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1. Economia Internacional

Conforme é assinalado na análise do FMI sobre a economia mundial (revisão de Janeiro/2013), esta evidenciou em 2012 fraco 
dinamismo, acentuando significativamente a quebra no ritmo de crescimento que já se observara em 2011. O crescimento estimado 
para o ano findo a nível global é, assim, de apenas 3,2%, contra 3,9% em 2011.

O crescimento em 2012 foi particularmente débil nas economias mais prósperas, nas quais o PIB, em média, se expandiu apenas 
1,3%, depois de um crescimento já fraco de 1,6% em 2011.

No caso dos EUA, no entanto, o crescimento em 2012 (2,3%) superou o de 2011, que ficara por 1,8%, beneficiando de estímulos 
substanciais das políticas públicas e designadamente da política monetária ultra-expansionista da Reserva Federal americana (o 
banco central), mas tal crescimento tem sido insuficiente para sustentar a evolução do emprego. É de assinalar, quanto a este país, 
um esboço de recuperação, embora ainda incerto, no mercado habitacional.

No Japão, o crescimento de 2012 (+2,0%), segue-se a uma marcada regressão no ano anterior, reflectindo, portanto, um efeito de 
base. Aliás, a retoma que se estava a desenhar na economia japonesa foi sendo afectada ao longo do ano pela perturbação nas 
trocas comerciais com a China devido à disputa, entre os dois países, pela posse de algumas pequenas ilhas do Pacífico. De notar 
que o Japão continua a debater-se com a persistente situação de deflação – descida continuada e geral de preços – que, desde há 
muitos anos, tem sido um factor de arrefecimento da economia. Para tentar debelar esta situação, o Banco do Japão passou a 
assumir formalmente o objectivo de uma inflação anual de 2%.
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Economia Mundial 5,3 3,9 3,2 3,5

Economias Desenvolvidas 3,2 1,6 1,3 1,9

Estados Unidos 3,0 1,8 2,3 2,0

Zona Euro 1,9 1,4 -0,4 -0,2

Japão 4,4 -0,6 2,0 1,2

Economias Emergentes 7,5 6,3 5,1 5,5

Rússia 4,3 4,3 3,6 3,7

China 10,4 9,3 7,8 8,2

Índia 10,8 7,9 4,5 5,9

Brasil 7,5 2,7 1,0 3,5

Comércio Mundial (Bens e Serviços) 12,8 5,9 2,8 3,8

2010 2011 2012e 2013p

Variação anual do PIB, %

EVOLUÇÃO ECONÓMICA
INTERNACIONAL

Fonte: FMI, World Economic Outlook
update (Janeiro 2013)
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No caso da Zona Euro não houve em termos globais crescimento em 2012, verificando-se mesmo uma variação negativa do produto, 
de - 0,4%. A retracção do ritmo de crescimento ocorreu em todas as principais economias, com a Alemanha a crescer apenas 
0,9% (depois de +3,1% em 2011), a França 0,2% (descendo de +1,7% no ano anterior) e registando-se, à semelhança de Portugal, um 
marcado declínio do nível de actividade, em larga medida como reflexo das medidas de austeridade na Itália (quebra do PIB em - 
2,1%) e em Espanha (-1,4%). Ainda na União Europeia, mas fora da Zona Euro, há que referir a redução do PIB em 0,2% no Reino Unido.

EVOLUÇÃO ECONÓMICA
DA ZONA EURO

PRINCIPAIS ECONOMIAS

Fonte: FMI, World Economic Outlook 
update (Janeiro 2013)

EVOLUÇÃO DAS
PRINCIPAIS ECONOMIAS
Fonte: FMI, World Economic Outlook, 

Outubro/Janeiro 2013

EVOLUÇÃO DA 
ECONOMIA EUROPEIA

Fonte: FMI, World Economic Outlook, 
Janeiro 2013 e Banco de Portugal, 

Boletim Económico Inverno 2012
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Espanha -0,1 0,4 -1,4 -1,5
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Mas nas próprias economias emergentes, em que sobressaem, pela sua dimensão, a China, a Índia, 
a Rússia e o Brasil, assistiu-se em 2012 a uma fase de crescimento bastante mais moderado que 
no passado recente, ficando, no caso da China, a expansão do PIB em menos de 8% - face aos níveis 
de 10% e superiores que esse país vinha apresentando - e no Brasil em apenas 1,0%, aprofundando 
a quebra do ritmo de crescimento que já se observara neste país em 2011. O FMI não prevê, no 
entanto, uma travagem brusca da economia chinesa, antecipando mesmo, para o próximo ano, 
uma ligeira reanimação (+8,2%), assim como admite maior crescimento (+3,5%) para a economia 
brasileira em 2013. Na Índia, o crescimento do produto caiu para 4,5% em 2012 (face a 7,9% no ano 
anterior) e na Rússia desceu para 3,6% (de 4,3% em 2011).

Os bancos centrais dos principais blocos económicos – EUA, Zona Euro, Japão, China e o próprio 
Reino Unido – têm procurado fazer face ao ambiente recessivo com políticas monetárias 
abertamente expansionistas, reduzindo as suas taxas de intervenção ou mantendo-as em 
níveis mínimos históricos e recorrendo ainda a injecções massivas e extraordinárias de liquidez 
no sistema bancário - que nos EUA incluem medidas dirigidas expressamente à reanimação do 
mercado imobiliário - tentando por essa via a reactivação da economia. Nos EUA, no Japão e no 
Reino Unido as taxas directoras dos respectivos bancos centrais estão em praticamente 0% e 
no caso da Zona Euro em 0,75% – nível estabelecido em meados de 2012. Nos Estados Unidos 
a Reserva Federal anunciou a decisão (inédita) de manter o cariz fortemente expansionista da 
política monetária enquanto a taxa de desemprego se mantiver acima de 6,5%.

No caso da Zona Euro é também de assinalar o recurso a medidas não-standard de política 
monetária, como a cedência de fundos às instituições financeiras em operações a três anos e 
o anúncio da possibilidade de intervenções especiais e ilimitadas do BCE no mercado da dívida 
pública para corrigir yields excessivos na dívida de certos países causadores de perturbações no 
mecanismo de transmissão dos efeitos da política monetária, operações que foram designadas 
por OMT (Outright monetary transactions), medidas que contribuíram em muito, sobretudo 
a última, para estabilizar a situação na Zona Euro e fazer descer os yields da dívida pública de 
diversos países, entre os quais Portugal.

