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1. ENQUADRAMENTO INTERNACIONAL

A profunda recessão que se verificou à escala quase planetária na sequência do colapso dos 
empréstimos à habitação subprime nos Estados Unidos da América e suas sequelas, poderá 
no plano internacional ter atingido o seu ponto mais crítico na parte final de 2008 e no primeiro 
semestre de 2009.

Com efeito, a partir de meados de 2009, e prolongando-se por 2010, começaram a manifestar-
se indícios de retoma em algumas das principais economias, embora o vigor dessa retoma 
seja ainda questionado, uma vez que voltaram a surgir sinais de abrandamento, e na maior 
parte dos países a recuperação não conseguiu travar o aumento do desemprego.

O início de recuperação que se observou ficou, aliás, a dever-se à conjugação de diversos 
factores, alguns excepcionais, tais como:

 A necessidade de reconstituição de stocks de numerosos tipos de bens, em consequência 
da destockagem massiva que, como reacção de pânico, se verificou com o impacto inicial 
da recessão;

 As extraordinárias medidas de sustentação e de estímulo económico e financeiro, quer no 
âmbito da política monetária quer na esfera orçamental, adoptadas em numerosos países, 
na sequência das reuniões internacionais de alto nível no seio do G20 e em outros fóruns;

 A continuação do ritmo de crescimento elevado nas economias emergentes, nomeadamente 
no Brasil e na Ásia, e nesta em especial na Índia e China, onde de resto foram igualmente 
adoptadas medidas de sustentação da actividade económica.

Cedo se colocou a questão de saber se a recuperação que se estava a esboçar, ao ser 
tributária das medidas públicas de sustentação do nível de actividade, teria capacidade 
para se manter após a descontinuação dessas medidas, as quais, obviamente, dado o seu 
carácter extraordinário, e em certos aspectos até heterodoxo, não podem ser indefinidamente 
prolongadas no tempo.

Pôs-se igualmente em dúvida se o aumento do nível de actividade induzido pela reconstituição 
de stocks seria, só por si, suficiente para transmitir um impulso mais abrangente e duradouro 
ao sistema económico – como sucede em geral nas pequenas recessões –, ou se mais não 
seria que um efeito pontual e limitado.
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Os dados mais recentes sobre a evolução do nível de actividade nos principais pólos económicos 

adensaram, na verdade, as dúvidas quanto à recuperação, ao mesmo tempo que sugerem 

estarmos em presença de uma retoma heterogénea, centrada nos países emergentes, e 

com os pólos mais desenvolvidos a mostrarem dificuldade em manterem a reanimação das 

suas economias sem os apoios das políticas públicas, agora que o efeito, temporário, da 

reconstituição de stocks se desvaneceu.

Com efeito, nas economias emergentes o crescimento mostra-se muito robusto, nalguns 

casos evidenciando até sobreaquecimento, acompanhado de tensões inflacionistas, sendo 

de assinalar o contributo importante da procura interna, que respondeu positivamente às 

medidas de cariz expansionista adoptadas pelas autoridades nalguns desses países.

Assim, a China, a Índia e o Brasil, três dos mais importantes países emergentes, terão registado 

em 2010 taxas de crescimento de 10,3%, de 9,7% e de 7,5% respectivamente. Admite-se, 

porém, que estas economias venham a apresentar uma certa desaceleração em 2011, devido 

às medidas para travar o sobreaquecimento, cujo impacto poderá ser especialmente marcante 

no caso da China, a qual acaba de ultrapassar o Japão como segunda maior economia em 

termos do valor global do PIB.

No panorama das grandes economias emergentes, apenas a Rússia apresentou em 2010 

um crescimento mais modesto, da ordem de 4,0%, que se segue, aliás, a uma quebra muito 

pronunciada em 2009 (-7,9%).

Em contrapartida, nas principais economias desenvolvidas a recuperação mostrou-se mais 

débil e incerta, existindo ameaças quanto à sua sustentação, o que ultimamente foi agravado 

pela turbulência dos mercados financeiros fruto da percepção de maior risco na dívida soberana 

de diversos estados com níveis elevados de défices orçamentais e de dívida pública, que incide 

sobretudo nos países em que a deterioração significativa das contas públicas se conjuga com 

a subsistência de fragilidades estruturais, que prejudicam o crescimento. 

Um factor importante subjacente à menor dinâmica relativa de crescimento nas economias 

maduras é a desalavancagem financeira que, como reacção à crise, os diferentes agentes 

económicos privados (famílias e empresas) têm vindo a efectuar, com o intuito de reduzirem o 

seu grau de endividamento, e limitando consequentemente os seus gastos seja de consumo, 

seja de investimento.
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A este impacto depressivo da desalavancagem do sector privado, têm-se associado, em 
diversos países, as medidas para o reequilíbrio das contas públicas, que agem no mesmo 
sentido, verificando-se uma ênfase na correcção dos défices mesmo em países – como é o 
caso da Alemanha –, que, no presente, mantêm finanças públicas reconhecidas como sólidas e 
cuja dívida tem mesmo funcionado como activo de refúgio perante a turbulência dos mercados. 
(Apesar do seu défice estatal também ter subido com a crise).

Esta situação reflecte igualmente o baixo nível dos índices de confiança dos consumidores 
– negativamente afectados com o desemprego em alta – e das empresas, com expectativas 
negativas perante uma procura deprimida para os seus produtos.

Um aspecto que, no entanto, funcionou como factor de sustentação da retoma em 
algumas economias avançadas, sobretudo aquelas dotadas de sectores exportadores mais 
competitivos, foi o facto de a profunda quebra do comércio internacional que ocorreu em 2008 
e 2009 ter atingido o fundo, verificando-se um ressurgimento em 2010. Assim, a economia 
alemã, a de maior peso na Zona Euro, que havia sofrido um importante impacto negativo com 
o afundamento do comércio mundial, apresenta-se agora como a mais florescente da Zona 
Euro, graças à dinâmica do seu sector exportador, tendo registado em 2010 um crescimento 
de 3,6 %. Este crescimento deverá reduzir-se, no entanto, em 2011, para 2,2%, devido ao efeito 
desacelerador resultante do abrandamento esperado nas economias emergentes.
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A Zona Euro no seu conjunto apresentou em 2010 um crescimento bem mais modesto que 

o da Alemanha, de apenas 1,8%, e poderá ainda desacelerar ligeiramente para 1,5% em 

2011. Na França, o crescimento em 2010 foi de 1,6%, na Itália de 1,0% e no caso da Espanha, 

principal mercado das exportações portuguesas, registou-se uma redução do PIB de 0,2% no 

ano findo, perspectivando-se um início de recuperação, mas ainda incerto, em 2011.

Nos EUA, país onde a actual crise teve origem, a recuperação que se verificara no início 

de 2010 alimentou a esperança de que a retoma económica estava no bom caminho, mas 

o crescimento acabou por fraquejar a partir do meio do ano, ficando em apenas 2,8% no 

conjunto de 2010 – o que a priori se diria um bom desempenho para uma economia madura 

como é a americana – mas que é inferior ao potencial do país e não tem permitido absorver 

o desemprego. A taxa de desemprego americana manteve-se assim em 9,4%1 (Novembro), 

nível considerado elevado e que levou as autoridades dos EUA a prolongarem as medidas 

de estímulo à economia, designadamente na esfera monetária, mantendo a taxa de juro de 

referência – a taxa dos fundos federais – no nível de praticamente 0% (ou seja, numa banda 

entre 0% e 0,25%) em que se encontra desde Dezembro de 2008 e dando continuidade às 

injecções de liquidez no sistema financeiro e na economia, através de criação de moeda pela 

Reserva Federal.

