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PRESSUPOSTOS E CONVENÇÕES 
 
Foram adotados vários pressupostos para as projeções apresentadas no Conjuntura 
Económica Mundial (CEM). Assumiu-se que as taxas de câmbio efetivas reais se 
mantiveram constantes nos seus níveis médios durante o dia 17 de Fevereiro a 16 de 
Março de 2020, excepto para as moedas que participam no mecanismo de taxas de 
câmbio europeu II (MTC II), que se presume terem permanecido constantes em termos 
nominais em relação ao euro; que as políticas estabelecidas das autoridades nacionais 
(para pressupostos específicos sobre políticas fiscais e monetárias para determinados 
países, será mantida a ver Caixa A1 do Apêndice Estatístico); que o preço médio do 
petróleo será de 35,61 dólares por barril em 2020 e $37,87 por barril em 2021 e que se 
manterá inalterado em termos reais a médio prazo; que os seis meses da taxa 
interbancária de oferta (LIBOR) dos depósitos em dólares americanos será em média de 
0,7% em 2020 e de 0,6% em 2021; que a taxa média dos depósitos, a três meses, em 
euros, será de -0,4% em 2020 e 2021; e que a taxa dos depósitos semestrais japoneses, 
em euros, será de -0,4% em 2020 e 2021; e que a taxa dos depósitos semestrais 
japoneses em euros será de -0,4% em 2020 e 2021; a taxa dos depósitos em ienes irá 
render, em média, -0,1% em 2020 e 2021. Estas são, naturalmente, hipóteses de 
trabalho, em vez de previsões, e as incertezas que as rodeiam aumentam a margem de 
erro que, de qualquer modo, estaria envolvida nas projeções. As estimativas e projeções 
baseiam-se na informação estatística disponível até 7 de abril de 2020. 
As seguintes convenções são utilizadas em todo o documento acerca da CEM: 
. . .  para indicar que os dados não estão disponíveis ou não são aplicáveis; 
-  entre anos ou meses (por exemplo, 2019-20 ou Janeiro-Junho), para indicar os 
anos ou meses abrangidos, incluindo os anos ou meses iniciais e finais; e 
/  entre anos ou meses (por exemplo, 2019/20) para indicar um ano fiscal ou 
financeiro. 
"Bilião" significa mil milhões; "triliões" significa mil bilhões. 
"Pontos de base" refere-se a centésimos de 1 ponto percentual (por exemplo, 25 pontos 
de base equivalem a ¼ de 1 ponto percentual). 
Os dados referem-se a anos civis, excepto no caso de alguns países que utilizam anos 
fiscais. Consultar o quadro F, no Apêndice Estatístico, que enumera as economias com 
períodos de declaração excecionais para as contas nacionais e os dados das finanças 
públicas de cada país. 
Para alguns países, os números relativos a 2019, e anteriores, baseiam-se em 
estimativas e não em resultados reais. Por favor, consulte o quadro G, do anexo 
estatístico, que enumera os últimos resultados efetivos para os indicadores das contas 
nacionais, preços, finanças públicas e indicadores da balança de pagamentos de cada 
país. 
     O que há de novo nesta publicação: 

• Devido ao elevado nível de incerteza nas atuais condições económicas mundiais, a 
base de dados da CEM de Abril de 2020 e os indicadores da balança de pagamentos 
de cada país, contêm apenas estes indicadores: crescimento real do PIB, índice de 
preços no consumidor, saldo da balança corrente, o desemprego, o crescimento do 
PIB per capita e o equilíbrio orçamental. As projeções para estes indicadores são 
apresentadas apenas durante 2021. 

• As autoridades timorenses reviram a metodologia de compilação do PIB e, de acordo 
com a nova classificação, as receitas do petróleo e do gás, antes de Setembro de 
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2019, anteriormente classificadas como exportação nas contas nacionais, são, agora, 
classificadas como rendimento primário. 

• A partir de 1 de Fevereiro de 2020, o Reino Unido já não faz parte da União Europeia. 
Dados para o Reino Unido já não estão incluídos nos dados compostos da União 
Europeia. 

Nos quadros e gráficos, são aplicáveis as seguintes convenções: 

• Se não for indicada qualquer fonte nos quadros e nos números, os dados são 
extraídos da base de dados da CEM. 

• Quando os países não estão listados por ordem alfabética, estão ordenados com base 
na dimensão económica. 

• As discrepâncias menores, entre as somas dos valores constituintes e os totais 
apresentados, refletem os arredondamentos. 

Tal como utilizado no presente relatório, os termos "país" e "economia" não se referem 
em todos os casos a uma entidade territorial que seja um estado, conforme 
compreendido pelo direito e a prática internacionais. Tal como aqui utilizado, o termo 
abrange também algumas entidades territoriais que não são Estados, mas para os quais 
os dados estatísticos são mantidos numa base separada e independente. 
São fornecidos dados compostos para vários grupos de países, organizados de acordo 
com as características económicas ou a região a que dizem respeito. Salvo indicação em 
contrário, os compostos para grupos de países representam cálculos baseados em 90 
por cento ou mais dos dados do grupo analisado. 
Os limites, cores, denominações e quaisquer outras informações mostradas nos mapas 
não implicam, por parte do FMI, qualquer decisão judicial sobre o estatuto jurídico de 
qualquer território ou qualquer aprovação ou aceitação de tais limites. 
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PREÂMBULO 
 
A análise e as projeções contidas nas Perspetivas Económicas Mundiais são elementos 
integrantes da supervisão da evolução e das políticas económicas nos países membros 
do FMI, da evolução dos mercados financeiros internacionais e do sistema económico 
mundial. O inquérito às perspetivas e políticas é o produto de uma análise global 
interdepartamental da evolução económica mundial, que se baseia principalmente nas 
informações que os serviços do FMI recolhem através das suas consultas com os países 
membros. Estas consultas são realizadas, em especial, pelos departamentos regionais 
do FMI - nomeadamente o Departamento de África, o Departamento da Ásia e Pacífico, 
o Departamento Europeu, o Departamento do Médio Oriente e Ásia Central e o 
Departamento do Hemisfério Ocidental - em conjunto com o Departamento de 
Estratégia, Política e Análise; o Departamento Monetário e Mercados de Capitais; e o 
Departamento de Assuntos Orçamentais. 
A análise contida neste relatório foi coordenada no Departamento de Investigação sob 
a direção geral de Gita Gopinath, Conselheira Económica e Diretora de Investigação. O 
projeto foi dirigido por Gian Maria Milesi-Ferretti, Diretor Adjunto, Departamento de 
Investigação; Malhar Nabar, Chefe de Divisão, Departamento de Investigação; e Oya 
Celasun, Chefe de Divisão, Departamento de Investigação e Chefe da Task Force 
"Spillover" do FMI. 
Os principais contribuintes para este relatório foram Michal Andrle, Philip Barrett, 
Katharina Bergant, John Bluedorn, Christian Bogmans, Francesca Caselli, Wenjie Chen, 
Philipp Engler, Francesco Grigoli, Niels-Jakob Hansen, Keiko Honjo, Florence Jaumotte, 
Toh Kuan, Weicheng Lian, Margaux MacDonald, Akito Matsumoto, Natalija Novta, 
Andrea Pescatori, Roberto Piazza, Galen Sher e Damiano Sandri. 
Outros colaboradores incluem Jorge Alvarez, Gavin Asdorian, Srijoni Banerjee, Luisa 
Calixto, Shan Chen, Allan Dizioli, Angela Espiritu, Hamid Faruqee, Emilio Fernandez-
Corugedo, Jaime Guajardo, Mandy Hemmati, Ava Yeabin Hong, Youyou Huang, 
Benjamin Hunt, Christopher Johns, Jaden Jonghyuk Kim, Lama Kiyasseh, Jungjin Lee, 
Claire Mengyi Li, Susanna Mursula, Jean-Marc Natal, Savannah Newman, Cynthia 
Nyanchama Nyakeri, Emory Oakes, Ilse Peirtsegaele, Giovanni Peri, Evgenia Pugacheva, 
Grey Ramos, Adrian Robles Villamil, Daniela Rojas, Susie Xiaohui Sun, Nicholas Tong, 
Shan Wang, Li Xin, Julia Xueliang Wang, Yarou Xu, Hannah Leheng Yang, Qiaoqiao Zhang, 
e Huiyuan Zhao. 
Joseph Procopio, do Departamento de Comunicação, liderou a equipa editorial da 
reportagem, com o apoio editorial e de produção de Christine Ebrahimzadeh, e a 
assistência editorial de Lucy Scott Morales, James Unwin, The Grauel Group, e Vector 
Talent Resources. 
A análise beneficiou dos comentários e sugestões dos funcionários de outros 
departamentos do FMI, bem como dos Diretores Executivos na sequência da discussão 
do relatório, em 7 de Abril de 2020. No entanto, tanto as projeções como as 
considerações políticas são da responsabilidade dos funcionários do FMI e não devem 
ser atribuídas aos Diretores Executivos ou às suas autoridades nacionais. 
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RESUMO 
 
