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1- Antes da Crise

Desaceleração económica conjuntural (fim de ciclo) nos países da OCDE após um longuíssimo período de crescimento económico

Desaceleração económica estrutural na China com a mudança dum modelo assente na industria 
exportadora para um novo modelo tendo como motor a procura interna e o desenvolvimento dos serviços

Sinais de esgotamento das politicas monetárias seguidas depois da crise de 2007-2008,as quais deveriam agora ser complementadas 
pela politica orçamental. Aconteceu na zona euro que os que o podiam fazer, casos da Alemanha e Holanda, não o queriam fazer, 
enquanto aqueles que o quereriam fazer, Portugal por exemplo, não têm margem de manobra orçamental condicionados pela elevada
divida pública

Aumento preocupante do endividamento ao nível mundial: na OCDE aumento das dividas públicas e na China aumento das dividas de 
empresas e famílias. Isto levava alguns a preverem uma nova crise financeira desencadeada pela  divida chinesa, embora se 
reconhecesse que o sistema financeiro estava mais sólido e mais regulado do que na anterior crise, com os bancos mais capitalizados e 
com maior liquidez, respeitando não só os rácios de solvabilidade mas também os de liquidez(LCR e NSFR) e com modelos de negócio
mais prudentes.

Transição ambiental, com implementação do modelo da economia circular nas empresas, e transformação digital, com a 
implementação nas empresas do modelo da Industria 4.0



2- O Covid-19 e a Recuperação Económica

• O COVID-19 provocou um duplo choque sem precedentes sobre a oferta
(interrupção das cadeias de abastecimento ,desintegração das cadeias
de valor globais e trabalhadores em quarentena) e sobre a
procura(consumo, investimentos e exportações a caírem a pique),tanto a
nível nacional como internacional.

• Temos quedas monumentais do PIB, aumentos consideráveis dos
défices e dividas publicas e o desemprego a subir em flecha. Precisamos
então de medidas de gestão da procura, para impedir quedas abruptas
de rendimento, bem como de medidas do lado da oferta para impedir
que as industrias e os negócios mais afetados do sector privado estoirem
completamente.

• Duma maneira geral, os governos estão numa primeira fase a privilegiar
a frente sanitária, tentando combater e controlar a epidemia, enquanto
na frente económica enveredam por politicas de mitigação da crise-
período de “lockdown” da economia, ou seja paragem da economia-
com apoio quer ao rendimento das famílias e dos trabalhadores nas
empresas e sectores afetados quer à sustentação temporária das
empresas através de apoios à liquidez e à tesouraria e ao recurso mais
facilitado ao credito bancário.

• A injeção de liquidez em empresas que eram viáveis antes da crise para fazer face a quedas abruptas de receitas é fundamental nesta fase.



2- O Covid-19 e a Recuperação Económica

Seguir-se-á uma segunda fase com politicas de preparação para a reativação da atividade económica, seguidas numa

terceira fase de politicas de sustentação do processo de retoma. Acabaremos depois nas inevitáveis politicas de

estabilização económica, com a tentativa de reposição dos equilíbrios macroeconómicos e de redução do endividamento

publico e privado, ao mesmo tempo que se tenta a aceleração da atividade económica.

É evidente que quanto mais se conseguirem aguentar empresas e trabalhadores na fase do “lockdown”e menos tempo

levar a crise sanitária, mais rápida será a recuperação da atividade económica a partir dessa base económica que se

conseguiu manter. Haverá naturalmente sectores com recuperação mais rápida e outros que levarão mais tempo, como

vai acontecer com o Turismo.

O Banco de Portugal estima para este ano num cenário-base uma recessão de 3.7% com o investimento e as exportações a caírem respetivamente
10.8% e 12.1%. Num cenário mais adverso o produto cairia 5.7% este ano mas recuperaria mais rapidamente nos anos seguintes.