Estas políticas deverão ter contribuído para evitar que a queda do ritmo de actividade tenha 
sido mais profunda, mas ao coexistirem, em vários países, com medidas de carácter bastante 
restritivo a nível fiscal e orçamental e com a necessidade de saneamento e desalavancagem do 
sistema bancário, não conseguiram induzir ainda uma verdadeira retoma, face às expectativas 
negativas que prevalecem entre os agentes económicos, do mesmo modo que o almejado 
objectivo de esbatimento da fragmentação monetária da Zona Euro, através das operações de 
OMT, não foi ainda alcançado.

As perspectivas para 2013 são também pouco favoráveis, prevendo-se apenas uma ligeira 
melhoria, mas sendo grandes as incertezas e factores de risco, encontrando-se entre estes as 
próprias opções que venham a ser assumidas em matéria de política económica e fiscal pelas 
autoridades dos principais países, em alguns dos quais vão decorrer proximamente eleições, bem 
como a evolução do preço de matérias primas básicas, como o petróleo, os minérios e os produtos 
agrícolas de base. Concretamente, uma evolução em alta dos preços destes produtos, sobretudo 
do petróleo - que de momento não se prevê -, poderia ter um efeito inflacionista e limitar a margem 
de manobra das autoridades monetárias para prosseguirem as suas políticas expansionistas.

No entanto, no que diz respeito especificamente à Zona Euro, o que importa são os preços de base 
destes produtos expressos em euros, pelo que a evolução cambial do euro em relação ao dólar 
também será relevante.
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EVOLUÇÃO DO PREÇO
DE COMMODITIES 

AGRÍCOLAS

BASE 100 A 01.01.2011

Fonte:  Bloomberg

EVOLUÇÃO DO PREÇO
DO PETRÓLEO

Fonte:  Bloomberg
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Face à situação descrita, o desemprego mantém-se em níveis elevados em muitos países, 
atingindo proporções socialmente preocupantes nos que estão sujeitos aos programas de 
austeridade mais exigentes.
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No tocante aos valores mobiliários, e particularmente no mercado accionista, registou-se uma subida dos principais índices 
durante o 1º trimestre do ano, a que se seguiu uma descida no 2º trimestre, que se inflectiu, porém, nos últimos meses. Na parte 
inicial de 2013, os mercados evidenciaram uma marcada animação, assente na convicção dos investidores de que a crise da Zona 
Euro estará contida, o que também conduziu a uma generalizada descida dos yields da dívida pública de diversos países e a um 
certo fortalecimento do euro. Para este sentimento foi determinante a postura assumida pelo BCE e ainda as medidas duras de 
carácter estrutural e de saneamento das finanças públicas adoptadas em vários países, que se têm reflectido na melhoria das suas 
contas face ao exterior. Contribuíram igualmente para o desanuviamento dos mercados as iniciativas políticas, visando reformas 
institucionais a nível bancário no espaço europeu e o reforço da disciplina orçamental dos estados membros, bem como o acordo 
entre a Administração Obama e os líderes republicanos do Congresso, que permitiu afastar, para já, o risco de um severo aperto 
fiscal nos EUA, que teria um marcado efeito recessivo na economia.

A fraca dinâmica das principais economias desenvolvidas ou emergentes é, por sua vez, causa e efeito da retracção no crescimento 
do comércio mundial de bens e serviços que, em 2012, voltou a afrouxar (crescimento de apenas 2,8%). Esta situação cria dificuldades 
acrescidas às economias em que o sector exportador tem um papel central nos seus aparelhos produtivos - como é, por exemplo, 
o caso da Alemanha e da China -, mas também àquelas, como Portugal, Espanha e Itália, em que o crescimento das exportações é 
vital para amortecer o impacto da queda da procura interna induzida pelas políticas de austeridade.

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS
DAS HABITAÇÕES

EM ALGUNS PAÍSES
Fonte:  The Economist

Para Portugal: INE

EVOLUÇÃO
DO COMÉRCIO MUNDIAL

DE BENS E SERVIÇOS
Fonte:  FMI – WEO Janeiro 2013

2010

12,8%

5,9%

2,8%

3,8%

2011 2012e 2013p

Já a inflação continua em níveis relativamente moderados, devido à fraca procura de bens e serviços.

No tocante aos activos imobiliários, os seus preços, de relevância crítica na actual conjuntura, embora com um esboço de 
recuperação, como se referiu, nos EUA, onde a crise imobiliária se iniciou, mantêm-se deprimidos. No entanto, em alguns países 
para além dos EUA, o processo de correcção de preços poderá ter conduzido já a uma situação de reequilíbrio (Irlanda, onde os 
preços já caíram 50%, e Itália, nomeadamente, enquanto noutros - Espanha, Holanda e França - se considera que o preço das 
habitações continua sobreavaliado). No caso português podemos admitir que subsiste uma sobreavaliação.

E.U.A. -20,5 +4,3

Alemanha +8,8 +2,7

França +2,7 -1,3

Itália -11,3 -4,0

Portugal -18,0 -5,0

Irlanda -49,4 -5,7

Holanda -13,5 -6,8

Espanha -24,3 -9,3

Sobre 4º trimestre
2007

Sobre
ano anterior Situação

%

Subavaliado

Equilíbrio

Sobreavaliado
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ECONOMIA PORTUGUESA
INDICADORES

DO PRODUTO E DESPESA 

Fonte:  OE-2013. O Boletim
de Inverno do Banco de Portugal
projecta uma variação negativa

do PIB em 2013 de 1,9%

2. Economia Portuguesa

Neste enquadramento internacional manifestamente desfavorável, a economia portuguesa, por sua vez sujeita a um rigoroso 
programa de austeridade, na sequência do Acordo de Assistência Financeira assinado com a chamada troika (União Europeia, 
FMI e Banco Central Europeu), tem vindo a registar uma quebra significativa do nível de actividade, com variação negativa do 
PIB. Apenas as exportações têm mostrado algum dinamismo, apesar da conjuntura internacional desfavorável que se descreveu, 
particularmente na Zona Euro e noutros países da União Europeia, onde se situam os nossos principais mercados. Tal tem levado 
um número crescente de empresas nacionais a procurar novos mercados, verificando-se que as exportações portuguesas de bens 
para fora da União Europeia têm crescido em termos significativos e promissores – cerca de 20% em 2012 -, embora a partir de 
valores baixos. No final de 2012, o montante das exportações para fora da União Europeia já representava 29% do valor total das 
nossas vendas ao exterior.

