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No segundo trimestre de 2011 o crescimento da economia mundial abrandou 

ligeiramente. A recuperação da economia global foi colocada em risco com o crescimento 
decepcionante da economia dos Estados Unidos da América (EUA), a persistente crise de 
débito da zona euro assim como a inflação acelerada de várias economias. Na edição de Junho 
de 2011 do “World Economic Outlook”, a última previsão do Fundo Monetário Internacional 
(FMI) aponta para a contínua expansão da economia mundial, muito embora o sismo ocorrido 
em 11 de Março no Japão tenha causado um impacto negativo, porém a situação de emprego 
da economia mundial, nomeadamente, a das economias desenvolvidas ainda se manteve 
estável. Todavia, o crescimento enfraquecido das economias desenvolvidas e a expansão 
notável das emergentes contribuirão para o contínuo crescimento irregular da economia global. 
Prevê-se que a economia mundial este ano atinja 4,3%, isto é, menos 0,1 ponto percentual em 
comparação com o valor previsto na edição de Abril e que a taxa de crescimento se mantenha 
nos 4,5% em 2012. 

 
Embora a economia dos Estados Unidos da América (EUA) tenha continuado a  

recuperar, o seu comportamento foi insatisfatório. No segundo trimestre de 2011, o PIB 
cresceu 1,5%, face ao idêntico trimestre do ano transacto. O crescimento trimestral do PIB foi 
de 1,0%, inferior ao previsto. O investimento fixo não habitacional, a exportação e a despesa 
em consumo privado foram os principais dinamizadores do crescimento económico, 
contribuindo com 0,9, 0,4 e 0,3 pontos percentuais, respectivamente, porém, a redução das 
existências, bem como as despesas do estado e dos governos regionais arrastaram o 
crescimento económico para baixo 0,2 e 0,3 pontos percentuais, respectivamente. A situação 
de emprego melhorou, a taxa de desemprego foi de 8,9%, isto é, menos 0,6 pontos percentuais, 
em relação ao primeiro trimestre e após o ajustamento sazonal esta taxa atingiu 9,1%. 

 
A elevada crise de débito de alguns países membros da zona euro continua a suscitar 

inquietações. No segundo trimestre de 2011, o PIB aumentou 1,6%, em termos anuais e o 
crescimento trimestral foi apenas de 0,2%, o que significa que o comportamento económico 
enfraqueceu. O ligeiro crescimento económico foi impulsionado essencialmente: pela 
exportação que contribuiu com 0,4 pontos percentuais e pelas existências que contribuíram 
com 0,1 ponto percentual. Apesar do enfraquecimento económico, a situação do emprego 
melhorou, com a descida da taxa de desemprego de 10,4%, no trimestre precedente, para 
9,8% no trimestre em análise. 

 
A economia da Inglaterraa foi sustentada pelo sector dos serviços, todavia observou-se 

um crescimento sofrível. No segundo trimestre de 2011 o PIB elevou-se 0,7% em termos 
anuais e apenas 0,2% em termos trimestrais. Salienta-se que a produção industrial caiu 1,6%, 
em termos trimestrais, arrastando portanto a taxa de crescimento económico para baixo 0,3 

                                                 
a O PIB do segundo trimestre na óptica da despesa ainda não foi divulgado, dado que Inglaterra necessitou do 

tempo para preparar o seu relatório oficial (Livro Azul de 2011). 



 

pontos percentuais. A construção e o sector dos serviços subiram ambos 0,5%, em termos 
trimestrais. Realça-se que o sector dos serviços contribuiu com 0,4 pontos percentuais para o 
crescimento económico, porém, a construção não produziu um crescimento significativo. A 
economia apresentou um sinal de enfraquecimento, com a taxa de desemprego a atingir 7,9%, 
ou seja, mais 0,2 pontos percentuais comparativamente ao trimestre antecedente. 