Evolução da Economia Mundial – Taxas de Crescimento  ∆% PIB

2006     2007 2008 2009 
2010

(Est.)

2011

(Proj.)

Países Desenvolvidos 3,0 2,7 0,2 -3,4 3,0 2,5

   EUA 2,8 2,1 0,0 -2,6 2,8 3,0

   Japão 2,4 2,3 -1,2 -6,3 4,3 1,6*

   Zona Euro 2,8 2,7 0,5 -4,1 1,8 1,5

Países em Desenvolvimento  7,9 8,3 6,0 2,6 7,1 6,5

   China 11,6 13,0 9,6 9,2 10,3 9,6

   India 9,8 9,4 6,4 5,7 9,7 8,4

   Rússia 7,4 8,1 5,2 -7,9 3,7 4,5

   Brasil 3,8 5,7 5,1 -0,6 7,5 4,5

Economia Mundial 5,1 5,2 2,8 -0,6 5,0 4,4

∆% Comércio Mundial** 9,3 7,3 3,0 -10,7 12,0 7,1

*Crescimento previsto antes do recente acidente sísmico e suas sequelas 

**Bens e serviços

Fonte: FMI, World Economic Outlook (update, Janeiro/11)

 1Os números de Jan/2011 indicam uma descida para 9,0%, evolução positiva que importa ver se se consolida nos próximos meses.
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 2 Previsão anterior ao recente sismo e suas sequelas

Contribuiu igualmente para esta opção o facto de a situação no mercado residencial nos E.U.A. 

se manter frágil, e com tendência a piorar caso fossem retiradas as medidas de incentivo, 

introduzidas após a crise, para a compra de habitações.

Por outro lado, foi reconhecido pelas autoridades económicas americanas que o contributo 
positivo da variação de existências (reconstituição de stocks) para o crescimento económico se 
esgotou, e não foi substituído por qualquer outro factor de crescimento endógeno, pois quer o 
investimento empresarial quer o consumo das famílias se mantiveram contidos. Ao mesmo tempo, 
as exportações, que ganharam algum dinamismo no período em que o valor do dólar desceu 
significativamente face a outras divisas, também não têm ultimamente mostrado uma dinâmica 
positiva.

Finalmente, no outro grande pólo entre as economias avançadas, o Japão, verificou-se uma 
apreciável recuperação em 2010 – crescimento de 4,3% –, por razões semelhantes às apontadas 
para a Alemanha, e igualmente pelas mesmas razões antevê-se uma marcada desaceleração para 
1,6% em 20112.

 
A profunda recessão verificada em 2008-2009, e a conjuntura deprimida que se seguiu, teve 
gravosas implicações nas contas públicas de grande número de países, algumas das quais já se 
encontravam desequilibradas ou em equilíbrio frágil.

Evolução da Economia Europeia – Taxas de Crescimento ∆% PIB

2006     2007 2008 2009 
2010

(Est.)

2011

(Proj.)

Zona Euro 2,8 2,7 0,5 -4,1 1,8 1,5

Alemanha 3,0 2,5 1,0 -4,7 3,6 2,2

França 2,2 2,3 0,1 -2,5 1,6 1,6

Itália 1,8 1,6 -1,3 -5,0 1,0 1,0

Espanha  3,9 3,6 0,9 -3,7 -0,2 0,6

Fonte: FMI, World Economic Outlook (Update, Janeiro/11)
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Com efeito, o impacto adverso da crise nas receitas do Estado e o aumento da despesa que 
lhe esteve associado, quer na componente automática – com a escalada do subsídio de 
desemprego – quer na componente discricionária em que se inserem as políticas de estímulo 
fiscal, acrescidas, nalguns países, pela necessidade de apoios massivos ao sistema bancário, 
veio causar pressões inusitadas em tempo de paz às finanças públicas da generalidade dos 
países.

Em numerosos casos, o saldo negativo das contas públicas em 2009 ultrapassou 5% do PIB, 
chegando a exceder nos Estados Unidos, Reino Unido, Grécia, Irlanda e Espanha, os 10%. 
Em 2010 registou-se apenas uma ligeira redução que não foi aliás geral, acentuando-se o 
peso do défice nalguns casos, sendo o exemplo extremo o da Irlanda, em que o défice das 
contas públicas, com os fundos necessários para evitar o colapso do seu sistema financeiro, 
ultrapassou mesmo os 30% do PIB.

Do mesmo modo, a dívida pública subiu para perto de 100% do PIB, ou supera este nível, 
inclusive em países que, ainda em 2007, tinham contas públicas basicamente equilibradas. 
No caso particular do Japão, a dívida pública atinge quase 200% do PIB, embora com a 
característica diferenciadora de ser dívida essencialmente interna.

Impacto da Crise Financeira nas Finanças Públicas

Saldo Contas Públicas / PIB (%) Dívida  Pública / PIB (%)

2007 2008 2009 

2010

(E)

2011

(P) 2007 2008 2009

2010

(E)

2011

(P)

Alemanha -0,2 -0,1 -3,3 -5,0 -4,7 65,1 66,0 73,2 78,8 81,6

França 2,7 -3,4 -7,5 -8,0 -7,4 63,8 68,0 77,6 83,6 88,6

Espanha 2,2 -3,9 -11,2 -9,8 -8,8 36,2 39,7 53,2 64,9 72,5

Itália -1,5 -2,7 -5,3 -5,3 -5,0 103,5 106,1 115,8 118,2 118,9

Irlanda 0,2 -7,2 -14,3 -11,7* -12,1 25,0 43,9 64,0 77,3 87,3

Grécia - -7,7 -13,6 -9,3 -9,9        - 99,2 115,1 124,9 133,9

Holanda 0,3 0,9 -5,3 -6,3 -5,1 45,6 58,2 60,9 66,3 69,6

Reino Unido -2,6 -5,4 -11,5 -12,0 -10,0 44,1 52,0 68,1 79,1 86,9

Suíça 2,2 0,9 -0,4 -1,3 -0,9 44,3 40,9 38,8 38,2 37,2

Bélgica -0,2 -1,3 -6,0 -5,0 -5,0 84,0 89,8 96,7 99,0 100,9

Japão -2,5 -5,6 -6,9 -6,7 -6,6 187,7 172,0 189,2 193,5 194,9

EUA -2,9 -5,3 -11,0 -10,0 -9,9 62,9 70,7 84,0 93,6 102,5

Fonte: DI/Caixa Central com base na Moody’s Investment Services

E/P: Estimativa/Previsão

* Integrando o apoio do Estado Irlandês aos bancos em dificuldades, o défice sobe para o nível colossal de  32% do PIB.



Relatório e Contas 2010 - Consolidado

02
ENQUADRAMENTO 
MACROECONÓMICO

24

Esta situação das finanças públicas é um factor que tem condicionado o comportamento dos 
mercados financeiros (ver adiante), verificando-se a subida pronunciada dos yields, a par com 
alguma volatilidade das dívidas soberanas julgadas de maior risco em relação às que são 
consideradas mais sólidas. Os títulos desta última têm funcionado como activos de refúgio face 
às incertezas subsistentes, apesar de os respectivos estados apresentarem também défices 
significativamente mais altos que no passado recente, nalguns casos até mais elevados do que 
os de alguns países da periferia europeia, e evidenciavam tendência de elevação do peso da 
dívida no PIB. Nas últimas semanas de 2010, aliás, mesmo os yield das dívidas soberanas da 
Alemanha, dos EUA e do Reino Unido subiram significativamente.

