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1.1 Vendas/Comercial 

 

No 2º trimestre, houve um aumento da atividade visível no mercado interno e externo, coexistindo em 

igual percentagem com um movimento de manutenção da atividade/Volume de Negócios, sobretudo, 

no mercado nacional.  

Os vários problemas relacionados com escassez de matérias-primas, de transporte e respetiva 

especulação de preços, bem como a falta de semicondutores, originam adiamento e/ou cancelamento 

de encomendas, que de outra forma originariam um aumento do Volume de Negócios associado a uma 

maior procura que, efetivamente, se verificou.  

Como tal, a incerteza sobre a persistência destes problemas e a capacidade de os contornar, estarão 

na origem de perspetivas mais acentuadas de manutenção do que de crescimento, para o trimestre 

seguinte, em ambos os mercados. 

 

1.2 Linha de Apoio à Exportação Covid 19 

 

Relativamente ao apoio às exportações, a esmagadora maioria das empresas continua a não recorrer 

à linha crédito à indústria exportadora. 



1.3 Outras medidas de apoio às empresas 

 
 

A tendência das empresas para não recorrer a medidas de apoio às empresas mantém-se, sobretudo 

depois de um segundo trimestre de franca recuperação; como tal, apenas num caso pontual é reportado 

o recurso ao layoff simplificado. 

 
 
 

1.4 Situação financeira da empresa – 2º trimestre de 2021 
 

 

A maioria das empresas do setor apresentou um nível de liquidez satisfatório ou bom no 2º trimestre 

de 2020, considerando ter um nível de dívidas quer de clientes privados, quer do Estado em níveis 

bastante aceitáveis. As respostas mantêm-se quando inquiridas relativamente às expectativas para o 

2º trimestre de 2021. 

 

 

  



1.5 Situação financeira da empresa – Próximo trimestre  

 

 

 

 

1.6 Financiamento bancário

 

Apenas uma empresa afirmou ter recorrido ao financiamento bancário no 2º trimestre, atestando a boa 

condição financeira das empresas para manter a atividade.  

 

  



1.7 Emprego 

 

Relativamente ao emprego qualificado, cerca de metade das empresas contratou e irá contratar no 

trimestre seguinte; a procura de emprego não qualificado foi mais baixa, e deverá manter-se igual no 

próximo trimestre. A quase totalidade das empresas não fez, nem prevê fazer despedimentos no 2º e 

3º trimestres de 2021. 

 

1.8 Atividade da empresa 

 

 

Como seria de esperar, a esmagadora maioria das empresas esteve em pleno funcionamento durante 

o 2º trimestre e prevê continuar. 

 
Segundo o feedback das empresas e tendo em conta a evolução das exportações portuguesas no 2º 

trimestre, é de esperar que também o setor tenha verificado um crescimento real nas exportações, em 

relação aos níveis de 2019, a confirmar-se aquando da saída dos dados do comércio externo para o 

período Janeiro-Junho. 



2. CONJUNTURA PORTUGUESA 

 

Principais indicadores 2021 

PIB (%) 4,8 

Consumo Privado 3,3 

Consumo Público 4,9 

FBCF 7,6 

Exportações 14,5 

Importações 13,2 

Taxa de inflação (%) 0,7 

Taxa de desemprego 7,2 

 
Fonte: BdP - junho de 2021 

 

No 2º trimestre, houve uma recuperação da actividade, com excepção de alguns serviços e do turismo; 

o Forum para a Competitividade estima que o PIB terá crescido entre 14% e 18% em termos 

homólogos. No entanto, em face de algum pessimismo para os próximos trimestres, sobretudo sobre o 

turismo, a mesma entidade, prevê para o conjunto do ano, um crescimento entre 1% e 3%.  

 

Já o BdP prevê que o PIB crescerá 4,8% em 2021. A natureza exógena do choque pandémico, a 

transmissão limitada ao sistema financeiro e a resposta da política orçamental e monetária deverão 

favorecer o regresso do PIB aos níveis do final de 2019 no início de 2022. Contudo, alerta também para 

os efeitos duradouros do choque em segmentos da economia mais afetados pela pandemia. 