 
A recuperação económica das principais zonas da Ásia abrandou tenuemente no segundo 

trimestre de 2011, em virtude do enfraquecimento das economias europeia e americana e das 
interrupções do fornecimento de bens e serviços provocadas pelo sismo ocorrido no Japão. A 
última previsão do FMI para o ano de 2011 no “World Economic Outlook” apontou 
crescimentos económicos de: 5,1% para as economias recentemente industrializadas da Ásiab; 
5,4% para os cinco países da Associação de Nações Unidas de Sudeste Asiáticoc; 4,2% para o 
Médio Oriente e Norte de África; 9,6% para a China e 8,2% para a Índia. 

 
No segundo trimestre de 2011 o PIB do Japão contraiu-se 1,0%, face ao idêntico 

trimestre de 2010 e desceu 0,3%, em termos trimestrais, pois registou um crescimento 
negativo nos três últimos trimestres. Todavia, o seu comportamento foi superior ao previsto, o 
que significa que a economia recuperou gradualmente após o sismo. A exportação continuou 
desfavorável, arrastando a taxa de crescimento económico para baixo 0,8 pontos percentuais, 
enquanto que a formação bruta de capital fixo (FBCF) aumentou 3,0%, face ao trimestre 
transacto, este foi o primeiro crescimento verificado nos últimos seis trimestres. Tal reflecte o 
trabalho de reconstrução que o governo está a promover activamente após o desastre ocorrido. 
A taxa de desemprego manteve o nível, de 4,7%, observado no trimestre passado, após o 
ajustamento sazonal atingiu 4,6%, o que traduz uma ligeira redução de 0,1 ponto percentual, 
em termos trimestrais. 

 
O Interior da China tem vindo a reforçar e melhorar as medidas de controle 

macroeconómico, a sua economia continua a desenvolver-se na direcção prevista. No segundo 
trimestre de 2011 o crescimento do PIB alcançou 9,5%, diminuindo 0,2 pontos percentuais, 
em relação ao trimestre transacto. No primeiro semestre o PIB registou um aumento 
homólogo de 9,6%, inferior aos 1,5 pontos percentuais, face à tendência ascendente verificada 
no idêntico período de 2010. O valor acrescentado pelas indústriasd acima da escala assinalou 
um acréscimo homólogo de 14,3% no primeiro semestre e desceu 3,3 pontos percentuais, 
comparativamente ao mesmo período do ano precedente. O investimento em activos fixos 
registou um aumento homólogo de 25,6%, mais 0,6 pontos percentuais, relativamente ao 
mesmo período do ano passado. O volume total do comércio a retalho de bens de consumo 
dilatou-se 16,8%, em termos homólogos, porém, baixou 1,4 pontos percentuais, face ao 
idêntico período de 2010. Observaram-se subidas na venda: de jóias de ouro e prata (+49,6%); 
de petróleo e produtos transformados (+39,2%); de mobiliário (+30,0%) e de automóveis 
(+15,0%). No que diz respeito ao comércio externo, a importação e a exportação total 

                                                 
b Coreia, Taiwan-China, Hong Kong e Singapura. 
c Indonésia, Malásia, Filipinas, Tailência e Vietname. 
d São empresas industriais, cujo rendimento anual da actividade principal é igual ou superior a 5 milhões de 

Renminbis, de acordo com a definição do Serviço Nacional de Estatística da China.  



 

verificou um crescimento homólogo de 25,7%. O superavit do comércio externo reapareceu, 
graças à redução do ritmo ascendente da importação no segundo trimestre, que se cifrou em 
44,9 mil milhões de dólares norte americanos no primeiro semestre deste ano. A taxa de 
inflação continuou a subir, o índice de preços no consumidor ampliou-se 5,4% no segundo 
trimestre, ou seja, mais 0,4 pontos percentuais em relação ao trimestre antecedente. 

