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A transição do confinamento para a convivência com o novo coronavírus prossegue a
várias velocidades enquanto a crise económica se instala e generaliza
O terceiro caderno surge numa situação onde o tempo
do confinamento vai terminando com sucessivos e
faseados levantamentos e/ou abrandamentos das
restrições impostas, quer à mobilidade dos cidadãos,
quer à atividade dos operadores económicos, quer à
circulação dos trabalhadores e consumidores, que
avançam a várias velocidades, revelando múltiplas
dificuldades e limitações, menos esperadas e/ou
pensadas.
O tempo da desconstrução do confinamento surge, neste
quadro, como um tempo transitório, um tempo de
passagem, para uma situação dominada pela inescapável
convivência com o novo coronavírus que se prolongará
por vários meses.
Este novo tempo ainda não será um tempo de
recuperação, que, à medida que se acumulam os sinais
negativos na disrupção económica e social e na
formação das expetativas e da avaliação de riscos, vai
sendo adiado para um futuro próximo, num presente
crescentemente dominado por esta necessária
convivência com o novo coronavírus.
Este tempo transitório perfila-se como relativamente
duradouro, quer em termos de saúde pública quer na
dimensão de crise económica, onde a persistência da
“anormalidade” se imporá, sempre, sobre a referência,
simpática, mas relativamente vazia, de uma “nova
normalidade”.

Na dimensão de saúde pública envolve o tempo
necessário para desenvolver com sucesso vacinas,
terapias, comportamentos e cuidados eficazes e
sustentáveis.
Na dimensão de crise económica, compreende o tempo
de uma mais completa articulação de processos de
disrupção e depressão da atividade económica, do lado
da oferta e do lado da procura, com impactos fortes e
consequências pesadas que progressivamente se
constituirão como principal fonte de preocupação e
motivação determinante para as decisões públicas.
O tempo da recuperação só chegará, assim, quando for
alcançado um patamar de eficácia no enfrentamento da
pandemia da COVID-19 e das consequências de uma
crise económica e social sem precedente comparável na
respetiva intensidade e assimetria ainda, numa fase
relativamente precoce dos seus efeitos, nomeadamente
no debilitamento das famílias, das empresas e dos
Estados e na inevitável reconfiguração dos processos de
globalização.
A perceção das caraterísticas do “grande confinamento”
e dos primeiros passos, parciais e progressivos, do
respetivo levantamento, isto é, a interpretação
fundamentada dos grandes movimentos económicos e
sociais dos últimos três meses (março, abril e maio)
constitui, neste quadro, o principal objetivo do presente
caderno.
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Factos e perspetivas
Uma crise económica e social sem precedentes…

O caminho das previsões económicas, nomeadamente
na transição de maio para junho, tem vindo a
contribuir para a correção da negação da realidade que
dominou os tempos iniciais da generalização da
pandemia e da adoção das medidas de confinamento.
A dimensão da crise económica, cavada pela
justificada prioridade concedida à mitigação dos
efeitos da pandemia da COVID-19 em termos de saúde
pública, foi sistematicamente desvalorizada e
subestimada até ao surgimento dos primeiros
trabalhos mais rigorosos e independentes.
Posteriormente, sob o impulso de alguns bancos
centrais, prolongado pelos dois sistemas decisivos na
condução das políticas monetárias (FED, na América
do Norte, e BCE, na Europa), em convergência com a
divulgação de cenários de outlook mais consistentes
pelo FMI e pela OCDE, tem vindo a ser possível a
produção de um consenso, ainda limitado, mas já
percetível, que aponta para uma redução expressiva e
generalizada do Produto Interno Bruto (PIB), em 2020,
ao nível da economia mundial, não escapando, na
Europa mais atingida, a uma dimensão histórica sem
precedentes que chegará a dois dígitos.
Este consenso em formação será decisivo para
alcançar um novo e adequado equilíbrio nos combates
à pandemia e à crise económica, até porque ele se vai
consolidando em torno da conclusão de uma
configuração mais lenta e tardia na viabilização do
processo de recuperação económica.
A apresentação da proposta de alteração orçamental,
suportada por previsões subestimadas sobre a
dimensão da crise económica, foi, no caso português,
uma oportunidade não aproveitada para se alinhar
com este consenso em formação, afastando-se dos
passos oportunamente dados pelo Conselho das
Finanças Públicas e pelo Banco de Portugal.

e seguras. Os resultados de inquéritos de opinião
realizados em vários países junto de empresários
tendem, no entanto, a fundamentar uma hipótese de
trabalho que vai no sentido de os cenários
macroeconómicos, construídos até agora, se virem a
revelar excessivos, na apreciação do volume de
formação bruta de capital fixo expectável no horizonte
do final de 2020.
O reconhecimento da gravidade e extensão da crise
económica e social em desenvolvimento é importante
para alcançar uma definição equilibrada e atempada
das medidas de política económica necessárias,
nomeadamente no que respeita à articulação, no
presente, entre a mitigação da pandemia e dos seus
efeitos económicos e, sobretudo, na conceção e
execução, na transição para 2021, de um programa
económico de recuperação suficientemente credível e
eficaz.
A sistematização da informação económica
disponibilizada neste caderno permite realizar um
primeiro balanço e caracterização, quer das seis
semanas de confinamento mais rigoroso, quer das seis
semanas de progressivo e gradual desconfinamento
que se lhe seguiram.
A sua organização privilegiou a qualidade e a
pertinência dos indicadores procurando valorizar
novas fontes de informação focando três dimensões
fundamentais: a oferta, centrada nas dinâmicas
empresariais de produção segmentadas por grandes
atividades, a procura, centrada nas dinâmicas de
consumo segmentadas por grandes categorias de
despesa e por territórios, e a mobilidade, centrada nas
dinâmicas de relacionamento entre casa, trabalho,
consumo e lazer.

O presente caderno apresenta, assim, uma
sistematização da evolução das sucessivas previsões e
cenários do comportamento das principais variáveis
macroeconómicas onde, para além das quebras no PIB,
se destacam os fortes impactos negativos no
desemprego e nos saldos orçamentais, conduzindo a
agravamentos sensíveis dos níveis de endividamento, a
retração substancial do consumo privado
acompanhada de uma alteração relativamente radical
da respetiva estrutura de despesas e um recuo muito
mais significativo, ainda, do comércio internacional.
O investimento constitui, por enquanto, a variável
macroeconómica com projeções menos aprofundadas
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Factos e perspetivas
…quer na intensidade e segmentação dos impactos…

As principais conclusões são relativamente evidentes e
diretas importando, talvez, chamar a atenção para os
seguintes aspetos:

1. A crise económica e social impulsionada pela
pandemia da COVID-19, e pelas medidas de saúde
pública visando a sua mitigação, introduziu uma
profunda diferenciação nas condições de organização
e expressão das lógicas de oferta e de procura
dinamizadoras das atividades económicas, separando
e afastando realidades que, anteriormente, se tinham
aproximado.

2. A disrupção mais forte e mais duradoura foi
protagonizada pelas viagens e turismo e pelo recuo
das cadeias de valor globalizadas de bens duradouros,
como as indústrias e comércios do automóvel, e de
bens de consumo mais afetados pelo distanciamento
social, como as indústrias e comércios da moda,
alcançando valores pesadíssimos, com quebras que
persistiram muito elevadas em maio.

3. O forte peso relativo dos não residentes no
consumo no território nacional amplificou de forma
significativa a dimensão da quebra da procura que, nas
despesas associadas a pagamentos e levantamentos
com cartões eletrónicos estrangeiros, foi aumentando
para se situar em abril e maio na vizinhança de -80%.

4. As exportações de bens e serviços constituem,
assim, a variável macroeconómica que mais sofre
neste despoletar e agudizar da crise económica em
Portugal, numa dimensão que tudo indica virá a
avizinhar-se de uma quebra de um quarto em relação a
2019.

6. O confinamento arrastou uma alteração muito
substancial do nível e, sobretudo, da estrutura do
consumo. A casa assumiu uma nova centralidade no
consumo das famílias revelada, em primeiro lugar, pelo
colapso da restauração que, apesar do alargamento
das formas de take-away, suportou em abril uma
quebra de atividade na vizinhança dos -85%,
moderada, em maio, para a vizinhança dos -70%. A
substituição do consumo alimentar fora de casa pelo
consumo alimentar em casa conduziu, pelo seu lado, a
aumentos de vendas significativos na distribuição
moderna (hiper e supermercados), que terão garantido
cerca de ¾ desta substituição, e aumentos de vendas
ainda mais significativos nas mercearias e outras lojas
tradicionais de proximidade que terão captado, pelo
seu lado, respetivamente, o resto da substituição, com
cerca de 15 e 10%.

