01-01-2020
01-02-2020
01-03-2020
01-04-2020
01-05-2020
01-06-2020
01-07-2020
01-08-2020
01-09-2020
01-10-2020
01-11-2020
01-12-2020
01-01-2021
01-02-2021
01-03-2021
01-04-2021
01-05-2021
01-06-2021
01-07-2021
01-08-2021
01-09-2021
01-10-2021
01-11-2021
01-12-2021
01-01-2022
01-02-2022
01-03-2022
01-04-2022
01-05-2022
01-06-2022
01-07-2022
01-08-2022
01-09-2022
01-10-2022
01-11-2022
27-11-2022

Taxa de variação (%)
01-01-2020
01-02-2020
01-03-2020
01-04-2020
01-05-2020
01-06-2020
01-07-2020
01-08-2020
01-09-2020
01-10-2020
01-11-2020
01-12-2020
01-01-2021
01-02-2021
01-03-2021
01-04-2021
01-05-2021
01-06-2021
01-07-2021
01-08-2021
01-09-2021
01-10-2021
01-11-2021
01-12-2021
01-01-2022
01-02-2022
01-03-2022
01-04-2022
01-05-2022
01-06-2022
01-07-2022
01-08-2022
01-09-2022
01-10-2022
01-11-2022
27-11-2022

Taxa de variação homóloga (%)

INDICADOR DIÁRIO DE ATIVIDADE ECONÓMICA

2 de dezembro de 2022

Na semana terminada a 27 de novembro, o indicador diário de atividade económica (DEI) aponta para uma taxa de variação homóloga da atividade similar à observada na semana anterior.
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Gráfico 2
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Notas metodológicas:
A utilização de dados de alta frequência intensificou-se na sequência da crise desencadeada pela
pandemia de COVID-19. Estes dados são divulgados com um curto desfasamento face ao período
de referência, permitindo identificar atempadamente alterações na atividade económica. O indicador diário de atividade económica (DEI) não constitui uma previsão oficial do Banco de Portugal ou
do Eurosistema.
O DEI cobre diversas dimensões correlacionadas com a atividade económica em Portugal, sumariando a informação das seguintes variáveis diárias: tráfego rodoviário de veículos comerciais pesados nas autoestradas, consumo de eletricidade e de gás natural, carga e correio desembarcados
nos aeroportos nacionais e compras efetuadas com cartões em Portugal por residentes e não residentes.
O DEI é normalizado de tal forma que a sua média trimestral tenha a mesma média e desvio-padrão
da taxa de variação homóloga trimestral do PIB nos últimos anos. Para além do indicador diário, também se apresenta a média móvel centrada de sete dias numa frequência diária por forma a mitigar
alguma irregularidade presente nas séries diárias. Os valores do DEI podem ser alterados devido a
revisões da informação de base ou à incorporação de novos dados referentes ao tráfego de veículos
comerciais pesados, que têm um desfasamento de divulgação superior aos outros.
A evolução do DEI encontra-se influenciada por efeitos base decorrentes dos eventos verificados durante 2020 e 2021, o que afeta de forma significativa a evolução homóloga da atividade em 2021 e
2022. Uma forma de mitigar a influência destes efeitos base é através do recurso a uma taxa trienal,
o que corresponde a acumular a variação, em dias homólogos, para um período de três anos. Esta
informação é apresentada no Gráfico 2.
As séries representadas nos gráficos podem ser encontradas aqui.
Para mais detalhes metodológicos, ver Lourenço e Rua (2020), “The DEI: tracking economic activity
daily during the lockdown”, Banco de Portugal Working Paper No. 13.
Data prevista da próxima divulgação: 9 de dezembro de 2022.