% anual

PIB 1,4 -1,7 -3,0 -1,0

Consumo Privado 2,1 -4,0 -5,9 -2,2

Consumo Público 0,9 -3,8 -3,3 -3,5

Investimento (FBCF) -4,1 -11,3 -14,1 -4,2

Exportações bens e serviços 8,8 7,5 4,3 3,6

Importações bens e serviços 5,4 -5,3 -6,6 -1,4

2010 2011 2012e 2013p

Assim, a projecção do OE-2013 para as exportações nacionais de bens e serviços para 2012 aponta para um crescimento de 4,3% (em 
termos reais), inferior à expansão de 7,5% conseguida em 2011, mas sendo ainda assim as exportações a única componente do PIB 
com crescimento. (Dados estatísticos mais recentes colocam, aliás, o crescimento de 2012 em 5%).

Na verdade a incidência das medidas de austeridade em conjugação com as maiores dificuldades a nível do crédito tiveram, ao 
longo de 2012, um marcado efeito recessivo que afectou a evolução da procura interna, com o consumo privado a decair 5,9% - 
depois de já ter descido 4,0% em 2011 – e o investimento – que desde há vários anos tem tido uma evolução muito insatisfatória 
– a baixar ainda mais profundamente (-14,1%), com evolução negativa em todas as suas componentes, acentuando a queda que já 
apresentara em 2011 (-11,3%).

O consumo público, como era de esperar, tal decorrendo da lógica do programa de ajustamento, apresentou em 2012 uma 
significativa contracção (-3,3%), que se segue à redução ligeiramente mais expressiva (-3,8%) que já se verificara em 2011.

DÉFICE PÚBLICO
EM PERCENTAGEM DO PIB 

Fonte:  Ministério das Finanças,
OE-2013.
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DÍVIDA PÚBLICA
EM PERCENTAGEM DO PIB 

Fonte:  Ministério das Finanças,
OE-2013.

No entanto, apesar desta contracção no consumo público, o reequilíbrio nas contas do Estado ficou 
aquém do projectado e em particular a redução do défice face ao PIB, não se enquadrando nas metas 
estabelecidas no Programa de Assistência Financeira. Para tal contribuiu, naturalmente, o facto de as 
medidas de austeridade, ao levarem a uma retracção do nível de actividade económica, impactarem 
adversamente nas receitas fiscais, afectando a colecta de vários impostos, para além de agravarem 
os encargos da segurança social (mormente, as despesas com o subsídio de desemprego). O défice do 
sector público em relação ao PIB, para o qual no Programa de Assistência Financeira se tinha fixado, 
para 2012, um nível de 4,5%, acabou assim por se situar em nível superior, embora o concurso de receitas 
extraordinárias tenha permitido confiná-lo em 5% do PIB. O objectivo para 2013 é o de um limite para 
o défice de 4,5% do PIB, descendo em 2014, adicionalmente, para 2,5%, limites que correspondem aos 
actuais compromissos estabelecidos no seio do Eurogrupo e do ECOFIN.

O peso da dívida pública no PIB continuou em ascensão, reflectindo o impacto dos défices 
orçamentais, tendo atingido no ano findo 120% do PIB.
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INDICADORES
ECONOMIA PORTUGUESA

PIB

Fonte:  Ministério das Finanças, OE 2013.
(*)Para 2013, o Banco de Portugal

(Boletim Inverno 2012)
projecta -1,9% para a variação do PIB.
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SECTOR EXTERNO

Fonte:  Ministério das Finanças, OE 2013.
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INDICADORES
ECONOMIA PORTUGUESA

PROCURA INTERNA

Fonte:  Ministério das Finanças, OE 2013.
(*)Para 2013, o Banco de Portugal

(Boletim Inverno 2012)
projecta -1,9% para a variação do PIB.
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Consumo PúblicoConsumo privado Investimento

Em termos globais, a economia portuguesa registou uma contracção do PIB de 3% em 2012, que 
se seguiu a uma queda de 1,7% em 2011, prevendo-se no Orçamento de Estado um esbatimento 
desta evolução negativa em 2013, com o PIB porém ainda a descer 1,0%. No entanto, a projecção 
contida no Boletim Económico do Banco de Portugal aponta ainda para uma regressão do PIB em 
2013 de 1,9%, com a procura interna privada a cair 4%, colocando em 17% a quebra acumulada da 
procura interna no período 2009-20131. Apenas em 2014 se teria um crescimento positivo, já com 
a procura interna em recuperação, e prosseguindo a boa dinâmica das exportações, mas estas 
projecções pressupõem que não haja reforço de medidas de austeridade para além das contidas 
no Orçamento de 2013.

A situação recessiva da economia tem conduzido também a uma forte redução nas importações, 
que em 2012 caíram, em termos reais, 6,6%, como consequência da quebra quer do consumo quer 
do investimento – componentes da procura em que a participação de importações é elevada - 
prevendo-se que voltem a cair em 2013 (-1,4%).

O crescimento das exportações, conjugado com este decréscimo das importações, conduziu ao 
quase reequilíbrio da balança de bens e serviços, para a qual se projecta, aliás, um superavit de 
3,1% do PIB em 2013. Ainda em 2010, o défice fora de 7,2%, sendo que Portugal não regista saldo 
positivo nesta balança desde há muito tempo.

Sobretudo em resultado da evolução de balança de bens e serviços, a balança corrente e de capital 
apresenta igualmente uma evolução positiva notável, passando de um défice de 9,4% do PIB em 
2010, para um valor também próximo do equilíbrio em 2012, e perspectivando-se um excedente da 
ordem de 3,1% em 2013. A evolução desta balança espelha a variação do endividamento nacional 
(sector público e privado) face ao exterior, pelo que, uma situação de superavit traduz uma 
diminuição do endividamento externo global da economia portuguesa.

1Já depois da elaboração deste texto, o Senhor Ministro das Finanças anunciou na Assembleia da República
(20 de Fevereiro) a previsão de uma quebra mais cavada do produto em 2013 (-2%, o que se aproxima da projecção do BdP)
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BALANÇA CORRENTE
E DE CAPITAL

EM PERCENTAGEM DO PIB 

Fonte:   Banco de Portugal
Boletim Económico Inverno 2012
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A inversão da posição da nossa balança corrente e de capital é assim, naturalmente, um dos factores que contribuiu para o recente 
desanuviamento da percepção de risco por parte dos investidores internacionais em relação ao nosso país, que induziu a descida dos 
yields da dívida pública nacional e está a permitir o regresso aos mercados de financiamento externo, embora ainda limitadamente 
de bancos nacionais.

Naturalmente, também contribuiu para essa evolução a afirmação forte de postura intransigente de defesa do euro por parte 
do BCE – que anunciou novas medidas específicas de intervenção no mercado de dívida, as já referidas OMT – e de vários líderes 
europeus no mesmo sentido, o que foi instrumental para cercear actividades especulativas contra as dívidas soberanas de alguns 
países da Zona e para tranquilizar os investidores.