7. As alterações do consumo neste período estão,
como vimos, muito associadas, também, ao colapso da
moda, no consumo corrente, e do automóvel, no
consumo de bens duradouros. As vendas de moda e
automóveis sofreram em abril quebras superiores,
respetivamente a -95% e a -85%, moderadas ambas,
em maio, para a vizinhança dos -75%.

8. A articulação dos períodos de confinamento e
desconfinamento conduziu ao surgimento de três
movimentos expressivos de alteração de
comportamento das famílias, em pleno isolamento
social, mais forte ou mais brando:
►

5. O desconfinamento, nas duas primeiras fases, foi
mais forte na vertente de mobilidade para o trabalho,
onde as quebras se reduziram globalmente cerca de
20 pontos percentuais (p.p.), do que na vertente de
mobilidade para o consumo, onde as quebras se
reduziram globalmente cerca de 10p.p., tal como foi
mais significativa nas deslocações de carro, onde as
quebras se reduziram cerca de 30p.p., do que nas
deslocações utilizando transportes públicos, onde as
quebras se reduziram cerca de 10p.p., permanecendo
bastante elevadas em maio, face a janeiro de 2020 (na
vizinhança, respetivamente, dos -45% e dos -70%).

►

►
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O primeiro corresponde a um efeito de depuração e
simplificação dos modelos de consumo (focalização
no essencial, redução do “sortido”) em ação
estruturados de forma determinante pelo aumento
drástico do tempo de permanência “em casa” e por
uma redução dos gastos em mobilidade
(combustíveis e transportes), eletricidade e
telecomunicações, que se aproximaram dos 20%
O segundo corresponde a um crescimento muito
significativo das despesas de consumo nos postos
de “tecnologia, lazer e cultura” que verificaram uma
forte variação positiva homóloga face a 2019, na
vizinhança dos +50%, beneficiando, em parte, da
folga de rendimento aberta pelo primeiro
movimento
O terceiro corresponde, finalmente, a um
crescimento, também relevantes da poupança,
traduzida no crescimento dos depósitos bancários
dos particulares, em março e abril, a um ritmo
anualizado quase duplo do verificado no último
trimestre de 2019.
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Factos e perspetivas
… quer nas formas de vulnerabilização dos diversos agentes e espaços económicos

9. O agravamento das condições sociais permaneceu

16. A diferenciação entre a produção de bens e a

relativamente controlado desde o início do
confinamento, atendendo, nomeadamente, à
intensidade dos choques adversos, embora com
desequilíbrios muito fortes no tratamento das
diferentes situações familiares e das diferentes
condições perante o trabalho e a estabilidade dos
rendimentos.

produção de serviços aprofundou-se manifestamente
ao longo destes meses, seja na possibilidade de adoção
do teletrabalho, seja nas flutuações da procura, tal
como o afastamento entre as atividades de produção e
distribuição de bens correntes e de bens duradouros,
com os primeiros a revelarem uma maior resiliência,
enquanto os segundos sofrem quebras bem mais
profundas, e ainda entre as atividades de bens
essenciais menos dependente do caráter social do
consumo e as atividades de bens menos essenciais
e/ou mais envolvidas na socialização, com as primeiras
a registarem crescimentos e as segundas a registarem
quebras relativamente pesadas.

10. O lay-off simplificado, principal instrumento
utilizado na contenção do desemprego e na
estabilização dos rendimentos dos assalariados,
abrangeu até aqui cerca de 105 mil empresas e 850
mil trabalhadores (cerca de 60% do emprego total nas
empresas que a ele procuraram recorrer), com um
custo global para o estado de 580 milhões de euros.

11. As medidas excecionais de mitigação da crise
social, nomeadamente em termos de compensação das
quebras de rendimento e apoio familiar, abrangeram,
ainda, mais cerca de 39 mil empresas e 350 mil
pessoas, com um custo adicional de quase 200
milhões de euros.

12. O desemprego registou, desde março, um
aumento visível, alcançando, pelo menos, cerca de
150 mil novos pedidos de apoio.

13. As situações de pobreza e carência alimentar,
apesar de terem evidenciado um aumento da sua
expressão, revelado, nomeadamente pelo
desenvolvimento de múltiplas iniciativas solidárias de
proximidade, parecem estar bem identificadas e
sujeitas a respostas sociais, públicas e privadas,
relevantes.

14. A deterioração das condições e oportunidades de
trabalho e a desestabilização dos rendimentos atingiu
mais significativamente o trabalho independente, os
pequenos negócios mais afetados pelo distanciamento
social obrigatório e as múltiplas formas de trabalho
precário por conta de outrem, onde parece verificar-se
uma insuficiente especificação das medidas de apoio
social para se aproximarem, efetivamente, das
necessidades reais dos grupos e segmentos afetados.

15. A evolução da situação económica e social ao

17. O impacto da crise económica e social foi
bastante diferenciado ao nível territorial. Utilizando o
indicador da variação homóloga das despesas de
consumo satisfeitas com pagamentos eletrónicos
podemos verificar que, para o conjunto do território
nacional, a quebra em confinamento, no mês de abril,
foi de -38%, enquanto a quebra em desconfinamento,
no mês de maio, foi de -25%. As regiões com maior
especialização turística foram as mais afetadas, tal
como aquelas onde é maior a dependência do emprego
público e das pensões de reforma, foram as menos
afetadas. No mesmo sentido, os territórios de maior
vocação exportadora e de maior intensidade de
consumo social foram mais afetados. Algumas
comparações entre as quebras verificadas nos
distritos, respetivamente, em abril e maio de 2020
face aos meses homólogos de 2019 ilustram bem esta
diferenciação: Faro (-52% e -40%), Funchal (-44% e
-26%), Lisboa (-47% e -39%), Porto (-40% e -26%),
Coimbra (-35% e -20%), Setúbal (-28% e -16%), Braga
(-29% e -13%), Bragança (-22% e -1%) e Portalegre
(-18% e 0%).
A revelação da riqueza das mutações qualitativas no
desenvolvimento da crise económica e social
despoletada pela pandemia da COVID-19 em Portugal,
num contexto onde a passagem do confinamento ao
desconfinamento se tem vindo a fazer com mais
continuidades que descontinuidades, reforça a
necessidade de valorizar a diversidade e a
complexidade na compreensão da presente crise.

longo dos últimos três meses, sistematizada nestes
cadernos de notas, permite salientar um muito
substancial alargamento da diversidade existente
entre agentes, atividades e territórios.
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Contexto macroeconómico
Contração significativa do PIB português no 1º trimestre (1ºT) de 2020, em
resultado da redução simultânea das procuras interna e externa líquida. Verificou-se
uma evolução menos desfavorável em Portugal face à das principais economias
europeias, o que se explica parcialmente pela uma propagação do vírus mais tardia e
pelo comportamento da economia portuguesa nos dois primeiros meses do ano.
Nas últimas semanas, as entidades nacionais de
estatística divulgaram as Contas Nacionais Trimestrais
relativas ao 1ºT de 20201. De realçar que dado o
carácter preliminar destas estimativas, as mesmas são
mais propensas a revisões, especialmente em contextos
de variações extremas, tais como o período atual.

Em contraste, os EUA apresentavam um crescimento
estável em torno dos 2,3% em 2019. A dinâmica do
crescimento português em 2019 também determinou
uma taxa de variação em cadeia (-3,8%) bastante mais
negativa do que a homóloga.
A análise das principais componentes do PIB permite
observar uma dinâmica distinta em Portugal no 1ºT face
às principais economias europeias e EUA. Em Portugal o
PIB registou uma quebra 1,3p.p. superior à procura
interna, repercutindo o contributo negativo da procura
externa, enquanto em Espanha, França e Itália a
variação foi idêntica à da procura interna. Tendo em
conta o contributo significativo da componente do
turismo nas exportações portuguesas3, perspetiva-se a
manutenção desta dinâmica até ao levantamento das
restrições do tráfego aéreo. Nos EUA e no Reino Unido,
os dois países com maiores défices externos4, observouse um contributo positivo da procura externa líquida por
via de uma forte contração das suas importações.

As estimativas do INE2 apontam para uma redução
homóloga do PIB de 2,3% no 1ºT em Portugal, abaixo da
média da Zona Euro (-3,0%) e dos seus principais
parceiros económicos. Este comportamento menos
negativo é potencialmente explicado pela dinâmica de
crescimento mais acentuado verificada em Portugal até
março de 2020, aliada a uma propagação do vírus mais
tardia. Analisando o comportamento das principais
economias europeias, é possível observar que estas já
demonstravam sinais de desaceleração (Espanha, França
e Reino Unido) ou de estagnação (Alemanha e Itália) no
4ºT de 2019.