A crise económica que atravessamos tem tido, por outro lado, como era inevitável, consequências 
muito adversas no mercado de trabalho, tendo a taxa de desemprego atingido níveis elevados 
na generalidade dos países, gerando, assim, o risco de tensões sociais crescentes, que se têm 
agudizado com a reacção às medidas de austeridade e contenção, que também afectaram 
algumas prestações sociais, nomeadamente, no referente aos subsídios de desemprego, 
postas em prática em diversos países. Na Zona Euro no seu conjunto a taxa de desemprego 
rondou os 10%, tendo na vizinha Espanha ultrapassado já os 20,2%, correspondendo a mais de 
4 milhões de desempregados.

Por outro lado, no tocante à evolução dos preços, a baixa que se produziu em 2009 com o 
impacto do ambiente recessivo, que fez diminuir consideravelmente a procura agregada, e em 
particular provocou a descida da cotação das matérias-primas básicas, incluindo o petróleo 
bruto, foi invertida, tendo-se assistido ao longo de 2010 a uma evolução ascendente dos 
preços, que afastou o receio de deflação – fenómeno que, a verificar-se, constituiria um sério 
obstáculo adicional à retoma, como o exemplo do Japão, de mais de duas décadas, demonstra 
à evidência.

A inflexão no comportamento dos preços em 2010 foi, em grande medida, influenciada pela 
subida gradual do preço do petróleo bruto, que começou na segunda metade de 2009, e que, 
tendo-se esbatido ligeiramente ao longo de 2010, conheceu novo impulso na parte final do ano, 
em que igualmente se verificou uma escalada nos preços dos produtos alimentares básicos, 
bem como de matérias primas industriais (v.g. metais). 
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3 A evolução dos preços nos últimos meses e a percepção de que a retoma poderá estar em vias de se consolidar nalgumas das principais economias 
da Zona Euro, levou o BCE a alterar recentemente a sua taxa directora para 1,25%, e a dar sinais de que pretende começar a inflectir o cariz da sua 
actual política monetária, reduzindo o seu carácter acomodatício.

Assim, em particular na Zona Euro, a taxa média de inflação, aproximou-se do target de 2% do 
BCE, tendo a taxa homóloga mensal de Dezembro ultrapassado mesmo esse nível, tendência 
que se manteve em Janeiro, em que a subida dos preços atingiu 2,4%. O BCE continua a 
considerar, porém, não haver receios de uma deriva inflacionista na Zona Euro, que ponha em 
perigo o cumprimento do seu target3.

 Evolução do Preço do Petróleo
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Taxas de Inflação  ∆% PIB Preços no Consumidor

2009     2010

EUA -1,5 1,5

Zona Euro -0,3 2,2

Alemanha -0,3 1,7

França -0,2 1,8

Itália 0,2 1,9

Espanha -0,8 3,0

Fonte: The Economist (Janeiro 2011)

 Evolução do Preço das Commodities Agrícolas (base 100 a 01/01/2010)
Evolução do Preço das Commodities Agrícolas (base 100 a 01/01/2010)
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2. ECONOMIA PORTUGUESA

A economia portuguesa, que em 2009 sofreu um considerável choque recessivo, traduzido num 
decréscimo do PIB de 2,7%, em consequência sobretudo da retracção no sector imobiliário e 
da queda das exportações induzida pela crise económica e financeira internacional, registou na 
parte inicial de 2010 uma certa recuperação, com o PIB a crescer, em termos homólogos, 1,7% 
e 1,4% nos primeiro e segundo trimestres, respectivamente, estimando-se que, no conjunto do 
ano, e apesar de algum afrouxamento nos últimos meses, a taxa de crescimento tenha ainda 
ficado em 1,3%4.

Em grande parte a recuperação observada explica-se por um efeito de base, ou seja, 
essencialmente espelha a importante queda do nível de actividade observada no ano transacto, 
mas é no entanto de realçar, como positivo, o comportamento favorável das exportações – nas 
presentes circunstâncias da nossa economia uma variável chave para a retoma -, e que se 
estima tenham em 2010 crescido 9% em termos reais, com comportamento dinâmico quer dos 
serviços quer das exportações de mercadorias. Estas, em termos nominais, cresceram 14,8% 
até Novembro, beneficiando porém do referido efeito de base, pois em 2009 haviam registado 
uma quebra de 20%. Em especial observou-se um crescimento com alguma expressão das 
nossas vendas externas para mercados fora da Zona Euro, numa diversificação geográfica que 
é imprescindível consolidar.

 4 Os números finais já divulgados pelo INE situam a taxa em 1,4%.

Evolução do Comércio Externo – Variação Homóloga em %                                                                               

2007     2008 2009 2010 

Exportação de Mercadorias 8,9 1,7 -18,4 14,8

Importação de Mercadorias 7,4 7,1 -20,0 9,6

Exportação de Serviços 16,0 5,3 -8,8 7,6

Importação de Serviços 8,4 8,0 -8,5 4,2

Dados até Novembro/2010

Fonte: Banco de Portugal, Indicadores de conjuntura; Jan/2011
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O consumo privado, ao expandir-se em 1,8%, ainda deu, em 2010, um contributo importante  
para o crescimento do PIB, que igualmente beneficiou de um aumento significativo do consumo 
público, de 3,2%, reflectindo o impacto de algumas das medidas de estímulo fiscal destinadas 
a mitigar o impacto da crise internacional e a suportar o nível da actividade económica.                 
Em 2009 o consumo público crescera também quase 3%, não só por efeito do impacto das 
medidas de estímulo já adoptadas nesse ano, como em consequência do afrouxamento da 
contenção que vinha sendo seguida em anos anteriores.

O crescimento do PIB em 2010, no entanto, fica abaixo do previsto para a média da Zona Euro 
e da União Europeia no seu todo. As medidas de austeridade contidas no PEC, implicando 
agravamento da carga fiscal e contenção da despesa pública, e mais ainda as novas medidas, 
mais gravosas, para o saneamento das finanças públicas, decididas em finais de Setembro 
último, vão ter impacto, sobretudo, no nível de actividade económica de 2011, prevendo assim 
o Banco de Portugal que se assista a uma nova retracção da economia no ano em curso, 
com o PIB a decair em 1,3%, previsão que, em termos gerais, é compartilhada por várias 
organizações internacionais.

A perspectiva contida no Orçamento de Estado, no entanto, é de que o Produto Interno Bruto 
ainda cresça marginalmente, em 0,2% no corrente ano, o que, com o consumo privado a 
cair, segundo as projecções, em 2,7%, e o consumo público a retrair-se em 4,6%, a par da já 
referida retracção da FBCF, só seria possível com uma expansão das exportações ao nível de 
dois dígitos (que não se pode porém excluir).

Evolução das Componentes do PIB – Variação Homóloga em %      

2006     2007 2008 2009 2010 (E) 2011 (P)

Consumo Privado 1,1 1,6 1,8 -1,0 1,8 -2,7

Consumo Público -0,3 0,0 0,8 2,9 3,2 -4,6

FBCF -2,0 3,1 -1,8 -11,9 -5,0 -6,8

Exportações 9,1 7,5 -0,3 -11,8 9,0 5,9

Importação 4,2 5,6 2,8 -10,9 5,0 -1,9

PIB 1,3 1,9 0,0 -2,6 1,3* -1,3**

Procura Interna 0,3 1,6 1,2 -3,4 0,6 -3,9

Export. Líquidas 1,0 0,3 -1,2 0,8 0,7 2,5

* Números recentes do INE elevaram a variação do PIB para 1,4%
**A projecção do Governo contida no OGE é de crescimento do PIB em 0,2%.

