
POLÍTICA ECONÓMICA E 
POLÍTICA FINANCEIRA: O 
CAMINHO PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 
NO PÓS-COVID-19

Sérgio Lagoa

Departamento de Economia Política 
Iscte-IUL |IPPS-IUL

1



Estrutura da apresentação

1. As formas como a pandemia afeta a economia

2. Políticas implementadas para amortecer o impacto da crise

3. Políticas económicas para a recuperação pós-pandemia. 
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Evolução do Covid-19 na Europa

3Fonte: Programa de Estabilidade 2020, Governo de Portugal



África tem sido menos atingida

• Os números para África apontam para uma 
incidência mais reduzida do vírus. 
• 1,3% das mortes por Covid-19 a nível mundial vs

17% da população mundial

• Mas os números podem estar subestimados
devido às dificuldades de reporte de informação 
• Ou a pandemia pode ainda não ter atingido o 

Continente em toda a sua força. 

• Há um facto estrutural que pode explicar estes 
números: população muito jovem. 
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Lockdown da economia 

• Existiu um lockdown da sociedade e economia para 
evitar o contágio (em especial a produção não 
essencial e as viagens, encerramento de fronteiras)
• --» Redução drástica da atividade económica (cenário 

base do FMI assume perda de 8% dos dias de trabalho (1 
mês) em 2020 nos países mais afetados)

• Sem o lockdown o vírus ter-se-ia propagado mais 
depressa fazendo que o sistema de saúde não fosse capaz 
de responder. 

• A nível mundial, existiu um cumprimento 
generalizado das medidas de contenção (90%), que 
demonstra o poder da ação coletiva em face de um 
risco global, que neste caso não foi económico. 
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Crise sanitária

Encerramento
Atividade econ

↑ Desemprego

↓ Rendimento ↓ Procura agregada

Disrupção das cadeias 
de abastecimento

↓ Produção
↓ Procura externa 
↓ Preço mat.-primas

↑ Incerteza ↑ Aversão ao risco ↑ Poupança

↑ Custo de financiamento da dívida

Impactos económicos da crise

Empresas com falta liquidez



Impactos económicos da crise

• Redução da atividade económica devido às medidas de contenção da 
pandemia. 
• O efeito na economia foi assimétrico, afetando mais os setores que dependem 

do contacto social: turismo, viagens, restaurantes, comércio, entretenimento. 

• Redução da procura agregada

• Maior dificuldade de financiamento nos mercados de crédito

• Queda do preço das matérias-primas

• Disrupção das cadeias de abastecimento

7



Redução da procura agregada

• Perda de rendimento + Redução das expetativas face 
ao futuro, sobretudo num contexto de elevada 
incerteza --» reduz consumo e investimento. 
• Aumenta a poupança. 

• A redução da procura em cada país propaga-se para 
os outros países pelo canal comercial. 

• A redução da produção leva ao aumento do 
desemprego. 
• Os mercados laborais mais flexíveis como os EUA são os mais 

afetados. No mês de março 6,6 milhões de pessoas entraram 
em desemprego nos EUA. 
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Aperto das condições nos mercados 
financeiros globais
• O sentimento nos mercados financeiros 

deteriorou-se a partir de meio de 
fevereiro. 

• Subida dos spreads de crédito 
empresariais e de países emergentes 

• Reversão de fluxos financeiros para os 
países emergentes.

• Redução também das remessas dos 
emigrantes. 
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Volatilidade do preço 
das matérias-primas

• Razões: 
• redução da atividade económica 

global

• rutura do acordo OPEC+ (OPEC, 
Rússia e outros)

• Aumenta as dificuldades nos 
países produtores de petróleo 

• É positivo para os países 
importadores de petróleo,  

10
Fonte: IMF (2020), World Economic Outlook, April



Disrupção das cadeias de abastecimento globais

• A pandemia reduziu os inputs vindos do 
exterior, pondo em causa a produção de 
bens cujos inputs vêm de vários países. 
• Paragem de produção em certos países
• Encerramento de fronteiras

• A situação pode ser agravada por 
tensões comerciais. O acordo já 
celebrado de comércio EUA-China pode 
não ser bem sucedido.

• A redução de comércio internacional 
pode levar a perdas de especialização e 
de difusão de conhecimento --» Perda 
de produtividade
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Os canais de transmissão na África Subsariana

• Na África Subsariana têm sido adotadas as mesmas 
medidas de lockdown nacional, restrições a viagens, 
fecho de fronteiras. 
• Como tal a atividade económica tem-se reduzido 

fortemente. 