PIB trimestral: evolução da taxa de variação homóloga (tvh, em %)
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Componentes do PIB: contribuição para a tvh do PIB agregado (em p.p., 1ºT 2020)
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Agravamento das previsões sobre a contração em 2020
Com a divulgação dos primeiros dados da evolução da
economia até maio, verifica-se um agravar das previsões
sobre a contração em 2020. Para este ano, a Reserva
Federal5 tem como cenário central uma contração da
economia dos EUA de 6,5%. Para a Zona Euro, o BCE6
agravou as suas previsões para o PIB, estimando uma
contração entre 5,9% e 12,6%. Para Portugal, a OCDE7
estima uma quebra do PIB de cerca de -9,4% no cenário
base, podendo esta atingir os -11,3% no cenário de um
recrudescimento da pandemia no último trimestre de
2020.
Para além de um processo de desconfinamento no 2ºT
mais lento que o antecipado, a magnitude da quebra da
atividade económica nos meses de abril e maio, de
acordo com um conjunto de indicadores já divulgados,
influenciou a revisão em baixa das expetativas de retoma
económica. A atividade económica da Zona Euro
registou em maio o terceiro mês consecutivo de
contração, de acordo com o Índice de Gestores de
Compras Composto (PMI Composto8) da Markit, apesar
da taxa de declínio ter abrandado, face à quebra
histórica registada em abril. O PMI para os serviços
atingiu em maio o nível mais elevado desde fevereiro,
nível que corresponde, contudo, ao terceiro maior
declínio já registado.
Em Portugal a quebra da atividade económica tem vindo
a traduzir-se no aumento do número de inscritos no
Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP),
registando-se em maio um aumento de cerca de 28 mil
pessoas inscritas (+7,6%)9 e atingindo-se um total de
396.987 inscritos. O índice de produção industrial (IPI)10
apresentou uma variação homóloga de -25,9%, em abril,
tendo todos os agrupamentos industriais (bens de
consumo, intermédios e de investimento e energia)
apresentado contributos negativos para a variação do
índice agregado. No mesmo período, o Índice de Volume
de Negócios nos Serviços (IVNES)11 apresentou uma
redução em termos homólogos de -37,4%, após ter
recuado -16,6% em março, enquanto o Índice de
Produção na Construção (IPCOP)12 registou uma quebra
de -13,2%.

Índices de Produção Industrial, de Produção na Construção e
de Volume de Negócios nos Serviços em Portugal (tvh, em %)

Crise que combina a contração simultânea da oferta e da
procura com uma disrupção das cadeias de valor globais
À disrupção das cadeias de valor globais, que condiciona
o fornecimento de bens intermédios e o escoamento da
produção, junta-se a súbita paragem de atividade e
quebra de cash-flows, conduzindo a uma crise de liquidez
e a um aumento do número de empresas incapazes de
fazer face aos seus compromissos financeiros. Sem
acesso a financiamento que permita fazer face aos
compromissos de curto-prazo, a crise de liquidez tornarse-á numa crise de solvência para várias empresas,
levando a um aumento do risco de instabilidade
financeira. Por sua vez, um aumento significativo do
desemprego gerado pelo encerramento das empresas
conduz a uma redução do rendimento disponível das
famílias, prolongando a contração do consumo. À quebra
do rendimento disponível de uma parte significativa das
famílias soma-se um contexto de incerteza que fomenta
um aumento da poupança e limita o investimento
residencial e aquisição de bens duradouros.
Choque simétrico com consequências assimétricas
Enquanto que o impacto imediato da pandemia por via
do confinamento atinge todos os países, as
consequências económicas não serão iguais para todos.
Tal como países mais dependentes de setores mais
afetados, como o turismo, enfrentarão maiores desafios
na retoma económica, também os países onde os
governos dispõem de um espaço orçamental menor
serão aqueles onde o impacto da pandemia será mais
prolongado.
De acordo com as projeções da OCDE, Espanha, Itália e
França serão os países mais afetados na Zona Euro, com
contrações no cenário base de cerca de -11,4% em 2020
e um PIB em 2021 ainda 5% menor que o de 2020. Em
contraste, o Alemanha registará uma quebra do PIB
menos severa (-6,6%), recuperando 5,8% em 2021.
Num contexto de elevada incerteza e de contração da
economia, a perda de receitas e o aumento significativo
da despesa traduzir-se-á numa pressão adicional sobre
as contas públicas dos países com rácios de dívida
pública mais elevados. Em resultado, estes países terão
uma menor capacidade em assegurar as medidas de
apoio às empresas e trabalhadores por um período mais
alargado, bem como introduzir medidas de relançamento
da economia no pós-pandemia.

Índice de Gestores de Compras da Zona Euro (índice,
50=variação nula)
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Comércio internacional por mercados
A disrupção pandémica e as medidas restritivas de circulação e de isolamento de
mercados impactam, num efeito dominó, as cadeias de produção mais globalizadas e
consequentemente as trocas comerciais internacionais de bens, com quebras
particularmente significativas, no caso português, no decurso do período de
emergência.
A disrupção pandémica e as medidas restritivas de
circulação e de isolamento de mercados tiveram
necessariamente um efeito dominó nas cadeias de
produção globais, devido ao corte no acesso a um
conjunto de bens intermédios com consequências para
os fluxos nas trocas comerciais internacionais de bens.
Desde os efeitos do encerramento de um conjunto de
empresas, das disrupções nas cadeias de distribuição
(muito dependente também das redes de transporte) e
da contração acentuada na procura (liderada pela China
e Europa, mas que tem afetado progressivamente outras
regiões), o comércio internacional de bens tem vindo a
desacelerar de forma acentuada.
A conjuntura verificada no comércio internacional teve
necessariamente consequências nas exportações e
importações de bens em Portugal. A quebra observada
nos primeiros quatro meses do ano é particularmente
significativa no mês de abril, com uma diminuição abrupta
e mais acentuada no comércio com os mercados intra-UE.
Evolução homóloga mensal das exportações de bens dentro e
fora da UE* (PT: 2019-20)
10%

Apesar do impacto na quebra das exportações e
importações ter registado intensidades semelhantes
junto dos tradicionais parceiros comerciais nacionais, as
relações comerciais com Itália, Alemanha, França e
Espanha (principais mercados) foram as mais afetadas, o
que se explica pela progressão dos efeitos da crise
sanitária no território europeu (países mais afetados).
Casos particulares, fora da UE, destacam-se as quebras
nas exportações com a Polónia (-39,8%), EUA (-34,0%) e
Angola (-27,3%) e das importações com a Rússia
(-69,0%) e EUA (-53,8%).
Apesar da atual conjuntura, antecipa-se uma progressiva
reabertura dos mercados e levantamento das restrições
impostas – importações com a China registam em abril
uma variação homóloga positiva (26,8%) – mas que
poderá ser precoce face à incerteza persistente da
pandemia.

Evolução homóloga das exportações de bens por principal
mercado europeu (PT: tvh março e abril 2019-20)
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*UE28 – Inclui-se o Reino Unido para efeitos de comparação dos principais mercados de comércio
internacional com Portugal
Fonte: EY-Parthenon, com base em INE, Estatísticas do Comércio Internacional, junho 2020

*UE28 – Inclui-se o Reino Unido para efeitos de comparação dos principais mercados de comércio
internacional com Portugal
Fonte: EY-Parthenon, com base em INE, Estatísticas do Comércio Internacional, junho 2020

Evolução homóloga mensal das importações de bens dentro e
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Evolução homóloga das importações de bens por principal
mercado europeu (PT: tvh março e abril 2019-20)
-60%

-40%

-20%

0%

0%

Espanha
França
Alemanha
Reino Unido
Holanda
Itália
Bélgica

-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
janeiro

fevereiro
Intra-UE

Extra-UE

março

abril

Total

*UE28 – Inclui-se o Reino Unido para efeitos de comparação dos principais mercados de comércio
internacional com Portugal
Fonte: EY-Parthenon, com base em INE, Estatísticas do Comércio Internacional, junho 2020
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internacional com Portugal
Fonte: EY-Parthenon, com base em INE, Estatísticas do Comércio Internacional, junho 2020
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Comércio Internacional por produtos
O lockdown imposto pela crise pandémica e as consequentes restrições à mobilidade
e transporte, quebras nos processos produtivos, encerramento de atividades
económicas e novos padrões de consumo, tiveram um impacto significativo no
comércio internacional de mercadorias, com efeitos diferenciados entre produtos.

A suspensão com quebras nos processos produtivos num
conjunto alargado de indústrias, teve um impacto
significativo nas cadeias de produção, em particular na
quebra da procura por commodities industriais (cobre,
zinco e outros metais) ou bens intermédios, como os
têxteis, máquinas e equipamentos elétricos e
eletrónicos. Os produtos do setor primário, em particular
os agroalimentares (pela sua importância enquanto bens
de primeira necessidade) e a química (associada à
industria farmacêutica), foram os que resistiram melhor
à crise e às quebras no comércio internacional.
Em Portugal, a tendência segue, no geral, as dinâmicas
globais, verificando-se nos dois primeiros meses do ano
ligeiras oscilações nas variações homólogas face ao ano
transato, com destaque para um aumento das
importações de produtos químicos e alimentares,
antecipando a necessidade de imposição de medidas de
confinamento após março (aumento da procura por
produtos alimentares e farmacêuticos).