O mundo mudou drasticamente nos três meses que decorreram desde a nossa última 
atualização das Perspetivas Económicas Mundiais sobre a economia global. Um cenário 
pandémico tinha sido apontado como uma possibilidade em anteriores discussões de 
política económica, mas nenhum de nós tinha uma ideia significativa do que seria no 
terreno e do que significaria para a economia. Encontramos agora uma realidade 
sombria, em que o crescimento exponencial do contágio significa que 100 indivíduos 
infetados se tornam 10 000 numa questão de poucos dias. 
Tragicamente, muitas vidas humanas estão a ser perdidas e o vírus continua a propagar-
se rapidamente pelo mundo. Temos uma enorme dívida de gratidão para com os 
profissionais médicos e os socorristas que trabalham incansavelmente. para salvar vidas. 
Esta crise é como nenhuma outra. Em primeiro lugar, o choque é grande. A perda de 
produção associada a esta emergência sanitária e às medidas de contenção que lhe 
estão associadas é suscetível de anular as perdas que desencadearam a crise financeira 
global. Em segundo lugar, tal como numa guerra ou numa crise política, continua a 
existir uma grande incerteza quanto à duração e intensidade do choque. Em terceiro 
lugar, nas atuais circunstâncias, a política económica tem um papel muito diferente. Em 
crises normais, os decisores políticos tentam incentivar a atividade económica, 
estimulando a procura agregada o mais rapidamente possível. Desta vez, a crise é, em 
grande medida, a consequência das medidas de contenção necessárias.  Este torna a 
atividade estimulante mais desafiante e, em menos para os sectores mais afetados, 
indesejáveis. As previsões para a economia mundial apresentadas em este relatório 
reflete o nosso atual entendimento do a via da pandemia e as medidas de saúde pública 
necessário para retardar a propagação do vírus, proteger vidas, e permitir aos sistemas 
de saúde fazer face a esta situação. A este respeito, temos beneficiado de numerosas 
conversas com epidemiologistas, peritos em saúde pública e especialistas em doenças 
infecciosas que trabalham em terapias para a COVID-19. No entanto, subsiste uma 
incerteza considerável em torno das previsões, da própria pandemia, das suas 
consequências macroeconómicas e das tensões associadas nos mercados financeiros e 
de produtos de base. 
É muito provável que este ano a economia global venha a sofrer a sua pior recessão 
desde a Grande Depressão, ultrapassando a verificada durante a crise financeira 
mundial há uma década. A Grande Depressão, como se poderia chamar, prevê-se que o 
crescimento global diminua dramaticamente. Está prevista uma recuperação parcial 
para 2021, com taxas de crescimento acima da tendência, mas o nível do PIB 
permanecerá abaixo da tendência dos pré-vírus, com um incerteza sobre a força da 
recuperação. 
São possíveis e talvez mesmo prováveis resultados muito piores em termos de 
crescimento. Isto aconteceria se a pandemia e as medidas de contenção durassem mais 
tempo, se as economias emergentes e em desenvolvimento fossem ainda mais 
gravemente atingidas, se persistissem condições financeiras apertadas ou se surgisse 
um efeito cicatrizado generalizado devido a encerramentos firmes e desemprego 
prolongado. 
Esta crise terá de ser enfrentada em duas fases: uma fase de contenção e estabilização, 
seguida da fase de recuperação. Em ambas as fases, a saúde pública e as políticas 
económicas têm um papel crucial a desempenhar. As quarentenas, os bloqueios e o 
distanciamento social são fundamentais para retardar a transmissão, dando tempo ao 
sistema de saúde para lidar com o aumento da procura dos seus serviços e comprando 
tempo para os investigadores tentarem desenvolver terapias e uma vacina. Estas 
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medidas podem ajudar a evitar uma quebra de atividade ainda mais grave e prolongada 
e a preparar o terreno para a recuperação económica. 
O aumento das despesas de saúde é essencial para garantir que os sistemas de cuidados 
de saúde disponham da capacidade e dos recursos adequados. Devem ser consideradas 
dispensas especiais para os profissionais médicos - que se encontram na linha da frente 
do combate à pandemia -, nomeadamente para exemplo, os subsídios escolares para as 
suas famílias ou prestações de sobrevivência generosas. 
Enquanto a economia estiver encerrada, os decisores políticos terão de assegurar que 
as pessoas sejam capazes de satisfazer as suas necessidades e que as empresas possam 
retomar, assim que as fases agudas da pandemia passarem. Isto exige medidas fiscais, 
monetárias e financeiras substanciais e específicas para manter os laços económicos 
entre trabalhadores e empresas e mutuantes e mutuários, mantendo intacta a 
infraestrutura económica e financeira da sociedade. Por exemplo, nas economias de 
mercado emergentes e em desenvolvimento com grandes sectores informais, as novas 
tecnologias digitais podem ser utilizadas para prestar um apoio específico. É encorajador 
que os decisores políticos, em muitos países, tenham enfrentado este desafio sem 
precedentes, adotando rapidamente um vasto leque de medidas. 
As facilidades de estímulo e liquidez de base alargada, para reduzir o stress sistémico no 
sistema financeiro, podem levantar a confiança e evitar uma contração ainda mais 
profunda da procura, limitando a amplificação do choque através do sistema financeiro 
e reforçando as expectativas para a eventual recuperação económica. 
Também aqui as ações rápidas e significativas de vários bancos centrais têm sido críticas 
e têm evitado uma queda ainda mais acentuada dos preços e da confiança dos ativos. 
De particular importância tem sido a cativação e o estabelecimento de linhas de swap 
entre os principais bancos centrais, a fim de proporcionar liquidez internacional. 
O panorama económico será alterado significativamente durante a crise e, 
possivelmente, durante mais tempo, com um maior envolvimento do governo e dos 
bancos centrais na economia. 
As economias avançadas com uma forte capacidade de governação, sistemas de saúde 
bem equipados e o privilégio de emitir moedas de reserva estão relativamente melhor 
colocadas para resistir a esta crise. Mas várias economias de mercado emergentes e em 
desenvolvimento, sem ativos semelhantes e confrontadas simultaneamente com a 
saúde e a economia, 
e crises financeiras necessitarão da ajuda de credores bilaterais de economia avançada 
e de instituições financeiras internacionais. 
A cooperação multilateral será fundamental. Para além da partilha de equipamento e 
de conhecimentos para reforçar os sistemas de saúde em todo o mundo, um esforço 
global deverá assegurar que, quando forem desenvolvidas terapias e vacinas para a 
COVID-19, tanto as nações ricas como as pobres tenham acesso imediato. A comunidade 
internacional terá também de intensificar a assistência financeira a muitas economias 
de mercado emergentes e em desenvolvimento. Para aqueles que enfrentam grandes 
reembolsos da dívida, poderá ser necessário considerar a moratória e a reestruturação 
da dívida. 
Por último, vale a pena pensar em medidas que possam ser adotadas para evitar que 
algo como a pandemia volte a acontecer. Melhoria das infraestruturas globais de saúde 
pública - maior e mais automática troca de informações sobre infeções invulgares, 
implantação mais precoce e mais generalizada dos testes, constituição de reservas 
globais de equipamento de proteção individual e criação de protocolos para a 
inexistência de restrições ao comércio de bens essenciais - pode reforçar a segurança da 
saúde pública e da economia global. 
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Há muitas razões para otimismo, apesar de circunstâncias terríveis. Em países com 
grandes surtos, o número de novos casos diminuiu, depois de terem sido 
implementadas fortes práticas de distanciamento social. O ritmo de trabalho sem 
precedentes em matéria de tratamentos e vacinas também promete esperança. As 
rápidas e substanciais medidas de política económica tomadas em muitos países 
ajudarão a proteger as pessoas e as empresas, evitando um sofrimento económico ainda 
mais grave e criando as condições para a recuperação. 
Quando a economia mundial enfrentou pela última vez uma crise desta magnitude, na 
década de 1930, a ausência de um mutuante multilateral, de último recurso, obrigou os 
países a lutar pela liquidez internacional, adotando políticas mercantilistas fúteis nessa 
prossecução, o que agravou ainda mais a recessão global. Uma diferença crucial na atual 
crise é que temos uma segurança financeira global mais forte - com o FMI no seu centro 
- o que já está a ajudar, ativamente, os países vulneráveis. 
Há dez anos, os países membros do FMI impulsionaram os recursos do Fundo, para 
ajudar financeiramente os países, durante a crise financeira mundial de 2008-09. 
O FMI está, de novo, ativamente empenhado em apoiar esforços políticos, a nível 
nacional, para limitar os danos económicos, através dos seus mecanismos de 
empréstimo, incluindo a rápida disponibilização de financiamento de emergência. E os 
seus membros estão, de novo, a intensificar esforços, para reforçar, ainda mais, os 
recursos do FMI, perante aquilo que parece ser uma crise, ainda maior do que aquela 
que vivemos há uma década. Tais esforços prolongar-se-ão no tempo, no sentido de 
assegurar que a economia mundial retoma o seu percurso, após a pandemia, os locais 
de trabalho e as escolas reabrem, a criação de emprego retoma, e os consumidores 
regressam aos locais públicos - em suma,  assegurando que podemos devolver, à nossa 
economia, rotinas e interações sociais que adotámos, como garantidas, não há muito 
tempo. 
 
