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Consequências Económicas da Pandemia. 
Por Rui Saraiva, membro nº 8094 da Ordem dos Economistas 

Há um ano atrás, aquando do impacto na Europa da primeira vaga desta Pandemia da 
Covid_19 tivemos logo perceção da extrema contagiosidade deste vírus SARS-CoV2 e do 
seu elevadíssimo grau de transmissibilidade. Concluímos cedo que era um vírus muito 
‘democrático’ e sem quaisquer sectarismos sociais, pois não escolhia prioritariamente 
quaisquer géneros, idades, raças, ou credos, afetava todos por igual e fazia de todos os 
alvos também os seus principais veículos transmissores. 

Dito isto, já no que respeita aos impactos económicos desta inusitada crise de saúde 
pública eles são muito desiguais. Conclui-se facilmente que se agravaram fortemente as 
desigualdades económicas entre as pessoas, entre as empresas e entre os estados. 

Ao nível do mercado de trabalho, enquanto que o emprego público, no Estado, não viu 
reduzida a sua dimensão, nem perdeu quaisquer rendimentos, o emprego no sector 
privado foi muito afetado, ora com graves perdas de rendimentos, ora com o inevitável 
desemprego dos trabalhadores mais precários. Apesar das várias medidas de apoio à 
manutenção do emprego, como sejam os mecanismos de ‘Lay-Off’, que em Portugal se 
implementaram, sendo muito importantes para travar o crescimento abrupto do 
desemprego, não foram suficientes para impedir que os mais frágeis e vulneráveis 
fossem os primeiros a cair.  

Nas mais recentes estatísticas sobre os novos desempregados, quando comparamos o 
desemprego de janeiro 2021 com o período homólogo do ano anterior verificamos um 
forte crescimento (+32%)1, salientando-se o aumento do desemprego entre as mulheres 

                                                             
1 Ver informação em PORDATA.pt 
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(+31,5%)2, entre os mais jovens, entre os profissionais de rendimentos mais baixos ou 
entre os de qualificações mais baixas (+32,32%)3.  

Na economia, as empresas mais fortes, mais sólidas financeiramente por estarem mais 
capitalizadas, seja por terem uma estrutura acionista mais capaz, seja mesmo por serem 
mais diversificadas, ou mais inovadores, com maior flexibilidade e capacidade de 
adaptação são aquelas que conseguem melhor resistir à crise. Enquanto que as 
empresas mais frágeis, menos capitalizadas, mais expostas a setores e mercados mais 
afetados pela crise, como o Turismo, e por não se conseguirem facilmente adaptar são 
aquelas que já desapareceram ou que vão ter muitas dificuldades em sobreviver. 

Os estados mais fortes, ora com economias mais robustas, ora por estarem menos 
endividados e também por isso com maior capacidade financeira, estão a conseguir 
tomar medidas económicas, a partir dos seus próprios orçamentos de estado, de maior 
escala, de maior amplitude e abrangência, no apoio aos seus agentes económicos, às 
suas empresas e aos seus cidadãos. É o exemplo da Alemanha com pacotes de apoio e 
incentivo à sua economia, às suas empresas e aos seus cidadãos superiores a 24%4 do 
seu PIB. 

Os estados mais frágeis, por estarem mais endividados, apenas conseguem mitigar os 
graves impactos sobre as suas economias, e desesperam pela implementação e 
execução dos pacotes de ajuda europeus, a chamada ‘bazuca europeia’ que tarda em 
chegar. É o caso de Portugal com medidas internas de apoio à sua economia e aos seus 
cidadãos inferiores 6%5 do seu PIB. 

Por tudo isto os Programas de Recuperação e Resiliência a implementar terão de se 
dirigir de uma forma inteligente ao objetivo de reduzir as desigualdades sociais (das 
pessoas e das famílias), de reduzir as desigualdades económicas (das empresas e de 
setores de atividade económica) e de reduzir as desigualdades regionais (de países e 
geografias), que muito se agravaram neste último ano.   

Mas sobre isto falaremos mais em detalhe num próximo artigo…      

 

 

 

 

 

                                                             
2 Ver informação em PORDATA.pt 
3 Ver informação em PORDATA.pt 
4 Ver em https://www.bruegel.org/publications/datasets/covid-national-dataset/ 
5 Ver em https://www.bruegel.org/publications/datasets/covid-national-dataset/ 
 