• Canais que transmitem a crise económica: 
• Queda da procura dos principais parceiros comerciais. 
• Redução do turismo
• Queda dos preços das mercadorias (designadamente 

petróleo e metais industriais)
• Aumento da aversão do risco dos investidores 

internacionais que retiram capitais da região. --» Custos de 
financiamento do Estado aumentam.

• A captação de remessas dos emigrantes também se reduz. 
Isto conjuntamente com a fuga de capitais pode levar a 
dificuldades no financiamento da balança de pagamentos. 

• Queda no IDE e dificuldades de financiamento podem 
levar a menos investimento em infra-estruturas
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Os efeitos da pandemia podem não ser 
temporários
• É uma situação diferente de crises anteriores: é um choque externo 

sobre a economia. 

• A recuperação económica depende da recuperação sanitária. 
• Quando será descoberta uma vacina eficaz? 

• Existirá uma segunda vaga? 

• Como a sociedade vai conseguir evitar o contágio

• Podem também existir “cicatrizes” que atrasem a recuperação
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Os efeitos duradouros

• Como é que a crise sanitária, em princípio 
temporária, pode causar um impacto 
económico duradouro (scarring effects)
• Sem uma vacina eficaz, o distanciamento social 

que continuará a prevalecer, faz com que certos 
setores (transporte passageiros, turismo, 
restauração) não podem ter a mesma 
capacidade. 

• Se o investimento diminuir significativamente
• Se as falências de empresas  (perda prematura 

de capital) e o desemprego aumentar 
significativamente (perda de competências 
adquiridas--» desemprego tende a perpetuar-se 
e trabalhadores saem da população ativa)

• Se o sistema bancário sofrer com o 
incumprimento dos clientes

14Fonte: OECD (2020), Economic Outlook 2020



Projeções do IMF 
WEO update June
2020

• Hipótese: 

• Cenário base: pandemia esvanece-se 
no 2º semestre 2020, com as 
medidas de confinamento 
gradualmente levantadas. 

• Prevê-se que a economia global contrai 
4,9% em 2020

• Em 2021 já se prevê recuperação de 
5.4% 

• A recuperação é incerta e gradual 
devido ao receio de novos contágios
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Os países desenvolvidos 
são mais afetados

• A pandemia afeta mais os países 
desenvolvidos. 
• A revisão do crescimento foi mais 

negativa nestes países. 

• Há o risco de a situação ser pior
do que a traçada no cenário base 
devido à incerteza sobre a 
pandemia e a reação de diversas 
variáveis económicas.

16Fonte: FMI (2020)



Cenário mais pessimista

• Uma segunda vaga  COVID-
19 no início de 2021, mais 
fraca (1/2 do cenário base). 
• Em 2021: output será 4,9 p.p. 

abaixo do cenário base (um 
crescimento de +0,5%)

• Recuperação mais rápida na 
2ª metade de 2020 
• As medidas de 

distanciamento social e 
testes são bem sucedidos

• Mais otimismo das empresas 
e famílias.

• Em 2020, +0,5% do que no 
cenário base, em 2021 +3%

17



OCDE Economic Outlook June 2020

• Também é reconhecida a extrema 
incerteza nas previsões.

• São admitidos 2 cenários 
igualmente prováveis: 
• Uma segunda vaga do vírus ocorre 

no final do ano. 
• A segunda vaga é evitada. 

• Com duas vagas, o PIB mundial 
diminui 7,6% em 2020
• Com uma vaga cai 6% e em 2020 

está no nível pré-crise. 
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Global Economic Prospects, World Bank

• Previsão de queda de -5,2% do PIB mundial em 2020.
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Perspetivas de crescimento da África 
Subsariana
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Fonte: World Bank (2020)

• Países mais afetados: têm sistemas 
de saúde frágeis, dependem do 
turismo, da exportação de 
mercadorias industriais ou de 
financiamento externo. 
• Angola: exportação de petróleo. 

Cabo Verde: Turismo (25% do PIB). STP 
também com elevada dependência.

• Os países produtores de 
mercadorias agrícolas sofreram 
uma queda menos acentuada nos 
preços (Benin, Costa do Marfim, 
Etiópia, Ruanda, Senegal, Togo). 
• Os países importadores de petróleo 

também são beneficiados pela queda 
do preço do petróleo. 