O Fórum para a Competitividade estima no cenário mais benigno uma recessão de 4% este ano mas que poderá chegar aos 8%,caso a crise se
prolongue e as medidas adotadas se revelem insuficientes.

• Os sectores mais afetados pela crise são: Turismo e Restauração, Transportes Aéreos, Petróleo e Banca. Portugal é muitíssimo afetado no Turismo,
o qual tinha uma contribuição para o nosso PIB de cerca de 14.5%,mas que chegaria a mais de 20% do PIB juntando os impactos diretos e indiretos.

• Os sectores menos afetados pela crise são: Retalho, com o incremento do” e-com”. Industria Alimentar, Logística, com o incremento do “e-
logistics”,e Industria Farmacêutica.



3- O COVID-19 E AS DISRUPÇÕES TECNOLÓGICAS E NOS MODELOS DE 
NEGÓCIO

Este virus configura um choque exógeno sobre a economia mundial de consequências ainda imprevisíveis,provocando simultaneamente um choque

muito negativo tanto do lado da oferta,com as restrições de mão de obra e de capacidade produtiva,como do lado da procura como é visível com a

queda do turismo.

Ao nível das cadeias de valor globais,a pandemia veio alertar as grandes empresas multinacionais para o risco da excessiva dependência da China

duma forma mais violenta e mais abrupta do que o estava a fazer a guerra comercial EUA-China.Antes já tinha a economia global sofrido outras

ameaças como a do SARS em 2003 mas na altura a importância da China para as cadeias globais e para a economia mundial era bem inferior à dos

dias de hoje.

A História Económica mostra-nos que que a economia global sofre mudanças significativas com crises

como a do COVID-19 ,designadamente: ao nível microeconómico pois tais crises levam à adoção de

novas tecnologias e de novos modelos de negócio, como está agora a acontecer com o teletrabalho; ao

nível macroeconómico, a crise acelerará a evolução para cadeias de valor globais mais descentralizadas

e menos dependentes dum único fornecedor como era a China, o que poderá dar oportunidades a

Portugal em termos de “near-shoring”;ao nível politico, a pandemia vem testar as classes politicas e os

sistemas nacionais de saúde. Por outro lado, esta pandemia pode e deve levar a uma maior cooperação

multinacional e multilateral em todos os aspetos a ela ligados.



3- O COVID-19 E AS DISRUPÇÕES TECNOLÓGICAS E NOS MODELOS DE 
NEGÓCIO

A nível microeconómico,as empresas viram-se forçadas a recorrer ao teletrabalho para uma parte

significativa dos seus trabalhadores,exceptuando os da linha de produção.

Tal é feito hoje em dia recorrendo às VPN(“virtual private network”)que asseguram uma ligação

directa e segura entre os trabalhadores e os sistemas de informação da empresa.Mas ao recorrerem

de forma forçada ao teletrabalho as empresas vão descobrir a sua grande virtualidade e no pós-crise

ele vai ser muito mais utilizado,com todos os benefícios no que toca a redução de tempo e de

energia nas deslocações de casa para o trabalho. Mas haverá que produzir legislação que proteja o

trabalhador,colocando-o em igualdade com os que vão todos os dias à empresa,proporcionando uma

relação equilibrada entre a empresa e o teletrabalhador.

NO TELETRABALHO VAMOS REGRESSAR A UM NOVO NORMAL,trabalhando uns dias no escritório e

noutros dias em casa



3- O COVID-19 E AS DISRUPÇÕES TECNOLÓGICAS E NOS MODELOS DE 
NEGÓCIO

A crise vai gerar disrupções na maneira como comemos,trabalhamos,fazemos compras,fazemos exercício físico e gerimos a nossa saúde.Teremos mais

trabalho remoto,um novo mix entre trabalho e vida pessoal,mais recurso ao “e-com” ,ao “e-logistics”,à telesaude e ao “e-learning”

