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ATIVIDADE GLOBAL: deterioração, mas já com alguma melhoria nos indicadores de confiança.
 Indicador de Sentimento Económico - junho
 Melhoria em Portugal e na UE, mas pequena face à anterior descida histórica.
 Melhoria dos indicadores de confiança dos consumidores e nos vários setores de atividade.
 Indicador coincidente de atividade do Banco de Portugal – maio
 Novo agravamento em maio (de -2,5% para -3,8%, incluindo -8,3% no indicador do consumo).

ATIVIDADE SETORIAL - maio: pequena redução das elevadas quedas registadas na indústria e serviços
(onde o alojamento e restauração continuou a ser particularmente afetado) e agravamento na
construção, embora comparativamente menos afetada pela pandemia.
 Indústria
 Taxas de variação homóloga (tvh) mostram já uma pequena atenuação das fortes quedas da
produção (para -26,0%) e das vendas (para -27,6% no mercado nacional e -42,0% no externo).
 Construção
 Tvh de -8,8% da produção no trimestre até maio (após -5,6% no trimestre até abril).
 Serviços
 Tvh de -31,2% das vendas, exceto comércio a retalho (após -37,3% em abril):
 -22,6% no “comércio por grosso; comércio e reparação de veículos e motociclos”;
 -73,1% no “alojamento, restauração e similares”;
 -44,7% nos “transportes e armazenagem”.
 Tvh de -16,3% no comércio a retalho (preços correntes), após -23,6% em abril.
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COMÉRCIO INTERNACIONAL - janeiro a maio: forte queda das exportações (maior nos serviços do que
nos bens), superior à das importações no caso dos serviços e o inverso no caso dos bens.
 Bens:
 Tvh de -18,3% nas exportações (-18,6% na UE e -17,5% Extra-UE);
 Tvh de -19,1% nas importações (-20,8% na UE e -14,3% Extra-UE).
 Serviços:
 Tvh de -31,0% nas exportações (-47,8% nas Viagens e turismo);
 Tvh de -18,7% nas importações (-2,5% nos outros serviços fornecidos por empresas; -22,5% nos
transportes; e -40,1% nas Viagens e turismo, as componentes com maior peso).

PREÇOS E COTAÇÕES – junho: aumento das variações homólogas dos preços no consumo e na produção,
recuperação mensal das cotações das matérias-primas e ações, apreciação do euro e recuo da Euribor.
 IPC: tvh de 0,1% (após -0,7% em maio).
 Índice de preços na produção industrial: tvh de -5,7% (-6,6% em maio).
 Cotação do algodão (em dólares): tvh de -12,7% e taxa de variação em cadeia (tvc) de 3,2%.
 Cotação do barril de brent (em dólares): tvh -36,9% e tvc de 28,7%.
 Cotação do euro face ao dólar: tvh de -0,3% e tvc de 3,2%, atingindo 1,1255 USD/EUR (média mensal).
 Taxas de juro: descida das taxas Euribor (nos vários prazos; -0,223% nos 6 meses).
 Cotação do PSI-20: tvh de -14,5% (no final de junho) e tvc de 1,4%.
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