Perspetivas de crescimento: PALOPs
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Fonte: World Bank (2020)



Impacto no desenvolvimento humano

• O conceito de desenvolvimento humano vai 
para além do simples crescimento económico, 
inclui esperança de vida, escolaridade e PNB. 

• Simulações do PNUD (2020) apontam para 
uma queda acentuada no indicador compósito 
de desenvolvimento humano. 

• Resulta da queda do PNB (4% a nível mundial) e a 
assistência efetiva a atividades escolares (9 em 10 
alunos deixaram de ir à escola)

• Queda equivalente aos progresso registado nos 
últimos 6 anos. 

• Um melhor acesso à internet permitiria 
amortecer o impacto da crise (devido à maior 
facilidade de teletrabalho e telescola): se cada 
país tivesse um acesso igual ao dos líderes em 
desenvolvimento humano, a queda do 
indicador de desenvolvimento humano teria 
sido menos de metade. 
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Fonte: PNUD (2020), COVID-19 and Human Developement: Assessing the
Crisis, envisioning the recovery
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Crise sanitária

Encerramento
Atividade econ

↑ Desemprego

↓ Rendimento ↓ Procura agregada

Disrupção das cadeias 
de abastecimento

↓ Produção
↓ Procura externa 
↓ Preço mat.-primas

↑ Incerteza ↑ Aversão ao risco ↑ Poupança

↑ Custo de financiamento da dívida

Impactos económicos da crise

Empresas com falta liquidez



Políticas a adotar em 3 fases

• 1. A primeira prioridade foi conter a propagação do COVID-19 e tratar os doentes
• Através de reforço das despesas em saúde e adoção de medidas de contenção da doença (Lockdown nacional). 
• Mais despesas em testes, contratação de mais profissionais, aquisição de equipamento de proteção, expansão da 

capacidade hospitalar. 

• 2. Amortecer o impacto da crise nas famílias, empresas e sistema financeiro. O que irá permitir 
evitar o pânico. 

• Assegurar rendimentos e emprego. 
• Financiamento de liquidez

• 3. Permitir que a economia recupere rapidamente assim que a pandemia desaparecer. 

• Denominador comum: política orçamental contra-cíclica

24

1ª Fase: 
Conter a propagação

2ª Fase:
Amortecer o impacto 

da crise

3ª Fase:
Recuperar a economia

no pós-pandemia



2. Amortecer o impacto da crise nas famílias, 
empresas e sistema financeiro.

• Objetivo: apoiar as famílias e as empresas mais afetadas. 

• Medidas adotadas em diversos países: 
• Subsídios aos salários e subsídios a empresas afetadas que mantêm 

trabalhadores
• Work sharing, redução da semana de trabalho, fazer depender o 

acesso a programas de apoio a empresas da manutenção do 
emprego. 

• Redução ou diferimento de impostos e contribuições para a 
segurança social

• Diferir o pagamento de dívidas (hipotecas habitacionais, rendas, 
empréstimos para estudantes, empréstimos a empresas, etc). 

• Aumento do valor do subsídio de desemprego e facilitação das 
regras de elegibilidade

• Se a crise se prolongar, a duração do subsídio deve ser aumentada
• Aumentar a despesa em políticas ativas de emprego. 

• Transferências monetárias (para as empresas e famílias mais 
afetadas, incluindo os trabalhadores por conta própria, os doentes, 
os trabalhadores a cuidar de crianças)
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Estender a proteção social a todos

• Os grupos sociais mais afetados são: trabalhadores temporários, 
trabalhadores a tempo parcial, trabalhadores por conta própria, 
microempresários, muitos deles que atuam na economia informal. 
• Em África os mercados informais são a fonte de sobrevivência de muitos. Com o seu 

encerramento parte da população ficou sem meios de subsistência. 

• Os trabalhadores por conta própria e o setor informal devem ser incluídos 
nos apoios governamentais. 

• Estender o apoio social e de saúde aos grupos mais afetados.
• Apoio na saúde
• Subsídios de desemprego
• Subsídios de doença
• Assistência social
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A proteção dos 
trabalhadores 
informais
• Nos países em desenvolvimento a 

aplicação de medidas de retenção 
dos trabalhadores (ex.: Subsídios 
aos salários) é difícil devido ao 
grande setor informal. 
• Em alternativa:

• Alargar a proteção social a estes 
trabalhadores

• Pode recorrer-se à criação de 
oportunidades de emprego 
temporário através de projetos de 
investimento intensivos em mão-de-
obra. 