Taxa de variação homóloga das importações e exportações de
bens por tipo produto (PT: janeiro-fevereiro 2019-20)
-20%

-10%

0%

10%

Os efeitos da crise pandémica são essencialmente
evidentes nos meses de março e principalmente abril,
período em que se registou, face a 2019, uma quebra
significativa na generalidade das importações e
exportações de bens. Destacam-se as quebras no
comércio internacional dos veículos e outro material de
transporte (-57,9% e -60,3% respetivamente),
acompanhando a continuada suspensão da produção
imposta às empresas, as restrições à mobilidade e
transporte e o adiamento por parte das famílias da
compra deste tipo de bens duradouros, bem como dos
produtos de pele, couro e combustíveis.
As alterações nos padrões de consumo das famílias,
resultantes do período de confinamento (apesar das
novas dinâmicas do comércio online), justificam
igualmente a quebra significativa registada nas
importações e exportações de produtos como o calçado
e o vestuário.

Taxa de variação homóloga das importações e exportações de
bens por tipo produto (PT: março-abril 2019-20)
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Fonte: EY-Parthenon, com base em INE, Estatísticas do Comércio Internacional, junho 2020
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Velocidades variáveis no desconfinamento setorial
Tal como aconteceu no momento do impacto inicial, a regeneração da economia farse-á segundo uma geometria setorial variável. Enquanto a maioria das atividades se
está a adaptar de forma progressiva, as atividades com quebras mais elevadas estão a
reinventar-se à velocidade do levantamento das medidas de contenção decretadas.

Nas edições passadas destes cadernos, evidenciaram-se
as diferenças do impacto da pandemia da COVID-19 em
termos setoriais. As atividades em que o distanciamento
social não se mostrou compatível com a sua natureza
foram as mais afetadas, como é o caso do alojamento e
da restauração (que, em abril e maio, tiveram cerca de
56,7% das empresas temporariamente encerradas).
Esta realidade reflete-se no impacto da crise na
economia em geral, perspetivando-se uma contração
económica mais acentuada nos países do Sul da Europa,
onde o contributo do alojamento, da restauração, do
comércio a retalho e dos transportes é mais elevado.

Está-se, assim, perante um “efeito acordeão” que produz
toques muito diferentes na estrutura setorial da
economia portuguesa: (i) as atividades que registaram
um impacto limitado da COVID-19 e que estão agora a
regressar à atividade a uma velocidade média; (ii) as
atividades que registaram um impacto significativo da
COVID-19, mas que estão a conseguir trilhar um
desconfinamento acelerado; e (iii) as atividades que
viram o seu desconfinamento adiado para as fases
seguintes, como é o caso do alojamento.

Intensidade do encerramento das empresas

Efeito acordeão no desconfinamento: a dinâmica no arranque
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Impacto na quebra do volume de negócios13
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Desde o início de abril, tem-se registado um processo de
reativação gradual em praticamente todas as atividades,
com exceção do alojamento. No início de maio, este
processo acelerou fortemente. O levantamento das
medidas restritivas foi determinante para o processo de
reabertura, verificando-se uma redução em 51,7% no
peso das empresas ainda encerradas.

O relaxamento das medidas de contenção na 2.ª
quinzena de maio foi a razão fundamental para o
aumento do volume de negócios num largo espectro de
atividades, designadamente no comércio, onde 37,3%
das empresas identificaram este fator como tendo tido
impacto positivo. Também na indústria se verificou uma
aceleração relevante do número de encomendas,
sinalizando uma maior confiança no processo de
desconfinamento.
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* Peso médio das empresas encerradas temporária ou permanentemente
Fonte: EY-Parthenon, com base em INE/Banco de Portugal - Inquérito Rápido e Excecional às
Empresas (2.ª quinzena de maio de 2020)

Fonte: EY-Parthenon, com base em INE/Banco de Portugal - Inquérito Rápido e Excecional às
Empresas (2.ª quinzena de maio de 2020)

Peso dos setores da hotelaria, restauração, transportes e
retalho – benchmarking na UE (2017)

Razões para o aumento do volume de negócios na 2.ª quinzena
de maio – peso das empresas com impacto positivo
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A saída do confinamento no mercado de trabalho
O impacto da pandemia e a velocidade do desconfinamento espelham as idiossincrasias
das várias atividades, traduzidas no recurso ao regime do lay-off simplificado e ao
teletrabalho. A capacidade de adaptação para o regime de teletrabalho permitiu um
menor recurso ao lay-off, estando essa capacidade relacionada com o tipo de atividades
e com a dimensão das empresas.
Com o início do período de desconfinamento, o número
de desempregados inscritos nos Centros de Emprego
registou a maior variação homóloga mensal dos últimos
três meses (+36,2%). O recurso ao lay-off simplificado
não se revelou, assim, suficiente para estancar a subida
do número de desempregados.

Embora os dados oficiais disponíveis sejam incompletos,
as atividades que requerem maior presença física
(portanto, menos propensas ao teletrabalho) aparentam
ser as que mais recorrem ao lay-off, em particular o
alojamento e restauração, e algumas atividades
industriais e do comércio.

O aumento do desemprego afetou sobretudo as
atividades de alojamento e restauração, depois de terem
sido as que mais recorreram ao lay-off simplificado. Esta
realidade decorreu muito do peso elevado de contratos
temporários que lhes está associado.

Curioso, também, é verificar que os dados do lay-off
simplificado no mês de maio não confirmam a tendência
de desconfinamento registado noutros indicadores,
observando-se mesmo uma aumento da intensidade do
lay-off face ao mês abril.

O teletrabalho, por seu turno, tem sido uma ferramenta
muito utilizada na resposta à pandemia da COVID-19,
permitindo amortecer, de forma significativa, o impacto
do confinamento. Ainda que ténue, existe uma
correlação inversa entre o peso de pessoas em
teletrabalho nas atividades económicas e a intensidade
de lay-off simplificado nelas registada.

No tocante ao teletrabalho, para que este seja possível e
efetivo, as empresas têm que estar preparadas para o
suportar do ponto de vista tecnológico e organizacional.
Desta forma, não é estranho que as empresas de maior
dimensão, refletindo melhores condições para
proporcionar as condições necessárias para o trabalho
remoto em modo seguro, sejam aquelas que registam, em
termos relativos, mais trabalhadores em teletrabalho.

Evolução do desemprego em Portugal

Evolução do desemprego por setores de atividade*
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* Variação mensal e homóloga do desemprego em abril 2020
Fonte: EY-Parthenon, com base em Informação Mensal do Mercado de Emprego (IEFP)

Universo potencial do lay-off vs recurso ao teletrabalho

Pessoal ao serviço em regime de teletrabalho

Intensidade do lay-off em
abril e maio

* Dados relativos apenas ao Continente
Fonte: EY-Parthenon, com base em Informação Mensal do Mercado de Emprego (IEFP)
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O impacto nos principais agentes económicos
O impacto económico da COVID-19 veio amplificar os riscos e vulnerabilidades dos
principais agentes económicos. Na sequência do lockdown da economia e do
confinamento decretado para conter a propagação do vírus, tanto as empresas como
as famílias defrontam-se com uma quebra nos rendimentos e um aumento do
endividamento que comprometem o futuro.
As vulnerabilidades das empresas são expostas pela
deterioração das condições económicas

O agravamento do desemprego e a quebra nos
rendimentos testam a resiliência das famílias

Na sequência do lockdown da economia, muitas
empresas foram obrigadas a interromper a atividade, o
que conduziu a perdas substanciais de receita e, em
muitos casos, a necessidades de liquidez debilitantes.

A pandemia e as medidas de confinamento adotadas
para conter a propagação do vírus destabilizaram de
forma transversal, embora heterogénea, as várias
atividades económicas. Como resultado, as expectativas
de desemprego e a confiança dos consumidores
deterioraram-se rapidamente. Fruto da desconfiança e
do adiamento da aquisição de bens não essenciais, o
consumo privado decresceu e a poupança aumentou,
pressionados pela incerteza que permanecerá elevada
enquanto durar esta emergência económica e social.

Para fazer face a estes constrangimentos, o recurso a
linhas de crédito acelerou. Muitas empresas, já
altamente endividadas e pouco rentáveis, defrontam-se
agora com pressões de caixa e custos de financiamento
difíceis de suportar. O súbito colapso das receitas e o
risco acrescido de liquidez traduziram-se em elevadas
taxas de incumprimento. Segundo o BCE, a taxa de
incumprimento prevista e as medidas de distance-todefault agravaram-se em março e abril deste ano.
Tendo suprido as necessidades de financiamento de
curto prazo, as empresas deparar-se-ão, no futuro
próximo, com a necessidade de refinanciamento da
dívida contraída nos próximos anos.