No medio-longo prazo,as empresas que sobreviverem terão que dominar um novo ambiente de negócios e terão que responder a três tendências que

já existiam mas que vão ser muito aceleradas por esta crise:

a  transição digital e a adoção de novas 
tecnologias ,que já existiam mas que vão ser 

potenciadas, como o teletrabalho, o “e-com” ,o 
“e-logistics”,os pagamentos digitais, a tele-

saude e o “e-learning”;

as cadeias globais de abastecimento já estavam 
a ser afetadas pelos aumentos dos custos da 
mão de obra na China, pela guerra comercial 

EUA-China,pelo Brexit e pelos avanços 
tecnológicos na robótica ,automação e 

impressão 3D que permitiam voltar a produzir 
mais perto do consumidor

O que está a acontecer obriga a uma gestão do 
risco diferente, forçando a um movimento que 

foge do “offshore” e procura o “near-shore” 
para ganhar mais proximidade e controlo sobre 
o fabrico dos componentes. As cadeias de valor 

global serão pois reconfiguradas com uma 
massa critica de produção mais perto do 

consumidor, usando fabricas muito 
automatizadas e robotizadas. Há aqui obvias 
oportunidades para a industria portuguesa.



3- O COVID-19 E AS DISRUPÇÕES TECNOLÓGICAS E NOS MODELOS DE 
NEGÓCIO

As empresas globais poderão ser menos lucrativas,explorando menos obssessivamente o “low-cost” do “offshoring”,mas tornar-se-ão mais resilientes a

crises com esta. Haverá também uma nova era de cooperação e cumplicidade entre os políticos e as grandes empresas,os chamados campeões

nacionais,normalmente chamadas empresas estratégicas,o que dará origem a uma nova oligarquia de empresas ligadas ao poder politico.

Neste contexto,os oligopólios serão reforçados,à custa do consumidor,o que já estava a acontecer nos EUA com as empresas GAFA-

Google,Apple,Facebook,Amazon- e na China com as BAT-Baidu,Alibaba e Tencent-mas não na Europa em que a politica de concorrência era muito mais

activa.Veremos agora o que acontecerá na Europa com a suavização das politicas de concorrência e de controlo das ajudas de estado feita pela Comissão

como resposta à crise.



3- O COVID-19 E AS DISRUPÇÕES TECNOLÓGICAS E NOS MODELOS DE 
NEGÓCIO

Estamos já a assistir a uma disrupção digital acelerada.Num mês digitalizou-se

mais do que em vários anos de transformação digital!

Fomos obrigados a novos comportamentos no trabalho,os nossos clientes

começaram a pensar de forma diferente e começaram a pensar de forma

diferente,usando cada vez mais os canais digitais que antes não usavam.

Nos EUA, o desaparecimento de lojas físicas no retalho(o chamado “bricks and

mortar”) já era evidente mas , designadamente no vestuário e calçado, mas na

Europa tal não acontecia.Vemos agora mesmo em Portugal uma crescente

compra “on-line”, acelerando o movimento para o “e-com”( chamado modelo

click and mortar)

Esta aceleração para o retalho digital já está a por grandes exigências aos nossos produtores, designadamente na ITV e no calçado, pois passam a

produzir quase instantaneamente para o cliente digital em vez de produzirem para o grossista dos canais tradicionais, o que lhes dava um confortável

“buffer” de tempo. Tudo isto implica grande flexibilidade, grande capacidade de resposta rápida, redução de custos e um relacionamento muito diferente

com o cliente.



3- O COVID-19 E AS DISRUPÇÕES TECNOLÓGICAS E NOS MODELOS DE 
NEGÓCIO

As empresas tinham planos de contingência e de continuidade de negócios mas não tinham

planos para cenários de pandemia. As empresas trabalhavam muito em planos de

continuidade de negócios mas pouco na RESPOSTA A INCIDENTES, como está a acontecer

agora quando repentinamente perderam um fornecedor vital para a sua produção!