• É necessário encontrar equilíbrio 
entre o apoio às empresas e a 
proteção do emprego. 

27

Fonte: ILO (2020), A policy framework for tackling the economic and
Social impact of the covid-19 crisis, Policy brief



Política monetária

• A articulação entre as políticas 
orçamental e monetária é essencial 
para aumentar o efeito de ambas. 

• Bancos centrais adotaram política 
monetária acomodatícia
• Redução das taxas de juro
• Fornecimento de liquidez aos bancos e 

a outras empresas financeiras 
(incluindo programa de crédito 
orientado)

• Programa de compra de ativos em 
vários países, incluindo zona euro e 
EUA. 
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Regulação financeira

• Reguladores devem encorajar os bancos a 
renegociar as condições dos empréstimos 
para famílias e empresas – moratórias (sem 
que sejam exigidos aumentos de provisões). 

• Mecanismos único de Supervisão (MUS) e 
Autoridade Bancária Europeia (EBA)
• Margem temporária no cumprimento dos 

requisitos de capital e de liquidez.
• Os bancos foram encorajados a usar as suas 

reservas de fundos próprios. Podem aumentar 
o crédito à economia em 1 800 mil milhões de 
euros. 

• Flexibilidade no tratamento prudencial dos 
ativos non-performing (podem beneficiar de 
garantias públicas e conceder moratórias, 
especificamente as previstas por lei).  

• Caso exista uma segunda vaga, a margem 
de manobra para mais estímulos monetários 
é limitada. 

29

Fonte: OCDE (2020)



Políticas a adotar em 3 fases
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1ª Fase: 
Conter a propagação

2ª Fase:
Amortecer o impacto 

da crise

3ª Fase:
Recuperar a economia

no pós-pandemia

• Reforçar o sistema 
de saúde

• Encerramento das 
atividades e 
movimentos

• Política orçamental: 
• Assegurar rendimento 

às famílias 
• Financiar a liquidez das 

empresas

• Política monetária

• Regulação financeira



Resposta mais mitigada nos países em 
desenvolvimento. 
• A escala da resposta 

governamental depende do nível 
de desenvolvimento humano do 
país. Pacote orçamental de 
ajudas diretas (média): 
• Países de elevado desenvolvimento 

humano: 4,9% do PIB

• Países de médio ou baixo nível de 
desenvolvimento humano: 1% do 
PIB
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Fonte: PNUD (2020), COVID-19 and Human Developement: Assessing the
Crisis, envisioning the recovery



Desafios nos Emerging market and developing
economies (EMDE)

• Elevada dívida em muitos EMDE, em muitos casos denominada em 
moeda estrangeira. 

• Em particular, a região SSA já tem dívida elevada para os padrões Africanos 
• 60%/GDP em 2019, o dobro de 2013
• A dívida detida por credores não concessionais a um custo mais elevado tem 

aumentado. 
• A dívida vai aumentar num contexto em que o seu custo também se eleva, o que 

pode despoletar falências de estados. 

• Crise Covid19 --» os investidores procuram reduzir o risco dos 
investimentos:

• Capitais em fuga (> 100 biliões em menos de 2 meses (OCDE, 2020: 36). Fuga 
superior à que ocorreu durante a crise financeira. 

• Dívidas soberana sofrem downgrades (ex.: África do Sul). 

• Logo, restrições de financiamento podem limitar a política 
orçamental. 

• Muitos países têm poucos recursos orçamentais para fazerem face à crise. 
• Têm que redirecionar recursos existentes alocados a outras prioridades.
• Daí que o apoio externo para os países em maiores dificuldades de 

financiamento é essencial. 
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Limitações da região no combate à pandemia 
• Alguns países são muito dependentes das 

exportações de matérias-primas (baixa 
diversificação das exportações)
• Elevada dependência da procura dos países 

desenvolvidos e China.

• Muitos trabalhadores estão na economia 
informal (60% do emprego na África 
Subsariana entre 2010-16 - World Bank, 
2020: 37) e têm de trabalhar todos os dias 
para obter rendimento --» Dificuldade em 
conter a pandemia.