A evolução muito positiva que se descreveu na balança corrente e de capital foi, porém, conseguida à custa de um programa de 
ajustamento e de austeridade muito severo, que tem conduzido a uma acentuada retracção no nível de actividade económica, 
colocando questões quanto à sua sustentabilidade, embora seja de assinalar o comportamento animador das exportações para 
fora da Zona Euro e da União Europeia, que se espera não venha a ser prejudicado com uma excessiva apreciação do euro. É de 
registar o facto de, em três anos sucessivos, e apesar da quebra sentida no crescimento do comércio mundial, as exportações 
portuguesas terem aumentado a taxas anuais de mais de 5%.

O declínio do nível de actividade levou a uma forte subida na taxa de desemprego, a qual, segundo os números do INE, se situava em 
Dezembro de 2012 em 16,9%, correspondendo a cerca de 920 mil desempregados, com elevada expressão do desemprego de longa 
duração e do desemprego de jovens, o qual atingia 38,3% em Dezembro/2012. A projecção para 2013 é a de que a taxa de desemprego 
venha ainda a subir. No seio da Zona Euro só a Grécia e a Espanha apresentam taxas de desemprego mais elevadas, em ambos os 
casos já amplamente superiores a 20%.

No tocante à inflação e apesar do ambiente recessivo, registou-se em 2012 uma subida do nível geral de preços no consumidor de 
2,8%, reflectindo o aumento dos preços de determinados bens e serviços, na sequência de agravamentos fiscais e do ajustamento 
em alta de preços administrados. No entanto, para 2013 admite-se uma descida da inflação para cerca de 0,9%, provocada pela 
queda da procura interna.

COMÉRCIO EXTERNO

VARIAÇÃO HOMÓLOGA
EM PERCENTAGEM

Fonte:  Banco de Portugal,
Indicadores de Conjuntura,

Janeiro 2013

* Serviços – dados até Outubro; Mercadorias – dados até Novembro

Exportação de mercadorias -18,7 11,3 15,0 6,5

Importação de mercadorias -20,2 8,2 1,0 -5,2

Exportação de produtos -8,8 10,6 9,0 0,8

Importação de produtos -8,5 5,2 5,0 -8,5

2009 2010 2011 2012*
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EVOLUÇÃO DOS SPREADS 
DA DÍVIDA DE PAÍSES

DA PERIFERIA
FACE À DÍVIDA ALEMÃ

Fonte:  DF/Caixa Central
com base em Bloomberg

2Long Term Refinancing Operations

3. Mercados Financeiros

O ano de 2012 continuou marcado pela crise na Zona Euro, tendo o seu arrastamento, e mesmo 
escalada, afectado marcadamente a confiança e as perspectivas de recuperação económica, não 
apenas na Europa, mas em todo o mundo.

A injecção maciça de liquidez pelo Banco Central Europeu (BCE), através de dois financiamentos 
por prazo de três anos, que ascenderam cumulativamente a cerca de um milhão de milhões de 
euros (489 mil milhões no LTRO2 de Dezembro e cerca de 530 mil milhões no LTRO de Fevereiro) 
garantiram o refinanciamento de um importante volume de emissões de dívida bancária que 
iriam começar a vencer-se, ao mesmo tempo que minoraram a dimensão do credit crunch (aperto 
do crédito) induzido pelo fecho dos mercados aos países da periferia.

Tais operações, no entanto, de certo modo inevitavelmente reforçaram a interdependência entre a 
dívida bancária e a dívida soberana, na medida em que tais financiamentos foram aplicados na compra 
de dívida pública, o único tipo de activos, nas actuais circunstâncias, que não é consumidor de capital.

A segunda metade do ano apresentou, no entanto, um cenário de gradual correcção em baixa dos 
yields da dívida pública portuguesa, sugerindo alguma confiança por parte dos investidores nas 
medidas de ajustamento fiscal levadas a cabo sob a vigência do Plano de Ajustamento acordado com 
a troika, mas reflectindo sobretudo o efeito da declaração forte do Presidente do BCE “Dentro do nosso 
mandato, o BCE está pronto para fazer o que for preciso para preservar o euro. E acredite em mim, será 
suficiente”, a que se seguiu o lançamento do programa de compra de obrigações referido no parágrafo 
seguinte, que acabaria, como se descreveu, por levar ao início de um processo de descida generalizada 
e pronunciada dos yields das dívidas soberanas de diversos países, de que Portugal beneficiou.

Na parte final do ano de 2012, e não obstante a degradação generalizada dos indicadores 
macroeconómicos (desemprego, crescimento do PIB, produção industrial, indicador de sentimento 
económico, etc.) os progressos alcançados com vista à constituição de uma União Bancária Europeia, 
a redução das tensões financeiras decorrentes do anúncio do programa OMT de compra de obrigações 
de dívida pública por parte do BCE, assim como o arranque da reestruturação do sector bancário de 
Espanha e o acordo alcançado relativamente à dívida grega, permitiram reduzir a incerteza e o risco 
implícito na dívida soberana dos países da periferia. Atendendo ao forte contributo que a declaração 
do Presidente do BCE e o anúncio das OMT tiveram na estabilização dos mercados, o impacto destas 
acções em conjunto tem vindo a ser designado por “efeito Draghi”.

2

6

10

14

18

22

26

4

8

12

16

20

30

34

38

28

32

36

40

24

Dez’10 Mar’11 Jun’11 Set’11 Dez’11 Mar’12 Jun’12 Set’12 Dez’12

%

Spread 10 anos Irlanda – Alemanha Spread 10 anos Portugal– Alemanha Spread 10 anos Itália– Alemanha Spread 10 anos Grécia– AlemanhaSpread 10 anos Espanha – Alemanha



28 ENQUADRAMENTO
MACROECONÓMICO

Em Portugal, ao nível do mercado da dívida soberana, o sucesso do switch de OT’s/ Setembro 2013 
por OT’s/Outubro 2015 deu um sinal positivo em relação ao objectivo de regresso aos mercados 
até final de 2013.

Na verdade, como se sabe, Portugal acabou mesmo por testar, com sucesso, a reabertura dos 
mercados já no início do corrente ano, através da realização de uma emissão de obrigações do 
tesouro a 5 anos, num montante global de 2,5 mil milhões de euros e cujo yield médio se situou 
em 4,891%.

Não obstante, os indicadores orçamentais continuam a apontar para a necessidade de reforço 
de medidas estruturais que incidam decisivamente sobre a despesa estrutural do sector 
Estado e não sobre a receita, dado o nível particularmente elevado já atingido pela carga fiscal.