Fonte: 2008, 2009: Banco de Portugal, Boletim Económico, Outono 2010
 2010, 2011: Banco de Portugal, Boletim Económico, Inverno 2010
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A Formação Bruta de Capital Fixo, que é a componente do PIB de que depende o aumento e 
adaptação da capacidade produtiva nacional, sendo portanto crucial para o crescimento futuro 
da economia, voltou a registar uma diminuição expressiva em 2010, após ter registado uma 
acentuada queda em 2009 (-11,9%) e ter caído na maior parte dos últimos anos, com excepção 
de 2007. Naturalmente que as medidas de austeridade referidas vêm ainda agravar o cenário, 
já pouco favorável, para a evolução do investimento, quer na vertente empresarial quer na 
residencial, para além de implicarem cortes nos investimentos do Estado e das autarquias, 
pelo que as perspectivas para 2011 são de que a FBCF volte a cair (-6,8% em relação a 2010).

Considerando mais em detalhe a evolução do nível de actividade económica em Portugal, 
verificou-se para a produção industrial um acréscimo de apenas 2,3% até Novembro de 2010, 
que é muito escasso considerando que nos dois anos anteriores se assistira a uma redução da 
actividade na indústria (de -3,4% em 2008 e -10,1% em 2009), observando-se inclusivamente 
uma nova queda na produção de bens de investimento, depois de descida em anos sucessivos, 
particularmente pronunciada em 2009. A evolução na parte final do ano poderá já ter sido 
afectada pelo provável efeito adverso das medidas para conter o défice das contas públicas, 
uma vez que os indicadores da actividade industrial para o primeiro semestre tinham sido 
menos negativos.

Indicadores de Actividade na Economia Portuguesa Variação da %                                                                             

2007     2008 2009 2010 

Produção Industrial da qual, 1,1 -3,4 -10,1 2,3*

Bens de Investimento -2,3 -3,8 -17,9 -2,3*

Vendas de cimento para mercado interno 0,9 -6,6 15,6 -7,0

Vendas de veículos comerciais

Ligeiros 6,1 -19,0 -29,8 17,4

Pesados 6,4 -0,5 -39,4 -5,9

Vendas de automóveis ligeiros passageiros 3,7 5,7 -24,5 38,8

Indice vendas a retalho (deflacionado) 0,3 0,2 -1,9 -0,5

*Até Novembro

Fonte: Banco de Portugal, Indicadores de conjuntura, Jan/2010
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O panorama é idêntico nas vendas a retalho e nas vendas de cimento no mercado interno, que 
tinham registado retracção considerável em 2009, não apresentando qualquer recuperação 
em 2010, com as vendas de cimento a caírem de novo (cerca de 7%). Só nas vendas de veículos 
ligeiros o comportamento observado em 2010 evidenciou uma recuperação importante, tendo 
o crescimento nas vendas de viaturas comerciais sido de 17,4% e de 38,8% na de passageiros, 
havendo factores fiscais que explicam o comportamento da procura, sobretudo na parte final 
do ano (antecipação do aumento do IVA). Nos veículos pesados, porém, voltou a registar-se 
nova quebra das vendas (-5,9%) depois da enorme diminuição que já se observara em 2009 
(-39,4%). 

Neste quadro deprimido da economia nacional, são numerosas as empresas a cessar, 
a interromper ou a diminuir a laboração, e poucas a expandir a sua actividade. Assim, o 
desemprego tem vindo a aumentar a ritmo considerável, atingindo a taxa de desemprego, 
em Setembro último, o máximo histórico de 10,7%5 da população activa. O número de 
desempregados inscritos nos serviços oficiais atinge, nesta altura, quase 550 mil5. Em 2009 a 
taxa de desemprego situara-se em 9,5%. Paralelamente, o desemprego de longa duração subiu 
para 54,2%, contra 46,54% em 2009. A taxa de desemprego em Portugal é, presentemente, já 
das mais elevadas da Zona Euro, ficando apenas aquém das da Espanha (que como vimos está 
em 20,2%), Grécia (11,6%) e Bélgica (11,3%). Como vimos, a taxa de desemprego média da 
Zona Euro é de 10%. 

Desemprego e Inflação Valores em %

2007     2008 2009 2010 

Taxa de desemprego (%) 8,0 7,6 9,5 10,7*

Desemprego de longa duração (%) 48,8 49,8 46,5 54,2*

Desempregados (v.h. %) 4,9 -4,8 23,8 15,5*

Inflação (IPC v.h.%)* da qual, 2,5 2,6 -0,8 1,4

Prod. energéticos 3,5 6,5 -8,0 9,5

Bens alimentares 2,8 4,2 -2,5 0,4

*Até Novembro

Fonte: Banco de Portugal, Indicadores de conjuntura, Set/2010 e Jan/2010

  

5 Os números de Janeiro de 2011 indicam já uma taxa de desemprego de 11,1%, correspondendo a cerca de 620.000 desempregados
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Em conjunto com a redução das receitas do Estado, designadamente fiscais, em consequência 
da retracção do nível de actividade económica, o forte aumento do desemprego, ao fazer 
disparar os encargos com subsídios de desemprego -  sobre uma base de despesa pública ainda 
excessiva e agravada pelo impacto de gastos e medidas recentes -, provocou uma derrapagem 
das contas do Estado. Assim, o défice das contas públicas disparou de 2,7% do PIB em 2008 
para 9,3% em 2009, criando uma situação de emergência fiscal, que levou à necessidade de 
adopção de medidas drásticas de contenção e de agravamento fiscal, procurando o Governo 
limitar o défice público de 2010 a 7,3% do PIB. Este objectivo acabou por ser conseguido, 
embora com o contributo de receitas extraordinárias.

Esta situação fiscal, a par do ambiente de desconfiança que se criou nos mercados financeiros 
internacionais em relação à dívida soberana de alguns países da Zona Euro e que fez subir a 
pique o custo das novas emissões de dívida do Estado português, levou o Governo a decidir 
a adopção de um novo pacote de medidas de austeridade, anunciado no final de Setembro, 
visando o corte do défice, que incluem o agravamento de vários impostos (entre os quais a 
subida da taxa geral do IVA para 23%) e redução em diversas despesas, afectando os salários 
de funcionários públicos e certas prestações sociais, bem como o investimento público. Tendo 
em conta o esperado impacto dessas medidas, o Orçamento para 2011 projecta um défice 
das contas públicas de 4,6% do PIB, meta que, a ser alcançada, traduzirá sem dúvida uma 
correcção importante do défice, a qual, no entanto, para surtir o efeito desejado, terá que ser 
consolidada nos anos imediatos, e acompanhada de melhoria do crescimento da economia.
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Neste estado de coisas, o peso da dívida pública no PIB - em última análise o indicador chave 
para a tranquilização dos mercados financeiros -, que no triénio 2005-2007 se tinha mantido 
num nível relativamente sustentável de cerca de 63-64%, subindo com o primeiro impacto da 
crise para 66,4% em 2008, saltou para 77,2% em 2009, projectando-se que atingisse 86% em 
2010 (ou 83,5% na revisão de Julho). Este nível poderá, porém, vir a ser superado dado que 
a execução orçamental nos meses mais recentes aponta para um agravamento do défice, e 
o crescimento do PIB pode vir a ser prejudicado pelas medidas de austeridade anunciadas 
(embora o principal impacto destas, como se referiu, só venha a produzir-se em 2011).

