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ECONOMIA

In�ação acelera há seis meses, não era tão
elevada há 28 anos e não dará tréguas tão

cedo

Com os produtos energéticos a impulsionar, mas atingindo já
bens essenciais como os alimentos, a subida dos preços voltou
a acelerar em março. Economistas avisam que deve manter-se
acima dos 5% pelo menos até ao Verão. Famílias mais pobres

são mais afetadas

José Coelho/Lusa
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Ministro da Defesa norueguês demite-se devido a relação com uma
jovem de 18 anos 

Presidente iraniano diz que não vai abrir mão de desenvolver
indústria nuclear 

 Vive em condomínio? Fique atento às novas regras

Misericórdias prometem abandonar rede de cuidados continuados
se não houver aumento de comparticipação 

unho de 1994. É a esse mês, há quase 28 anos, que é preciso
recuar para encontrar uma taxa de inflação em Portugal
mais elevada do que em março deste ano. A estimativa

preliminar do Instituto Nacional de Estatística (INE), publicada
esta quinta-feira, coloca a variação homóloga do Índice de Preços
no Consumidor (IPC) nos 5,3%, bem acima dos 4,2% registados
em fevereiro.

Foi o sexto mês consecutivo de aceleração da inflação em
Portugal e as questões que se colocam é até onde pode ir a
escalada dos preços e durante quanto tempo continuará em alta.
Só que, com os dados a surpreender os próprios economistas,
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obrigando-os a refazer cenários e contas, dar respostas é uma
missão quase impossível. Ainda assim, dizem ao Expresso que a
inflação não vai dar tréguas nos próximos meses. E que, pelo
menos até ao verão, deve manter-se acima dos 5% em termos de
variação homóloga.

A taxa de inflação está em valores historicamente muito elevados,
mas é preciso também ter em conta que a comparação homóloga
"diz respeito a igual período do ano anterior, em que a inflação
foi anormalmente baixa", chama a atenção Pedro Brinca,
economista e professor da Nova SBE.

Fonte: INE • Criado com Datawrapper

In�ação em Portugal atinge o valor mais alto desde 1994
Taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor, em percentagem
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O que está a impulsionar a escalada dos preços? Sem surpresas -
os portugueses sentem-no nas bombas de combustíveis -, a
energia.

https://www.datawrapper.de/_/3OXlz
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O INE estima que a taxa de variação homóloga do índice relativo
aos produtos energéticos tenha atingido 19,8% em março, o que
compara com 15% em fevereiro, e é o "valor mais elevado desde
fevereiro de 1991", indica a autoridade estatística nacional.

"A crise na Ucrânia e a incerteza relativamente aos fornecimentos
de petróleo e gás natural serão os principais fatores por detrás
destas dinâmicas, com um papel importante do diesel, que é um
dos poucos produtos processados exportados pela Rússia, tem
uma forte presença na tipologia do nosso parque automóvel, e é
uma fonte de energia relevante também na indústria e até
aquecimento", salienta Pedro Brinca.

Mas a escalada dos preços extravasa os produtos energéticos e
atinge também produtos essenciais, como os alimentos. O INE
indica que o índice referente aos produtos alimentares não
transformados terá apresentado uma variação homóloga de 5,9%,
o que compara com 3,7% em fevereiro.

Uma tendência de alta onde pesa o custo da energia, mas,
também, motivada pelo facto de "Rússia e Ucrânia representarem
25% do mercado mundial de trigo, a par da seca que se tem
sentido em território nacional". Uma nota de análise do BPI
chama ainda a atenção para a importância da Ucrânia no
fornecimento de alguns bens alimentares específicos a Portugal:
"31% das importações de óleo de girassol e 35% das de milho em
2021 tiveram origem na Ucrânia – sendo que este cereal é um dos
principais componentes das rações para animais".

Isto significa que os preços dos produtos alimentares não
transformados estão a subir acima da média geral dos preços em
Portugal. Uma evolução que afeta em particular as famílias de
baixos rendimentos, onde o peso dos bens alimentares "é
comparativamente maior no total dos gastos em consumo",
destaca Pedro Brinca, considerando que "os preços da energia
também poderão estar a desempenhar o mesmo papel".
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"Sendo que as famílias mais desfavorecidas têm um peso
sobredimensionado de bens alimentares e energia nos seus
orçamentos, a perda de poder de compra será maior do que
aquilo que seria esperado olhando apenas para a inflação média.
Desta forma, estas famílias terão uma perceção, bem real, que os
impactos da subida dos preços serão maiores do que para as
outras famílias", vinca Pedro Brinca.

PREÇOS SOBEM MENOS DO QUE NA ZONA EURO

A escalada dos preços não é um exclusivo português. Longe disso.
Sente-se em força na Europa e também do outro lado do
Atlântico, nos Estados Unidos.

Os dados de março para a zona euro ainda não são conhecidos -
o Eurostat publica a estimativa rápida preliminar esta sexta-feira
-, mas, em fevereiro, a taxa de inflação no espaço da moeda única,
medida pela variação homóloga do Índice Harmonizado de
Preços no Consumidor (IHPC) - a referência na zona euro -
atingiu 5,9%, o valor mais alto desde a criação da moeda única,
em 1999.
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Fonte: EUROSTAT E INE • Criado com Datawrapper

In�ação em Portugal está abaixo da zona euro
Taxa de variação homóloga do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor, em percentagem
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Certo é que os dados já conhecidos de países como a Alemanha e
a Espanha, com grande peso no espaço da moeda única,
apontam para nova subida da inflação na zona euro em março.
No caso dos germânicos, a inflação homóloga atingiu 7,3% (5,1%
em fevereiro), o nível mais alto em mais de quarenta anos.
Quanto a vizinha Espanha, chegou aos 9,8% (7,6% em fevereiro), a
taxa mais elevada desde 1985.