• As condições de vida não se coadunam 
com o confinamento (falta de água em 
casa, habitação em bairros de lata 
sobrelotados)
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Limitações em alguns países em 
desenvolvimento
• Fraca rede de proteção social

• Cobre 10% das famílias no quintil de menor 
rendimento na África Subsariana (FMI, 
2020:38). 

• Outros riscos: 
• Problemas de abastecimento alimentar. 

• Antes da crise 72 milhões de pessoas já estavam 
em crise alimentar na África Subsariana (Banco 
Mundial, 2020: 103). 

• Emergência de destabilização social e violência 
em resultado das dificuldades criadas pela 
pandemia. 
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Cooperação internacional

• Ajuda aos países com dificuldades de 
financiamento ou com sistemas de saúde 
frágeis. 
• Fornecimento de equipamentos médicos, 

medicamentos e aconselhamento
• Mais geralmente, é necessário ajudar as economias 

com restrições de crédito a financiarem-se em 
condições favoráveis para recuperarem a economia. 
• FMI: tem $1 trilião de facilidades de crédito para ajudar 

os países mais pobres. Até abril de 2020, 90 países 
tinham recorrido ao financiamento de emergência do 
FMI. 

• FMI e Banco Mundial: pedem a suspensão do 
pagamento de empréstimos por parte dos países mais 
pobres, e acordaram em congelar os pagamentos de 
dívida de 76 países de baixo rendimento. 

35

Fonte: World Bank (2020)



Políticas a adotar em 3 fases
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1ª Fase: 
Conter a propagação

2ª Fase:
Amortecer o impacto 

da crise

3ª Fase:
Recuperar a economia

no pós-pandemia

• Reforçar o sistema 
de saúde

• Encerramento das 
atividades e 
movimentos

• Política orçamental: 
• Assegurar rendimento 

às famílias 
• Financiar a liquidez das 

empresas

• Política monetária

• Regulação financeira

Restrições das EMDE

• Econ informal

• Financiamento

• Dependência das matérias-primas

• Fraca proteção social

• Risco alimentar e de estabilidade social

Cooperação internacional

Diversificação da economia



3. Permitir que a economia recupere 
rapidamente assim que a pandemia reduzir
• A normalização da economia será gradual porque: 

• As medidas de distância social fazem com que a procura de serviços seja mais 
reduzida que o normal. 

• As empresas estão incertas sobre a sua procura e sobre o acesso a inputs e como tal 
vão contratar trabalhadores lentamente. 

• Retirada gradual das medidas específicas de apoio à economia durante o 
período de paragem, para evitar que a dívida não aumente de forma 
insustentável. 
• Mas algumas medidas têm de permanecer. Ex: 

• Programas de treino, e medidas ativas de emprego serão importantes para facilitar a 
contratação de trabalhadores e a reafectação para outros setores. 

• A prioridade passa a ser estimular a procura agregada (em especial o 
investimento) com medidas de maior alcance. 
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Medidas de maior fôlego

• As medidas mais alargadas de estímulo orçamental e monetário serão mais 
eficazes nesta fase
• Será necessário evitar que uma procura fraca leve a uma espiral de deflação. 

• Ex: Investimento público em infra-estruturas, redução generalizada de impostos. 

• Restruturação das dívidas
• Evitar que os créditos malparados pesem nos bancos durante muito tempo

• Reguladores devem favorecer o reconhecimento rápido do crédito mal parado

• Facilitar a resolução de situações de bancarrota. Mecanismos de restruturação 
(judiciais e extra-judiciais) devem ser rápidos.  

• Empresas inviáveis devem ser deixadas falir com o custo a ser absorvido pelo Estado 
Social. 
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Investimento no futuro

• FMI refere três prioridades para a política 
orçamental (IDEAS)

• Investimento no futuro: identificar áreas prioritárias: 

• Prioridade aumentar o crescimento da produtividade

• Com maiores externalidades

• Que promovam crowding-in do investimento privado

39

IMF (2020), IDEAS to respond to weaker growth,
Fiscal Monitor, April



Aumentar investimento
• Áreas centrais: saúde, economia de baixo carbono, infraestruturas, educação, inovação.

• Saúde: permite melhorar o nível de vida e prepara a resposta para uma futura pandemia.  
• Acumular equipamentos de proteção e outros equipamentos, assegurar que os mais pobres estão protegidos, financiar investigação. 