Gita Gopinath 
Conselheiro Económico 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
A pandemia da COVID-19 está a infligir custos humanos elevados e crescentes em todo 
o mundo. Proteger vidas e permitir que os sistemas de saúde enfrentem a necessidade 
de isolamento, bloqueios e encerramentos generalizados para retardar a propagação do 
vírus. A crise sanitária está, pois, a ter um impacto grave na atividade económica. Em 
resultado da pandemia, prevê-se uma forte contração na economia mundial, de 3 por 
cento em 2020, muito pior do que durante a crise financeira de 2008-09 (Quadro 1.1). 
Num cenário de base, o que pressupõe que a pandemia se desvanece no segundo 
semestre de 2020 e os esforços de contenção podem ser gradualmente desenrolados, a 
economia mundial deverá crescer 5,8%. em 2021, à medida que a atividade económica 
se normaliza, ajudou por apoio político. 
Existe uma incerteza extrema em torno da previsão de crescimento global. As 
consequências económicas dependem de fatores que interagem de forma difícil de 
prever, incluindo a via da pandemia, a intensidade e a eficácia dos esforços de 
contenção, o grau de perturbações da oferta, as repercussões da forte contração das 
condições do mercado financeiro mundial, as alterações nos padrões de despesa, as 
mudanças de comportamento (como as pessoas que evitam os centros comerciais e os 
transportes públicos), os efeitos sobre a confiança e a volatilidade dos preços das 
matérias-primas. Muitos países enfrentam uma crise multifacetada, a qual inclui um 
choque sanitário, perturbações económicas internas, uma queda abrupta da procura 
externa, inversão dos fluxos de capitais e um colapso dos preços dos produtos 
essenciais. Os riscos de um resultado pior predominam. A adoção de políticas eficazes é 
essencial para evitar resultados mais graves. As medidas necessárias para reduzir o 
contágio e proteger vidas humanas terão um impacto, a curto prazo, na atividade 
económica, mas devem também ser vistas como um investimento importante na saúde 
da economia e da população, a longo prazo. A prioridade imediata consiste em conter 
as consequências do surto da COVID-19, nomeadamente, as resultantes do aumento das 
despesas do serviço de saúde, a fim de reforçar a capacidade e os recursos do sector da 
saúde, adotando simultaneamente medidas que reduzam o contágio. As políticas 
económicas terão, também, de reduzir o impacto do declínio da atividade dos cidadãos, 
das empresas e das instituições financeiras, diminuindo os efeitos cicatrizantes 
persistentes, resultantes da inevitável e grave desaceleração da economia; e assegurar 
que a recuperação económica pode começar rapidamente quando o surto pandémico 
for erradicado. 
Porque as consequências económicas se refletem, particularmente, em choques agudos 
em sectores específicos, os decisores políticos terão de implementar uma política 
orçamental orientada e substancial, com medidas monetárias e de mercado financeiro, 
para apoiar os agregados familiares e as empresas afetadas. Tais ações irão ajudar a 
manter as relações económicas ao longo do período de encerramento e são essenciais 
para permitir a normalização gradual da atividade, assim que a pandemia for 
desvanecendo e as medidas de confinamento forem sendo levantadas. A resposta fiscal, 
nos países afetados, tem sido rápida e considerável, particularmente em várias 
economias avançadas (como a Austrália, a França, Alemanha, Itália, Japão, Espanha, 
Reino Unido e os Estados Unidos da América). Muitos mercados emergentes e 
economias em desenvolvimento (tais como a China, a Indonésia e a África do Sul) 
também começaram a fornecer ou a anunciar apoio fiscal significativo, para os setores 
e trabalhadores, mais fortemente afetados. As medidas fiscais terão de ser faseadas, 
caso as paragens da atividade económica forem persistentes, ou se a retoma da 
atividade, à medida em que as restrições forem levantadas, for demasiado fraca. As 
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economias confrontadas com restrições de financiamento, para combater a pandemia 
e os seus efeitos, podem requerer apoio externo. Um estímulo orçamental, de base 
alargada, pode antecipar um declínio mais acentuado da confiança, elevar a procura 
agregada, e evitar uma recessão ainda mais profunda. Mas o mais provável é que seja 
mais eficaz, uma vez que o surto desvanece e as pessoas podem deslocar-se livremente. 
As ações significativas dos grandes bancos centrais, nas últimas semanas, incluem 
estímulos monetários e facilidades de liquidez para reduzir o stress sistémico. Estas 
ações têm apoiado a confiança e contribuído para limitar a amplificação do choque, 
garantindo assim uma melhor posição para a recuperação da economia. As ações 
sincronizadas podem ampliar o seu impacto sobre a economia individual e também 
ajudará a gerar espaço, para as economias de mercado emergentes e em 
desenvolvimento, para utilizar a política monetária para responder às condições cíclicas 
internas. As autoridades de supervisão devem também encorajar os bancos a renegociar 
empréstimos, a famílias e empresas em dificuldades, mantendo uma avaliação 
transparente do risco de crédito. 
Uma forte cooperação multilateral é essencial para superar os efeitos da pandemia, 
nomeadamente para ajudar os países financeiramente limitados que enfrentam duplos 
choques sanitários e de financiamento, e para canalizar a ajuda para países com 
sistemas de saúde débeis. Os países necessitam urgentemente de trabalhar em 
conjunto, a fim de retardar a propagação do vírus e desenvolver uma vacina e terapias 
para combater a doença. Até que tais intervenções médicas estejam disponíveis, 
nenhum país está a salvo da pandemia (incluindo uma recorrência após a vaga inicial) 
enquanto a transmissão ocorrer noutro local. 
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Tabela 1.1. Visão geral das projeções da Conjuntura Económica Mundial 
(Variação percentual, salvo indicação em contrário) 
 