Na Grécia, apesar da finalização das negociações relativas ao segundo plano de ajuda ao país, 
concluídas in extremis e prevendo a participação, com perdas muito significativas (53,5%) dos 
credores privados manteve-se presente o espectro de uma possível saída da Zona Euro, situação 
que continuou a afectar os mercados internacionais e que se prolongou até Novembro de 2012, 
quando o Parlamento Grego aprovou importantes reformas estruturais e medidas de correcção 
das contas públicas. Nesse contexto, a troika aceitou alargar o prazo do plano de ajustamento 
em 2 anos e disponibilizar adicionalmente 32,6 mil milhões de euros (15 mil milhões em 2013-14 e 
17,6 mil milhões em 2015-16), ao mesmo tempo que considerou a avaliação de um novo programa 
de recompra de dívida soberana grega, eventualmente com descontos também por parte de 
credores públicos.

Em Espanha, ao contrário do que se havia verificado na Grécia e em Portugal, a ajuda solicitada ao 
Eurogrupo ficou circunscrita à recuperação e saneamento do seu sistema bancário. O valor global 
da ajuda situou-se em cerca de 100 mil milhões de euros e foi direccionada maioritariamente para 
instituições de média dimensão e com forte exposição ao sector imobiliário, entre os quais Cajas 
de Ahorro3 e bancos que resultaram de fusões entre estas.

No entanto, e apesar das medidas de apoio à banca e dos anúncios de novas medidas de 
austeridade por parte do Governo Espanhol, no sentido de impedir o contágio à dívida soberana, 
tal veio efectivamente a verificar-se com os yields da dívida a 10 anos a ultrapassarem a barreira 
da sustentabilidade da dívida pública, convencionalmente situada em 7%.

EVOLUÇÃO DAS YIELDS
DA DÍVIDA PÚBLICA

NACIONAL E DA
EURIBOR A 3 MESES

Fonte:  DF/Caixa Central
com base em Bloomberg

3Não confundir com as Cajas Rurales, que são as instituições de base cooperativa e não enfrentam os mesmos problemas.
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EVOLUÇÃO DAS TAXAS
DE REFERÊNCIA

DO EURO E DO DÓLAR
E DA EURIBOR

A 3 MESES
Fonte:  DF/Caixa Central

com base em Bloomberg

EVOLUÇÃO
DE TAXAS DE JURO 

REFERENCIAIS
CONSENSO DO MERCADO

A redução gradual dos yields viria, no entanto, a iniciar-se com o impacto do “efeito Draghi” acima referido (total disponibilidade do 
BCE em salvar o Euro e posterior anúncio do programa de compra de obrigações de dívida pública, as OMT).

A manutenção do cenário recessivo forçou o BCE a um novo corte da taxa directora na reunião de 5 de Julho, conduzindo-a ao novo 
mínimo histórico de 0,75% já referido, iniciativa que o mercado incorporara nos níveis das euribor desde há várias semanas. No final 
do ano, o BCE sinalizara, no entanto, que os próximos movimentos na taxa directora poderiam já ser no sentido de um aumento, 
procurando reforçar a confiança na saída da actual situação recessiva. Todavia, o consenso do mercado continua a apontar para 
uma nova descida da taxa directora, embora acompanhada de uma ligeira recuperação nas taxas euribor.

No caso dos E.U.A., por sua vez, apesar de uma certa melhoria no andamento da economia (talvez prejudicada na parte final do ano 
pelos receios do “aperto fiscal” a que se fez referência), a evolução do emprego mantém-se bastante insatisfatória, o que implica, 
por conseguinte, que o crescimento do produto se encontre abaixo do potencial. Em virtude desta situação, a Reserva Federal 
(banco central) mantém o carácter fortemente expansionista da política monetária, com injecções massivas de liquidez no sistema 
bancário e continuando com a sua taxa directora em praticamente 0% (situando-a numa banda de variação entre 0% e 0,25%).

No mesmo sentido, e reconhecendo-se a importância estratégica do mercado imobiliário para a retoma económica, a Reserva 
Federal complementa a injecção massiva de dinheiro no sistema bancário com apoios específicos ao sector imobiliário, através da 
adopção de esquemas de refinanciamento exclusivamente direccionados às hipotecas residenciais. Adicionalmente, como já se 
referiu, a Reserva Federal anunciou, de modo inédito, que irá manter estas medidas, que fogem à ortodoxia da política monetária, 
enquanto a taxa de desemprego no país se mantiver acima dos 6,5%.

Quanto ao Japão, a terceira maior economia mundial, que continua enredada numa situação de deflação persistente, com perniciosas 
implicações no normal desenvolvimento da actividade económica, o novo chefe do Governo (após as eleições de Dezembro) solicitou 
formalmente ao Banco Central que tomasse medidas para acabar de vez com a deflação que dura há duas décadas. Foi assim 
estabelecido, como igualmente já se referiu, um objectivo de 2% para a inflação anual, devendo ser adoptadas políticas monetárias 
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tão expansionistas quanto necessário para conseguir tal resultado. Na sequência destas declarações, implicando uma nova postura 
a assumir pelo Banco do Japão, o valor do iene caiu para um mínimo de 7 anos face ao euro e ao dólar americano, situação que 
criou alguma tensão nos mercados, e também ao nível político e diplomático, por se recear que pudesse dar azo, como resposta, a 
políticas cambiais agressivas por parte de outros países. Aparentemente, a recente reunião do G20 permitiu esbater estas tensões.

Como resultado dos sinais de fragilidade da Zona Euro, o ano de 2012 foi marcado por uma tendência de desvalorização da moeda 
única face às principais moedas de referência. No entanto, o final do ano trouxe consigo uma recuperação do valor do euro e uma 
aproximação aos valores que se verificavam no início do ano. O franco suíço manteve-se, neste contexto, ao longo do ano como 
uma moeda de refúgio, situando-se em patamares próximos de 1,20 Eur, em virtude das intervenções por parte do Banco Nacional 
da Suíça (Banco Central), no sentido de travar a valorização da moeda induzida por uma procura persistente, valorização que a 
prosseguir seria prejudicial para a economia suíça.

Nesta conjuntura de elevada incerteza e fracas perspectivas de recuperação do crescimento, mantiveram-se os comportamentos 
de aversão indiferenciada a activos de risco, afectando em especial os mercados accionistas que, no entanto, como se referiu, 
registaram alguma recuperação na parte final do ano, que prosseguiu no início de 2013.