• Digitalização da economia (prioridade estabelecida pelo governo português também). A infraestrutura digital foi essencial 
durante a pandemia para o teletrabalho e tele-escola. Também é necessário dar formação nesta área. 
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• Colmatar as necessidades de 
infraestruturas nos PVD e economias 
emergentes e ir de encontro aos 
objetivos do milénio (acesso a água 
limpa, condições sanitárias, acesso a 
eletricidade a preços acessíveis, etc.). 

• Em África é a área onde é mais 
necessário investimento em infra-
estruturas, em tecnologias de baixo 
carbono e nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável: é 
necessário +4,5%/PIB por ano. 

IMF (2020), IDEAS to respond to weaker growth,  Fiscal Monitor, April



A prioridade às alterações climáticas

• A pandemia recorda-nos a 
nossa interdependência com o 
meio natural

• Uma das prioridades de 
investimento deve ser a 
redução das alterações 
climáticas, em especial fazer a 
transição dos combustíveis 
fósseis para as energias 
renováveis. 

41

• Inquérito realizado a 231 
funcionários-chave de bancos 
centrais, de ministérios das 
finanças e a outros 
economistas, em 53 países. 
(Hepburn et al., 2020, Oxford 
Review of Economic Policy)



Investimentos verdes e com alto impacto 
económico
• O inquérito anterior identifica os 

principais investimentos que 
combinam um efeito positivo nas 
mudanças climáticas e na 
economia a longo prazo: 
• I&D verde
• Investimento em infra-estruturas de 

energia limpa
• Investimento em infraestruturas de 

conectividade (rede de transportes 
verdes, redes de comunicação 
digital). 

• Investimento em educação
• Investimento em I&D em geral

42



Aumentar a eficiência do investimento
• Diversificação da economia. Permite resistir à queda do preço das matérias-primas. 

• Para garantir um efeito positivo do investimento é necessário: 
• Boa seleção dos projetos a investir
• Gerir bem a implementação do investimento

• Para todos os países: é essencial aumentar a eficiência da gestão dos investimentos 
públicos. 
• 1/3 do investimento é perdido em ineficiências (IMF, 2015)
• Melhoria do processo institucional: 

• seleção, gestão e avaliação. 
• Excesso de otimismo na avaliação dos projetos

• Fraco controlo do processo orçamental

• Melhor coordenação entre os Governos Central e regional, bem  como entre agências governamentais. 

• Maior controlo financeiro das regras das PPP. 
• Corrupção
• Em geral, é necessário melhorar a capacidade da Administração Pública (mais 

facilitadora da iniciativa privada) 43



Como financiar o investimento?

• Como financiar o investimento? 
• O efeito multiplicador do investimento gera receitas fiscais
• Aumentar a dívida pública na medida do possível

• Doações, empréstimos em condições concessionais
• Negociar moratórias da dívida ou a sua reestruturação. 

• Aumentar o peso dos impostos no PIB
• Não aumentar necessariamente as taxas de impostos nesta fase.
• Mas garantir que a base contributiva aumenta

• Envolvimento do setor privado (incluindo IDE).
• Nas infraestruturas e na diversificação da economia
• Devido aos elevados montantes envolvidos. 
• --» Necessário melhorar o ambiente de negócios (acesso ao 

crédito, iniciar um negócio, pagamento de impostos, acesso à 
eletricidade, resolução de insolvências, etc. ) 

• Reafetar despesas de outras áreas (ex.: despesas militares)
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Como lidar com o aumento da dívida? 

• O aumento do défice e da dívida pública elevam o risco de uma futura crise da dívida
• Tal como ocorreu após a crise de 2008 na zona euro

• As baixas taxas de juro da dívida pública permitem suportar mais facilmente um elevado nível de 
dívida pública.
• É um bom momento para investimento público. O efeito crowding-out do investimento será menor.

• Mas será necessário elevar o potencial de crescimento para tornar a dívida mais sustentável. 
• Investimento em educação, digitalização e mitigação da mudança climática. Nestes setores existem 

importantes externalidades que exigem o investimento público. 