2019 

Projeções 

Variação relativamente 
à Atualização da CEM 
de Janeiro de 2020 1 

Variação relativamente 
ao boletim da CEM de 

Outubro de 2019 1 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Produção Mundial 2,9 -3,0 5,8 -6,3 2,4 -6,4 2,2 

                

Economias Desenvolvidas 1,7 -6,1 4,5 -7,7 2,9 -7,8 2,9 

Estados Unidos  2,3 -5,9 4,7 -7,9 3,0 -8,0 3,0 

Zona Euro 1,2 -7,5 4,7 -8,8 3,3 -8,9 3,3 

   Alemanha 0,6 -7,0 5,2 -8,1 3,8 -8,2 3,8 

   França 1,3 -7,2 4,5 -8,5 3,2 -8,5 3,2 

   Itália 0,3 -9,1 4,8 -9,6 4,1 -9,6 4,0 

   Espanha 2,0 -8,0 4,3 -9,6 2,7 -9,8 2,6 

Japão 0,7 -5,2 3,0 -5,9 2,5 -5,7 2,5 

Reino Unido 1,4 -6,5 4,0 -7,9 2,5 -7,9 2,5 

Canadá 1,6 -6,2 4,2 -8,0 2,4 -8,0 2,4 

Outras Economias 
Desenvolvidas 2 1,7 -4,6 4,5 -6,5 2,1 -6,6 2,2 

                

Mercado Emergente e 
Economias em 
Desenvolvimento 3,7 -1,0 6,6 -5,4 2,0 -5,6 1,8 

Ásia Emergente e Em 
Desenvolvimento 5,5 1,0 8,5 -4,8 2,6 -5,0 2,3 

   China 6,1 1,2 9,2 -4,8 3,4 -4,6 3,3 

   Índia 3 4,2 1,9 7,4 -3,9 0,9 -5,1 0,0 

ASEAN-54 4,8 -0,6 7,8 -5,4 2,7 -5,5 2,6 

Europa Emergente e Em 
Desenvolvimento 2,1 -5,2 4,2 -7,8 1,7 -7,7 1,7 

   Rússia 1,3 -5,5 3,5 -7,4 1,5 -7,4 1,5 

América Latina e Caraíbas 0,1 -5,2 3,4 -6,8 1,1 -7,0 1,0 

   Brasil 1,1 -5,3 2,9 -7,5 0,6 -7,3 0,5 

   México -0,1 -6,6 3,0 -7,6 1,4 -7,9 1,1 

Médio Oriente e Ásia Central 1,2 -2,8 4,0 -5,6 0,8 -5,7 0,8 

   Arábia Saudita 0,3 -2,3 2,9 -4,2 0,7 -4,5 0,7 

África Sub-Saariana 3,1 -1,6 4,1 -5,1 0,6 -5,2 0,4 

   Nigéria 2,2 -3,4 2,4 -5,9 0,1 -5,9 -0,1 

   África do Sul 0,2 -5,8 4,0 -6,6 3,0 -6,9 2,6 

                

Memorando               

União Europeia5 1,7 -7,1 4,8 -8,7 3,1 -8,8 3,1 

Países em Desenvolvimento 
de Baixo Rendimento 5,1 0,4 5,6 -4,7 0,5 -4,7 0,4 

Médio Oriente e Norte de 
África 0,3 -3,3 4,2 -5,9 1,2 -6,0 1,2 

Crescimento Mundial baseado 
em Taxas de Câmbio do 
Mercado 2,4 -4,2 5,4 -6,9 2,6 -6,9 2,6 

                

Volume de Comércio Mundial 
(bens e serviços) 0,9 -11,0 8,4 -13,9 4,7 -14,2 4,6 

Importações        

   Economias Desenvolvidas 1,5 -11,5 7,5 -13,8 4,3 -14,2 4,2 
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Fonte: Funcionários do FMI. 
Nota: Assume-se que as taxas de câmbio efectivas reais permaneçam constantes nos níveis prevalecentes durante o período de 17 
de Fevereiro a 16 de Março de 2020. As economias são enumeradas com base na dimensão económica. Os dados trimestrais 
agregados são corrigidos de sazonalidade. WEO = World Economic Outlook. 
1Diferença baseada em números arredondados para a actual actualização do WEO, Janeiro de 2020, e previsões do WEO de Outubro 
de 2019. 
2Exclui o Grupo dos Sete (Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, Estados Unidos) e os países da área do euro. 
3 Para a Índia, os dados e as previsões são apresentados com base no ano fiscal e o PIB a partir de 2011 baseia-se no PIB a preços de 
mercado com o ano fiscal 2011/12 como ano de base. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Mercados Emergentes e 
Economias em 
Desenvolvimento -0,8 -8,2 9,1 -12,5 4,0 -12,5 4,0 

Exportações               

   Economias Desenvolvidas 1,2 -12,8 7,4 -14,9 4,4 -15,3 4,3 

   Mercados Emergentes e 
Economias em 
Desenvolvimento -0,8 -9,6 11,0 -13,7 6,8 -13,7 6,6 

                

Preços das Mercadorias 
(Dólares Americanos)               

Petróleo6 -10,2 -42,0 6,3 -37,7 11,0 -35,8 10,9 

Não-combustível (média 
baseada em pesos mundiais 
de importação de 
mercadorias) 0,8 -1,1 -0,6 -2,8 -1,2 -2,8 -1,9 

                

Preços ao Consumidor               

Economias Desenvolvidas 1,4 0,5 1,5 -1,2 -0,4 -1,3 -0,3 

Mercados Emergentes e 
Economias em 
Desenvolvimento 5,0 4,6 4,5 0,0 0,0 -0,2 0,0 