No tocante à taxa de inflação que, em 2009, como noutros países, fora negativa, – no caso 
português de -0,8% –, fazendo recear que a economia pudesse entrar numa espiral deflacionista 
– o que tenderia a agravar a recessão – verificou-se uma correcção em 2010, voltando a ser 
positiva e situando-se em termos médios homólogos em 1,4%. Na Zona Euro no seu conjunto, 
como vimos, a inflação aproxima-se da meta de 2% do BCE.
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Finalmente há a referir que, à semelhança do que ocorreu em 2009, as necessidades de 
financiamento exterior da economia portuguesa se reduziram ligeiramente, tendo o défice 
da Balança Corrente e de Capital no conjunto de 2010 descido para 8,8% do PIB, contra 9,4% 
em 2009 e 10,5% em 2008. Para tal contribuiu a evolução positiva das exportações, que tem 
excedido, nos últimos meses, o crescimento das importações, projectando-se que o défice 
em 2011 volte de novo a descer. Esta evolução vai no sentido certo, mas como sabemos o 
financiamento da economia faz-se através do acesso dos bancos nacionais aos mercados 
financeiros externos, o qual se encontra restringido nas presentes circunstâncias, tornando 
difícil a sustentação dos níveis actuais do défice da Balança Corrente e de Capital da economia 
portuguesa, mesmo com a melhoria verificada.
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3. MERCADOS FINANCEIROS

A evolução dos mercados financeiros internacionais permaneceu em 2010 muito condicionada 
pela persistente incerteza que atrás descrevemos, quanto à sustentação da retoma da economia 
nos principais países. A ainda débil recuperação de confiança neste pós-crise, continuou 
assim a ocasionar periódicos assomos de fuga para a qualidade sempre que os indicadores 
económicos teimam em não evidenciar uma trajectória de recuperação convincente. 

A utilização da capacidade produtiva permanece baixa e, como se referiu, as taxas de 
desemprego elevadas, deprimindo o investimento e o consumo privado. 

O sistema bancário prossegue o saneamento e o reequilíbrio da estrutura de financiamento 
do seu balanço, ao mesmo tempo que pondera o impacto sobre as suas futuras condições 
de exploração das alterações, em matérias de regulação, que se antecipam (Basileia III), 
circunstâncias que vêm contribuindo para o amortecimento e restrição da oferta de crédito.

Sem que muitos dos seus efeitos sejam ainda visíveis, as políticas de consolidação dos défices 
públicos entretanto postas em prática, nomeadamente na Europa, desmontando a bateria de 
apoios públicos extraordinários implementados no auge da crise, fazem perigar a indispensável 
compensação, pelo sector público, da anemia e vulnerabilidades da procura privada.

Finalmente, subsistem elevados desequilíbrios externos que a insuficiente afirmação da 
retoma e as assimetrias de comportamento entre as economias dos diferentes países tendem 
a cristalizar. 

Na Zona Euro em particular, mas com repercussões nos comportamentos de aversão ao risco 
dos investidores na generalidade dos mercados, a crise grega, desencadeada pela revelação 
do importante agravamento das suas contas públicas pelo governo saído das últimas eleições, 
rapidamente contaminou os designados países da periferia, entre os quais Portugal.

Na circunstância, e apesar da reacção das autoridades dos países da Zona Euro, a turbulência 
nos mercados escalou para o patamar de uma verdadeira crise do Euro, ultimamente mitigada 
por um plano conjunto orientado para o apoio ao financiamento dos países membros em 
dificuldades, desde logo à Grécia, com o aval técnico e participação do FMI. Entre Janeiro e 
Dezembro a cotação do Euro face ao Dólar norte-americano acabou assim por cair de 1,4324 USD 
para 1,3384 USD (atingindo um máximo de 1,4513 USD a 11 de Janeiro e um mínimo de 1,1923 
USD a 7 de Junho de 2010).
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Ao mesmo tempo, assistia-se ao alargamento pronunciado do spread entre a yield da dívida 
pública alemã e a yield das obrigações dos países da periferia. As obrigações da dívida pública 
grega com prazo de 2 anos chegaram a atingir 26% na abertura da sessão de 28 de Abril, 
fixando-se em níveis próximos dos 19% no final dessa sessão, indiciando a expectativa por 
parte dos investidores de um iminente incumprimento. Em Portugal, as yield da dívida pública 
atingiram máximos de 6,418% e de 7,357%, respectivamente, nos prazos de 2 e de 10 anos, 
e apesar de terem entretanto descido, permanecem ainda em níveis elevados6.

Na sequência do primeiro surto agudo de alargamento dos spreads entre as yields dos países 
periféricos, registado em finais de Abril, início de Maio – período durante o qual a Grécia foi 
forçada a pedir formalmente ajuda à União Europeia e ao FMI – foi atingido, em 9 de Maio de 
2010, um acordo europeu para a criação da Facilidade Europeia de Estabilização Financeira 
(European Financial Stability Facility (EFSF)) com o objectivo de transmitir aos mercados 
um sinal de união entre os membros da Zona Euro e dissuadir deste modo qualquer ataque 
especulativo às dívidas dos países em questão7.

6As yield sofreram recentemente novo agravamento apresentando-se particularmente elevadas em meados de Fevereiro.
7Entrou entretanto (início de Fevereiro) na agenda política da Zona Euro e da EU, por iniciativa conjunta da Alemanha e da França, a tentativa 
de criação de mecanismos de coordenação económica, procurando, por essa via, promover uma maior estabilidade no funcionamento da Zona 
Monetária, e consolidar a moeda única.

Evolução das Principais Moedas (base 100 a 01/01/2010)
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As características do EFSF – entre as quais o seu carácter temporário e as dúvidas quanto 
ao nível efectivo de vinculação de todos os países participantes – não impediu que as yields 
da dívida pública dos países periféricos voltassem a subir e os spreads face à dívida alemã 
alargassem para níveis incomportáveis a médio prazo.

Assim, no final de Novembro, também a Irlanda, a braços com gravíssimos problemas no seu 
sistema financeiro, se viu forçada a recorrer à EFSF.

Esta persistente conjuntura de incertezas e ténues níveis de confiança, acabou por determinar 
a manutenção das taxas de juro oficiais próximas de 0%, como nos EUA e no Reino Unido, 
para além da situação já de longa data do Japão, bem como a prossecução das facilidades 
de financiamento extraordinárias às instituições de crédito no âmbito da política monetária. 
Nos EUA e noutros países prosseguiu igualmente a intervenção directa pelo banco central nos 
mercados de financiamento de instituições de crédito8, de empresas e do imobiliário, sendo 
assim sucessivamente postergada a perspectiva do desmantelamento progressivo destas 
políticas extremas, ultra-acomodatícias.

8 A Reserva Federal dos EUA deu entretanto indicações, já muito recentemente, de que quer atenuar o grau acentuadamente acomodatício da sua 
política monetária, mas os últimos (fim de Abril) dados relativos ao crescimento e ao emprego não são animadores.

Spreads Face à Dívida Pública Alemã a 10 anos
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Não obstante, o BCE pôde já iniciar a drenagem da elevada liquidez injectada nos bancos, 
e por estes retida, sendo renovado apenas parcialmente (132 mil milhões de euros) e por prazo 
inferior (3 meses) o financiamento com prazo de contratação de 1 ano, no montante de 442 mil 
milhões de euros, que concedera em Junho de 2009. Consequentemente, assistiu-se a alguma 
reactivação dos mercados monetários interbancários e à normalização das taxas de juro de 
curto prazo, que estavam esmagadas pela liquidez excessiva, que se transmitiu ao longo do 
segmento curto da curva de rendimentos. As taxas de referência Euribor nos prazos de 3 e de 
6 meses, subiram assim de um mínimo de, respectivamente, 0,634% e 0,944% para 1,006% 
e 1,227% no final de 2010, num contexto em que a taxa directora do BCE se mantém invariante 
em 1% (nível em que se encontra desde Maio de 2009)9.