O agravamento do desemprego e a quebra nos
rendimentos aliam-se ao já elevado endividamento das
famílias nas economias da Zona Euro. Nos países que
antes registavam elevado desemprego, limitado recurso
à poupança e elevados rácios de crédito mal parado, as
famílias deverão ser particularmente afetadas pelas
repercussões desta crise.

Procura por financiamento e principais motivos subjacentes
das empresas (% líquida de bancos que reportam aumento)

Desemprego, ativos financeiros líquidos e rácio de crédito mal
parado das famílias
70%
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Fonte: EY-Parthenon, com base em Bank Lending Surveys (BCE)
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dos círculos representa a proporção do número de casos da COVID-19 confirmados na totalidade da
população. Círculo avermelhado para países no tercil superior; alaranjado para o tercil central; e
amarelado para o tercil inferior. Data de referência dos dados: Ativo financeiro líquido das famílias 4ºT 2019; Taxa de desemprego - fevereiro 2020; Rácio de crédito mal parado - 3ºT 2019.
Fonte: EY-Parthenon, com base em Eurostat, BCE e Johns Hopkins University
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O consumo entre confinamento e desconfinamento
O confinamento obrigatório provocado pela pandemia da COVID-19 determinou uma
diminuição significativa do consumo por via dos pagamentos eletrónicos que já se
fazia sentir desde março. As variações homólogas de maio de 2020 mostram sinais
de recuperação face a abril, apesar de pequenas e assimétricas nas diferentes
categorias de consumo.
Mês de abril com um aprofundamento do modelo puro
de confinamento e mês de maio um recuperar lento e
assimétrico
O mês de abril em Portugal foi caracterizado por um
Estado de Emergência, onde o distanciamento social foi
obrigatório, afetando os pagamentos eletrónicos de
todas as ordens, com decréscimos históricos face ao
mesmo mês do ano anterior.
Durante o “grande confinamento”, o consumo regional
sofreu um amortecimento relativamente ao que já tinha
ocorrido em março. Com base na análise quantitativa
dos impactos no consumo de cada um dos distritos de
Portugal, comprova-se que a crise se agravou nas
regiões mais internacionais, como Faro (-52,3%), Lisboa
(-46,8%) e Funchal (-43,9%), onde existe maior presença
de atividade turística.

Variação homóloga do valor dos pagamentos eletrónicos (2020)
Pré COVID-19
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Pelo contrário, distritos como Santarém e Beja
registaram diminuições menos acentuadas
comparativamente aos polos mais turísticos (-20,9% e
-20,1%, respetivamente).
O progressivo desconfinamento iniciou-se no mês de
maio, onde foi notória uma melhoria significativa nas
variações homólogas face a abril em todos os distritos
do país (14,9p.p), apesar do consumo continuar a
apresentar diminuições homólogas muito acentuadas e
superiores ao mês de março de 2020.
Adicionalmente, destaca-se o distrito de Lisboa por ser o
segundo que apresenta variações homólogas mais
negativas no mês de maio e o segundo a recuperar
menos (8,1p.p face a abril), devendo-se principalmente
à inexistência da atividade turística, aos grandes espaços
comerciais continuarem fechados e à priorização do
teletrabalho que reduz de forma relevante os
movimentos pendulares e o consumo “fora de casa”.

Variação homologa do tipo de pagamentos (2020)
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Variação homóloga acumulada do valor das transações, dos cinco
primeiros meses de 2020
Fonte: EY-Parthenon, com base em SIBS Analytics
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Confinamento e desconfinamento a velocidades
diferentes

a maior variação homóloga positiva em maio (+45,8%),
devido a grandes promoções feitas pelos retalhistas e
pelas necessidades associadas ao funcionamento em
regime de teletrabalho.

A propagação da pandemia trouxe consigo novos
desafios às famílias portuguesas no que toca à forma
como aplicam o seu dinheiro e planeiam as compras. O
pessimismo dos consumidores aumentou com os efeitos
económicos da COVID-19 e isso vê-se na forma como o
consumo de certas categorias tem vindo a
oscilar juntamente com a adaptação à nova realidade.
Por um lado, o mês de abril de 2020 foi caracterizado
por uma enorme diminuição (quebras de 50%) na maioria
das principais rubricas do consumo português. Por outro
lado, o desconfinamento, iniciado em maio, apresentou
melhorias de todas as rubricas face a abril, apesar de
inferiores a março e com velocidades diferentes entre os
diversos tipos de bens e serviços de consumo.

Adicionalmente, com a redução da mobilidade os
combustíveis e os transportes sofreram uma queda
muito significativa em abril (51,6% e 82,1%,
respetivamente), recuperando em maio (20,6p.p e
11,3p.p, respetivamente), face ao mês anterior, muito
devido à retoma da circulação de veículos automóveis e
ao regresso ao trabalho em certas atividades.
Durante o período de confinamento, o comércio
relacionado com o turismo, moda, restauração e
imprensa apresentam-se com variações homólogas
superiores a -86,2%, com efeitos significativos na
conjuntura económica. Antes da pandemia, esses gastos
representavam 30,3% dos pagamentos eletrónicos no
mesmo mês e no mês de abril apenas representavam
4,1% das transações efetuadas, demonstrando uma
transformação expressiva dos padrões de consumo.

A preferência pela proximidade a casa foi determinante
para alguns tipos de estabelecimentos, como
minimercados e mercearias, face a super e
hipermercados (-6,9p.p face à variação homóloga de
março 2020), apesar de se verificar um abrandamento
das variações homólogas de março a maio de 2020. A
média pré COVID-19 do peso do total do retalho
alimentar era de 31,6% e de março a maio de 2020 a
mesma média aumentou 10,3p.p.

Na fase de desconfinamento o consumo apresenta
diferentes ritmos. As rubricas de moda e imprensa
continuam a apresentar-se como as que têm as
variações homólogas mais negativas, não alcançando
ainda uma melhoria resultante do progressivo
levantamento das restrições à mobilidade.

Face a março de 2020, as farmácias deixam de ter uma
subida expressiva, registando variações homólogas
negativas em maio de -5,8%.
O consumo diferenciador na rubrica de tecnologia atingiu

Variação homóloga do consumo português (2020)
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Desafios e respostas
Enquanto a preparação de programas de recuperação económica para 2021-22 dá os
primeiros passos na Europa …
O progressivo e gradual abrandamento do
confinamento dos consumidores arrasta, como se
notou no anterior caderno, a afirmação dos
mecanismos de transmissão convencionais das crises
económicas mais correntes, isto é, os efeitos
depressivos dos despedimentos e do desemprego, da
perda de rendimentos, da retração da procura, das
falências e encerramentos, das dificuldades
financeiras e da subida em flecha da incerteza e do
risco.
A resposta dos governos foi sendo deslocada, neste
quadro, progressivamente, para a mobilização de
recursos destinados a sustentar os mercados, as
empresas e a própria intervenção económica dos
Estados.
Como resulta da informação sistematizada, tornou-se
já claro que os orçamentos públicos, na Europa e em
Portugal, conhecerão défices de execução muito
importantes, pressionados pelas quebras de receita e
pelos aumentos de despesa, tal como os níveis de
endividamento público conhecerão, igualmente,
aumentos muito relevantes.
A dimensão financeira das medidas de resposta à crise
introduz, mesmo pela sua grandeza, uma questão
geracional muito importante que, felizmente, foi bem
explicitada pela resposta europeia conjunta, em
preparação, que se detalha no presente caderno.
A iniciativa franco-alemã, desenvolvida pela Comissão
com o suporte do Conselho Europeu, combinando
subvenções e empréstimos e integrando formas
coletivas de endividamento deve, com efeito, ser
saudada como um contributo relevante para estabilizar
expetativas e orientar respostas para patamares de
maior adequação e eficácia.