                

Taxa Interbancária Disponivel 
de Londres (percentagem)               

Para depósitos em Dólares 
Americanos (a seis meses) 2,3 0,7 0,6 -1,2 -1,3 -1,3 -1,5 

Para depósitos em Euros (a 
três meses) -0,4 -0,4 -0,4 0,0 0,0 0,2 0,2 

Para depósitos em Ienes 
Japoneses (a seis meses) 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,1 
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Tabela 1.1. (continuação) 
(Variação percentual, salvo indicação em contrário) 
 

 Variação Anual  Variação Trimestral 

   Previsões    Previsões 

  2018 2019 2020 2021  2018 2019 2020 2021 

Produção Mundial 3,6 2,9 -3,0 5,8  3,3 2,7 -1,4 4,9 

                   

Economias Desenvolvidas 2,2 1,7 -6,1 4,5  1,8 1,5 -5,2 4,4 

Estados Unidos  2,9 2,3 -5,9 4,7  2,5 2,3 -5,4 4,9 

Zona Euro 1,9 1,2 -7,5 4,7  1,2 1,0 -5,9 3,6 

   Alemanha 1,5 0,6 -7,0 5,2  0,6 0,5 -5,2 3,6 

   França 1,7 1,3 -7,2 4,5  1,2 0,9 -5,0 2,7 

   Itália 0,8 0,3 -9,1 4,6  0,0 0,1 -7,2 3,9 

   Espanha 2,4 2,0 -8,0 4,3  2,1 1,8 -7,0 3,7 

Japão 0,3 0,7 -5,2 3,0  -0,2 -0,7 -3,2 -3,4 

Reino Unido 1,3 1,4 -6,5 4,0  1,4 1,1 -5,3 3,8 

Canadá 2,0 1,6 -6,2 4,2  1,8 1,5 -5,4 4,0 

Outras Economias Desenvolvidas 2 2,6 1,7 -4,6 4,5  2,3 2,0 -4,6 5,5 

                   

Mercado Emergente e Economias em 
Desenvolvimento 4,5 3,7 -1,0 6,6  4,5 3,7 1,6 5,2 

Ásia Emergente e Em Desenvolvimento 6,3 5,5 1,0 8,5  6,1 4,7 4,8 5,0 

   China 6,7 6,1 1,2 9,2  6,6 6,0 4,9 5,1 

   Índia 3 6,1 4,2 1,9 7,4  5,8 2,0 7,4 4,0 

ASEAN-54 5,3 4,8 -0,6 7,8  5,1 4,5 1,1 6,0 

Europa Emergente e Em Desenvolvimento 3,2 2,1 5,2 4,2  … … … … 

   Rússia 2,5 1,3 -5,5 3,5  2,9 2,3 -6,5 5,4 

América Latina e Caraíbas 1,1 0,1 -5,2 3,4  0,2 -0,1 -5,6 4,8 

   Brasil 1,3 1,1 -5,3 2,9  1,3 1,7 -5,8 3,6 

   México 2,1 -0,1 -6,6 3,0  1,5 -0,4 -7,4 5,7 

Médio Oriente e Ásia Central 1,8 1,2 -2,8 4,0  … … … … 

   Arábia Saudita 2,4 0,3 -2,3 2,9  4,3 -0,3 -0,5 1,3 

África Sub-Saariana 3,3 3,1 -1,6 4,1  … … … … 

   Nigéria 1,9 2,2 -3,4 2,4  … … … … 

   África do Sul 0,8 0,2 -5,8 4,0  0,2 -0,6 -7,2 9,6 

                   

Memorando                  

União Europeia5 2,3 1,7 -7,1 4,8  1,7 1,4 -5,9 4,2 
Países em Desenvolvimento de Baixo 
Rendimento 5,1 5,1 0,4 5,6  … … … … 

Médio Oriente e Norte de África 1,0 0,3 -3,3 4,2  … … … … 

Crescimento Mundial baseado em Taxas de 
Câmbio do Mercado 3,1 2,4 -4,2 5,4  2,7 2,3 -2,9 4,7 

                   

Volume de Comércio Mundial (bens e 
serviços) 3,8 0,9 -11,0 8,8  … … … … 

Importações          

   Economias Desenvolvidas 3,3 1,5 -11,5 7,5  … … … … 

   Mercados Emergentes e Economias em  
Desenvolvimento 5,1 -0,8 -8,2 9,1  … … … … 
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Exportações          

   Economias Desenvolvidas 3,3 1,2 -12,8 7,4  … … … … 

   Mercados Emergentes e Economias em 
Desenvolvimento 4,1 0,8 -9,6 11,0  … … … … 

                   

Preços das Mercadorias (Dólares 
Americanos)                  

Petróleo6 29,4 -10,2 -42,0 6,3  9,5 -6,1 -42,2 12,4 

Não-combustível (média baseada em 
pesos mundiais de importação de 
mercadorias) 1,3 0,8 -1,1 -0,6  -2,3 4,9 -3,1 0,9 

                   

Preços ao Consumidor                  

Economias Desenvolvidas 2,0 1,4 0,5 1,5  1,9 1,4 0,3 1,8 

Mercados Emergentes e Economias em 
Desenvolvimento 4,8 5,0 4,6 4,5  4,2 4,9 3,1 4,0 

                   

Taxa Interbancária Disponivel de Londres 
(percentagem)                  

Para depósitos em Dólares Americanos (a 
seis meses) 2,5 2,3 0,7 0,6  … … … … 

Para depósitos em Euros (a três meses) -0,3 -0,4 -0,4 -0,4  … … … … 

Para depósitos em Ienes Japoneses (a seis 
meses) 0,0 0,0 -0,1 -0,1  … … … … 
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PERSPETIVAS GLOBAIS E POLÍTICAS 

 
 

A pandemia da COVID-19 está a infligir custos humanos elevados e crescentes 
em todo o mundo. Proteger vidas e permitir que os sistemas de saúde enfrentem a 
necessidade de isolamento, bloqueios e encerramentos generalizados para retardar a 
propagação do vírus. A crise sanitária está, pois, a ter um impacto grave na atividade 
económica. Em resultado da pandemia, prevê-se que a economia mundial se contraia 
fortemente em - 3% em 2020, muito pior do que durante a crise financeira de 2008-09 
(Quadro 1.1). Num cenário de base, que assume que a pandemia se desvanece no 
segundo semestre de 2020 e que os esforços de contenção podem ser gradualmente 
desenrolados, prevê-se que a economia mundial cresça 5,8% em 2021, à medida que a 
atividade económica se normalizar, ajudada pelo apoio político. 

Existe uma incerteza extrema em torno da previsão de crescimento global. As 
consequências económicas dependem de fatores que interagem de forma difícil de 
prever, incluindo a via da pandemia, a intensidade e eficácia dos esforços de contenção, 
a extensão das perturbações da oferta, as repercussões da forte retração das condições 
do mercado financeiro mundial, as alterações nos padrões de despesa, as mudanças de 
comportamento (como as pessoas que evitam os centros comerciais e os transportes 
públicos), os efeitos sobre a confiança e a volatilidade dos preços das matérias-primas. 
Muitos países enfrentam uma crise multifacetada que inclui um choque de saúde, 
perturbações económicas internas, uma queda abrupta da procura externa, inversão 
dos fluxos de capitais e um colapso dos preços dos produtos de base. Os riscos de um 
resultado pior predominam. 