 
A economia de Hong Kong teve um crescimento estável, 5,1% no segundo trimestre de 

2011, o que traduz um abrandamento, face ao acréscimo registado no trimestre anterior. 
Registou-se um crescimento negativo de 0,5%, em termos trimestrais, após o ajustamento 
sazonal, dado que o comércio de mercadorias apresentou um comportamento desfavorável no 
período de referência. Relativamente ao idêntico período de 2010, refira-se que: a procura 
interna ainda foi forte; a despesa em consumo privado manteve uma tendência ascedente 
notável, ou seja, 9,2%; as despesas do consumo final do governo subiram moderadamente 
1,4% e a FBCF voltou a registar uma tendência ascendente de 8,1%. No que concerne ao 
comércio, a importação e a exportação apresentaram um comportamento desfavorável, devido 
às interrupções do fornecimento de bens e serviços provocadas pelo sismo ocorrido no Japão. 
Tanto a importação como a exportação subiram 10,3% e 7,7%, respectivamente, face ao 
trimestre homólogo de 2010, apresentando decréscimos acentuados em comparação com o 
trimestre passado e após o ajustamento sazonal desceram 6,1% e 12,6%, respectivamente. Na 
vertente do emprego, a taxa de desemprego elevou-se 0,2 pontos percentuais, alcançando 
3,6%. 
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1.  INDICADORES ECONÓMICOS INTERNACIONAIS (COMPARAÇÃO COM O PERÍODO
     HOMÓLOGO)

Variação homóloga (%)       1/2

2010 2010 2010 2011 2011

2ºT 3ºT 4ºT 1ºT 2ºT

Estados Unidos da América

　Produto Interno Bruto (PIB) -0,3r -3,5r 3,0r 3,3r 3,5r 3,1r 2,2r 1.5

　Exportação de mercadorias 12.1 -18.0 21.0 25,4r 20,5r 18.2 18.2 17.7

　Importação de mercadorias 7.5 -25.9 22,7r 31.8 23,0r 15,8r 18,8r 17.1

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 3.8 -0.4 1.7 1.8 1.2 1.3 2.1 3.4

　Taxa de desemprego 5.8 9.3 9.6 9.5 9.5 9.1 9.5 8.9

União Europeiaa

　Produto Interno Bruto (PIB) 0.4 -4,3r 1,8r 2.0 2.0 2,0r 2,4r 1.6

　Exportação de mercadorias 4.0 -18.1 20.2 22.4 22.8 22.3 21,4r 12.6

　Importação de mercadorias 8.1 -21.8 22,5r 27,7r 27,0r 25,7r 24,0r 12.2

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 3.3 0.3 1.6 1,6r 1.7 2.0 2.5 2.8

　Taxa de desemprego 7,7r 9.6 10,2r 10,1r 9.8 10,1r 10,4r 9.8

Alemanha

　Produto Interno Bruto (PIB) 1,1r -5,1r 3,7r 4,4r 4,0r 3.8 5,0r 2.8

　Exportação de mercadorias 2.0 -18.4 19.4 24.4 21.5 20.7 18,9r 10.8

　Importação de mercadorias 4.7 -17.5 21.3 27.8 24.2 26.7 21,0r 12.2

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 2.6 0.3 1.1 1.1 1.2 1.5 2.1 2.3

　Taxa de desemprego 7.8 8,1r 7.7 7.8 7.5 7,0r 7.8 7.1

França

　Produto Interno Bruto (PIB) -0.2 -2.6 1.4 1.5 1,6r 1.4 2,1r 1.6

　Exportação de mercadorias 2.6 -17,4r 12,5r 13,4r 13,9r 15,0r 13,2r 8.5

　Importação de mercadorias 5,4r -17.7 13,0r 14,1r 18.8 13,0r 18,6r 12.8

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 2.8 0.1 1.5 1.6 1.5 1.6 1.8 2.1

　Taxa de desemprego 7.8 9.5 9.8 9.4 9.6 10,0r 10,0r 9.2

Reino Unido

　Produto Interno Bruto (PIB) 0.5 -4.9 1,4r 1,6r 2.5 1.5 1,6r 0.7

　Exportação de mercadorias 14.1 -9.7 16,5r 21,5r 17,7r 15,3r 19,7r 11.4

　Importação de mercadorias 11.1 -10.2 17,4r 19,6r 21,2r 18,5r 13,9r 10.2

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 3.6 2.1 3.3 3.4 3.1 3.4 4.1 4.4

　Taxa de desemprego 5.7 7.7 7.8 7.8 7.7 7.9 7.7 7.9

a  A partir de 2011, incluem-se na Zona Euro 17 estados.

r  Dado revisto.

