁPIDA DO IPC/IHPC O INE estima que, em julho de 2019, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá

sido de -0,3% (o valor observado em junho de 2019 foi 0,4%). A variação homóloga estimada do indicador de

inflação subjacente é de -0,1% (0,6% em junho de 2019). A variação mensal do IPC terá sido -1,3% (variação de

0,0% em junho) e a variação média dos últimos doze meses de 0,7% (0,9% no mês precedente). 

31.07.2019 EUROSTAT ESTIMATIVA RÁPIDA PIB DA ZONA EURO E 

UE (PRELIMINAR)

De acordo com a estimativa divulgada pelo Eurostat, durante o 2º trimestre de 2019, a economia da Zona Euro

registou um crescimento trimestral do PIB de 0,2%, menos 0,2 p.p. que no trimestre anterior (0,4%). A variação

homóloga do PIB foi de 1,1%, depois de ter registado 1,2% no 1º trimestre de 2019. No que respeita à EU28, o

crescimento trimestral do PIB foi de 0,2%, menos 0,3 p.p. que no trimestre anterior (0,5%). A variação homóloga

do PIB foi de 1,3%, o que compara com 1,6% registado no trimestre anterior.

https://www.iefp.pt/documents/10181/9055078/Informa%C3%A7%C3%A3o+Mensal+junho+2019.pdf/6a3d8bbd-3987-4ed0-83e0-6ad77ae3dcf2
http://www.dgo.pt/execucaoorcamental/SintesedaExecucaoOrcamentalMensal/2019/julho/0719-SinteseExecucaoOrcamental_junho2019.pdf
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=353913854&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=353913854&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=353913436&DESTAQUESmodo=2
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10014280/2-31072019-AP-EN.pdf/180b0d0a-6659-4287-a452-3e2a47371ae1
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10014280/2-31072019-AP-EN.pdf/180b0d0a-6659-4287-a452-3e2a47371ae1