 
9Como se referiu atrás, a inflexão da política do BCE já se iniciou, tendo em particular a sua taxa directora sido elevada, nas últimas semanas, em 
25 p.p. (para 1,25%).

Evolução da Euribor 3M e das Taxas Directoras da Zona Euro e dos EUA
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Os mercados de obrigações continuaram a ser em geral favorecidos como resultado da 
manutenção de comportamentos de aversão ao risco e do diferimento de qualquer perspectiva 
de acendimento da inflação. As yields das obrigações de dívida pública norte-americanas e 
alemã a 2 e a 5 anos situavam-se no final de 2010 em 0,61% e 2,01% (norte-americanas) e 
0,86% e 1,84% (alemãs), respectivamente, contra 1,14% e 2,69% (norte-americanas) e 1,33% 
e 2,42% (alemãs) no final de 2009. No entanto, no pós-crise e também como resultado da 
crise dos países da periferia da Zona Euro, assistiu-se a uma segmentação dos riscos pelos 
investidores que se reflecte em diferenças de spread significativas.

Não obstante as persistentes interrogações ditadas pelo contexto, mas afastado o receio de uma 
verdadeira depressão económica, o que ditara já uma recuperação generalizada dos mercados 
a partir do segundo trimestre de 2009, o mercado accionista foi favorecido, na parte inicial do 
ano, pelos indicadores de retoma, se bem que voláteis, pelos resultados das empresas e, no 
tocante aos bancos da Zona Euro, pelas pontuações obtidas nos testes de stress, as quais se 
saldaram na passagem da generalidade das instituições, com raras excepções.

As interrogações sobre a dívida soberana de vários Estados, e a aversão ao risco que 
suscitaram, acabaram no entanto por neutralizar grande parte dos ganhos anteriores nos 
principais mercados bolsistas, em especial na Europa.

Assim, os índices Dow Jones Industrial Average, Dow Jones EuroStoxx50 e o PSI20 registavam 
no final de 2010 variações de 11,02%, -5,81% e de -10,34% desde o início do corrente ano. No 
entanto, verificou-se alguma diferenciação entre mercados, mantendo, por exemplo, o índice 
relativo ao mercado alemão, o DAX, uma evolução ascendente.  
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Face à insuficiente recuperação operada nas principais economias internacionais, a evolução 
dos mercados de produtos básicos vem sendo sobretudo influenciada por determinantes 
específicas da sua oferta e pelo efeito da corrente de notícias sobre as expectativas relativas 
aos mesmos, nomeadamente no tocante aos bens energéticos e alimentares. O preço do barril 
de Brent (referência para o preço dos combustíveis na Europa) subiu de 82,52 USD, no final de 
2009 para 96,26 USD, no final de 2010, estando entretanto, com o estalar da crise no Maghreb 
e Médio Oriente, já acima do nível de 100 USD, mantendo uma tendência de subida.

Evolução de Índices Accionistas (base 100 a 01/01/2010)
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Ao nível dos principais índices dos produtos agrícolas, o preço do trigo subiu cerca de 32%, o 
do milho 43% e o da soja 38%.

Evolução do Preço do Petróleo

Evolução do Preço das Commodities Agrícolas (base 100 a 01/01/2010)
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4. MERCADO BANCÁRIO

A situação actual do mercado bancário está fortemente influenciada pelas dificuldades dos 
principais bancos nacionais em se financiarem junto dos mercados internacionais, que vêm 
intensificar os constrangimentos que já sentiam para o desenvolvimento normal da sua 
actividade decorrentes de restrições de balanço.

Para obviar à dificuldade no acesso aos mercados financeiros, ou ao maior custo dos 
financiamentos, as instituições bancárias têm recorrido ao financiamento directo junto do 
BCE e têm vindo a adaptar as suas estratégias e actuação às presentes dificuldades, o que se 
traduz no seguinte:

 Retracção ou contenção na concessão de crédito novo;

 Forte intensificação dos esforços na captação de depósitos, dando lugar a uma subida muito 
marcante das taxas de juro oferecidas.

Outro aspecto fundamental da actual situação do mercado é a persistência, apesar da 

ligeira recuperação que se verificou recentemente, do baixo nível das taxas euribor, que, no 

tocante à sua actividade doméstica, penalizou a margem financeira dos diferentes bancos, e 

naturalmente em maior medida daqueles em cuja carteira de crédito têm peso elevado os 

empréstimos a prazos longos indexados a esses referenciais de mercado. Alguns bancos, no 

entanto, conseguiram, pelo menos em parte, compensar esta evolução com os proveitos da 

sua actividade internacional.

As diversas instituições que se confrontam com um custo de funding mais elevado devido ao 

aumento da percepção de risco em relação à periferia da Zona Euro, têm vindo a responder a 

este estado de coisas ajustando os spreads que praticam no crédito, mas tal, em geral, só é 

viável no crédito novo ou nas renovações de créditos ou facilidades pré-existentes. Assim, as 

taxas médias de crédito mantiveram uma evolução descendente ao longo de quase todo o ano 

de 2010 e só na parte final se verificou uma inflexão dessa tendência. Em Junho de 2010, a taxa 

média do crédito a empresas situava-se em 3,31%, contra 4,02% em Junho de 2009, sendo 

sobretudo vincada a descida observada na taxa média do crédito à habitação que caiu, nesse 

período, de 3,08% para apenas 1,86%.
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Ainda em Dezembro de 2008 a taxa média do crédito à habitação era de 5,86%, explicando-
se, naturalmente, a redução abrupta que registou pelo facto de a esmagadora maioria dos 
contratos respectivos estarem indexados à euribor a 6 meses. Só no crédito a particulares 
para consumo (e outros fins) a redução na taxa média do crédito foi mais esbatida, ao passar 
de 8,00% em Junho de 2009 para 7,76% no mesmo mês de 2010.

Nos últimos meses do ano foi possível começar a inverter este estado de coisas, registando-se 
uma subida nas taxas médias dos diferentes agregados de crédito, mais vincada no caso do 
crédito a empresas, em que o aumento da respectiva taxa média entre Junho e Novembro de 
2010 foi de 0,33 p.p., contra +0,20 p.p. no caso do crédito à habitação.

Na remuneração dos depósitos verificou-se igualmente, durante parte do ano, um ajustamento 
em baixa, acompanhando a descida da euribor, posicionando-se a sua taxa média, em Junho 
de 2010, em 1,46%, contra 2,37% em Junho de 2009. No entanto, na parte final do ano, a 
conjugação do início da recuperação nas taxas euribor com a intensificação da concorrência 
pelos recursos, levou à subida da taxa média entre Junho e Novembro em 0,46 p.p., que excede 
significativamente o aumento das taxas médias do crédito no mesmo período.

Esta concorrência interbancária na captação, cuja continuidade se pode prever - pelas razões 
acima apontadas num contexto em que os diversos bancos mantêm rácios de transformação 
de recursos em crédito ainda elevados -, vai funcionar como um factor impulsionador da 
subida da remuneração dos depósitos, obrigando as instituições a procurarem compensar a 
perda adicional de margem financeira daí adveniente através do ajustamento em alta do preço 
do crédito.

