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1.1 

 

Cerca de um terço das empresas respondentes reportou uma manutenção ou aumento do Volume 

de Negócios no mercado nacional no 4 º trimestre de 2020, prevendo uma estabilização ou 

diminuição dos negócios no primeiro trimestre de 2021, o que facilmente se esxplica pelas perspetivas 

confirmadas de confinamento em Portugal a partir de meados de janeiro de 2021. 

No mercado externo, notou-se um divisão tripartida da forma como as Vendas se comportaram no 4º 

trimestre, havendo lugar à diminuição, manutenção ou aumento das vendas na mesma proporção, em 

termos homólogos. Relativamente ao 1º trimestre de 2021, as perspetivas eram maioritariamente de 

estabilização, uma vez que a UE, principal mercado do setor, já evidenciava desde o Natal movimento 

de confinamento. 

 

 

1.2 



 

Relativamente ao apoio às exportações, a esmagadora maioria das empresas não recorreu no 4º 

trimestre, nem tenciona recorrer no 1º trimestre de 2021, a seguros de crédito à exportação, ou mesmo 

à linha crédito à indústria exportadora do programa APOIAR. 

 

1.3 

 

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

poderá estar relacionado com uma recuperação e adaptação dos negócios em contexto pandémico 

que lhes permite, por ora, não ter de recorrer a este tipo de auxílio.  

Cerca de um terço das empresas mantiveram as intenções de investir no 4º trimestre e no início do 

ano. 

 
 
 
 
 
1.4 



 
 

A maioria das empresas do setor apresentou um nível de liquidez satisfatório ou bom no 4º trimestre 

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

bastante aceitáveis. 

As respostas mantiveram-se quando inquiridas relativamente às expectativas para o 1º trimestre de 

2021.  

1.5 

 

Apenas 3 empresas afirmam ter recorrido ao financiamento bancário no 4º trimestre, considerando 

outras duas fazê-lo no 1º trimestre de 2021. As restantes continuam a não ter intenção de recorrer ao 

financiamento bancário.  

 

 

1.6 



 
 

Relativamente ao emprego qualificado, cerca de 28% das empresas procuraram emprego qualificado 

no 4º trimestre de 2020, prosseguindo no  trimestre seguinte; a procura de emprego não qualificado foi 

muito baixa e não se previa aumentar no início do ano.  

A quase totalidade das empresas não fez, nem prevê fazer despedimentos no 1º trimestre de 2021. 

 

 

 

1.7 

 
 

Relativamente à atividade, a esmagadora maioria das empresas esteve em pleno funcionamento 

durante o 4º trimestre e prevê continuar.  

 
Na economia como um todo, a queda prevista para a atividade no quarto trimestre contrasta com a 

recuperação observada até outubro. O agravamento da situação sanitária em Portugal no quarto 



trimestre exigiu a implementação de medidas adicionais de controlo da pandemia, interrompendo a 

dinâmica de recuperação. 

Contudo, os impactos sobre a atividade observados até ao final de novembro são claramente 

inferiores aos de abril, como também este inquérito sctorial revela. Os dados refletem medidas de 

contenção comparativamente menos severas e o processo de aprendizagem e adaptação das 

empresas desde a primeira vaga de infeções (rotinas de teletrabalho, investimento e implementação 

de medidas de proteção, conhecimento do vírus, etc.). 

 
 

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *     

 

2. CONJUNTURA PORTUGUESA 

 

Principais indicadores 
2020  

 

2021 

 

PIB (%) -8,1 3,9 

Consumo Privado -6,8 3,9 

Consumo Público 0,4 4,9 

FBCF 2,8 4,4 

Exportações -20,1 9,2 

Importações -14,4 8,8 

Taxa de inflação (%) -0,2 0,3 

Taxa de desemprego 7,2 8,8 

 
Fonte: BdP - dezembro 2020 

 

A economia portuguesa deverá cair 8,1% em 2020. Após uma queda de 17,3% no primeiro semestre, 

face ao final de 2019, a economia recuperou de forma rápida no terceiro trimestre. No entanto, o 

surgimento de uma segunda vaga determinou a inversão da trajetória de recuperação. A queda da 

atividade em 2020 reflete a redução da procura interna e das exportações, destacando-se o contributo 

muito negativo das exportações relacionadas com o turismo.  

 
A atual projeção para o PIB em 2020 não foi revista pela conjugação de dois fatores de sentido oposto. 

Por um lado, a recuperação no terceiro trimestre foi superior à antecipada, refletindo um comportamento 

mais favorável do consumo privado e das exportações. Por outro, os desenvolvimentos da pandemia e 

a adoção de medidas de contenção levaram a uma revisão em baixa do quarto trimestre, a qual também 

se verificou na área do euro. 