Fonte : Serviços de Análise Económica dos Estados Unidos da América, Serviços de Censos dos Estados Unidos da América, Serviços de Estatística do

            Trabalho dos Estados Unidos da América

            Direcção Geral de Estatística da União Europeia

            Gabinete Federal de Estatísticas da Alemanha

            Instituto Nacional de Estatística e Estudos Económicos da França; Estatísticas Aduaneiras da França

            Gabinete Nacional de Estatística do Reino Unido

2008 2009 2010



1.  INDICADORES ECONÓMICOS INTERNACIONAIS (COMPARAÇÃO COM O PERÍODO
     HOMÓLOGO)

Variação homóloga (%)        2/2

2010 2010 2010 2011 2011

2ºT 3ºT 4ºT 1ºT 2ºT

China Continental
　Produto Interno Bruto (PIB) 9.0 8.7 10.3 10.3 9.6 9.8 9.7 9.5

　Exportação de mercadorias 17.3 -15.9 31.3 40.9 32.2 24.9 26.4 22.1

　Importação de mercadorias 18.5 -11.3 38.7 43.6 27.3 29.6 32,8r 23.1

　Índice de Preços no Consumidor (IPC)a 5.9 -0.7 3.3 2.6 2.9 3.3 5.0 5.4

Hong Kong
　Produto Interno Bruto (PIB) 2.3 -2.7 7.0 6.7 6.9 6.4 7,5r 5.1

　Exportação de mercadorias 5.1 -12.6 22.8 24.3 27.8 14.4 24.6 7.7

　Importação de mercadorias 5.5 -11.0 25.0 29.9 24.1 15.1 20.6 10.3

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 4.3 0.5 2.4 2.6 2.3 2,7r 3,8r 5.2

　Taxa de desempregob 3.6 5.4 4.3 4.7 4.4 3.7 3.4 3.6

Taiwan, China
　Produto Interno Bruto (PIB) 0.7 -1.9 10,9r 12.9 10.7 7,1r 6,6r 4.9

　Exportação de mercadorias 3.6 -20.3 34.8 46.2 27.1 20.9 19,4r 14.6

　Importação de mercadorias 9.7 -27.5 44.1 53.7 31.5 27.6 21.8 19.0

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 3.5 -0.9 1.0 1.1 0.4 1.1 1.3 1.6

　Taxa de desemprego 4.1 5.9 5.2 5.2 5.1 4.8 4.6 4.3

Japão
　Produto Interno Bruto (PIB) -1.2 -6.3 4.0 3.1 5.0 2,1r -1.0 -1.0

　Exportação de mercadorias -3.5 -33.1 24.4 33.2 17.8 10.0 2.4 -8.0

　Importação de mercadorias 8.0 -34.8 18.0 28.1 14.9 11.3 11.4 10.4

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 1.4 -1.4 -0.7 -0.9 -0.8 0.1 - 0.3

　Taxa de desemprego 4.0 5.1 5.1 5.3 5.1 4.8 4.7 4.7

República da Coreia
　Produto Interno Bruto (PIB) 2.3 0.3 6.2 7.5 4.4 4.7 4.2 3.4

　Exportação de mercadorias 13.6 -13.9 28,3r 33.1 22.7 23.8 29,6r 20.0

　Importação de mercadorias 22.0 -25.8 31,6r 42.8 24.6 24.6 25,9r 27.2

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 4.6 2.8 2.9 2.6 2.9 3.6 4.5 4.2