Variação das Taxas Médias dos Agregados de Crédito

Variação %

Jun 09 - Jun 10 Jun 10 - Nov 10

Crédito a Empresas -0,71 0,33

Crédito à Habitação -1,22 0,20

Crédito Pessoal (consumo…) -0,24 0,11
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A desfavorável conjuntura macroeconómica conduz, no entanto, a que não existam condições 
propícias para a expansão do negócio bancário na vertente creditícia, uma vez que a crise leva 
a uma retracção da procura por parte das empresas – que atrasam decisões de investimento e 
que, em virtude de menor actividade, não têm necessidade de aumentar o seu financiamento 
corrente, salvo obviamente aquelas que se encontrem, por qualquer razão, com dificuldades de 
tesouraria – e também dos particulares – cujos níveis de confiança se encontram naturalmente 
em baixa, levando muitos, quando podem, a procurar recompor os seus níveis de poupança.

A este efeito do lado da procura, associa-se, do lado da oferta, a necessária maior selectividade 
e rigor na concessão por parte dos bancos, dadas as profundas alterações no ambiente de 
negócio, que arrastam um agravamento dos riscos, e também, como já se referiu, as restrições 
de balanço de algumas instituições - por razões de liquidez ou de solvabilidade -, a que se 
justapõem as dificuldades em se refinanciarem nos mercados financeiros.

Acresce que as novas exigências em matéria de capital decorrentes de Basileia III vêm limitar 
ainda mais a margem de manobra das instituições para o normal desenvolvimento da sua 
actividade na vertente do crédito, apesar de o impacto total das novas normas no ajustamento 
dos balanços só se produzir a prazo. Assim, algumas instituições iniciaram já um processo de 
desalavancagem, visando a redução do seu rácio de transformação, através, normalmente, 
da venda de parte da carteira de crédito, como parte do seu processo evolutivo para o novo 
enquadramento de Basileia III.

Nível de Taxas de Juro  Médias no Sistema Bancário                                                                             

2006

Dez     

2007 

Dez

2008

Jun

2008

Dez

2009

Jun

2009

Dez

2010

Jun

2010

Nov

Variação %

Jun10-Jun09  Nov-Jun10

Depósitos até 2 anos 2,72 3,58 3,72 3,99 2,37 1,67 1,46 1,92 -0,91 0,46

Crédito a Empresas* 5,39 6,15 6,29 6,14 4,02 3,34 3,31 3,64 -0,71 0,33

Crédito à Habitação 4,79 5,51 5,63 5,86 3,08 2,00 1,86 2,06 -1,22 0,20

Crédito Pessoal

(consumo...)
8,07 8,75 8,98 9,04 8,00 7,32 7,76 7,87 -0,24 0,11

*Sociedades não financeiras 

Fonte: Banco de Portugal, Indicadores de conjuntura, Set/2010  
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Neste contexto, observa-se que o saldo do crédito a empresas no conjunto do sistema bancário, 
que em Dezembro de 2008 apresentava um crescimento de 14% sobre o mês homólogo do ano 
anterior, e apresentara um crescimento ainda de 8,8%, em Junho de 2009, cresceu apenas 
0,5% em Junho de 2010, o que sem dúvida corresponde a uma retracção extrema em termos 
de crédito novo, mantendo-se a taxa de crescimento neste agregado em níveis diminutos até 
ao final do ano (0,2% em Setembro e 0,6% em Novembro).

Constata-se, no entanto, que no crédito a particulares, apesar da manifesta retracção no crédito 
ao consumo, que em Novembro apresentava uma variação negativa em termos homólogos, 
não se regista uma desaceleração tão vincada, graças ao crédito à habitação, que depois de um 
forte abrandamento no decurso de 2009, retomou, nos últimos meses, uma evolução positiva, 
embora a ritmo muito menor que o observado até meados da actual década.

Este crescimento, embora modesto, do crédito à habitação, contrasta de modo bem marcante 
com a evolução do crédito a empresas, e cria certamente perplexidade pela dualidade que 
parece existir entre o financiamento ao tecido empresarial e o financiamento do investimento 
residencial. Poderá explicar em parte esta evolução a procura, pelas diferentes instituições, 
de soluções para se libertarem de imóveis habitacionais recebidos em dação ou em resultado 
de execução de hipotecas, levando-as a manterem uma actividade com alguma expressão no 
crédito habitacional. Acessoriamente, mas porventura sem grande impacto global, verifica-
se que alguns bancos de origem estrangeira, de pequena dimensão, continuam a apostar no 
crédito à habitação como variável estratégica para aumentarem a sua quota de mercado em 
Portugal.

Evolução dos Agregados de Crédito Variação Homóloga Valores em %

2008

Dez

2009

Mar 

2009

Jun

2009

Set

2009

Dez

2010

Mar

2010

Set

2010

Nov

Total 8,5 6,2 4,7 4,6 3,0 2,8 2,2 2,1

Empresas 14,0 10,9 8,8 7,0 1,7 0,8 0,2 0,6

Particulares 4,2 2,4 1,3 2,5 4,1 4,6 4,0 3,4

Habitação 3,9 2,4 1,5 3,1 5,1 5,5 5,1 4,6

Consumo 12,1 5,5 3,3 1,8 1,8 2,0 1,0 -1,2

Fonte: Banco de Portugal
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No que se refere aos depósitos de particulares e de empresas (i.e., sociedades não financeiras) 
verificou-se um crescimento significativo entre Dezembro de 2007 e Dezembro de 2008 (de + 
10,6%) e de novo entre Junho de 2008 e Junho de 2009, embora com alguma desaceleração 
(+8,9%)10. Sobretudo no primeiro período, este crescimento dos depósitos, no contexto da 
fraca dinâmica da economia em que ocorreu, ter-se-á ficado a dever, em parte, à conversão 
em depósitos convencionais de poupanças anteriormente mantidas em instrumentos “fora 
do balanço” e em certificados de aforro, como sugere o facto desse crescimento ter sido 
especialmente forte no caso dos particulares (+ 14% entre Dez/07 e Dez/08). Após um período 
em que, com a baixa das taxas de juro, estas aplicações alternativas voltaram a ganhar maior 
atractividade, as preferências dos clientes reorientaram-se para os depósitos convencionais, 
face ao nível de taxas de juro que os bancos actualmente estão a oferecer. Assim, os depósitos 
totais nas instituições bancárias em Portugal, cujo crescimento homólogo decaíra para 1,7% 
em Junho passado, apresentam agora um crescimento mais expressivo, atingindo 5,7%, em 
termos homólogos no mês de Novembro. Deve, no entanto, notar-se que este crescimento está 
influenciado pelo aumento de 17,5% verificado nos depósitos de empresas, tendo a expansão, 
nos particulares, sido de apenas 2,6%. O crescimento nos depósitos de empresas explica-
se, porém, por factores excepcionais decorrentes de transacções financeiras de elevado 
montante, que permitiram um afluxo elevado e ocasional, de depósitos, mas centrado num 
número circunscrito de instituições.

Os efeitos da conjuntura económica adversa estão naturalmente a manifestar-se, em termos 
bastante impressivos, na evolução do crédito malparado, que se elevou para 4,2% em Novembro 
de 2010, subida observada quer nos particulares quer nas empresas, afectando, quanto a 
estas, praticamente todos os sectores de actividade, embora com particular incidência na 
construção (8,4% de crédito vencido) e imobiliário (5,3%).

 10 Considerando a globalidade dos depósitos, e não apenas os de empresas e particulares, o crescimento nesse período foi de 7,7%.