Deste modo, em confronto com os níveis do início do ano, os índices dos principais mercados acabaram por registar, no fim do ano, 
uma evolução positiva com destaque para o DAX (Alemanha), com +29,0%, e o Eurostoxx com +13,8%. O PSI-20 subiu 6,2%, tendo no 
caso do IBEX (Madrid) ocorrido, porém, uma ligeira queda (-4,6%).

Nota  A subida da curva denota apreciação do euro (e vice-versa)

EVOLUÇÃO DAS
PRINCIPAIS MOEDAS

BASE 100 A 01.01.2011

Fonte:  DF/Caixa Central
com base em Bloomberg

ÍNDICES BOLSISTAS
Fonte:  Reuters

PSI 20 5.234,52 5.655,2 6,2

Euro STO 2.315,75 2.635,9 13,8

DJI 12.221,19 13.104,1 7,2

DAX 5.900,18 7.612,4 29,0

IBEX 8.558,0 8.167,5 -4.6

02 Jan 2012 31 Dez 2012
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%

90

110

100

120

80

Jan’11 Mar’11 Mai’11 Ago’11 Out’11 Dez’11 Fev’12 Jul’12 Set’12Mai’12 Dez’12

EUR/GBP EUR/USD EUR/JPY EUR/CNY



31RELATÓRIO E CONTAS 2012
CRÉDITO AGRÍCOLA

Face às fracas perspectivas de crescimento económico global, os preços no mercado de commodities 
(produtos de base) apresentaram uma tendência global de queda. Este movimento é particularmente 
sentido nos metais, energia e em algumas commodities agrícolas, se bem que com menor expressão, 
dada a menor elasticidade da procura nestes bens e a sua maior volatilidade natural devido à 
dependência de condições meteorológicas. No entanto, e considerando um horizonte temporal mais 
alargado, os preços das commodities continuam a situar-se em valores historicamente altos.

No mercado petrolífero, após as valorizações ocorridas no primeiro trimestre de 2012, o Brent voltou 
a ver o seu preço descer, sendo que face à manutenção das fracas perspectivas de crescimento 
económico, a sua variação de preço encontra-se cada vez mais associada à perpetuação das tensões 
na Síria e no Irão, com tendência, presentemente, algo indefinida. Para a Zona Euro, no entanto, o que 
é relevante é o preço do petróleo expresso em euros, pelo que a evolução do valor de câmbio da moeda 
única é também factor a considerar.

Os indicadores de volatilidade permaneceram em níveis elevados, com o índice VIX a manter-se 
próximo da barreira dos 20 pontos e o Itraxx Financials em níveis historicamente elevados, tendo, 
no entanto, estes índices denotado uma tendência de queda gradual, mas sustentada, indiciando 
uma redução das preocupações dos investidores acerca da solidez do sistema financeiro europeu e 
da estabilidade do euro. A consolidação desta evolução exige porém que o reequilíbrio das finanças 
públicas e o saneamento e desalavancagem do sector bancário, em curso em diferentes países, sejam 
levados a bom termo.

EVOLUÇÃO
DE ÍNDICES ACCIONISTAS

Fonte:  Blommberg

MERCADO DO CRÉDITO
Fonte:  DF/Caixa Central

com base em Bloomberg
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4. Mercado Bancário

As condições de exploração do mercado bancário, durante 2012, foram marcadamente 
influenciadas pelos seguintes factores:

 continuação da dificuldade de refinanciamento dos bancos portugueses nos mercados de 
capitais, como consequência da percepção agravada dos factores de risco ligados à dívida pública
e ao sector financeiro, condicionante que, no entanto, se tem esbatido um pouco ultimamente;

 nível extremamente baixo das taxas euribor, às quais se encontram indexadas as taxas 
praticadas na maior parte dos contratos de crédito, situação que se verificou durante todo o 
ano, com descida persistente das taxas e que se acentuou no segundo semestre;

 forte crescimento do crédito vencido, implicando um grande aumento do esforço de 
provisionamento por parte da generalidade das instituições e perda de remuneração no crédito 
pela anulação de juros não pagos;

 correlativamente, acumulação no balanço dos bancos de um vasto património imobiliário, 
que constitui uma rubrica financeiramente improdutiva, sujeita potencialmente a futuras 
imparidades e implicando, a prazo, deduções prudenciais ao valor dos fundos próprios.

As dificuldades de refinanciamento dos bancos nacionais criaram, como é sabido, uma enorme 
pressão concorrencial na área da captação, dado que, para além das necessidades correntes de 
fundos, os bancos precisam ainda de melhorar a sua posição estrutural de liquidez, o que os obriga 
a reduzirem os rácios de transformação – redução que alguns já conseguiram fazer, inscrevendo-
-se no limite máximo previsto para esse rácio no Memorando relativo ao Programa de Assistência 
Financeira ao nosso país (120%).

Esta pressão sobre os recursos levou a que as taxas de juro médias dos depósitos (até 2 anos) 
registassem uma subida acentuada, atingindo um pico na parte final de 2011 e início de 2012, 
descendo, porém, nos meses subsequentes, em parte como resultado das medidas disciplinadoras 
adoptadas pelo Banco de Portugal. Poderão ter contribuído também para essa descida, no entanto, 
o desanuviamento dos constrangimentos de liquidez das instituições, através de maior recurso ao 
refinanciamento junto do BCE, bem como a progressiva desalavancagem dos seus balanços via 
contenção de crédito, alienação de activos e conversão de recursos fora de balanço em depósitos 
convencionais. Entretanto, e como se referiu, algumas instituições de crédito, embora de forma 
limitada, já conseguiram voltar a refinanciar-se no mercado de capitais.

Mantém-se porém a situação anómala, que contrasta totalmente com o que se verificava antes 
da crise financeira, de o custo dos depósitos exceder, e de maneira significativa, as taxas de juro 
de referência do mercado interbancário (as taxas euribor).

A subida do custo dos depósitos levou as instituições financeiras a ajustarem também o preço 
do crédito, subindo os spreads em relação às taxas euribor, mas a descida incessante destas 
últimas e a sua manutenção, durante a maior parte de 2012 em níveis muito baixos, conduziu 
a que, mesmo com os referidos ajustamentos em alta, o preço médio do crédito tenha entrado 
num ciclo de descida desde Dezembro de 2011, que ainda não se inverteu. Assim, no crédito a 
empresas a respectiva taxa média desceu de 5,11% nesse mês para apenas 4,86% em Junho de 
2012, descendo novamente para 4,60% em Novembro, no crédito à habitação passou-se de uma 
taxa média de 2,73% no final de 2011 para 2,16% em Junho de 2012 e 1,66% em Novembro de 2012, 
e no crédito pessoal para consumo e outros fins, de 8,68% para 8,51% e 8,38% nos mesmos meses.
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O crédito à habitação é a componente do crédito mais penalizada pela descida das taxas euribor – neste caso sobretudo a euribor a 6 meses -, 
devido à maturidade média muito longa das respectivas operações. Na carteira de crédito a empresas, e sobretudo no crédito ao consumo, 
a sua maior rotação tem permitido às instituições, através do ajustamento do spread nas novas operações e renovações, amortecerem 
o impacto da descida da euribor nas respectivas taxas médias de remuneração, sem conseguirem, no entanto, travar a sua queda.