A existência de políticas eficazes é essencial para evitar resultados piores. As 
medidas necessárias para reduzir o contágio e proteger as vidas terão um custo a curto 
prazo para a atividade económica mas também deve ser visto como um importante 
investimento em saúde humana e económica a longo prazo. A prioridade imediata é 
conter as consequências da COVID-19 surto, especialmente através do aumento das 
despesas com cuidados de saúde reforçar a capacidade e os recursos dos cuidados de 
saúde sector, adotando simultaneamente medidas que reduzam o contágio. As políticas 
económicas terão também de amortecer o impacto de o declínio da atividade das 
pessoas, das empresas e das finanças reduzir os efeitos cicatrizantes persistentes do 
inevitável sistema um forte abrandamento; e assegurar que a recuperação económica 
pode começar rapidamente, assim que a pandemia for erradicada. 

Porque as consequências económicas refletem particularmente choques agudos 
em sectores específicos, os decisores políticos necessitarão implementar medidas 
fiscais, monetárias e medidas do mercado financeiro para apoiar as famílias afetadas e 
empresas. Tais ações ajudarão a manter as relações entre a economia e as empresas, ao 
longo de todo o processo de encerramento, e são essenciais para permitir que a 
atividade se normalize gradualmente assim que a pandemia for levantada as medidas 
de abates e contenção. As medidas fiscais a resposta nos países afetados tem sido rápida 
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e considerável em muitas economias avançadas (como a Austrália, a França, Alemanha, 
Itália, Japão, Espanha, Reino Unido, e os Estados Unidos da América). Muitos mercados 
emergentes e economias em desenvolvimento (como a China, a Indonésia e a África do 
Sul) começaram também a prestar ou a anunciar um apoio fiscal significativo a sectores 
e trabalhadores fortemente afetados. As medidas fiscais terão de ser reforçadas se as 
paragens da atividade económica forem persistentes ou se a retoma da atividade à 
medida que as restrições forem sendo levantadas for demasiado fraca. As economias 
que enfrentam restrições de financiamento para combater a pandemia e os seus efeitos 
podem exigir apoio externo. Um estímulo orçamental de base alargada pode prevenir 
um declínio mais acentuado da confiança, levantar a procura agregada e evitar uma 
desaceleração ainda mais profunda. Mas seria, muito provavelmente, mais eficaz 
quando o surto desaparecesse e as pessoas pudessem circular livremente. 

As ações significativas dos grandes bancos centrais nas últimas semanas incluem 
estímulos monetários e facilidades de liquidez para reduzir o stress sistémico. Estas 
ações têm apoiado a confiança e contribuído para limitar a amplificação do choque, 
garantindo assim uma melhor posição de recuperação da economia. As ações 
sincronizadas podem ampliar o seu impacto nas economias individuais e também 
ajudarão a gerar espaço para as economias de mercado emergentes e em 
desenvolvimento utilizarem a política monetária para responder às condições cíclicas 
internas. As autoridades de supervisão devem também encorajar os bancos a renegociar 
os empréstimos às famílias e empresas em dificuldades, mantendo ao mesmo tempo 
uma avaliação transparente do risco de crédito. 

Uma forte cooperação multilateral é essencial para superar os efeitos da 
pandemia, nomeadamente para ajudar os países financeiramente constrangidos que 
enfrentam duplos choques sanitários e de financiamento, e para canalizar a ajuda a 
países com sistemas de saúde débeis. Países necessidade urgente de trabalhar em 
conjunto para abrandar a propagação do vírus e a desenvolver uma vacina e terapias 
para combater a doença. Até essas intervenções médicas se tornar disponível, nenhum 
país está a salvo da pandemia (incluindo uma recorrência após a vaga inicial subsídios) 
desde que a transmissão ocorra noutro local. 
 
Considerações fundamentais para a Previsão 
 

A natureza do choque. A pandemia da COVID-19 difere acentuadamente dos 
fatores de desencadeamento de reviravoltas do passado. As infeções reduzem a oferta 
de mão-de-obra. As quarentenas, os bloqueios regionais e o distanciamento social, que 
são essenciais para conter o vírus (ver, por exemplo, Ferguson, Ghani e outros 2020), 
reduzem a mobilidade, com efeitos particularmente agudos nos sectores que dependem 
das interações sociais (tais como viagens, hospitalidade, entretenimento e turismo). Os 
encerramentos de postos de trabalho perturbam as cadeias de abastecimento e menor 
produtividade. Despedimentos, diminuição de rendimentos, medo de contágio, e o 
aumento da incerteza fazem com que as pessoas gastar menos, provocando mais 
encerramentos de empresas e empregos perdas. Existe um encerramento de facto de 
uma parte da economia. Despesas com cuidados de saúde necessariamente muito 
acima do que se esperava. Estas perturbações internas repercutem-se nos parceiros 
comerciais através do comércio e dos elos da cadeia de valor global, o que contribui para 
os efeitos macroeconómicos globais. 
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Canais de amplificação. O choque inicial amplifica-se através de canais 
conhecidos de crises e recessões graves do passado. Os mercados financeiros estão a 
repensar acentuadamente os preços com o aumento da incerteza e a súbita 
materialização de grandes perturbações da atividade económica. A fuga para ativos 
seguros e a corrida à liquidez exerceram uma pressão ascendente sobre os custos dos 
empréstimos contraídos e o crédito tornou-se mais escasso, agravando as tensões 
financeiras. O aumento do desemprego aumenta o risco de generalização dos 
incumprimentos. Os mutuantes receiam que os consumidores e as empresas não 
possam reembolsar a prorrogação do crédito. A venda de ativos em caso de incêndio 
pode resultar na liquidação das participações dos intermediários financeiros para 
satisfazer os pedidos de retirada de financiamento dos seus investidores, o que agrava 
os turbulência do mercado. Os efeitos podem ainda ser ampliados através de ligações 
financeiras internacionais. Nomeadamente, países dependentes da experiência de 
financiamento externo repentinamente paragens e condições de mercado 
desordenadas. Além disso, à medida que a procura global mais fraca faz baixar as 
matérias-primas preços, os exportadores de produtos de base enfrentam pressões 
sobre os seus finanças públicas e sobre a atividade económica real. Estes níveis 
adicionais contribuem para as consequências económicas diretas d a crise sanitária e a 
dimensão total das perturbações da atividade económica podem ser particularmente 
graves em consequência disso. 

Primeiros indícios de graves consequências económicas. O impacto económico já 
é visível nos países mais afetados pelo surto. Por exemplo, na China, a produção 
industrial, as vendas a retalho e os investimentos em ativos fixos diminuíram 
drasticamente em Janeiro e Fevereiro. O prolongamento das férias de Ano Novo Lunar, 
a reabertura gradual de empresas não essenciais em todo o país e a baixa procura de 
serviços em resultado do distanciamento social implicam uma perda significativa de dias 
de trabalho e uma grave contração da atividade económica no primeiro trimestre. 
medida que mais países são forçados a responder à pandemia com uma quarentena e 
contenção rigorosas esforços do tipo dos que se verificaram, por exemplo, na China, em 
Itália, e a Espanha, o que implicará necessariamente um aumento económico 
semelhante abrandamento da atividade devido a encerramentos não essenciais locais 
de trabalho, restrições de viagem e mudanças de comportamento. As reivindicações 
iniciais de desemprego nos Estados Unidos durante a quarta semana de Março, por 
exemplo, ultrapassou os 6,6 milhões, em comparação com cerca de 280 000 apenas 
duas semanas antes. E os inquéritos aos gestores de compras apontavam para uma 
quebra da atividade económica em Março na zona euro, no Japão e nos Estados Unidos. 
No entanto, as medidas de contenção antecipadas são essenciais para retardar a 
propagação do vírus e permitir aos sistemas de saúde fazer face e ajudar a preparar o 
caminho para uma retoma mais rápida e mais robusta da atividade económica. A 
incerteza e a redução da procura de serviços poderiam ser ainda piores num cenário de 
maior dispersão sem distanciamento social. 