 
O 2º trimestre iniciou-se com grande otimismo, que foi crescendo com a decisão do Reino Unido de 

abrir as viagens para Portugal. No entanto, em meados de Junho, houve reversão desta tendência. 

No conjunto do trimestre, terá havido um crescimento da actividade superior a 20%, embora as perdas 

do turismo não estejam integralmente incorporadas nestes valores. Neste trimestre, houve também 

alguma ambivalência em algumas actividades, como a indústria, a construção e a venda de veículos. 

 
Em relação ao resto do ano, espera-se que a chegada dos fundos da “bazuca” europeia surta em breve 

efeitos positivos; recode-se o atraso que se mantém nos fundos do Portugal 2020; as falências e 

desemprego adiados, poderão ainda manifestar-se com o final das moratórias e apoios públicos. 

 
O PRR foi revisto mas as diferenças face ao programa inicial são muito reduzidas. A CIP teceu 

igualmente várias críticas, nomeadamente o pouco apoio dado às empresas, consubstanciado na brutal 

desproporção dos gastos públicos no PRR, com apenas 27% dedicados ao sector privado. O foco 

continua a ser o curto prazo, sem investimento no crescimento. Não se assume, na prática, a atração 

de Investimento Directo Estrangeiro como alavanca de crescimento. As insuficiências do PRR 

português tornam-se ainda mais flagrantes, porquanto o programa espanhol (PRTE), também 

apresentado por um governo de esquerda, procura não apenas substituir o investimento habitual, mas 

sim financiar genuíno novo investimento (entre outros aspetos). 

 



3. CONJUNTURA INTERNACIONAL 

 

PIB 2021 2022 

MUNDO  6,0 4,9 

EUA  7,0 4,9 

UE – ZONA EURO 4,6 4,3 

Alemanha 3,6 4,1 

França 5,8 4,2 

Espanha 6,2 5,8 

Itália 4,9 4,2 

Reino Unido 7,0 4,8 

PORTUGAL 3,9 4,8 

Angola 0,4 2,4 

Brasil 3,7 2,6 

China 8,1 5,7 

India 9,5 8,5 

Japão 2,8 3,0 

Rússia 4,4 3,1 

Fonte: WEO FMI – Julho 2021 

O Fundo Monetário Internacional (FMI) mantém a previsão de crescimento mundial de 6%, em 2021, 

mas alerta para o aumento das disparidades entre países e para a ausência de vacinas que abranda a 

recuperação dos países emergentes. 

 
Assim, as economias mais desenvolvidas devem registar este ano um crescimento de 5,6%. Já os 

países emergentes devem ter um crescimento forte, de 6,3%, mas as perspetivas são revistas em baixa 

o que se deve principalmente à Índia, penalizada pela variante Delta da Covid-19. 

 
Os Estados Unidos devem registar um crescimento de 7% este ano e de 4,9% em 2022 graças aos 

planos de investimento maciço em infraestruturas e despesas sociais que poderão ser em breve 

adotados; este vigor económico deve ter repercussões positivas nos seus parceiros comerciais. 

 
Na zona euro, o plano de relançamento "Next Generation" deve também estimular o crescimento, que 

deve atingir 4,6% em 2021. A situação deve igualmente ser melhor do que o previsto no Reino Unido, 

com um aumento do PIB de 7%. 

 
O FMI reconhece que há pressões nos preços, mas estas refletem desenvolvimentos relacionados com 

a pandemia, os quais são transitórios e considera que os bancos centrais devem evitar apertar a política 

monetária até existir mais certezas sobre as dinâmicas de preços. Por outro lado, no caso das 

economias emergentes, a inflação pode manter-se elevada por causa da subida dos preços da comida 

e depreciações da moeda, o que poderá levar a uma ação mais preventiva por parte dos bancos 

centrais. 
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