Assim, atendendo à referida inflexão no custo dos depósitos, ao longo de 2012, o sector bancário no seu conjunto conseguiu recuperar em 
alguma medida a “margem comercial” (diferença entre a taxa média do crédito e a dos depósitos) nas operações de crédito a empresas e 
crédito ao consumo, em relação ao nível muito baixo de Dezembro de 2011 (subindo essa margem respectivamente +0,35 p.p. e +0,56 p.p.), 
continuando, porém, a “margem comercial” a degradar-se no crédito à habitação. É de realçar o facto, gravoso para o conjunto das instituições 
financeiras, de que a “margem comercial” no crédito à habitação é nesta altura de -1,15%, e já era negativa (-0,94%) em Dezembro de 2011.

TAXAS DE JURO
Fonte:  Banco de Portugal, 
Indicadores de conjuntura,

Janeiro 2013

EVOLUÇÃO DA 
"MARGEM COMERCIAL" 

DO CRÉDITO*

Depósitos até 2 anos 2,10 2,15 2,95 3,67 3,54 3,30 2,81 -0,86

Crédito a Empresas 3,34 3,77 4,49 5,11 5,04 4,86 4,60 -0,51

Crédito à habitação 2,00 2,12 2,44 2,73 2,53 2,16 1,66 -1,07

Outro crédito a particulares 7,32 7,97 8,25 8,68 8,58 8,51 8,38 -0,30

Dez’09 Dez’10 Jun’11 Dez’11 Mar’12 Jun’12 Nov’12 Nov’12
/Dez11

p.p.

*Taxa média do crédito menos taxa dos depósitos até 2 anos, usado como proxy da margem comercial

Crédito a Empresas 1,62 1,54 1,44 1,50 1,56 1,79 0,35

Crédito à habitação -0,03 -0,51 -0,94 -1,01 -1,14 -1,15 -0,21

Crédito a particulares
(consumo e outros fins) 5,82 5,30 5,01 5,04 5,21 5,57 0,56

Dez’10 Jun’11 Dez’11 Mar’12 Jun’12 Nov’12 Nov’12
/Dez11

p.p.

TAXAS DE JURO
Fonte:  Banco de Portugal, 
Indicadores de conjuntura,

Janeiro 2013
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Constata-se, por outro lado, ao considerar a evolução dos agregados de crédito, que o volume do crédito concedido à economia tem 
estado em regressão acentuada, agravando o impacto sobre a margem financeira da situação adversa da margem comercial: ao 
“efeito taxa” negativo soma-se um “efeito volume” igualmente negativo.

Com efeito, o crédito a empresas, em Novembro 2012, apresentava uma redução de 4,7% em termos homólogos, o crédito à habitação 
de 3,5% e o crédito a particulares para outros fins uma retracção mais pronunciada, de 8,0%. Estas variações referem-se ao saldo 
das carteiras de crédito e denotam, por consequência, uma redução substancial em novas operações. A contracção nos volumes 
do crédito concedido à economia reflecte factores ligados à oferta – gestão da liquidez, gestão do risco e constrangimentos de 
balanço das instituições -, mas também se explica por uma menor procura, motivada pelo baixo nível de actividade económica e 
pela incerteza e apreensões dos agentes económicos perante o actual ambiente recessivo.
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AGREGADOS
DE CRÉDITO

Fonte:  Banco de Portugal, 
Indicadores de conjuntura,

Janeiro 2013

CRÉDITO VENCIDO
SISTEMA BANCÁRIO

NACIONAL

Fonte:  Banco de Portugal,
Boletim Estatístico, Janeiro 2013

Um outro aspecto marcante da evolução do mercado bancário é o substancial crescimento do crédito vencido, o qual, para além de 
provocar um enorme esforço de provisionamento nas diferentes instituições, também afecta a margem financeira pelo aumento 
do peso do crédito e de outros activos improdutivos e pela anulação de juros vencidos não pagos.

Total 2,2 1,5 0,0 -2,1 -2,9 -3,6 -4,6

Empresas 1,8 0,7 0,0 -1,7 -2,5 -3,1 -4,7

Particulares 2,3 2,0 0,0 -2,2 -3,0 -3,7 -4,3

Habitação 2,6 2,4 0,4 -1,6 -2,4 -3,0 -3,5

Outros fins 0,9 0,0 -1,8 -4,9 -5,7 -7,2 -8,0

Dez’09 Dez’10 Jun’11 Dez’11 Mar’12 Jun’12 Nov’12

valores em %

*inclui agricultura, produção animal, silvicultura, caça e pesca.
**Comércio por grosso e retalho e algumas outras actividades.

Particulares  2877 3503 3661 3989 3989 4317 4777 4674 4834 5084

Habitação  1570 1780 1870 1937 1932 1992 2145 2099 2123 2260

Consumo  759 957 1032 1149 1237 1356 1487 1477 1520 1562

Empresas  2514 4136 4594 5174 4706 5780 7592 6879 9539 10837

Agricultura*  24 44 46 57 47 60 75 72 96 101

Indústrias Transformadoras  425 731 806 843 712 799 992 920 1124 1244

Construção  864 1491 1432 1673 1695 2062 2793 2538 3758 4051

Comércio**  482 676 878  936 877 1016 1193 1138 1360 1578

Alojamento e restauração  80 145 192 208 218 298 323 306 471 573

Actividades Imobiliárias  353 535 566 735 638 855 1212 1112 1609 1943

Total  5391 7639 8255 9163 8695 10097 12369 11533 14373 15921

Particulares  2,2 2,6 2,7 2,8 2,8 3,0 3,4 3,3 3,5 3,8

Habitação  1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,9 1,8 1,9 2,1

Consumo  4,9 6,2 6,6 7,4 8,0 8,9 10,0 9,9 10,9 11,6

Empresas  2,2 3,5 3,9 4,4 4,1 4,9 6,5 6,0 8,7 10,2

Agricultura*  1,3 2,3 2,4 2,8 2,3 2,8 3,6 3,5 4,8 5,2

Indústrias Transformadoras  2,9 4,8 5,3 5,6 4,8 5,2 6,7 6,2 7,9 9,1

Construção  3,3 5,5 5,5 6,7 7,1 8,5 11,8 11,0 17,0 19,3

Comércio**  3,1 4,3 5,8  6,0 5,8 6,5 7,9 7,7 10,0 12,2

Alojamento e restauração  1,8 3,1 3,8 3,9 3,8 4,9 5,5 5,3 8,0 10,0

Actividades Imobiliárias  2,1 3,1 3,3 4,3 4,0 5,4 7,6 7,2 10,7 10,2

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

Dez. Jun. Nov.Dez. Jun. Dez. Jun. Dez. Jun. Nov.

