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ATIVIDADE GLOBAL: sinais de uma forte recessão
• Indicador de Sentimento Económico - abril
✓ Maior queda mensal já registada quer em Portugal quer na UE (quase 30 pontos nos dois casos),
atingindo mínimos (desde 2009 na série da UE, iniciada em 1985, e desde sempre na série de Portugal,
iniciada em 1987).
✓ Fortes quedas mensais nos indicadores de confiança dos consumidores e das empresas dos vários
setores, com maior intensidade nos serviços (exceto retalho), em Portugal e na UE.
• Indicador coincidente de atividade do Banco de Portugal - março
✓ Queda homóloga agravada em maio (-0,9%, incluindo -1,5% no indicador do consumo).

ATIVIDADE SETORIAL - março: queda de atividade em todos os setores, sobretudo nos serviços, de forma mais
intensa no alojamento e restauração.
• Indústria
✓ Taxas de variação homóloga (tvh) de -7,2% na produção e -8,7% no volume de negócios (-5,0% no
mercado nacional e -13,7% no externo).
• Construção
✓ Tvh de -0,6% da produção no primeiro trimestre.
• Serviços
✓ Tvh de -17,0% nos serviços exceto comércio a retalho:
➢ -14,4% no “comércio por grosso; comércio e reparação de veículos e motociclos”;
➢ -49,1% no “alojamento, restauração e similares”;
➢ -17,6% nos “transportes e armazenagem”.
✓ Tvh de -7,2% no comércio a retalho (preços correntes).
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COMÉRCIO INTERNACIONAL - janeiro a março: queda das exportações (mais forte nos serviços do que nos
bens) e das importações (mais intensa nos bens do que nos serviços)
• Bens:
✓ Tvh de -3,0% nas exportações (-3,8% na UE e -1,0% Extra-UE);
✓ Tvh de -4,0% nas importações (-6,4% na UE e +2,7% Extra-UE).
• Serviços:
✓ Tvh de -7,0% nas exportações (-10,7% nas Viagens e turismo);
✓ Tvh de-2,8% nas importações (-0,4% nos outros serviços fornecidos por empresas; -9,1% nas Viagens
e turismo).

PREÇOS E COTAÇÕES - abril: descida generalizada, a refletir a queda da procura
• IPC: tvh de -0,2%.
• Índice de preços na produção industrial: tvh de -5,5%.
• Cotação do algodão (em dólares): tvh de -27,2%.
• Cotação do barril de brent (em dólares): tvh -67,2%.
• Cotação do PSI-20: tvh de -20,5% (no final de abril).
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