 
As projeções apresentadas assumem que as restrições serão gradualmente retiradas a partir do 

primeiro trimestre de 2021; com a diminuição das medidas de contenção em Portugal e nos principais 

parceiros comerciais, a atividade acelera nos trimestres subsequentes. O PIB deverá retomar o nível 

pré-pandemia no final de 2022. 



 
A recuperação projetada beneficia do impacto das decisões de política monetária e orçamental de 

resposta à crise. Nos próximos anos, merece também destaque o aumento do recebimento de fundos 

europeus, em particular os relacionados com o Next Generation EU. A retoma rápida do investimento 

contrasta com episódios recessivos anteriores. Comparativamente à generalidade dos países 

europeus, a FBCF caiu menos em Portugal em 2020, refletindo o crescimento do setor da construção. 

 

O investimento público deverá manter um crescimento dinâmico ao longo do horizonte de projeção 

2021-2023, beneficiando do aumento perspetivado dos recebimentos de fundos europeus.  

Em contraste, o investimento empresarial reduziu-se em 2020. Ao longo de 2021-2023, o investimento 

empresarial recupera, acompanhando a retoma da procura. Na recuperação do investimento 

empresarial têm um papel importante: a) as medidas de apoio à situação financeira das empresas, b) 

as medidas de política monetária que contribuem para condições de financiamento favoráveis, (c) os 

fundos europeus, em particular no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência, e (d) o 

dinamismo do investimento público. No entanto, a evolução do investimento empresarial será 

condicionada pela deterioração da situação financeira de algumas empresas e pela incerteza quanto a 

alterações nos padrões de consumo e à sua persistência 

 

As exportações de bens e serviços reduzem-se 20,1% em 2020 e recuperam ao longo dos próximos 

anos, com crescimentos de 9,2% em 2021, 12,9% em 2022 e 6,7% em 2023. O nível pré-crise será 

alcançado no início de 2023, refletindo a recuperação mais gradual do turismo e dos serviços 

relacionados. 

O contributo da componente de turismo para a variação das exportações totais será ainda 

marginalmente negativo em 2021 (-0,8 pp), aumentando para 7,4 pp em 2022. A possibilidade de uma 

redução das viagens de negócios nos próximos anos constitui um risco em baixa para a evolução dos 

setores exportadores de serviço. 

 

À semelhança das exportações, as importações de bens recuperam mais rapidamente do que as de 

serviços, que se mantêm condicionadas pela evolução do turismo. O peso significativo da componente 

de bens nas importações totais (81% em 2019) resulta numa trajetória de recuperação das importações 

totais mais rápida do que a das exportações, alcançando valores pré-crise em meados de 2022. 

  



3. CONJUNTURA INTERNACIONAL 

 

PIB 2020 2021 

MUNDO  -3,5 5,5 

EUA  -3,4 5,1 

UE – ZONA EURO -7,2 4,2 

Alemanha -5,4 3,5 

França -9,0 5,5 

Espanha -11,1 5,9 

Itália -9,2 3,0 

Reino Unido -10,0 4,5 

PORTUGAL -10,0 6,5 

Angola -4,0 0,4 

Brasil -4,5 3,6 

China 2,3 8,1 

India -8,0 11,5 

Japão -5,1 3,1 

Rússia -3,6 3,0 

Fonte: WEO FMI – Janeiro 2021 

Depois do colapso severo de 3,5% no crescimento da economia mundial em 2020, as previsões para 

2021 apontam agora para um crescimento na ordem dos 5,5%.  

 
Segundo o FMI, a economia mundial em 2021 deverá recuperar a reboque do crescimento da China 

(8,1%), da Índia (11,5%) e dos EUA (5,1%), que concluem a recuperação da crise já no presente ano, 

ao passo que a recuperação da área do euro extravasará para 2022. A zona euro é arrastada pelo peso 

das suas quatro maiores economias (Alemanha, França, Itália e Espanha), que viram o FMI rever em 

baixa as suas projeções de crescimento para 2021. 

 
O comércio mundial, deverá apresentar uma recuperação de 8,1% em 2021, depois do registo de uma 

contração de 9,6% em 2020. Para Portugal, não são avançadas projeções atualizadas. O relatório do 

FMI refere ainda que no período 2020-21, cerca de 90 milhões de pessoas poderão cair em risco de 

pobreza extrema, especialmente nas economias emergentes e em desenvolvimento. 

 

Naturalmente, as previsões de crescimento mundial ora avançadas, encontram-se envoltas em enorme 

incerteza, podendo ser impactadas por um ritmo mais lento das campanhas de vacinação, pela 

existência de mutações do vírus SARS-COV-2 e pela antecipação do fim das medidas de apoio 

orçamentais, bem como, noutra dimensão, pela própria natureza das economias que, conforme sejam 

mais baseadas na exportação de petróleo e no turismo, deverão enfrentar perspetivas mais difíceis. 
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