Uma queda acentuada dos preços dos produtos de base. A rápida deterioração 
das perspetivas económicas globais à medida que a epidemia se propagou e a repartição 
do acordo OPEP+ (Organização dos Países Exportadores de Petróleo, incluindo a Rússia 
e outros exportadores de petróleo não OPEP) entre os fornecedores de petróleo 
pesaram fortemente nos preços dos produtos de base (Figura 1.1: Característica Especial 
dos Produtos de Base). De meados de Janeiro até ao final de Março, os preços dos metais 
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de base caíram cerca de 15%, os preços do gás natural caíram 38% e os preços do 
petróleo bruto caíram cerca de 65% (uma queda de cerca de 40 dólares por barril). Os 
mercados de futuros indicam que os preços do petróleo permanecerão abaixo dos 45 
dólares por barril até 2023, cerca de 25% abaixo do preço médio de 2019, refletindo 
uma procura persistentemente fraca. Esta evolução deverá pesar fortemente sobre os 
exportadores de petróleo com receitas e exportações não diversificadas - especialmente 
sobre os produtores de alto custo - e agravar o choque das infeções domésticas, o que 
se traduzirá numa maior restritividade a nível mundial. condições financeiras, e uma 
procura externa mais fraca. Ao mesmo tempo, a descida dos preços do petróleo irá 
beneficiar países importadores de petróleo. 

Condições financeiras significativamente mais restritivas. O sentimento do 
mercado financeiro deteriorou-se desde meados de Fevereiro, à medida que 
aumentavam as preocupações com a propagação global da COVID-19 e com as suas 
consequências económicas. A queda do preço do petróleo no início de Março teve um 
impacto ainda maior, agravando o declínio do sentimento. Tal como abordado em Abril 
de 2020, no Relatório de Estabilidade Financeira Global, as condições financeiras nas 
economias avançadas e emergentes são significativamente mais restritivas do que na 
altura das previsões do Conjuntura Económica Mundial (CEM) de Outubro de 2019. Os 
mercados acionistas venderam drasticamente; os spreads soberanos das empresas de 
elevado rendimento e dos mercados emergentes aumentaram significativamente 
(Figuras 1.2 e 1.3); e os fluxos de carteira para os fundos de mercados emergentes 
inverteram-se, em particular no caso das obrigações e ações de moeda forte. Surgiram 
sinais de escassez de financiamento em dólares, entre o reequilíbrio geral das carteiras 
em relação à tesouraria e aos ativos seguros. 

Os movimentos cambiais têm geralmente refletido estas alterações no 
sentimento de risco. As moedas dos exportadores de matérias-primas com taxas de 
câmbio flexíveis entre as economias de mercado emergentes e avançadas sofreram uma 
forte depreciação desde o início do ano, enquanto o dólar americano registou uma 
apreciação de cerca de 8½ por cento em termos reais efetivos a partir de 3 de Abril, o 
iene cerca de 5 por cento e o euro cerca de 3 por cento (Figura 1.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 1.1 Sistema de Preços das Matérias Primas 
2 de Janeiro de 2020 = 100 

Petróleo  
Gás Natural    
Metal     

 
 

Fonte: FMI, Sistema de Preços das Matérias Primas; 
e cálculos do pessoal do FMI.  
Nota: OPEP+ =Organização dos Países Exportadores 
de Petróleo, incluindo a Rússia 
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O rápido agravamento do sentimento de risco levou a uma série de cortes nas 
taxas dos bancos centrais, ações de apoio à liquidez e, em alguns casos, grandes 
programas de aquisição de ativos, incluindo da Reserva Federal dos EUA, Banco Central 
Europeu, Banco de Inglaterra, Banco do Japão, Banco do Canadá e Reserve Bank of 
Austrália, bem como de bancos centrais de mercados emergentes, em Brasil, China, 
Índia, Malásia, México, Filipinas, Arábia Saudita, África do Sul, Tailândia, e Turquia - o 
que ajudará a compensar parcialmente o aperto em condições financeiras. Além disso, 
vários bancos centrais cativaram linhas swap bilaterais para melhorar o acesso a liquidez 
internacional entre jurisdições1. Não obstante, o reforço significativo das condições 
financeiras irá retrair, ainda mais, a atividade económica, a curto prazo, agravando as 
consequências macroeconómicas diretas da crise sanitária. 

 
 
A Pandemia de COVID-19 Irá Ter um Impacto Severo no Crescimento Global 

 
1 O Banco do Canadá, o Banco de Inglaterra, o Banco do Japão, o Banco Central Europeu, a Reserva Federal Norte-Americana e o 
banco Nacional da Suíça anunciaram uma ação coordenada, em 15 de março de 2015, para reforçar a provisão de liquidez através 
de acordos permanentes de linha de troca de liquidez, em Dólares Americanos. Em 19 de março, a Reserva Federal criou linhas 
temporárias de troca, de dólares americanos, com o Banco da Reserva da Austrália, o Banco Central do Brasil, o Banco Nacional da 
Dinamarca, o Banco da Coreia, o banco do México, o banco da Noruega, o banco da reserva da Nova Zelândia, a autoridade 
monetária de Singapura e o Banco Central da Suécia. Em 31 de março, a Reserva Federal lançou um acordo de recompra temporário, 
para possibilitarem, a um vasto leque de bancos centrais e autoridades monetárias, para trocarem seguros do Tesouro dos Estados 
Unidos por dólares americanos. 

Figura 1.2.Economias Desenvolvidas: Condições 
Monetárias e de Mercados Financeiros 

- Imagem 6_Relação entre Custos e Proveitos 
 

- Imagem 3_Rendimentos das Obrigações do Tesouro a 10 anos 

 
- Imagem 4_Diferenciais de Crédito (pontos-base) 

 
- Imagem 5_Mercados Acionistas (Indicador, 2007 = 100) 

 

Fontes: 
Bloomber Finance L.P.; Haver Analytics; Thomson Reuters 
Datastream; e Cálculos do Pessoal do FMI 
Nota: S&P = Standard & Poor’s; TOPIX = Índice de Preços 
das Ações de Tóquio; US: Estados Unidos da América.  
Dados até 7 de abril de 2020  
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Existe uma incerteza extrema acerca da previsão de crescimento global, porque 

as consequências económicas dependem de fatores de incerteza, os quais interagem de 
modos difíceis de prever. Estes incluem, por exemplo, o percurso da pandemia, o 
progresso na procura de uma vacina e terapias, a intensidade e eficácia dos esforços de 
contenção, a extensão das quebras de fornecimento e das perdas de produtividade, as 
repercussões da contração dramática das condições globais dos mercados financeiros, 
alterações aos padrões de consumo sexo, mudanças de comportamento (tais como as 
pessoas evitar em centros comerciais e transportes públicos), efeitos de confiança e a 
volatilidade dos preços dos bens essenciais. 
 