Em valor (milhões de Euros)

Em % da carteira

2008 2009 2010 2011 2012

Considerando os valores do crédito vencido no sistema bancário relativos a Novembro de 2012, constata-se um incremento em 
termos homólogos de cerca de 6,4% no caso dos particulares, mas de 42,7% no caso das empresas, originando um aumento global 
do crédito vencido no sistema bancário de 28,7%. O crédito vencido de empresas já perfazia nesse mês 10,2% da carteira, face a 6,5% 
no mês homólogo. Em Dezembro de 2008, este rácio era de apenas 2,2%.

Embora o crédito vencido empresarial esteja em crescimento em todos os sectores, é particularmente elevado o aumento de 45,0% 
registado na construção e de 62,3% nas actividades imobiliárias que, em conjunto, perfazem 55,3% do crédito vencido das empresas. No
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crédito a empresas, refira-se, a agricultura é o sector com menor rácio de crédito vencido, de 5,2% em Novembro último, contra 3,6% 
no mês homólogo de 2011, mas também apresentou um crescimento significativo, já que em Dezembro de 2008 era de apenas 1,3%.

No caso dos particulares, o rácio de crédito vencido era de 3,8% em Novembro de 2012, sendo de 2,1% no crédito à habitação e de 
11,6% nos créditos para consumo e outros fins, rácios que no mês homólogo de 2011 eram de 3,4%, 1,9% e 10,0% respectivamente. 
Em Dezembro de 2008 o rácio de crédito vencido nos particulares era de 2,2%, sendo 1,5% no crédito à habitação e 4,9% no crédito 
para outros fins.

A análise dos rácios de crédito vencido em empresas por escalões dimensionais dos níveis de responsabilidade é também elucidativa, 
revelando que em todos os escalões o crédito vencido tem apresentado recentemente um crescimento muito rápido. Com efeito, 
constata-se que até no escalão de níveis de responsabilidade acima de 5 milhões de euros, em que, no final de 2008 o crédito 
vencido era de apenas 1% da carteira, se tem actualmente (Novembro 2012) um nível de 7,8%. Os rácios de crédito vencido são, 
no entanto, muito mais elevados nos escalões inferiores, que mais correspondem à dimensão típica das exposições das Caixas, 
verificando-se, porém, que os rácios de crédito vencido do SICAM são, em geral, significativamente inferiores aos que se verificam 
nesses escalões no conjunto do sistema bancário.

A análise do crédito vencido empresarial por regiões evidencia igualmente uma tendência crescente em praticamente todas as 
regiões, com a única excepção do Alentejo, em que o rácio vencido desceu de 8,3% em Junho/2012 para 8,1% em Setembro. No 
entanto, face ao nível que se observou em Dezembro/2011 (que era de 6,8%), também nesta região se teve um agravamento. É 
particularmente elevado o rácio de crédito vencido no Algarve (19,5%), região na qual este indicador, em Dezembro de 2008, se 
situava em apenas 1,2%, sendo na altura o mais baixo a nível nacional. Actualmente, a região dos Açores é a que apresenta o rácio 
de crédito vencido mais baixo, com 7,4%. Em Dezembro de 2008 este rácio era de 1,5%.

< 20.000  11,0 11,1 12,6 14,0 14,7 15,4 15,9 16,7 18,2 19,2

20.000 – 50.000  7,7 8,0 9,3 9,9 10,7 11,1 12,2 13,6 15,8 16,8

50.000 – 100.000  6,6 6,9 8,5 9,0 9,7 9,9 11,1 12,6 14,7 15,8

100.000 – 200.000  5,5 6,0 7,2 7,9 8,6 8,4 9,7 11,3 13,3 14,6

200.000 – 400.000  4,4 4,7 6,1 6,5 7,5 7,5 8,7 9,7 11,8 13,2

400.000 – 1.000.000  4,0 4,6 6,3 6,7 7,4 7,3 8,7 10,4 12,7 14,2

1.000.000 – 5.000.000  3,2 3,5 5,0 5,6 6,6 6,7 8,1 9,9 12,4 14,1

> 5.000.000  0,7 1,0 2,7 2,6 2,8 2,5 3,3 4,5 7,1 7,8

Dez. Jun. Set.Dez. Jun. Dez. Jun. Dez.Jun. Jun.

Em percentagem excepto escalões em Euros 2008 2009 2010 2011 2012

Norte   3,1 4,3 4,3 4,7 4,7 5,6 6,7 8,8 9,8

Centro   2,9 4,1 4,3 4,8 5,0 5,8 7,2 8,8 9,4

Lisboa   1,9 3,8 3,9 4,4 4,0 4,8 6,0 8,5 9,8

Alentejo   2,9 5,0 5,5 5,9 5,5 5,7 6,8 8,3 8,1

Algarve   1,2 3,0 3,9 4,3 6,1 7.4 11,4 18,9 19,5

Açores   1,5 3,2 2,3 2,4 3,2 4,7 5,3 7,0 7,4

Dez. Jun. Set.Dez. Jun. Dez. Jun. Dez. Jun.

2008 2009 2010 2011 2012
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Fonte:  Banco de Portugal,
Boletim Estatístico, Janeiro 2013

Face à situação descrita de esmagamento ou redução da margem financeira e de aumento das imparidades de crédito e de menos 
valias em activos imobiliários, a par das reduzidas oportunidades de negócio e da necessária desalavancagem, a rentabilidade das 
diferentes instituições encontra-se pressionada, apresentando algumas, entre as de maior peso no sistema, resultados negativos 
substanciais e outras resultados positivos, mas pouco expressivos face à dimensão dos seus balanços. Aliás, os resultados 
apresentados reflectem proveitos não recorrentes – como ganhos financeiros na recompra a desconto de dívida própria e mais-
-valias na venda de obrigações do tesouro – e ainda, nalguns casos, os resultados de filiais ou sucursais fora de Portugal, que 
compensam resultados mais modestos na actividade doméstica.


