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A crise provocada pela pandemia e a política de recuperação económica 

João Ferreira do Amaral 12/04/2020 

 

1. A situação após a pandemia estar controlada em Portugal 

A situação de partida para a recuperação económica após estar controlada a pandemia 

permitirá salientar o seguinte: 

a)  a capacidade produtiva de quase todos os sectores estará intacta 

b) alguns dos sectores continuaram a produzir durante a a fase mais crítica da pandemia  

(fileira alimentar, alguns sectores industriais, energia, serviços essenciais) 

c) poucos sectores, embora importantes em termos de combate à pandemia, terão 

desviado a sua produção habitual para a produção de consumíveis ou equipamentos 

relacionados com o combate à pandemia 

d) alguns sectores que tiveram uma quebra importante durante a pandemia poderão 

recuperar com ritmo embora moderado (caso de grande parte dos sectores industriais, 

do comércio geral, da restauração e hotelaria para consumo interno) 

e) existem sectores que, não terão capacidade de recuperar a não ser no prazo 

provavelmente de cerca de 12 meses. É o caso do turismo estrangeiro e do transporte 

aéreo e, por razões diversas, a construção. Estes três sectores contribuem em situação 

normal para cerca de 10-11% do PIB. 

A política de recuperação económica terá assim de ser diferenciada consoante os 

sectores. 

Não será necessário incentivar ao aumento de capacidade de sectores nem de voltar a 

repor a produção de muitos sectores que eventualmente tivessem desviado o seu esforço 

produtivo, como sucede nas guerras com o fabrico de armamento. Trata-se, antes, e 

fundamentalmente de ajudar à recuperação dos sectores afectados. Estas as razões pelas 

quais a situação económica actual é muito diferente da perturbação económica causada 

por uma guerra, situação a que erradamente tem sido comparada. 
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Também não poderá ser uma política apenas de sustentação da procura interna, embora 

esta sustentação tenha de existir. 

2. Objectivos da política de recuperação económica  

Face às características da crise, os eixos da política de recuperação deveriam permitir: 

- manter os rendimentos dos trabalhadores abrangidos pelo lay-off e dos desempregados 

de modo a incentivar o consumo interno e portanto o comércio e a restauração  

- assegurar a capacidade de consumo das economias, devendo manter-se, enquanto 

necessário, uma moratória relativamente  às dívidas das famílias ao sector bancário 

Estas medidas não são contudo suficientes. 

Existe um problema muito mais complicado de resolver que é o relativo aos sectores da 

alínea e) acima e que exige uma maior precisão. 

Os sectores do turismo estrangeiro e transporte aéreo representam, directa e 

indirectamente cerca de 7% do PIB. Estão reduzidos a quase nada a partir do início do 

2º trimestre. 

Este problema será especialmente grave no Algarve, na Madeira e nas áreas 

metropolitanas de Lisboa e do Porto, exigindo medidas especiais. Estas deverão 

destinar-se  a sustentar financeiramente os sectores enquanto não houver condições para 

recuperarem. Na medida do possível, mas tendo em conta a abalada confiança dos 

consumidores nacionais e a dificuldade de estabilizar os períodos de férias, será 

adequado incentivar a substituição do turismo estrangeiro por turismo português 

principalmente aquele que, antes da pandemia, tinha perspectivas de férias no 

estrangeiro. 

No que respeita à construção que contribui, em situações normais com cerca de 3-4% 

para o PIB a forma, não de resolver, mas de mitigar o problema será avançar com o 

investimento público já aprovado ou em curso e que possa ver acelerada a sua 

realização. 

3. Financiamento 
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A pressão financeira sobre o equilíbrio das finanças públicas e sobre o equilíbrio 

externo será muito grande. 

Infelizmente tal como era de esperar o Eurogrupo, mais preocupado em avançar com 

austeridade do que estimular a recuperação, não vai prestar ajuda suficiente e a que 

prestar será com uma forte condicionalidade, por ora escondida da opinião pública, mas 

que surgirá publicamente a seu tempo. 

Haverá que contar com um défice público que este ano poderá atingir cerca de 10 % do 

PIB, devido à redução das receitas e ao aumento da despesa. Dificilmente o 

financiamento comunitário assegurado chegará a 4% do PIB, o que significa que terá de 

ser encontrado um financiamento bastante significativo, que inevitavelmente vai  fazer 

aumentar o custo dessa nova dívida. Mas apesar deste custo, o pior que poderia 

acontecer seria cair no erro da austeridade para, supostamente, evitar este financiamento 

ao Estado, pois não só não iria resolver o problema (a experiência da Troika bem o 

provou) como não seria sustentável em termos da balança corrente com o exterior. 

Com efeito, o Estado, dada a situação apertado do sistema financeiro (em particular se 

se mantiverem as moratórias como será necessário para sustentar a situação financeira 

familiar), terá de ser o agente da entrada de fundos externos para suprir o défice da 

balança corrente com o exterior que, dada a queda do turismo estrangeiro e das 

exportações líquidas de mercadorias, poderá atingir um valor importante este ano e 

provavelmente na primeira metade do próximo ano. 

 