A construção de uma resposta europeia conjunta,
dotada de coerência própria, onde programas
nacionais específicos e especializados se integrem
harmoniosamente na substância, mais do que na
forma, na adoção de objetivos e instrumentos
concretos, mais do que na enunciação de objetivos e
instrumentos relativamente genéricos, assume uma
tripla importância.
Em primeiro lugar, ela é uma condição necessária de
eficácia na superação desta crise económica ainda em
desenvolvimento e aprofundamento. A ilusão de que
cada pessoa, empresa, negócio, setor, território ou
país se pode “salvar” sozinho é demasiado perigosa
para não ser combatida e afastada liminarmente.
Em segundo lugar, ela representa, a par dos
dividendos do reordenamento e consolidação do setor
financeiro concretizado em resposta à crise financeira
despoletada em 2008 reforçados pela plena
confirmação da responsabilidade dos bancos centrais
como garante no fim da linha da sustentabilidade do
crédito e da estabilidade monetária, um contributo
inestimável para a reversão e estabilização das
expetativas dos agentes económicos e dos cidadãos,
evitando ou, pelo menos, reduzindo substancialmente,
os efeitos negativos dos comportamentos pró-cíclicos
dominados pelo medo e pela incerteza.
Em terceiro lugar, ela pode significar uma
oportunidade real para reorientar e relançar o projeto
da construção europeia numa situação onde, sem uma
reestruturação quase completa das formas, modelos e
processos da globalização incorporando novos
equilíbrios éticos, políticos, económicos, sociais e
ambientais, não será possível construir uma resposta
sustentável aos desafios colocados por esta crise
económica e social.

A perceção de que a polarização dos investimentos
dinamizadores da recuperação económica no médio
prazo deve ser a sustentabilidade na correção dos
mais graves desequilíbrios dos atuais modelos de
produção e consumo, está, assim, em linha com a
evidência de que serão as gerações mais novas a
pagar, num horizonte de médio e longo prazo, com
uma parte da riqueza que vierem a produzir, os custos
dessa mesma recuperação.
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Desafios e respostas
…. as medidas avulsas mitigadoras da crise multiplicam-se num quadro de um certo
recentramento económico nacional
A conceção e execução de um programa de
recuperação económica, sendo muito relevante à
escala europeia, não o é menos à escala nacional,
nomeadamente se for orientada para uma
revalorização do posicionamento da economia
portuguesa, nomeadamente no quadro da inevitável
reorganização das cadeias de valor globalizadas, por
um lado, e para uma maior sustentabilidade e
competitividade da racionalidade empresarial, isto é,
para a dimensão económica de afetação eficaz de
recursos, e não para a mera dimensão financeira do
acesso aos recursos, subvenções e empréstimos, por
outro lado.
A economia portuguesa nunca necessitou tanto de
uma recuperação que se venha a configurar muito
mais como uma reestruturação qualificadora das suas
funções europeias e internacionais, do que como uma
mera retoma de atividades económicas
momentaneamente diminuídas por perturbações na
procura, na oferta e na mobilidade de bens, serviços,
capitais e pessoas. A qualidade do programa de
recuperação económica, que deverá ser montado nos
próximos meses e executado a partir de 2021,
dependerá da sua capacidade de induzir “boa” e
pertinente despesa, isto é, verdadeiro investimento, da
sua capacidade de orientar os agentes económicos,
públicos e privados, para a aceleração das “transições”
suscetíveis de modificador irreversivelmente os atuais
modelos de produção e consumo (nomeadamente, no
plano da energia, do ambiente e da digitalização) e,
finalmente, da sua capacidade de apoiar efetivamente
a regeneração e fortalecimento da capacidade
concorrencial e da resiliência organizacional do tecido
empresarial, e não, apenas, de viabilizar projetos de
investimento.

A segunda metade de 2020 não pode ser enfrentada
como um retorno tão rápido e completo quanto
possível à “normalidade” anterior à pandemia.
Tratar-se-á, como este caderno de notas ajuda a
compreender, de definir e organizar com rigor e
clareza, nas regras, com clarividência e racionalidade,
nas operações económicas e com equilíbrio e
solidariedade, na partilha social de riscos e custos,
uma situação transitória de convívio planetário com o
vírus e a doença que origina.
As medidas de política pública vão ter de evoluir para
uma melhor cooperação internacional e para uma
maior integração e diálogo entre “saúde” e
“economia”.
As permanentes preocupações com a eficiência,
evitando mobilizar recursos excessivos (insuficientes)
nos seus montantes e na sua duração e/ou evitando
definir restrições de saúde pública sem cuidar da sua
configuração nos modelos de negócio possíveis ou
tentando prosseguir modelos de negócio sem cuidar
dos seus impactos negativos no controlo da pandemia,
e com a eficácia, procurando construir formas de
desconfinamento mais vastas, equilibradas e
sustentáveis, serão fundamentais para conseguir uma
gestão adequada desta situação transitória.

Numa fase onde ainda se desenvolvem os processos de
desconfinamento e de mitigação dos efeitos
económicos e sociais da crise, isto é, no horizonte de
curto prazo que nos conduzirá ao final deste ano de
2020, se é preciso responder de forma inovadora e
criativa, mas também experiente e tecnicamente
robusta, aos desafios da conceção e execução dos
vários programas de recuperação económica, é,
sobretudo, necessário organizar de forma bem mais
sólida a articulação entre a contenção da pandemia, no
plano da saúde pública, e a contenção da crise, no
plano da economia.
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As alterações na estrutura do consumo
As despesas de consumo são uma importante força motriz do crescimento
económico nacional e global. As restrições impostas à rotina dos portugueses como
resultado de um confinamento generalizado, provocaram alterações profundas nos
seus comportamentos, traduzindo-se numa nova realidade marcada por fragilidades
estruturais pré-existentes na nossa sociedade.
É inegável o impacto da COVID-19 em quase todos os
aspetos da vida das pessoas, incluindo nas suas decisões
de compra. No geral, fruto do confinamento e incerteza
face ao futuro, os consumidores estão menos inclinados
a gastar e acreditam que os seus rendimentos venham a
diminuir nos próximos meses. Uma preocupação que,
apesar de transversal à população portuguesa, afeta de
forma assimétrica os diferentes grupos e amplifica
problemas estruturais existentes, nomeadamente a
precaridade contratual e a persistência de remunerações
inferiores à média da União Europeia.

Após uma fase caraterizada pelo comportamento pouco
estruturado de armazenamento de “bens essenciais”,
com um aumento de compras em super e hipermercados
e farmácias e parafarmácias, os portugueses
continuaram a gastar em bens de consumo, mas de
forma mais cuidadosa e atenta à redução de despesas.

A par das questões relacionadas com a saúde e bemestar familiar, a segunda maior preocupação dos
portugueses está, atualmente, relacionada com a perda
de emprego. Segundo dados do INE, a população
empregada ausente do trabalho ascendeu a 452,1 mil
pessoas (9,3% da população empregada), um aumento
de 33,0% em relação ao trimestre anterior. Desde o
início da série em 2011, nunca se tinha atingido tais
variações em valor absoluto num 1ºT, aumento
provocado por uma redução ou falta de trabalho por
motivos técnicos ou económicos da empresa.

As compras online, impulsionadas pela nova rotina dos
consumidores desde o início do confinamento, e as
soluções contactless, como o MB WAY, demonstraram
um crescimento significativo e contínuo, que não deu
sinais de abrandamento mesmo com as medidas de
desconfinamento introduzidas a partir do dia 3 de maio.
De acordo com os dados da segunda semana de
desconfinamento, de 11 a 17 de maio, sobre os
pagamentos eletrónicos, a utilização do MB WAY na
Rede MULTIBANCO atingiu o valor mais elevado desde o
início da análise semanal - 45 pontos base acima do
número médio de compras registado antes do primeiro
caso da COVID-19 em Portugal. Esta realidade
demonstra a vontade dos portugueses em continuar com
algumas das soluções digitais e low touch iniciadas
durante a pandemia e também o receio latente de
retomar o contacto e as atividades sociais.

Verifica-se igualmente um aumento de 2,0p.p. nas
compras de marca própria desde o início da pandemia,
representando agora 32,8% do total, assim como da
procura de soluções de proximidade a partir da
declaração do Estado de Emergência, em 18 de março.

Comportamentos de consumo
Os dados analisados ao longo dos últimos dois meses
após o primeiro caso da COVID-19 em Portugal, dia 2 de
março, revelam uma diminuição do consumo de
fevereiro para março constatado a partir das operações
de pagamento eletrónico e das operações em numerário,
tendência que continuou no mês de abril.

Por sua vez, a disrupção do quotidiano e a
transformação do espaço “casa” num ambiente
multifuncional de reflexão, aprendizagem e trabalho,
traduziu-se no aumento do consumo de home
entertainment e de produtos do it yourself (DIY),
materializando novos estímulos e necessidades.

Indicadores económicos (tvh, abril 2020)
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Reativação da economia de forma gradual

As alterações nos comportamentos dos consumidores

A reativação da economia chega de forma lenta e
gradual. Não obstante o elenco reduzido de restrições,
suspensões e encerramentos comparativamente à
situação anterior, mantêm-se um conjunto de limites e
condicionamentos à circulação e à aglomeração de
pessoas, que alterarão consideravelmente a experiência
dos consumidores.

Através de uma análise detalhada dos comportamentos e
padrões de consumo e do sentimento dos consumidores,
é possível prever alterações e expectativas que ajudem a
transformar o modelo de negócio das empresas de forma
a responder às suas necessidades, diversificar a oferta e
alterar e reforçar os canais de distribuição.