Evolução dos Depósitos de Empresas e Particulares no Sistema Bancário*

2008

Dez     

2009

Jun 

2009

Dez

2010

Jun

2010

Nov

Depósitos de Empresas -2 5,9 5,3 -0,6 17,5

Depósitos de Particulares 14,4 9,8 1,3 2,2 2,6

Total 10,6 8,9 2,1 1,7 5,7

* Variação Homóloga em %

Fonte: Banco de Portugal, Boletim Estatístico
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No segmento de particulares é especialmente acentuado o crescimento do incumprimento 
no crédito ao consumo, em que o crédito vencido aumentou em mais de 450 milhões de euros 
entre Dezembro de 2007 – período em que já se notava um agravamento do incumprimento 
– e Junho de 2009, o que corresponde a um incremento de 89,5%, com novo aumento de 
359 milhões de euros até Novembro passado. Em percentagem do valor total da respectiva 
carteira, o crédito ao consumo em incumprimento representava 6,2% em Junho de 2009, 
contra 3,7% em Dezembro de 2007 (e apenas 3,1% em 2005). Em Novembro passado o rácio 
de crédito vencido já subira, entretanto, para 8,5% da carteira. Esta forte subida nos níveis de 
incumprimento do crédito ao consumo era de esperar numa situação de crise económica, com 
significativo aumento do desemprego, e salários em atraso, uma vez que as responsabilidades 
associadas a crédito ao consumo são, como se sabe, em situação de necessidade, aquelas cujo 
cumprimento é preferencialmente diferido pelos mutuários.

 
 
No crédito à habitação, os níveis de incumprimento subiram menos marcadamente, mantendo-se 
o rácio de crédito vencido em Novembro passado em 1,7% - o mesmo que se verifica desde 
Junho de 2009, contra 1,3% em Dezembro de 2007. Tal corresponde a um incremento de 516 
milhões de euros em valor absoluto no período de Dezembro de 2007 a Junho de 2009, 
e de mais 202 milhões até Junho de 2010.

Crédito Vencido no Sistema Bancário Nacional                                                                     

2007
Dez

2008
Dez 

2009
Jun

2009
Dez

2010
Jun

2010
Nov*

I. Em valor (milhões de Euros)

Particulares 2.207 2.877 3.503 3.661 3.989 4.297

Habitação 1.264 1.570 1.780 1.870 1.937 1.982

Consumo 505 759 957 1.032 1.149 1.316

Empresas 1.487 2.514 4.136 4.594 5.174 6.162

de Construção e Imboliário 590 1.217 2.026 1.998 2.408 2.983

II. Em % da Carteira

Particulares

Habitação 1,3 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7

Consumo 3,7 4,9 6,2 6,6 7,4 8,5

Empresas 1,5 2,2 3,5 3,9 4,4 5,0

* Em Dezembro/10 verificou-se uma significativa redução do crédito vencido envidenciado pelo Sistema Bancário Nacional

Fonte: Banco de Portugal, Boletim Estatístico
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No segmento empresarial, o aumento do crédito mal parado, como se referiu, foi particularmente 
importante nas actividades ligadas à construção e imobiliário, em que passou de 590 milhões 
de euros em Dezembro de 2007 para 2.026 milhões em Junho de 2009 e 2.983 milhões em 
Novembro último. O aumento do crédito vencido neste sector, desde Dezembro de 2007 até 
Novembro de 2010, totaliza 2.393 milhões de euros no conjunto do sistema bancário nacional, 
ou seja, mais de metade (51,2%) do incremento total do crédito vencido no segmento de 
empresas no conjunto dos bancos neste período. 

Globalmente, em percentagem do valor da carteira, o crédito vencido do conjunto do segmento 
empresarial situava-se em Novembro último em 5,0%, contra apenas 1,5% em Dezembro 
de 2007, e 3,5% em Junho de 2009. Em valor absoluto, o aumento do crédito vencido neste 
sector desde Dezembro 2007 é de 4.675 milhões de euros, de que 2.026 milhões acresceram 
ao incumprimento desde Junho de 2009. Encontravam-se com crédito vencido cerca de 20% 
das empresas, cujas dificuldades se repercutem sobre outras por via de atrasos na liquidação 
dos seus compromissos, facto que é agravado pelos próprios atrasos que o Estado regista 
no pagamento aos seus fornecedores, potenciando o crescimento do crédito mal parado no 
sector bancário.

Evolução do Crédito Vencido no Sistema Bancário Nacional

Variação

Absoluta %

Jun-09/Dez-07 Jun-10/Jun-09 Jun-09/Dez-07 Nov-10/Jun-09

Particulares 1.296 794 58,7 22,7

do qual Habitação 516 202 40,8 11,3

do qual Consumo 452 359 89,5 37,5

Empresas 2.649 2.026 178,1 49,0

das quais Construção e Imobiliário 1.436 957 371,3 47,2

Total 3.617 2.820 97,9 36,9

Fonte: Ibid

 

Valores em milhões de Euros, excepto %
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Na análise da evolução do crédito vencido por regiões, constatamos que a subida dos níveis 
de incumprimento desde Dezembro de 2007 foi particularmente forte no Algarve (mais que 
quintuplicou) e na região de Lisboa (em que quadruplicou). Verifica-se também que os Açores 
são a região com menor índice de incumprimento. A principal conclusão, todavia, é que a 
onda de incumprimento no crédito está a varrer todo o país, sendo provável que as regiões em 
que se observou, até aqui, menor crescimento, venham a evidenciar subidas mais acentuadas 
nos próximos tempos. É ainda interessante referir que o Crédito Agrícola apresenta níveis de 
incumprimento significativamente inferiores à média do sector nos Açores e também inferior, 
embora mais próximo da média, no Alentejo, sendo os nossos rácios superiores nas restantes 
regiões.

Evolução do Crédito Vencido Empresarial por Regiões %

2007

Dez

2008

Jun

2008

Dez

2009

Jun

2009

Dez

2010

Set

Norte 2,5 2,8 3,1 4,3 4,3 4,9

Centro 2,5 2,6 2,9 4,1 4,3 5,6

Lisboa 1,2 1,5 1,9 3,8 3,9 4,8

Alentejo 2,4 3,3 2,9 5,0 5,5 6,0

Algarve 0,9 1,1 1,2 3,0 3,9 5,3

Açores 1,0 1,2 1,5 3,2 2,3 2,9

Fonte: Banco de Portugal, Boletim Estatístico
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Outra perspectiva de análise é a da incidência do incumprimento no segmento empresarial 
em função dos montantes de crédito concedido, verificando-se que é nos escalões de menor 
montante de crédito – que correspondem igualmente, como é natural, às empresas e negócios 
de menor dimensão – que se constatam os maiores índices de incumprimento, embora haja 
agravamento do crédito vencido em todos os escalões dimensionais. Verifica-se que só no 
escalão de responsabilidades acima de 5 milhões de euros é que o rácio médio de crédito vencido 
do segmento empresas é inferior a 7%. Esta análise por escalões dimensionais evidencia, 
assim, que os níveis de incumprimento no SICAM, a nível global, não estão desalinhados com 
os do conjunto do sector, tendo em conta o perfil dimensional da nossa base de clientes.

Rácios de Crédito Vencido Empresariais por Escalões do Crédito Concedido

2007

Dez

2008

Jun

2008

Dez

2009

Jun

2009

Dez

2010

Set

‹ 20.000 10,6 11,0 11,1 12,6 14,0 15,2

20.000 - 50.000 7,3 7,7 8,0 9,3 9,9 11,1

50.000 - 100.000 5,9 6,6 6,9 8,5 9,0 10,2

100.000 - 200.000 4,8 5,5 6,0 7,2 7,9 8,8

200.000 - 400.000 4,0 4,4 4,7 6,1 6,5 7,9

400.000 - 1.000.000 3,5 4,0 4,6 6,3 6,7 7,8

1.000.000 - 5.000.000 2,6 3,2 3,5 5,0 5,6 7,2

› 5.000.000 0,4 0,7 1,0 2,7 2,6 3,2

Fonte: Banco de Portugal, Boletim Estatístico

 

(intervalos em Euros)




