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1.1 Vendas/Comercial 

 

No 3º trimestre, os índices de produção industrial e de sentimento económico na indústria tansformadora não 

são animadores. O aumento do índice de preços na produção industrial em 11%, refletindo o aumento de preços 

das matérias-primas e do transporte marítimo no mês de Agosto, é um dos exemplos da situação difícil que a 

indústria tem atravessado nos últimos meses.  

O setor elétrico e eletrónico acusa parcialmente a situação, revelando uma tendência para a diminuição ou 

manutenção do Volume de Negócios no 3º trimestre, compensados por melhoria das perspetivas para o 4º 

trimestre, novamente em ambos os mercados e tendo sempre por referência o trimestre anterior. 

 

 

Apesar destes problemas, o ritmo de recuperação relativamente a 2019 manteve-se e prevê-se que se 

mantenha, indiciando que o setor tem estado a encontrar formas de contornar a situação, como se verificou até 



ao 2º trimestre. A melhoria das perspetivas no 4º trimestre indicia também que o abrandamento do 3º trimestre 

estará a ser visto como uma situação pontual. 

 
 

1.2 Apoio às Exportações 

Sabemos de inquéritos anteriores que são poucas as empresas associadas que têm recorrido a linhas de apoio 

à exportação, bem como a seguros de crédito, pelo que não incluímos a questão correspondente.  

 
Ainda assim, vale a pena referir que a COSEC lançou o COSEC – Euler Hermes World Program, um programa 

dirigido a grandes empresas com atividade em duas ou mais áreas geográficas e que permite contratar, de 

forma centralizada e à escala global, os seguros de créditos para todas as unidades do Grupo, incluindo as 

unidades internacionais.  

 
Este programa protege os negócios globais dos riscos decorrentes da insolvência de uma carteira de clientes, 

atraso nos pagamentos de créditos comerciais ou de situações de risco político. Este último inclui proteção em 

situações de guerra, conflitos, restrições à exportação/importação, restrições de transferência e conversão de 

moeda e, ainda, restrições impostas por decisões governamentais. Assim, os segurados beneficiam de uma 

elevada capacidade de cobertura destes riscos e de proteção de fluxo de caixa nos países onde estão 

presentes, o que se revela muito pertinente no atual contexto de incerteza.  

 

 

1.3 Outros Apoios 

 
 
Apenas uma das empresas respondentes se mobilizou já, concorrendo a apoios em três vertentes do PRR 

neste 3º trimestre e planeando uma quarta, para o próximo. 

 

 
  



1.4 Situação financeira da empresa  

 

 
 
 

 

 

A maioria das empresas do setor apresentou um nível de liquidez satisfatório ou bom no 3º trimestre de 2021, 

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

prevendo continuar a gerir bem esse equilíbrio no 4º trimestre de 2021. 

 
 

  



1.5 

Relativamente ao emprego, qualificado e não qualificado, a tendência é claramente para manter os recursos 

humanos atuais, neste e no próximo trimestre. As principais razões para esta situação serão, por um lado, a 

incerteza quanto à manutenção do ritmo de atividade produtiva, em face de uma pandemia que ainda não 

acabou, tal como os problemas de falta de matérias-primas, originando oscilações nas encomendas e atividade 

produtiva subsequente. Por outro lado, o aumento dos custos nas matérias-primas e nos transportes não 

deixam muita margem para aumento nos custos salariais, ameaçados também pela atual conjuntura nacional 

no que toca ao aumento de salário mínimo. 

 

1.6 

 

 

Apesar dos problemas referidos de eventual perturbação na atividade produtiva, a maioria das empresas esteve 

em pleno funcionamento durante o 3º trimestre e prevê continuar até ao fim do ano. 

 
 



2. CONJUNTURA PORTUGUESA 

 

Principais indicadores 2021 

PIB (%) 4,8 

Consumo Privado 4,3 

Consumo Público 5,2 

FBCF 5,6 

Exportações 9,6 

Importações 9,7 

Taxa de inflação (%) 0,9 

Taxa de desemprego 6,8 

 
Fonte: BdP - outubro de 2021 

 
 

De acordo com os dados revistos do INE, na indústria, após a recuperação da procura até Junho, houve uma 

forte quebra em Julho e Agosto, seguindo-se uma recuperação muito parcial em Setembro. O indicador de 

confiança aumentou nos Bens de Consumo e Bens Intermédios, tendo diminuído nos Bens de Investimento. 