Quanto a Portugal, usando como medida o IHPC - a referência na
zona euro - a inflação homóloga atingiu 5,5% em março, o que
compara com 4,4% em fevereiro. É o valor mais elevado desde a
criação do euro. Ainda assim, mantém-se abaixo da média da
zona euro.

O que explica esta inflação mais baixa em Portugal? Em
primeiro lugar o atraso na recuperação económica. Portugal só

https://www.datawrapper.de/_/izI8z
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deve atingir o Produto Interno Bruto (PIB) pré-pandemia este
ano, quando muitos países da moeda única já superaram esse
patamar, o que significa que a pressão sobre a procura e os
preços se sente mais tarde. Acresce a forma como são fixados os
preços da eletricidade em Portugal, menos volátil do que noutros
Estados europeus, como é o caso de Espanha. O terceiro fator a
considerar é que “como consequência de um menor apoio direto
à economia, a inflação tem sido mais moderada do que nos
restantes países da zona euro”, vinca Pedro Brinca.

PRESSÕES INFLACIONISTAS VÃO MANTER�SE NOS PRÓXIMOS
MESES

Como vai evoluir a inflação em Portugal nos próximos meses? Os
economistas ouvidos pelo Expresso consideram que não vai dar
tréguas, pelo menos, até ao Verão.

"A estimativa preliminar de inflação para março é mais alta face
ao que estávamos a estimar, o que cria um efeito de base para os
meses seguintes de uma taxa de inflação mais elevada", alerta
Bruno Fernandes, economista do Santander. Como resultado,
"considerando os desenvolvimentos geopolíticos e geoestratégicos
em torno da dependência energética europeia, a estimativa é de
que o ritmo do Índice de Preços no Consumidor se mantenha
acima de 5% ao longo do segundo e terceiro trimestres de 2022",
vinca. No cômputo de 2022, a taxa de inflação média anual no
país "poderá oscilar entre 3% e 5%", avança o economista.

Teresa Gil Pinheiro, economista do BPI, vai ainda mais longe: “A
nossa previsão é de uma taxa média de inflação de 5,4% este ano,
assumindo que no segundo semestre as tensões no mercado de
commodities abrandam.”

Recorde-se que no Programa de Estabilidade, o Governo aponta
para uma taxa de inflação de 2,9% este ano, medida pelo IPC.
Mas admite, num cenário adverso, que chegue aos 4,2%. Já o
Banco de Portugal, tendo em conta o Índice Harmonizado de
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Preços no Consumidor — a referência na zona euro —, aponta
para uma taxa de inflação em Portugal de 4%, chegando aos 5,9%
no pior cenário.

INFLAÇÃO TEMPORÁRIA OU PERMANENTE?

Na origem deste surto inflacionista estão fatores tidos como
“temporários”, diz Pedro Brinca. Pelo menos até agora, a
explicação para esta aceleração dos preços na Europa - e de forma
diferente do que acontece do outro lado do Atlântico, nos
Estados Unidos - está, sobretudo, em disrupções do lado da
oferta, exacerbadas pela guerra na Ucrânia. E não em pressões do
lado da procura, associadas a uma valorização dos salários.

"Todos os fatores exógenos em torno da evolução da inflação têm
origem do lado da oferta", aponta Bruno Fernandes. Contudo,
"fruto do conflito militar, a sua tendência inicialmente
temporária tem ganho um cariz cada vez mais permanente",
alerta.

Também Pedro Brinca chama a atenção de que “existe um perigo
real que as expectativas de inflação fiquem ancoradas em valores
mais elevados e, se for o caso, que o Banco Central Europeu
tenha de intervir”. Aliás, face à escalada dos preços - a inflação
esta muito acima da fasquia dos 2% a referência para o BCE da
estabilidade dos preços - Frankfurt já anunciou alterações à sua
politica monetária: terminará com todo o tipo de aquisição de
novos ativos, nomeadamente de dívida pública, durante o terceiro
trimestre deste ano e, “algum tempo depois” iniciará o ciclo de
subida das taxas diretoras. Decidiu, ainda, reduzir o programa
mensal de compras até setembro.

Neste contexto, faz sentido os Governos avançarem com apoios a
famílias e empresas para fazerem face à subida dos custos,
nomeadamente energéticos?
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Pedro Brinca considera que sim. "No caso dos combustíveis, o
mínimo que seria de esperar, era que o Governo baixasse os
impostos no curto prazo, onde é mais difícil substituir quer no
consumo quer na produção", afirma o economista.

Uma redução que não precisa de ter impacto orçamental, ou seja,
não tem de pesar nas contas públicas. "Uma diminuição da taxa
de imposto de maneira a que a receita fiscal fosse constante já
seria algo que se traduziria num aumento menos acentuado dos
preços", afirma o economista. E defende que o Governo "poderia
ir mais além e baixar os impostos com o compromisso de a
médio prazo ter uma trajetória de volta aos valores dos impostos
originais, em função da estabilização do preço dos combustíveis".
Para Pedro Brinca, "a mesma abordagem deveria ser usada nos
bens considerados essenciais – um alivio fiscal compensado por
um compromisso de retorno aos níveis de imposto original a
prazo".
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