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INFLAÇÃO

Geringonça puxa
preços para baixo
A taxa de inflação atingiu um valor negativo em Julho, mas há cerca de um ano que já
vinha descendo, puxada por algumas decisões políticas. Promoções intensas no turismo
deram a estocada final, mas ainda é cedo para prever impactos negativos na economia.
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Desde abril que os passes sociais têm um preço reduzido. Transportes combinados custam em Julho menos 23,9% do que em 2018.



Algumas

das medi-
das tomadas pelo
Governo, com o

apoio dos parceiros
parlamentares, es-

tão a contribuir para areduçãoda
taxa de inflação que, em Julho, en-
trou em terreno negativo pela pri-
meira vez em cerca de quatro
anos.

O índice de Preços no Consu-
midor (IPC) desceu para -0,3%
em Julho em termos homólogos,
regressando a valores negativos -

o que não se registava desde feve-
reiro de 2015. Este é o sétimo pe-
ríodo, desde 1949 (início da série
do INE), em que a taxa de infla-

ção é negativa. Segundo o Euros-
tat, Portugal é o único país com
taxa de inflação negativa na
Zona Euro e a distância face à
média (de 1,7 pontos percentuais)
é a maior desde fevereiro de 2013.

Segundo os dados do Institu-
to Nacional de Estatística (INE),
a inflação portuguesa desceu abai-
xo de 1% em outubro passado - e
assim se tem mantido. Essa desci-
da coincide com o alargamento
dos manuais escolares gratuitos
para alunos do segundo ciclo do
ensino básico (5.° e 6.° ano). E, na
altura, só os preços dos livros caí-

ram 12,3%, segundo o INE.
Em Janeiro, por decisãoda En-

tidade Reguladora do Setor Ener-

gético, os preços da eletricidade
desceram 3,5% para os consumi-
dores domésticos, o que se verifi-

cou, na mesma medida, no IPC
deste setor de consumo. Em Abril,-
dá-se a redução do preço dos pas-
ses dos transportes públ icos, fazen-
do com que a taxa de inflação dos

transportes combinados descesse

23,02% em termos homólogos. No
mês seguinte, entraram em vigor os

novos tarifários de telecomunica-

ções na União Europeia (decidido
a nível europeu), reduzindo os pre-
ços sobre as telecomunicações em

Portugal em 4%.E, por fim, já em
Junho, entrou em vigor a descida

do IVAda eletricidade. E os preços,
que já vinham a diminuir desde o
início do ano, acentuaram a queda

Esta conjugação de políticas, na
sua maioria decididas pelo Gover-

no, com o apoio dos parceiros par-
lamentares, pressiona em baixa a

inflação em Portugal, contrarian-
do os efeitos indiretos que a políti-
ca de reposição de rendimentos po-
deria ter aos nível dos preços.

É neste panorama que o IPC
chega a Junho com três dos 12 se-
tores de consumo negativos (cul-
tura, comunicações e vestuário) e

com dois próximos do zero (eletri-
cidade e transportes). Em Julho, a

taxa de inflação negativa chegou a
dois setores de peso: produtos ali-
mentares e restauração e hotéis. Foi

a queda de preços neste segundo
setor (dos com maior ponderação
nos cálculos do IPC) que levou

para valores negativos uma taxa de

inflação já baixa e pressionada por
outras decisões políticas.

Não é preocupante para já
Embora uma redução generaliza-
da de preços possa ser, no i media-
to, positiva para os consumidores,
um período prolongado de infla-

ção negativa pode ter efeitos ne-
gativos, desincentivando as famí-
lias e empresas a gastarem. "Com
menos consumo e investimento,

a procura diminui e, por conse-
quência, os preços continuam a
cair", explica Nuno Caetano, ana-
lista da corretora Infinox.

"Para já estamos longe" dessa

situação, afirma, por outro lado,
António Ascensão da Costa, pro-
fessor do ISEG. Para o economis-

ta, a taxa de inflação negativa
deve-se sobretudo à redução dos

preços na restauração e hotéis,

que "é pontual e de reação a um
mês mais frio" que o habitual e
também à concorrência de outros
destinos no Norte de África.

No entanto, como há compo-
nentes mais estruturais na redu-

ção dos preços, "ainda é cedo para
se perceber se a taxa de inflação se

vai manter negativa ou não", afir-
mou o professor.

Por outro lado, há sinais de
crescimento dos preços, como os

combustíveis e matérias primas,
mas que não têm sido suficientes

para inverter a tendência.
De qualquer das formas, e se-

gundo os especialistas ouvidos

pelo Negócios, uma taxa de infla-

ção negativa só será um problema
se for sistemática e prolongada -

não só no número de meses con-
secutivos, mas se em quase todas

as categorias de consumo houver
uma descida de preços.



O QUE SE PASSA COM OS PREÇOS EM PORTUGAL?
Evolução da taxa de inflação homóloga entre abril de 2018 e julho 2019. Valores em percentagem.
No último ano e meio, a inflação tem oscilado em valores baixos, inferiores aos 1,6%. Neste período, o valor mais
alto registou-se em Julho de 2018 (1,58%) e o mais baixo no mesmo mês deste ano (-0,3%). Desde setembro que o

IPC tem estado abaixo de 1% e numa tendência de queda, até atingir o valor negativo no mês passado. Ao longo do
último ano foram tomadas medidas com impacto nos preços, como a gratuitidade dos manuais escolares ou a redu-
ção dos custos da eletricidade e dos passes sociais, que se ref letem em descidas no valor do IPC.
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[A redução dos

preços na
restauração
e hotéis] é pontual
e de reação a
um mês mais frio.
ANTÓNIO ASCENSÃO COSTA
Professor do ISEG.
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Que bens viram
descer mais
os preços?

A taxa de inflação em Julho foi

de -0,3% no total, mas houve se-

tores de bens de consumo que
caíram mais e outros que subi-

ram, mas não o suficiente.

-5,8%
ROUPA E SAPATOS
Entre os 12 setores de

consumo, foi na roupa
e sapatos que a taxa
de inflação foi mais

negativa.

-23,9%
TRANSPORTES
Entre os mais de 150
bens analisados, o

preço nos transportes
combinados foi o que

mais desceu.

10,9%
AVIAÇÃO
Por outro lado,
os preços nos

transportes aéreos de

passageiros subiram
10,87% em Julho.

-1,47%
HOTELARIA

Preços no setor da

restauração e hotéis
caíram 1,47%, o que
explica o IPC de -0,3%
em Julho, diz o INE.