PARA UMA ECONOMIA” LOW TOUCH”

Teremos no pós-COVIDE uma economia com novos hábitos e regulações, com menos

interações físicas entre as pessoas e restrições maiores nas viagens e nos hábitos de higiene.

NO QUE TOCA AO TURISMO, parece-me que o regresso começará pelo turismo local e

nacional.

O viajar para fora só valerá a pena se estiverem asseguradas as condições sanitárias e se o

período de viagem for suficientemente longo para acomodar o risco duma quarentena pelo

meio…



4- Como ficará o mundo após o COVID-19?

A pandemia via reforçar o papel dos Estados pois todos os governos estão a adotar

medidas de apoio às empresas, trabalhadores e famílias e muitos governos serão

relutantes a renunciar a esses novos poderes quando a crise terminar…

A globalização, tal como a conhecemos, será alterada com o redesenho das cadeias de

valor e das cadeias de abastecimento internacionais, como já referido. O choque

fundamental para o sistema económico-financeiro é o do reconhecimento de que as

cadeias de abastecimento e as redes de distribuição globais são muito vulneráveis a

choques e eventos da natureza que estamos a sentir.

Neste contexto as empresas globais preferirão lucros mais baixos, não dando prioridade ao “low-cost” do “offshoring”,mas preferirão mais

resiliência e mais estabilidade recorrendo ao “near-shoring”(oportunidade para Portugal) e à produção mais perto dos seus mercados.

As tecnologias do século XXI são globais, não apenas do ponto de vista da sua distribuição e utilização, mas também das suas consequências, vide

vírus informáticos e biológicos e sistemas de Inteligência artificial



4- Como ficará o mundo após o COVID-19 ?
Face ao que se está a passar com este vírus, a Comunidade Internacional deveria obrigar a China a subscrever um Tratado contra Riscos Biológicos,

justamente para que nesta matéria haja boas praticas que defendam a comunidade internacional, tal como aconteceu com a entrada da China na

Organização Mundial do Comércio em que se lhe permitiu a entrada nos mercados globais mas respeitando as regras do comercio livre e multilateral

Esta crise fornece o combustível para uma grande reflexão sobre a estratégia geopolítica do Ocidente, com debates entre nacionalistas e anti

globalistas contra os internacionalistas liberais sobre a abertura/proteção das nossas economias e consequentes atitudes face à China. Muitos países

vão ter grandes dificuldades em recuperarem economicamente, mesmo que resolvam a crise sanitário. Este problema vai-se por dentro da União

Europeia com os países mais fracos e a maneira como a EU vai ajudar nessa recuperação, salvaguardando a integridade do Mercado Interno e

assegurando a solidariedade europeia será crucial para a visão que os estados nacionais e as suas opiniões publicas virão a ter sobre a utilidade e futuro

da EU.

A população americana parece ter perdido a fé na globalização e no comercio internacional e isto com Trump ou sem Trump na Presidência. Neste

contexto os EUA estão a falhar dramaticamente no teste da liderança mundial nesta crise . Os EUA precisam duma nova estratégia pois mesmo que

continuem como grande potencia, não conseguirão manter a sua liderança agindo sozinhos e de forma unilateral, como é timbre com Trump. Face ás

dificuldades e fragilidades estratégicas americanas, poder-se-ia pensar que a China poderia emergir mais forte desta crise mas tal dependerá da opinião

que se gerar a nível mundial sobre a responsabilidade chinesa noa aparecimento do vírus e da sua transformação em pandemia e da sua disponibilidade

para uma cooperação internacional “fair” nesta matéria.



5- Portugal e o apoio Governamental

Em tempos normais o apoio publico às empresas, trabalhadores e famílias deve ser

desenhado com condicionalismos por forma a minimizar os falsos positivos, isto é os

que recebem mas não precisam. Também de deve minimizar o problema do prejuízo

moral que ocorre quando alguns reduzem ou cancelam as suas atividades para virem a

receber o apoio.