As áreas da restauração e do retalho, pela sua dinâmica
e caraterísticas, são visivelmente as mais afetadas, com
um funcionamento restringido à dimensão e ocupação
dos espaços. No comércio, a reabertura começou pelos
estabelecimentos comerciais, designadamente o
comércio local de proximidade, de entrada direta da rua
e com dimensão limitada a 400m2, enquanto que na
restauração, a abertura de restaurantes, cafés e
pastelaria, ficou inicialmente condicionada a uma lotação
de 50%.
A ativação dos mercados e da economia é feita através
da confiança e a reabertura da economia é a
oportunidade perfeita para uma aposta no “build back
better”. Perante os cenários de recessão as empresas
portuguesas deverão delinear estratégias que
contemplem os diversos fatores que influenciam o
comportamento dos consumidores e que as capacite
para a mudança, apostando na inovação e digitalização
dos negócios.

É importante gerar empatia e confiança e, para tal, a
adaptação dos espaços para facilitar a transição para o
low touch, a par de uma comunicação transparente sobre
as medidas em prática para a redução do risco, devem
ser prioridades a constar no plano de reativação das
empresas.
As escolhas dos consumidores e as suas decisões de
compra poderão também fazer a diferença na aceleração
da retoma económica. Nesse sentido, abre-se uma
oportunidade evidente de “educação” para um consumo
mais consciente e sustentável.
O comportamento humano está a mudar
significativamente e as empresas terão de alterar o que
oferecem e como oferecem, de forma a ir ao encontro
das novas necessidades.
O futuro consumidor valoriza a autenticidade, a
conveniência, a acessibilidade, a qualidade, a
flexibilidade, mas também a transparência e a
sustentabilidade. Face a uma disrupção desta dimensão,
as marcas terão de se reinventar na sua aproximação
aos consumidores.

Fatores que determinam o comportamento dos consumidores

Fonte: EY, com base em Magalhães et al., EY Seren, INE, e Comissão Europeia
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O confinamento e a redução da mobilidade das pessoas
A resposta à pandemia impôs diminuições significativas na mobilidade de pessoas
para o trabalho equivalentes às reduções verificadas em períodos de férias. Portugal
foi dos países com maior paragem durante o confinamento e a retoma está a ser feita
ao ritmo de países com mais infetados.

A resposta à pandemia impôs reduções drásticas na
mobilidade de pessoas para o trabalho, com os fluxos
diários a serem equivalentes aos de períodos de férias.
Em Portugal, a mobilidade para o local de trabalho
reduziu para níveis semelhantes às férias de Carnaval,
situando-se entre os 60,0% e 70,0% de redução face ao
habitual, durante o período de confinamento obrigatório.
Este indicador monitorizado diariamente pela Google
Mobility acaba por constituir uma aproximação ao estado
de funcionamento da economia neste contexto de
paragem.
Os primeiros passos na redução da mobilidade foram
dados pela população antes da imposição de
confinamento, demonstrando consciencialização cívica
dos portugueses sobre os riscos da pandemia. Portugal
foi de facto o país analisado que demorou menos tempo
(7 dias) a restringir as suas deslocações para locais de
trabalho, antes do anúncio de paragem generalizada do

país para conter a propagação do vírus. A consciência
coletiva formou-se durante a observação dos casos
dramáticos de descontrolo em Itália e Espanha.
Portugal foi dos países Europeus com maior paragem
durante o período de confinamento e o retomar da
atividade económica está a ser feito ao ritmo de países
com maior número de infetados. Verifica-se que Portugal
faz parte de um grupo de países como o Reino Unido,
Espanha, Itália, França e Bélgica, em que os níveis de
paragem durante o confinamento foram mais
acentuados e cuja retoma da atividade económica está a
ser feita de forma mais gradual. Verificamos que países
como a Holanda, Dinamarca, Alemanha, República Checa
e Suécia, com um menor número de infetados per capita,
optaram por um confinamento menos restritivo das
deslocações da população. A nível regional, Lisboa e
Setúbal foram os distritos de Portugal que registaram
reduções mais acentuadas na mobilidade.
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Área dos círculos = n.º casos infetados/população

A baseline é a mediana correspondente ao mesmo dia da semana durante o período entre 3 de janeiro e 6 de fevereiro de 2020; 2 A Suécia não impôs confinamento obrigatório, 16/03 foi assumido como comparável
Fonte: EY-Parthenon, com base em Google Mobility Reports
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Transformações no ecossistema da mobilidade
O ecossistema da mobilidade está a passar por uma fase de transformação.
O impacto é profundo em cada segmento, e nenhum está indiferente, sendo que a
evolução dos próximos meses estará muito dependente da resposta da saúde.
Existem casos excecionais de crescimentos em contraciclo, como o segmento da
logística.
O ecossistema da mobilidade está a passar por uma fase
de transformação e adaptação. O impacto é profundo em
cada segmento, e nenhum está indiferente. A pandemia
está a emergir rapidamente como um dos agentes mais
disruptores de mudança do comportamento humano que
já experienciámos. O impacto é transversal a todas as
dimensões da nossa vida e, por conseguinte, o impacto é
refletido em todos os setores de atividade económica.
Relativamente ao ecossistema da mobilidade, a
pandemia e as suas restrições têm sido implacáveis para
quase todos os seus segmentos. A maioria teve um
choque súbito de procura profundo e prolongado no
tempo, levando os operadores a repensar os níveis de
oferta de serviço e a sua operação. No topo da lista está
o transporte aéreo de passageiros que, com oferta muito
restringida, ainda se encontra muito afastado de um
primeiro patamar de recuperação.

À data de hoje, as dinâmicas de mercado ainda estão
longe de terem encontrado um nova trajetória de
estabilização. A evolução futura dependerá do progresso
da resposta da saúde e nível de confiança social. Se uma
segunda vaga se tornar efetiva e o confinamento for
novamente necessário, a confiança dos consumidores
manter-se-á em níveis historicamente baixos.
Existem casos singulares de crescimento em contraciclo
como o segmento da logística, que tem beneficiado com
a quebra de confiança no retalho em espaço físico. Nos
serviços de entrega, destaca-se principalmente o
crescimento da procura por produtos alimentares,
durante a fase de confinamento. O receio dos
consumidores em sair de casa e o encerramento da
restauração provocou um aumento significativo do ecommerce em todas as faixas etárias da população,
sobrecarregando as cadeias de abastecimento existentes
das empresas de retalho.

Impactos atuais e prospetivos de uma seleção de segmentos do ecossistema da mobilidade

Transporte aéreo

Now

Next

São esperadas medidas estruturantes por parte das
companhias aéreas para voltar a ganhar a confiança dos
passageiros (ex., introdução de distâncias de segurança,
controlos de temperatura e uso de máscaras nos aviões). O
foco estará também em garantir fontes alternativas de
receita, como o transporte de carga e foco maior no
mercado de proximidade/doméstico, no corte de custos
operacionais não essenciais e na restruturação de
pagamentos de dívida.

Aluguer de veículos

Now

Next

Os alugueres de curta duração estão também a sofrer com a
quebra de procura, esmagadora no segmento de
particulares via redução do turismo. Torna-se urgente
descontinuar a frota existente para minimizar custos de não
operação. Espera-se também a introdução de novas
medidas, como a criação de postos de entrega human-free e
a adoção de procedimentos de higienização de veículos por
reconquistar a confiança dos consumidores.

Mobility as a service

Now

Next

Apesar de um choque inicial na procura destes serviços,
espera-se que dada a flexibilidade e inovação neste
segmento, surjam novos modelos de negócio com forte
capacidade de adaptação ao contexto de “novo normal”.

Automóvel

Now

Next

A falta de procura devido ao confinamento levou ao fecho
temporário dos stands e a quebra no turismo provocou uma
redução abrupta nas encomendas das empresas de rent-acar, levando as principais fábricas a reduzirem
substancialmente a produção durante os meses de
propagação inicial da pandemia. No entanto, nos próximos
meses o panorama poderá mudar com a retoma económica
com incentivo ao distanciamento social, que poderá instigar
a preferência do veículo próprio em detrimento de
transportes públicos/ partilhados. Este fator poderá induzir
um aumento da procura por veículos mais económicos e
usados/ segunda mão. Por último, marketplaces tornar-seão canais com crescente aderência na compra de veículos.

