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UM ORÇAMENTO PARA 2021 JÁ DESATUALIZADO 

A pandemia mergulhou Portugal, a Europa e o mundo numa crise global sem precedentes, 
que está a confrontar os países com novos problemas e novos desafios os quais têm que 
ser encarados e solucionados, impondo-se uma reflexão e debate em torno dos mesmos.

Com esse propósito, a CCP - Confederação do Comércio e Serviços de Portugal junta-
mente com o Fórum dos Serviços estão a promover um ciclo de debates por videoconfe-
rência em torno de  temas relevantes para o futuro do país e para os sectores representa-
dos.

Um desses debates, que decorreu no passado dia 10 de novembro, versou sobre o tema 
“Orçamento de Estado (OE) para 2021” e contou com a participação de um conjunto de pres-
tigiados economistas portugueses.

João Vieira Lopes, presidente da CCP, começou por referir que este é um orçamento 
original na história uma vez que “se, em nossa opinião, já estava um pouco desatualizado 
quando foi feito, neste momento está ainda mais desatualizado em resultado do conjunto 
de  novas medidas que recentemente foi preciso adotar como reação à pandemia”.

António Nogueira Leite, economista e professor catedrático da Faculdade de Economia 
da Universidade Nova de Lisboa, na sua intervenção chamou a atenção para o facto de este 
ser um orçamento feito numa situação de enorme incerteza, uma vez que  “é muito difícil 
prever a evolução da situação sanitária, a qual depende de muitos fatores, incluindo a ade-
são das pessoas às normas que são impostas” e a existência e capacidade de distribuição 
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A CCP em conjunto com o Fórum dos Serviços têm vindo a promover um ciclo de debates 
por videoconferência - Webinars -  sobre temas relevantes para o futuro do país

nomista, o OE assenta numa recuperação 
para 2021 que é muito incerta, uma vez 
que se a crise pandémica não for resolvida 
e ultrapassada, vai continuar a gerar um 
aumento das despesas e uma diminuição 
das receitas. Este é pois um “OE de grande 
contenção”.

No entanto, “se houver um controlo 
grande da situação, eu esperaria uma re-
cuperação rápida, para o próximo ano, mas 
muito longe da recuperação do fim de 2019. 
Se a nível mundial falharmos no controlo 
da pandemia, vamos ter um impacto muito 
grande no setor bancário, uma vez que 
temos agora muitos créditos e muitas mo-
ratórias. Se muitas empresas fecharem e 
não reabrirem, vamos ter um número muito 
grande de créditos em incumprimento, o 
que vai ter um impacto muito significativo, 
pelo que é muito importante não juntar à 
crise económica uma crise financeira” diz 
António Nogueira Leite, acrescentando 
ainda que “se o cenário em 2021 for muito 
gravoso, o investimento, seja estrangeiro 
ou não, vai ser inevitavelmente adiado”.

Para o professor de Economia do ISEG 
e economista, Ricardo Cabral, este é um 
“OE difícil”. Nas suas palavras “esta é uma 
situação nova, aquela que o país e o mun-
do estão a viver, pelo que era difícil fazer 
um OE nestas condições”. Ricardo Cabral 

da vacina, sendo que “ainda vamos viver numa situação difícil durante bastante tempo”. 
Realçou ainda que esta é uma crise assimétrica do ponto de vista dos sectores que afeta, 
já que sectores houve que cresceram, como é o caso dos ligados às tecnologias e comu-
nicações, enquanto  sectores como o da restauração e do comércio foram gravemente 
afetados pelas restrições efetuadas para tentar conter a pandemia.

Quanto ao orçamento apresentado, nas palavras de António Nogueira Leite, este “fica 
muito aquém do que muita gente esperava ao nível da política fiscal e da política de apoio 
à economia”, mesmo as medidas de alívio fiscal “são simbólicas”. Ainda segundo este eco-

Para o economista António Nogueira Leite 
este é um OE muito aquém do esperado
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considera que o OE “já está desatualizado e ainda vai ficar mais”, além de ser “relati-
vamente modesto e conservador”, e dos “mais prudentes a nível europeu, quando “era 
preciso ser mais ambicioso para contrariar a recessão e para estimular a economia”. 
Ricardo Cabral faz notar que o investimento público não vai aumentar em 2021, o que, 
na sua opinião, é uma grande fragilidade do OE. 

