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J
á há meses que venho 
falando do tema, e o que 
nos sucedeu foi um acu-
mular de “drogas” que 

alguns não quiseram entender 
porque não lhes convinha. E 
quando os bancos centrais co-
meçam a estar carregados de 
políticos upa, upa...

Quais as causas do atual surto 
inflacionista?

Quando começaram a per-
guntar a Christine Lagarde 
quais as causas para a infla-
ção, ela respondeu que eram os 
temporá rios aumentos de pre-
ços da energia. As economias 
continuavam fracas e por isso 
não era tempo de se retirarem 
os apoios que a política mone-
tária tinha avançado. E muito 
menos de modo rápido! Naque-
la altura, ela não reconheceu 
que uma década de política 
monetária muito agressiva, 
seguida por todos os grandes 
bancos centrais, com injeção 
de “toneladas” de nova moeda 
sem qualquer relação com o 
crescimento económico, teriam 

de provocar o efeito desejado: o 
crescimento de preços. Recor-
demos que chegámos a decla-
rar deflação na Europa!

Mas essa é a primeira das cau-
sas. Entretanto, tivemos as de-
cisões de uma rápida e urgente 
necessidade de uma transição 
energética. Isso veio acentuar 
uma procura muito forte de 
matérias-primas que lhe são 
fundamentais. As baterias e os 
motores elétricos não se pro-
duzem com ar. Cobre, níquel, 
cobalto, lítio e outros minerais 
são absolutamente críticos 
para o processo de transição 
que o mundo urgentemente 
exige. E a resposta da extração 
mineira não acompanha esta 
necessidade e procura.

Depois tivemos a pandemia 
e os sucessivos confinamentos 
nas várias regiões do mundo, 
agravados por não serem simul-
tâneos. Quando uns procuram 
satisfazer a oferta, outros estão 
fechados, e vice-versa. Além de 
que muitas empresas soçobra-
ram, e quando a economia rea-
briu e a procura arrancou forte 
não houve capacidade operacio-
nal para fornecer na quantidade 
procurada. Estes “soluços eco-
nómicos” que causam estran-
gulamentos só têm um escape 
nas economias de mercado: o 
aumento dos preços.

Por fim, esta maldita guerra, 
que agravou a oferta de produ-
tos, aumentou a incerteza e os 
preços.

Mas, mesmo sem a guerra, 
continuaremos com muitos dos 
fatores que geraram a inflação, 
e agora a contaminar a produ-
ção de todos os bens, nomea-
damente os alimentares e os 
salários, e a arriscar que esta 
se torne permanente!

Atirar as culpas para cima da 
guerra para justificar o que há 
muito se avisou não é aceitável. 
Esperemos pelas demonstra-
ções e explicações que os aca-
démicos nos irão dar quando 
for estudada à luz de dados his-
tóricos mais robustos e limpos 
da espuma política dos dias.

A inflação 
não é 
espuma

Esta maldita guerra,  
que agravou a oferta  
de produtos, aumentou  
a incerteza e os preços
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A 
inflação em Por-
tugal está no valor 
mais elevado em 
quase 28 anos e vai 
continuar a acele-
rar nos próximos 
meses. É esse o avi-
so dos economistas 
ouvidos pelo Ex-

presso. Ainda assim, em linha com 
instituições como o Banco de Portugal 
(BdP), esperam um abrandamento 
da escalada dos preços na parte final 
deste ano. Mas, a incerteza domina, e 
o cenário pode piorar, alertam. Tudo 
depende da guerra na Ucrânia.

Em março, a variação homóloga 
do Índice de Preços no Consumidor 
(IPC) atingiu 5,3%, o valor mais alto 
desde junho de 1994. Já considerando 
o Índice Harmonizado de Preços no 
Consumidor (IHPC) — a referência 
na zona euro —, a inflação atingiu, em 
termos homólogos, 5,5%, o valor mais 
elevado da série do Instituto Nacional 
de Estatística (INE), que começa em 
1996. Ainda assim, bem abaixo dos 
7,5% registados na zona euro — um 
novo máximo histórico.

A escalada dos preços deve continuar. 
“O risco de continuarmos a registar 
aumentos históricos da taxa de inflação 
são elevados”, afirma Bruno Fernan-
des, economista do Santander. Tudo 
por causa dos efeitos da guerra sobre 
os preços da energia e das matérias-
-primas. “A taxa de inflação pode apro-
ximar-se dos 6% nos meses de verão”, 
prevê Paula Carvalho, economista-che-
fe do BPI. João Borges de Assunção, 
economista e professor da Católica-Lis-
bon, não destoa: “Em termos de varia-
ção homóloga, o valor máximo deve ser 
atingido em agosto, devendo estabilizar 
ou mesmo descer a partir daí.”