　Taxa de desemprego 3.2 3.6 2.9 3.5 3.5 3.3 4.2 3.4

Singapura
　Produto Interno Bruto (PIB) 1.5 -0.8 14.5 19.4 10.5 12.0 9,3r 0.9

　Exportação de mercadorias 5.8 -18.0 22.4 29.1 20.0 14.5 13.4 6.8

　Importação de mercadorias 13.9 -21.0 18.8 26.4 15.6 9.7 10.2 8.4

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 6.6 0.6 2.8 3.1 3.4 4.0 5.2 4.7

　Taxa de desemprego 2.2 3.0 2.2 2.8 1.8 2.0 1.8 2.7

a  Variação homóloga acumulada.

r  Dado revisto.

-  Valor absoluto igual a zero.

Fonte : Serviços Nacionais de Estatística da República Popular da China

            Departamento de Estatística e Censos do Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong

            Direcção Geral de Orçamento, Contabilidade e Estatística de "Executivo Yuan" de Taiwan, China; Ministério dos Assuntos Económicos de Taiwan, China

            Instituto de Investigações Económicas e Sociais do Japão; Ministério das Finanças do Japão; Instituto de Estatísticas do Japão

            Instituto Nacional de Estatística da República da Coreia; Banco Central da República da Coreia

            Instituto de Estatística de Singapura

2008 2009 2010



2. INDICADORES ECONÓMICOS INTERNACIONAIS (COMPARAÇÃO COM O PERÍODO ANTERIOR)

Taxa de variação em relação ao período anterior (ajustada sazonalmente) (%)

2010 2010 2010 2011 2011

2ºT 3ºT 4ºT 1ºT 2ºT

Estados Unidos da América

　Produto Interno Bruto (PIB) -0,3r -3,5r 3,0r 3,8r 2,5r 2,3r 0,4r 1.0

　Exportação de mercadorias 12.1 -18.0 21.0 3,7r 3,2r 5,2r 4,9r 3.3

　Importação de mercadorias 7.5 -25.9 22,7r 5,4r 2,4r 1,7r 8,3r 3.6

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 3.8 -0.4 1.7 -0.1 0.4 0.7 1.3 1.0

　Taxa de desempregoa 5.8 9.3 9.6 9.6 9.6 9.6 8.9 9.1

Japão

　Produto Interno Bruto (PIB) -1.2 -6.3 4,0r -0,1r 1,0r -0,6r -0,9r -0.3

　Exportação de mercadorias -3.6 -33,3r 24,7r 4,8r -3,2r -0,9r 2,2r -6.2

　Importação de mercadorias 7.7 -34.6 18.0 5,3r -0,9r 0,7r 6,2r 4.2

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 1.4 -1.4 -0.7 -0.3 -0.3 0.6 0.1 -0.1

　Taxa de desempregoa 4.0 5.1 5.1 5.2 5.1 5.0 4.7 4.6

Hong Kong

　Produto Interno Bruto (PIB) 2.3 -2.7 7,0r 1.9 0.9 1.5 3,1r -0.5

　Exportação de mercadorias 5.1 -12.6 22.8 3.6 1.9 -4.1 16.3-12.6

　Importação de mercadorias 5.5 -11.0 25.0 2.2 1.0 -2.7 12.1 -6.1

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 4.3 0.5 2.4 0.5 -2,2r 3,7r 1,8r 1.8

　Taxa de desempregoa 3.6 5.4 4.3 4.6 4.2 4.0 3.4 3.5

a  Taxa de desemprego após o ajustamento sazonal.

r  Dado revisto.

Fonte : Serviços de Análise Económica dos Estados Unidos da América, Serviços de Censos dos Estados Unidos da América, Serviços de Estatística do Trabalho dos Estados

            Unidos da América

            Instituto de Investigações Económicas e Sociais do Japão, Ministério das Finanças do Japão, Instituto de Estatísticas do Japão

            Departamento de Estatística e Censos do Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong

20102008 2009