Logística

Now

Next

O receio dos consumidores em saírem de casa e serem
infetados aumentou a necessidade de encomendas à
distância. O e-commerce que já era uma tendência, veio
definitivamente para ficar e será sem dúvidas uma das
principais alterações de paradigma com a pandemia.
Existirá a necessidade de criar redundâncias na cadeia de
abastecimento (ex., dual sourcing) e redesenhar operações
para prevenir controlos demorados nas fronteiras (ex.,
mudança da rodovia para a ferrovia).
Horizonte temporal:

Now – 1-3 meses

Next – 3-12 meses

Fonte: EY-Parthenon
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Next Generation EU – A resposta da União Europeia
O Fundo de Recuperação Europeu, que estará integrado no orçamento comunitário
de longo prazo, será dotado de 750 mil milhões de euros por forma a dar uma
resposta com alcance a médio e longo prazo à crise da COVID-19. Os três pilares de
atuação centrar-se-ão no apoio direto aos Estados-Membros, nos incentivos ao
investimento privado e em abordar as principais lições da crise.
A Comissão Europeia anunciou no final do mês de maio,
para discussão e aprovação no Conselho e no
Parlamento Europeu, um conjunto de instrumentos de
resposta à crise da COVID-19, designado de Next
Generation EU, integrado no documento ”Um orçamento
da EU que potencia o plano de recuperação da Europa” 15.
Este conjunto de instrumentos contará com uma dotação
de 750 mil milhões de euros (5,4% do PIB da UE27), dos
quais 500 mil milhões serão atribuídos via subvenções e
250 mil milhões serão alocados via empréstimos. A
dotação deste “Fundo de Recuperação Europeu” estará
principalmente integrada e reforçará o Quadro
Financeiro Plurianual (2021-27) que passará a totalizar
1,85 biliões de euros.
O programa Next Generation EU acresce, por outro lado,
ao pacote de 540 mil milhões de euros aprovado já no
Eurogrupo como reposta de emergência, mobilizando
para tal o Mecanismo Europeu de Estabilidade, o Banco
Europeu de Investimento, o instrumento SURE (Support
to mitigate Unemployment Risks and Emergency) e a
intervenção do Banco Central Europeu (BCE), que após
um envelope temporário inicial de 120 mil milhões de
euros, anunciou o Pandemic Emergency Purchase
Programme de 750 mil milhões de euros, entretanto
reforçado, na reunião do conselho de governadores do
BCE de 4 junho, em mais 600 mil milhões de euros.
Os fundos serão canalizados para os Estados-Membros
através do orçamento da UE, a fim de apoiar as
prioridades de investimento e de reforma, e serão
utilizados para reforçar programas financeiros essenciais
para a recuperação económica.

O Next Generation EU assenta em três pilares:
instrumentos destinados a apoiar os esforços a realizar
pelos Estados-Membros para recuperarem, repararem
danos e saírem fortalecidos da crise; medidas para
estimular o investimento privado e apoiar as empresas
em dificuldades; e um reforço dos principais programas
da UE, para colher ensinamentos da crise e tornar o
mercado único mais forte e mais resiliente.
Next Generation EU - Pilar 1: Apoiar os EstadosMembros na recuperação e saída fortalecida da crise
O primeiro pilar do programa Next Generation EU,
responsável pelo apoio direto aos Estados-Membros,
acumula um financiamento de cerca de 655 mil milhões
de euros. O novo Mecanismo de Recuperação e
Resiliência é o maior instrumento enquadrado neste
pilar, com um montante de 560 mil milhões de euros,
que corresponde a 74,6% dos recursos do Next
Generation EU, dos quais 310 mil milhões serão
distribuídos através de subvenções e 250 mil milhões
através de empréstimos.
Estes montantes são destinados ao financiamento de
projetos de investimento público, focando-se nas
geografias e setores mais afetados, em linha com as
prioridades da União Europeia, nomeadamente no que se
refere à transição ecológica e digital e à resiliência das
economias nacionais. Por forma a aceder a este
financiamento, os Estados-Membros terão de
apresentar, no contexto do Semestre Europeu, um Plano
de Recuperação tanto no Orçamento de Estado como no
Programa Nacional de Reforma.

O acumular da resposta europeia à crise da COVID-19
Eixo de resposta
“Envelope temporário”, BCE

Montante (€ milhares de milhão)

12 de março

120

Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP)
Reforço do PEPP
Mecanismo Europeu de Estabilidade, Banco
Europeu de Investimento e programa SURE
Reforço do Pandemic Emergency Purchase
Programme (PEPP)
Quadro Financeiro Plurianual (2021-2027)

Data de anúncio

18 de março

750

4 de junho

600

9 de abril

540
750

27 de maio
1.100

27 de maio

Fonte: EY-Parthenon, com base em Comissão Europeia e BCE
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Next Generation EU - Pilar 2: Relançar a economia e
ajudar a desbloquear o investimento privado

O timing de aplicação do fundo de recuperação
e o processo de endividamento

O segundo pilar do programa é caracterizado pelos
incentivos aos investimentos privados por forma a
relançar a economia da União Europeia, através do
efeito multiplicador destes mesmos recursos. O novo
Instrumento de Apoio à Solvabilidade será direcionado
para as regiões e setores mais afetados, num montante
de 26 mil milhões de euros e com o potencial de
desbloquear 300 mil milhões, vocacionado para a
criação de liquidez e apoio à solvabilidade das empresas.
Adicionalmente, o programa InvestEU é constituído por
duas parcelas de aproximadamente 15 mil milhões de
euros cada. A primeira parcela servirá para mobilizar
investimento privado em projetos em toda a União
Europeia enquanto o Mecanismo de Investimento
Estratégico poderá gerar investimentos, por efeito
multiplicador, de 150 mil milhões de euros.

Apesar do financiamento mobilizado ser canalizado
através do orçamento comunitário entre 2021-27, o
reforço dos diferentes instrumentos ocorrerá
maioritariamente entre 2021-24. É ainda expectável
uma alteração do Quadro Financeiro Plurianual (201420) com o intuito de adicionar 12 mil milhões de euros
para distribuir já em 2020.

Next Generation EU - Pilar 3: Colher os ensinamentos
da crise e responder aos desafios estratégicos da
Europa
O último pilar será constituído por um envelope de 16 mil
milhões de euros direcionado ao apoio aos diferentes
parceiros globais, onde se inclui apoio humanitário, por
um programa de saúde que visa mitigar potenciais crises
sanitárias, EU4Health de 8 mil milhões de euros, e um
reforço do Mecanismo de Proteção Civil (rescEU) em 2
mil milhões de euros. Por último, o futuro programaquadro de investigação e inovação, Horizonte Europa,
que dá continuação ao programa Horizonte 2020, será
incrementado em 14 mil milhões de euros.

Por forma a financiar estes recursos extraordinários, a
Comissão Europeia irá contrair dívida nos mercados
financeiros, podendo a posteriori ser adquirida pelo BCE.
Assim, será mitigada a necessidade dos Estados-Membros
realizarem contribuições adicionais durante o período
2021–27, reduzindo pressões suplementares sobre os
orçamentos nacionais durante os próximos anos.
Solução de financiamento visando equilíbrio
inter-geracional
A partir de 2028, e até 2058, o empréstimo referente ao
programa Next Generation EU será liquidado, seja
através da criação de novos recursos próprios da União
Europeia, seja pelo aumento das contribuições dos
Estados-Membros ou através da diminuição dos
programas europeus em futuros Quadros Financeiros
Plurianuais. Não obstante a indefinição sobre o modo de
pagamento, trata-se de um programa com um relativo
equilíbrio inter-geracional. A “próxima geração UE”
ficará responsável pelo reembolso dos empréstimos,
sendo também uma beneficiária líquida dos
investimentos e reformas e realizadas durante os
próximos anos.

Distribuição do financiamento do programa Next Generation EU por instrumento (mil milhões de euros, preços de 2018)

Investir numa Europa ecológica, digital e resiliente

Apoiar a recuperação dos Estados
Membros
►
►
►
►

Mecanismo de Recuperação e
Resiliência
Reforço da Coesão (React-EU)
Programas de desenvolvimento
rural reforçados
Mecanismo para uma Transição
Justa reforçado

No âmbito do Semestre Europeu:
► Apoiar reformas e
investimentos
► Apoiar uma transição justa

Relançar a economia e apoiar o
investimento privado
►
►
►

►
►
►

655 mil milhões €

Colher os ensinamentos da crise e
responder aos desafios
estratégicos da Europa

Instrumento de Apoio à
Solvabilidade
Mecanismo de Investimento
Estratégico
Programa InvestEU reforçado

►

Apoiar setores e tecnologias
fundamentais
Investir em cadeias de valor
cruciais
Conceder apoio à solvabilidade
a empresas viáveis

►

56 mil milhões €

►
►

►

Novo programa de saúde:
EU4Health
RescEU reforçado
Programas de investigação,
inovação e ação externa
reforçados
Apoiar os programas
fundamentais para superar
futuras crises
Apoiar os parceiros mundiais

39 mil milhões €

Fonte: EY-Parthenon, com base em BCE
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Este número do caderno de notas “A crise económica do
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