 
Segundo a generalidade das fontes disponíveis, a economia deve acelerar em 2022 face a este ano, podendo 

crescer acima de 5%, mas esta previsão deve ser lida com cuidado. Primeiro, porque é sobretudo um sinal do 

atraso na retoma (e não deve ser confundida com outro tipo de dinamismo especial). As economias que vão 

desacelerar no próximo trimestre são aquelas que, ou já completaram a recuperação, ou estão mais adiantadas 

neste processo. 

 
Segundo, tem-se registado um agravar generalizado a nível internacional de problemas na recuperação devido 

à já mencionada escalada nos preços da energia e dificuldades no abastecimento de componentes à indústria, 

Espera-se que estes entraves sejam temporários, mas também é possível que se agravem e prolonguem. O 

que quer dizer que estas dificuldades podem ainda não estar inteiramente refletidas nas previsões, que 

sugerem um certo otimismo. 

 
Relativamente à FBCF, sabemos que no primeiro semestre de 2021 o investimento direto em empresas em 

Portugal foi de €1818,3 milhões, comparando favoravelmente com o período homólogo. Contudo, em 2019, o 

valor rondou os €5 mil milhões, diferença que fala por si só. 

 
Após os valores menos favoráveis de Maio, as exportações de bens têm estado sustentadamente acima dos 

valores de 2019, com uma nítida aceleração em Agosto. No entanto, note-se o movimento em contraciclo das 

exportações com destino a França e Alemanha. As importações, que estavam com uma recuperação muito 

mais tímida, ultrapassaram claramente os valores de há dois anos, em parte devido aos combustíveis, cujo 

aumento de preço se estará a fazer sentir. 

  



3. CONJUNTURA INTERNACIONAL 

 

PIB 2021 2022 

MUNDO  5,9 4,9 

EUA  6,0 5,2 

UE – ZONA EURO 5,0 4,3 

Alemanha 3,1 4,6 

França 6,3 3,9 

Espanha 5,7 6,4 

Itália 5,8 4,2 

Reino Unido 6,8 5,0 

PORTUGAL 4,4 5,1 

Angola -4% 3,2 

Brasil 5,2 1,5 

China 8,0 5,6 

India 9,5 8,5 

Japão 2,4 3,2 

Rússia 4,7 2,9 

Fonte: WEO FMI – Outubro 2021 

A revisão em baixa das projeções para 2021 reflete um recuo nas previsões para as economias avançadas, 

em parte devido a ruturas no abastecimento, mas também para os países em desenvolvimento, em grande 

medida devido ao agravamento da pandemia. A disparidade na recuperação prevista dos diversos grupos de 

economias aumentou. 

 
Entretanto, a inflação aumentou acentuadamente nos EUA e em algumas economias de mercados emergentes. 

Com a flexibilização das restrições, a procura acelerou, mas a oferta tem reagido de forma mais lenta.  A 

inflação está elevada mesmo com o desemprego abaixo dos níveis anteriores à pandemia em diversas 

economias. Para fortalecer as perspectivas económicas globais, é necessário um vigoroso esforço multilateral 

de políticas sobre a distribuição de vacinas, a mudança do clima e a liquidez internacional. 

 

Para Portugal, o FMI reviu as suas projeções em alta, prevendo que Portugal cresça 5,1% em 2022 e volte a 

convergir com a zona euro já este ano, com um crescimento de 4,4%. A taxa de desemprego também deve 

aliviar um pouco em 2021 (6,9%) e no próximo ano (6,7%), mas sempre para valores acima dos estimados pelo 

Governo, mais otimista (6,8% e 6,5%, respetivamente). A inflação prevista de 1,3% dos preços no consumidor 

é igualmente superior aos 0,9% projetados pelo Governo. 

 

O FMI frisa ainda que a implementação do fundo de recuperação europeu "será crucial" em Portugal, para 

aumentar o crescimento e produtividade no médio prazo. 

 
Quanto à Europa, considera que está a beneficiar de uma recuperação económica forte, mas irregular, tendo 

dois grandes desafios: controlar a inflação e reduzir o apoio orçamental.  A supressão das medidas orientadas 

para as despesas de emergência que os governos introduziram para apoiar as suas economias, representa um 



esforço importante e complexo, só em parte atenuado pelo desembolso de fundos do Next Generation EU. 

Impõem-se assim boas decisões políticas a nível de cada país para que não se volte a verificar o crescimento 

débil que se seguiu à crise financeira mundial de 2008. 
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