João Ferreira do Amaral, economista e professor catedrático do Instituto Superior de 
Economia e Gestão, em linha com os oradores anteriores é da opinião que “se no verão este 
orçamento estava bem, agora já está obsoleto. Há muitas incertezas, mas o mais provável é 
que o OE não vai ser exequível nos moldes em que está”, pelo que, para este economista, o 
OE “vai necessitar de uma alteração profunda, não sei para quando porque não vai ser fácil, 
vai depender de negociações” com os outros partidos. Também na sua opinião, neste OE há 
algum suporte para as empresas “mas menos que o desejável”. 

João Ferreira do Amaral refere ainda que os setores que neste momento já estão afetados 
pela crise pandémica, “vão ficar ainda mais afetados e não vão recuperar com o natal, uma 
vez que a situação [pandémica] está agora pior”. Haverá também efeitos negativos para as 
Finanças Públicas com o recrudescimento da pandemia: menos receitas, mais desemprego, 
menos contribuições para a Segurança Social, o que leva a mais Despesa Pública. Para João 
Ferreira do Amaral, “mesmo que a pandemia melhore no fim do primeiro trimestre de 2021, 
vamos ter um crescimento económico mais baixo que o previsto para o primeiro semestre 
de 2021”.

primeiro semestre de 2021. Havia a ideia 
que 2021 já seria o ano do pós-crise e hoje 
sabe-se que ainda vai ser um ano de plena 
crise. Mesmo que a pandemia desapareça, 
a crise não vai desaparecer. Portanto este é 
um OE elaborado para o pós-crise, mas não 
vamos estar no pós-crise.” Desta forma, “é 
um OE que vai ser impossível de executar 
em 2021, pelo que vamos ter forçosamente 
um orçamento suplementar.” 

Para o Diretor Executivo, este é ainda “um 
OE preocupado com as contas públicas e 

O OE é muito optimista no que diz respeito às exportações, diz José António Cortez

Quanto ao investimento, “estes são 
tempos de grande incerteza em que os 
agentes do setor privado têm muitas dú-
vidas, pelo que há uma tendência natural 
de redução da despesa (tanto a nível dos 
gastos como a nível do investimento)”. Já 
em relação à procura externa, “a crise pan-
démica na Europa está a ter e vai continuar 
a ter um impacto muito grande, pelo que a 
evolução da procura externa vai ser menor 
que o previsto. A evolução no outono e no 
inverno vai ser muito mais negativa na Eu-
ropa do que aquilo que se esperava”.

Também para José António Cortez, 
Diretor Executivo da CCP, este OE foi 
elaborado em  condições muito difíceis de-
vido à incerteza da evolução da pandemia 
e de como iria reagir a economia. Na sua 
opinião, o OE “teve como base um cenário 
relativamente otimista, partindo do prin-
cípio de uma retoma da economia para o 

Para João Vieira Lopes, presidente da CCP,  é 
necessário fazer uma reflexão sobre a estraté-
gia económica do país

É expectável um aumento do desemprego, 
o que se traduz em menos receitas para a 
Segurança Social

não com a retoma económica” mas, “sendo a 
dívida pública preocupante, não deve ser ob-
sessiva de modo a não se pensar no comba-
te à crise e no relançamento da economia”.

José António Cortez considera que”os 
níveis das exportações previstas [no or-
çamento] são muito otimistas. É pouco 
credível, num ano em que as relações de 
troca não vão aumentar, que Portugal tenha 
o maior saldo de bens e serviços dos últimos 
anos. A procura externa de bens e serviços é 
uma componente essencial do crescimento 
da nossa economia, mas esperar que seja 
aquilo que vai empurrar a economia é uma 
ilusão”.