• Serão necessárias mais receitas fiscais: 
• Aumentar a progressividade do sistema fiscal
• Fiscalidade verde para mitigar as mudanças climáticas (ex.: imposto sobre carbono)
• Garantir que as multinacionais pagam um mínimo de imposto (em particular na área digita)

• Regras fiscais e processo orçamental: 
• Criação de conselhos independentes de finanças públicas
• Criação de regras orçamentais de médio-longo prazo, como limite à dívida pública / PIB (Ex.: USA, EU). 
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Ponto 2: tomar medidas discricionárias

• Para além do investimento, são 
necessárias medidas orçamentais 
deliberadas para aumentar a 
procura.
• Os estabilizadores automáticos não 

são suficientes

• Estas medidas implementas com 
lag (informação, decisão e 
implementação). 

• Nos EUA as medidas 
discricionárias vieram tarde em 
metade das últimas recessões
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Medidas discricionárias: duas propostas

• Duas propostas: 

• 1) Para evitar que as medidas sejam implementadas num período em que já não são 
necessárias deve-se ter uma lista de medidas/projetos prontos a implementar assim 
que a pandemia desaparecer. 
• Em especial projetos de melhorias incrementais, manutenção e reparação

• 2) FMI e outros autores propõe estímulos orçamentais baseados em regras, que seriam 
implementados de forma automática (ex: se o desemprego subir acima de um certo 
nível). 

• Tipos de medidas temporárias: 
• Alívio temporário das taxas de IVA
• Redução de impostos para as famílias de mais baixo rendimento
• Crédito fiscal para investimento
• Aumento temporário da cobertura e duração do subsídio de desemprego
• Transferências temporárias para famílias de baixos rendimentos ou com restrições de liquidez. 
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Ponto 3 - Estabilizadores automáticos

• Estabilizadores automáticos resultam de mecanismos automáticos e não de 
decisões deliberadas do Governo. 
• Receita: 

• impostos que dependem da atividade económica, em especial o imposto sobre o rendimento 
progressivo

• Despesa: 
• Subsídio de desemprego
• Redes sociais de segurança: transferências não-contributivas destinadas às famílias mais 

pobres. 

• A pandemia demonstra a importância do Estado Social. 
• É necessário melhorar os estabilizadores automáticos para amortecerem um choque 

negativo de uma segunda vaga da pandemia. 
• A pobreza é um veículo privilegiado de transmissão da pandemia
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Melhorar os estabilizadores aut.

• São menos importantes em EMDE (fonte: FMI, 2020)
• >50% da estabilização fiscal total em mais de 2/3 dos PD
• 30% da estabilização fiscal total nos EMDE
• Razões para estabilizadores limitados nas EMDE: 

• A cobertura pelo subsídio de desemprego é pequena. 
• A progressividade do sistema fiscal é limitada. 

• Formas de melhorar os estabilizadores automáticos, lado da despesa: 

• Sistema de subsídio de desemprego com 2 pilares
• Subsídio pago por contribuições
• Subsídio pago pelo Estado para aqueles que não contribuem ou para quem o 

subsídio de desemprego já terminou. 

• Aumentar a generosidade do subsídio de desemprego
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Estabilizadores automáticos: o lado dos 
impostos
• Formas de melhorar o efeito estabilizador dos impostos: 

• Aumentar a progressividade dos impostos sobre o rendimento
• Os impostos indiretos respondem menos ao ciclo económico por não serem 

progressivos. 

• Alargamento da base de incidência para os impostos diretos e indiretos

• Crédito fiscal para o investimento

• Devolução de impostos pagos no passado por conta de prejuízos recentes 
(cyclical loss-carry backward) 
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Políticas a adotar em 3 fases
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1ª Fase: 
Conter a propagação

2ª Fase:
Amortecer o impacto 

da crise

3ª Fase:
Recuperar a economia

no pós-pandemia

• Reforçar o sistema 
de saúde

• Encerramento das 
atividades e 
movimentos

• Política orçamental: 
• Assegurar rendimento 

às famílias 
• Financiar a liquidez das 

empresas

• Política monetária

• Regulação financeira

Restrições /Riscos das EMDE

• Econ informal

• Financiamento

• Dependência das matérias-primas

• Fraca proteção social

• Risco alimentar e de estabilidade social

• Guerra comercial

Cooperação internacional

Diversificação da economia

Oportunidades

• Investimento no futuro 

• Política discricionária

• Melhorar os 
estabilizadores 
automáticos



Conclusão

• A resposta à crise do Covid-19 exige 
• Política orçamental pró-cíclica mas com responsabilidade orçamental

• Articulação entre o BC e o governo

• Cooperação internacional

• Uma política económica mais inclusiva socialmente

• Investimento produtivo e verde
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