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Inflação, Emprego e Indústria em foco esta semana 

As pressões inflacionistas, que vêm de montante da cadeia (IPP na Zona Euro terá aumentado 35,8% em 
julho) estão a fazer com que os bancos centrais apertem a política monetária. No final da semana passada 
o presidente da Fed, Jerome Powell referiu que trazer a inflação de volta à meta dos 2%/ano é o objetivo 
principal, mesmo que tal cause dor. Os dados do IPC devem apontar para uma subida da inflação na Zona 
Euro em agosto, de 8,9% para 9%, o que deve levar o BCE a responder em setembro com um novo aumento 
de 50 pontos base na taxa de juro diretora para a região, após ter iniciado em julho o ciclo de subida. Estima-
se que a Alemanha possa ser a única entre as quatro grandes nações do euro a ver a inflação global subir 
em agosto e há projeções para que possa atingir dois dígitos nos próximos meses, à medida que algumas 
medidas de política para conter as pressões de preços chegam ao fim, a exemplo da descida temporário 
dos preços dos transportes públicos. Os planos da Gazprom de interromper os fluxos de gás russo através 
do gasoduto Nord Stream por três dias, para manutenção, provavelmente vão manter os custos de energia 
punitivamente elevados. Nos EUA os dados de criação de emprego e de atividade na indústria merecem 
atenção.  
  

  
  
Encontre abaixo os principais eventos para esta semana: 



 

 
  
  

 
  
Semana negativa para os principais mercados acionistas, com o discurso de Jerome Powell no Simpósio 
anual de Jackson Hole a penalizar os mercados. Presidente da Fed demonstrou uma postura mais 
agressiva no combate à inflação e descartou inversões no movimento de subida de juros, referindo que a 
história adverte contra uma inversão prematura. Na Europa a crise energética foi o tema central com os 
preços da eletricidade e de gás natural a dispararem para níveis recorde. No plano macroeconómico os 
dados preliminares do mês de agosto demonstraram uma travagem na atividade global tanto na Zona 
Euro como nos EUA. Na China os estímulos económicos anunciados pelo governo acabaram por ser 
ofuscados pelo mau ambiente macroeconómico. 
  

 
  
  
Conheça os principais movers em território nacional, Zona Euro e EUA na semana passada: 
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inteiramente responsáveis pelos atos e omissões que pratiquem. Assim e apesar de considerar que o conjunto de informações contidas neste relatório foi obtido junto de fontes consideradas 
fiáveis, nada obsta que aquelas possam, a qualquer momento e sem aviso prévio, ser alteradas pelo Banco Comercial Português, S,A,, Qualquer alteração nas condições de mercado poderá 
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direta ou indiretamente da utilização da informação referida neste relatório independentemente da forma ou natureza que possam vir a revestir. A reprodução total ou parcial deste documento 
não é permitida sem autorização prévia. Os dados relativos aos destinatários que constam da nossa lista de distribuição destinam-se apenas ao envio dos nossos produtos, não sendo suscetíveis 
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