Mas numa crise destas ,surge a preocupação de evitar falsos negativos, tentando

evitar que empresas e pessoas que necessitam do apoio o não recebam por excessos

de burocracias e de condicionalidades

Neste contexto e num mundo ideal, o governo deveria então suportar todas as empresas e negócios, bem como os respetivos trabalhadores, que eram

viáveis antes da crise para as manter a flutuar pronta para arrancarem e se contar com elas na fase de recuperação económica. Verá este propósito “The

Government as Buyer of Last Resort” March 15,2020 por Gabriel Zucman e Emmanuel Saez, citado por Suzana Peralta nas conferencias da Fundação

Francisco Manuel dos Santos. Mas no mundo real, um governo não terá certamente capacidade para satisfazer em pleno tal objetivo.



5- Portugal e o apoio Governamental
O apoio publico português estará de facto longe dessas condições ideais, até porque está condicionado pela fragilidade das nossas finanças publicas:

não tem apoios a fundo perdido às empresas, como a CIP pedia(na Alemanha os apoios a fundo perdido ás empresas podem chegar aos 800 mil euros

por empresa, beneficiando da derrogação do regime de ajudas de estado decidido pela Comissão Europeia);os empréstimos têm spreads elevados e

há duvidas que muitas empresas se vão endividar, uma vez que poderão não vir a angariar receitas para suportar o serviço da divida; as empresas têm

de ter situação liquida positiva, o que se compreende, mas isso afeta atividades sazonais que saem do período baixo sem condições para satisfazer tal e

também muitas pequenas atividades nos serviços e no turismo na fronteira da informalidade e que também não têm capitais próprios suficientes.

No fundo, a quase informalidade de muitas atividades condena-as à possibilidade de apoio governamental com restrições que fazem sentido numa

economia de mercado; também neste contexto, estão excluídos muitos trabalhadores dos sectores dos serviços e turismo que viviam em economia

informal. O estimulo previsto pelo governo andará entre os 4 e 6% do PIB, valor baixo quando comparado com:

Segundo a Goldman Sachs ,Portugal é um dos países com menores garantias do estado nos empréstimos da banca às empresas(4.5% do credito

total),contra 28% em França,35% na Bélgica e na Alemanha pode chegar aos 100%

10% PIB
EUA 

15% PIB
RU e França

20% PIB
Espanha

30% PIB
Alemanha



6- Covid-19 e a Resposta da União Europeia

Grandes aumentos dos défices e dividas públicas. Segundo o FMI em Portugal a divida publica 
atingirá  os 135% do PIB.

PACOTE DE EMERGENCIA ACORDADO NO EUROGRUPO

1.LINHAS DE CREDITO PARA OS ESTADOS NACIONAIS

SURE-100 mil milhões de euros

MEE-450  “””(condicionada em cada pais a 2% do seu PIB, o que dará para Portugal cerca de 4 
mil milhões de euros)

2.LINHA DE CREDITO PARA AS PME

BEI -200 mil milhões de euros

+BCE_Pandemic Emergency Securities -750 mil milhões de euros em complemento do atual QE

PLANO DE RECUPERAÇÃO ECONÓMICA

Divida Europeia-novo instrumento ou empréstimo obtido pela Comissão Europeia? Recursos 
para financiar tal: mais transferências dos estados nacionais ou impostos europeus sobre o 
digital, sobre o carbono ou sobre as empresas?

Montante? Empréstimos aos Estados membros ou apoios a fundo perdido?

FUTURO-Dividas publicas de Portugal, Espanha,Belgica França, Itália e Grécia,tudo países em 
que a divida publica poderá ultrapassar os 100 % do PIB, como se gerem? E quanto tempo vai 
durar o apoio do BCE?