“Até podemos ter uma economia a cres-
cer 5%, como o Governo prevê, mas se há 
setores que vão crescer, há muitos que 
vão baixar, o desemprego vai aumentar, as 
despesas com a Segurança Social devem 
aumentar. Pelo que quando se veem as 
coisas como indicadores agregados, não se 
sabe exatamente onde se tem que atuar”, diz 
José António Cortez, para quem “as conse-
quências da crise estão subvalorizadas no 
OE e as medidas não são as adequadas para 
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a nível mundial, através do confinamento da 
população, que provocou uma «paragem» 
(localizada ou geral) das suas economias de 
forma a diminuir o número de contágios”. 
Nesta perspetiva, como foram os governos 
que “geraram a crise”, têm tentado colmatar 
os seus efeitos com o lançamento de medi-
das de apoio aos diversos setores afetados. 

E é assim que neste momento, a dívida pú-
blica no mundo tem um valor mais elevado 
do que a que se registou a seguir à 2ª guerra 
mundial.

Por sua vez Paulo Portas, Ex. Vice-Pri-
meiro-Ministro, Ex. Ministro de Estado e 
dos Negócios Estrangeiros e Ex. Ministro de 
Estado e da Defesa Nacional, em relação à 
globalização chamou a atenção para o facto 
de que “o mundo é cada vez menos europeu 
e esta tendência será agravada no futuro”, 
sendo que “a Europa tem particular dificul-
dade em entender um mundo que é menos 
europeu e menos atlântico do que já foi”. 

Entretanto a pandemia realçou, por um 

Mais um webinar promovido pela CCP/
Fórum dos Serviços, que contou com a par-
ticipação de José Felix Ribeiro, Paulo Portas 
e Eurico Dias

A China tornou-se o “nó central” das cadeias 
de valor globais deslocalizadas para a Ásia 
Pacífico

lado, a importância da China no mundo, a 
China que “vai sair mais forte desta crise”, 
que vai sair como “a única potência que 
crescerá em 2020, não muito, mas vai cres-
cer”. Por outro lado, a pandemia evidenciou 
uma tendência - a de que o “epicentro do 
mundo está a deslocar-se para a Ásia. Se a 
Ásia parar, o mundo pára”, diz Paulo Portas, 
para quem os países que geriram melhor 
esta crise, foram países democráticos asiá-
ticos, como o Japão, a Coreia do Sul, Taiwan 
e Singapura, “que aprenderam com as crises 
anteriores, revelaram uma capacidade de 
decisão rápida” e não fizeram confinamen-
tos completos, “que são desastrosos para a 
economia”.
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as dificuldades tanto da economia como das empresas”.
Por fim, João Vieira Lopes referiu-se às preocupações sentidas no seio da CCP, nomea-

damente ao facto do crescimento da economia portuguesa ter, nos últimos anos, uma forte 
componente de impulso do turismo, que é precisamente uma das áreas que vai ter uma re-
cuperação mais lenta. Assim sendo, para o presidente da CCP, a vinda dos Fundos Europeus 
coloca a necessidade de se fazer uma reflexão sobre a estratégia económica do país.

CONFIANÇA, A CHAVE PARA ULTRAPASSAR A CRISE GERADA PELA PANDEMIA

No passado dia 15 de dezembro teve lugar outro debate promovido pela CCP/Fórum dos 
Serviços, desta vez sob o tema “Portugal, a crise pandémica e as mudanças na política e na 

economia global”,  que contou com  a  intervenção do economista, investigador e membro do 
Fórum dos Serviços, José Félix Ribeiro que fez uma reflexão sobre a globalização e as cadeias 
de valor globais (o conjunto de atividades necessárias à produção e entrega do produto ao 
consumidor final), referindo que a crise tem impacto nas cadeias de valor globais, o que advém 
da globalização dos mercados. 

Com a globalização, que decorreu em paralelo com a criação do mercado único, as empre-
sas multinacionais puderam organizar as cadeias de valor globais, deslocalizando os seus se-
tores  produtivos com maior necessidade de mão de obra e mais barata para a “Ásia Pacífico”, 

mantendo os setores mais tecnológicos nos 

Confiança é fundamental para ultrapassar a crise e recuperar a economia

seus países. Para além de conseguirem mão 
de obra intensiva a mais baixo custo, esta foi 
uma forma das multinacionais entrarem no 
mercado chinês com os seus produtos. Foi 
desta forma que “a China ganhou uma enor-
me importância e ficou com um papel único 
na globalização”, tornado-se no “nó central 
de múltiplas cadeias de valor globais que 
foram deslocalizadas para a Ásia Pacífico”.