É uma posição transversal. Os eco-
nomistas esperam uma moderação da 
evolução dos preços na parte final do 
ano. “Na nossa previsão de inflação 
para Portugal, admitimos alguma dilui-
ção das pressões no segundo semestre”, 
aponta Paula Carvalho. Como resulta-
do, a taxa média de inflação em 2022 
— considerando a evolução do IPC no 
conjunto dos 12 meses do ano — deve 

Crise A escalada dos preços deve prosseguir nos próximos meses, podendo chegar aos 6%,  
avisam os economistas. Mas esperam um abrandamento na parte final do ano

Inflação vai continuar 
a aquecer até ao verão

ficar nos 5,4%. “Assumindo uma esta-
bilização do conflito, conduzindo a uma 
moderação da evolução dos preços da 
energia, podemos esperar que a taxa 
de inflação média em Portugal se situe 
entre 3% e 5%”, afirma Bruno Fernan-
des. Quanto ao Forecasting Lab da Ca-
tólica-Lisbon, aponta para um intervalo 
entre 3% e 7%, com um ponto central 
de 5%. Por comparação, o Governo an-
tecipa uma taxa de inflação média este 
ano de 2,9%, tendo em conta o IPC, e de 
3,3%, tendo em conta o IHPC, e o BdP 
aponta para 4%, considerando o IHPC. 
Na zona euro, o Banco Central Europeu 
(BCE) espera uma taxa média de 5,1%.

Mas, há “uma grande incerteza. O 
maior impulso nos preços tem origem 
na energia, cujos preços se mantêm 
muito pressionados e voláteis desde 
o início do conflito na Ucrânia. Tudo 
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dependerá dos desenvolvimentos” 
da guerra, vinca Paula Carvalho. Go-
verno, BdP, e BCE, têm cenários ad-
versos, onde admitem que a inflação 
média atinja 4,2% e 5,9% este ano em 
Portugal, respetivamente, e 7,1% no 
espaço da moeda única.

Temporária ou permanente? 

BdP e BCE preveem forte abranda-
mento da inflação para 2023, “dentro 
da narrativa que os fenómenos por 
detrás deste surto são temporários —
disrupção das cadeias de abastecimen-
to, conflito na Ucrânia e consequente 
impacto nos preços da energia e do 
trigo”, nota Pedro Brinca, economista 
e professor da Nova SBE. A questão 
é “em que medida revisões salariais, 
antecipação do consumo, e outros 

fenómenos típicos de economias com 
inflações mais elevadas, e que contri-
buem para que a própria inflação se 
mantenha num nível mais elevado, se 
vão impondo”, alerta, falando numa 
“inflação temporária que se está a 
tornar cada vez mais permanente”. A 
inflação subjacente — exclui produ-
tos alimentares não transformados e 
energéticos — aumentou em março 
3,8% em Portugal e 3,2% na zona euro. 
“Com valores tão elevados, é difícil 
considerar que seja tudo transitório 
no aumento da inflação”, diz João Bor-
ges de Assunção.

“O risco é de que as expectativas de 
inflação descolem do valor considera-
do de equilíbrio”, os 2% de referência 
do BCE, salienta Paula Carvalho. Ou 
seja, “que empresas e famílias incorpo-
rem (e sejam influenciados) nas suas 
decisões de consumo e investimento, 
níveis mais altos de inflação”. Contu-
do, “por enquanto, isso não se verifica. 
Também não se observam efeitos de 
segunda ordem, via salários, pelo me-
nos de forma transversal na Europa, 
embora alguns sectores com maior 
poder reivindicativo possam começar 
a incorporar os atuais valores nas suas 
exigências. Mas é cedo para tirar con-
clusões”, frisa.

É um pau de dois bicos. Se os salários 
evoluírem abaixo da inflação, o poder 
de compra das famílias será penalizado. 
Mas revisões salariais mais fortes po-
dem levar a uma subida das expectati-
vas de inflação, “que exijam uma corre-
ção de taxas de juro por parte do BCE”, 
avisa Pedro Brinca. Frankfurt anunciou 
uma normalização mais rápida da sua 
política monetária e os juros já estão a 
subir. Como famílias, empresas e Go-
vernos saíram da crise pandémica com 
maiores dívidas, isto “pode levar a uma 
desaceleração pronunciada do cresci-
mento económico”, vinca.

Acresce que várias prestações sociais 
em Portugal, como as pensões, estão 
indexadas à inflação, gerando forte 
pressão sobre a despesa pública para 
o próximo ano. Se somarmos a atuali-
zação salarial da função pública, o mi-
nistro das Finanças, Fernando Medina, 
será confrontado com contas difíceis 
no Orçamento do Estado para 2023. 
Ainda que mais inflação também possa 
ajudar na hora de cobrar impostos.
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INFLAÇÃO NA ZONA EURO  
ESTÁ EM MÁXIMOS HISTÓRICOS
Taxa de variação homóloga do IHPC, em %
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INFLAÇÃO EM PORTUGAL 
ATINGE O VALOR MAIS ALTO 
DESDE 1994
Taxa de variação homóloga, em percentagem

2000 2005 2010 2015 20 22

Março 5,5
5,3

IPC*

IHPC**

FONTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA

*Índice de Preços no Consumidor 
**Índice Harmonizado de Preços no Consumidor

6

4

2

0

-2

INFLAÇÃO MÉDIA EM PORTUGAL PODE CHEGAR AOS 5,9%
Variação média anual do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor, em percentagem
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BCE adverso 7,1
BdP adverso 5,9

Governo base 3,3

BCE base 5,1

Projeções do Governo e do BdP para Portugal, e do BCE para a zona euro  
Valor no cenário adverso do Governo refere-se ao IPC, porque não foi apresentado valor para o IHPC
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