Quanto à pandemia, para este economis-
ta, ela “é um acidente de percurso com con-
sequências económicas muito importan-
tes”, não por causa do vírus em si, mas pela 
maneira como os governos agiram para o 
travar, recorrendo a confinamentos parciais 
ou globais. Isto quer dizer que a crise econó-
mica que vivemos neste momento é “con-
sequência do modo específico de combate 
ao vírus Sars Cov-2  por parte dos governos 
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a pandemia, ter ficado patente a incapaci-
dade da América e da Europa responderem 
ao abastecimento de produtos essenciais 
em momento de rutura, nomeadamente 
máscaras e ventiladores, e que foi a China, a 
fábrica do mundo, que mostrou capacidade 
de resposta perante uma crise. Esta falta 
de confiança que se gerou nas cadeias de 
abastecimento teve um impacto muito im-
portante no comportamento de compra, de-
signadamente  nas quantidades compradas. 
A “nova normalidade” esperada para depois 

Os confinamentos completos são desatrosos para as economias, segundo Paulo Portas

Portugal continua muito dependente do turismo e do transporte aéreo, setores que foram 
muito afetados pela pandemia, refere Eurico Dias

A Europa tem que ter capacidades instaladas 
mas não se pode fechar na sua produção

da crise terá o impacto desta realidade, 
segundo Eurico Dias. Querem-se agora “ca-
deias de valor mais curtas”, mais próximas 
do cliente final.

No entanto, Eurico Dias é de opinião que “a 
Europa tem que ter capacidades instaladas, 
mas não se pode fechar sobre si mesma, na 
sua produção” e que tem que participar no 
comércio global “sob pena de termos um 
empobrecimento (para o qual contribui o 
envelhecimento progressivo da população 
europeia) e um esvaziamento da capacidade 
de ser relevante e de fazer valer os seus 
pontos de vista”. Eurico Dias acrescenta 
que se a Europa não estiver presente no 
relacionamento com África, Ásia e Mercosul, 
“esse espaço será rapidamente ocupado por 
outros países, com a visão desses mesmos 
países”. E, se a Europa quer impor a sua 
visão, só o pode fazer se for um ator a nível 
global, presente nesses mercados. 

Do mesmo modo, Portugal não se tornará 
num país mais rico e com mais oportunida-
des se a Europa se fechar, sublinhando que 
“as exportações portuguesas continuam 
dependentes do turismo e do transporte 
aéreo”, setores que foram muito afetados 
pela pandemia.
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Em relação a Portugal, Paulo Portas afirma que “a seguir à pandemia vai haver uma atração 
feroz pelo investimento”, pelo que o país vai “precisar da globalização para crescer”. E para 
crescer e ultrapassar a crise instalada a palavra chave é a Confiança, uma vez que “é muito 
difícil recuperar com a desconfiança no investimento”. É fundamental “ativar a confiança dos 
investidores”. 

Paulo Portas, salientou ainda que “o que preocupa não é a queda do PIB em 2020, mas sim 
qual a nossa recuperação em 2021 e em 2022”. Na sua opinião, para que Portugal consiga 
recuperar, “o ponto de partida não é o quanto é que a União Europeia nos pode ajudar, é o que 
podemos fazer para melhorar a nossa competitividade”, sendo também fundamental “saber 
onde podemos ser mais competitivos”. 

O debate contou ainda com a presença de Eurico Dias, Secretário de Estado da Internacio-
nalização que também realçou a Confiança como sendo “o elemento fundamental e deter-
minante para a recuperação” da economia. Não só a confiança dos consumidores internos, 
nomeadamente nas cadeias de abastecimento e na sua capacidade de responder ao abaste-
cimento de bens essenciais, mas também dos investidores externos, uma vez que Portugal 
precisa “de capital privado e de condições de segurança para que esse capital privado venha 
para Portugal”. Eurico Dias reforçou também que “o investimento estrangeiro tem um papel 
central” no nosso país, e que Portugal, “um país com uma dívida pública de cerca de 130% do 
PIB, com um mercado de capital débil, um endividamento das famílias alto, precisa do investi-
mento estrangeiro para gerar oportunidades”.

Ainda sobre a questão da confiança, o Sr Secretário de Estado referiu-se ao facto de, com 