 
 
Fig. 1.4. Alterações da Taxa de Câmbio Efetiva Real, Setembro 2019-Abril 2020 (Valores em %) 
Fonte: Cálculos dos funcionários do FMI 
Nota: ZE = Zona Euro. As etiquetas de dados seguem os códigos ISO dos países. Últimos dados disponíveis referentes a 3 de abril de 
2020. 
 

Pressupostos fundamentais 
 

Pandemia. No cenário de base, pressupõe-se que a pandemia se atenue no 
segundo semestre de 2020, permitindo um levantamento gradual das medidas de 
contenção. 

Duração do encerramento. Considerando a propagação do vírus à maioria dos 
países a partir do final de Março de 2020, a previsão de crescimento global assume que 
todos os países sofrem perturbações da atividade económica devido a alguma 
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combinação dos fatores acima mencionados. Assume-se que as perturbações se 
concentrem sobretudo no segundo trimestre de 2020 para quase todos os países com 
exceção da China (onde se verifica no primeiro trimestre), com uma recuperação gradual 
a partir daí, uma vez que a produção leva algum tempo a aumentar após o choque. Os 
países que registam epidemias graves deverão perder cerca de 8% dos dias úteis em 
2020, mais de a duração dos esforços de contenção e o subsequente afrouxamento 
gradual das restrições2. Presume-se também que outros países sofram perturbações da 
atividade económica relacionadas com medidas de contenção e distanciamento social, 
que, em média, implicam uma perda de cerca de 5% dos dias úteis em 2020, ao longo 
de o período de paragem e reabertura gradual. Estas perdas são agravadas pelas perdas 
geradas por condições financeiras globais mais restritas, procura externa mais fraca e as 
perdas de termos de troca a seguir descritas. 

Condições financeiras. As condições financeiras restritivas para as economias 
avançadas e de mercado emergentes discutidas acima referidos devem manter-se em 
vigor para a primeiro semestre do ano. Coerente com o caminho assumido da pandemia 
e da normalização gradual na economia atividade, espera-se que as condições 
financeiras facilitem no segundo semestre de 2020. 

Preços das matérias primas. Com base nos preços do mercado de futuros, no 
final de Março de 2020, os preços base médios do petróleo, por barril, estão estimados 
em 35,60 dólares em 2020 e em 37,90 dólares em 2021. Para os anos seguintes, as 
curvas dos futuros do petróleo mostram que os preços deverão aumentar para 45 
dólares, mas manter-se abaixo do seu nível médio em 2019 (61,40 dólares). Os preços 
dos metais deverão diminuir 15,0% em 2020 e 5,6% em 2021. Prevê-se que os preços 
dos produtos alimentares diminuam 1,8% ,em 2020 e, posteriormente, aumentem 0,4%, 
em 2021. 
 
Economia Global em Recessão, em 2020 
 

Prevê-se um crescimento global de -3,0% em 2020, um resultado muito pior do 
que durante a crise financeira global de 2009. As previsões de crescimento estão 
marcadas por uma redução superior a 6 pontos percentuais em relação às projeções da 
CEM de Outubro de 2019 e das atualizações da CEM de Janeiro de 2020 - uma revisão 
extraordinária ao longo de um período de tempo tão curto. 
 O crescimento no grupo dos países desenvolvidos - no qual várias economias 
estão a registar surtos generalizados e a aplicar medidas de contenção - está projetado 
em -6,1%, em 2020. A maioria das economias do grupo deverá contrair-se este ano, 
incluindo os Estados Unidos (-5,9%), o Japão (-5,2%), o Reino Unido (-6,5%), a Alemanha 
(-7,0%), a França (-7,2%), a Itália (-9,1%) e a Espanha (-8,0%). Em algumas partes da 
Europa, o surto tem sido tão grave como na província chinesa de Hubei. Embora 
essencial para conter o vírus, os bloqueios e as restrições à mobilidade estão a impedir 
um crescimento significativo na atividade económica. É provável que os efeitos adversos 
sobre a confiança pesem ainda mais sobre as perspetivas económicas.  

 
2 A perda de dias úteis é menor do que o número de dias estão em vigor medidas de contenção severas, dado que as empresas 
essenciais continuam a operar durante o encerramento. A duração dos esforços de contenção variará consoante os países, em 
função da intensidade das medidas (por exemplo, o cancelamento de reuniões públicas e encerramentos de escolas em vez de 
ordens de permanência em casa e bloqueios aplicados com sanções). 
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Entre as economias de mercado emergentes e em desenvolvimento, todos os 
países enfrentam uma crise de saúde, um grave choque da procura externa, um aperto 
dramático das condições financeiras mundiais e uma queda nos preços das matérias-
primas, o que terá um impacto grave na atividade económica dos países exportadores 
de matérias-primas. De um modo geral, o grupo das economias de mercado emergentes 
e em desenvolvimento deverá registar uma contração de -1,0%, em 2020; excluindo a 
China, a taxa de crescimento do grupo deverá ser de -2,2%. Mesmo nos países que não 
registaram surtos generalizados, a partir do final de Março (e, por conseguinte, ainda 
não aplicaram medidas de contenção, semelhantes às aplicadas em locais com surtos), 
a significativa revisão em baixa, da projeção de crescimento para 2020, reflete as graves 
perturbações internas previstas para a atividade económica, provocadas pela COVID-19. 
A taxa de crescimento do grupo para 2020, excluindo a China, está marcada por uma 
retração de 5,8 pontos percentuais, em relação à projeção de Janeiro da CEM. Conforme 
referido adiante, o crescimento seria ainda menor, se fossem necessárias medidas de 
contenção mais rigorosas, devido a uma maior propagação do vírus entre estes países. 

Prevê-se que a Ásia emergente seja a única região com uma taxa de crescimento 
positiva em 2020 (1,0 por cento), embora mais de 5 pontos percentuais abaixo da sua 
média na década anterior. Na China, indicadores como a produção industrial, a venda a 
retalho e o investimento em ativos fixos sugere que a contração da atividade economia 
económica, no primeiro trimestre, poderia vir a ser de cerca de 8%, ano após ano. 
Mesmo com um forte relançamento no remanescente do ano e o apoio fiscal 
considerável, prevê-se que a economia cresça a um ritmo moderado de 1,2%, em 2020. 
Prevê-se que várias economias na região cresçam a taxas modestas, incluindo a Índia 
(1,9%) Prevê-se que a economia cresça a um ritmo moderado de 1,2%, em 2020. Estão 
previstas várias economias na região a crescer a taxas modestas, incluindo a Índia (1,9%) 
e a Indonésia (0,5%), e prevê-se que outros sofram grandes contrações (Tailândia, -
6,7%). 

 
 
Figura 1.5. Crescimento Mundial em PIB per Capita e Recessões (%) 

 
 

 
 
 

8 - 1. Crescimento Mundial em PIB per Capita e Recessões (%) 

100 - 2. Países com Crescimento per Capita Negativo  
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Prevê-se que outras regiões registem abrandamentos graves ou contrações 
bruscas da atividade económica, incluindo a América Latina (-5,2%) - com uma previsão 
de crescimento do Brasil de -5,3% e do México de -6,6%; a Europa emergente e em 
desenvolvimento (-5,2%) - com uma previsão de contração da economia russa de -5. 5%; 
Médio Oriente e Ásia Central (-2,8%)- com uma previsão de crescimento da Arábia 
Saudita de -2,3%, com uma contração do PIB não petrolífero de 4% e com uma contração 
da maioria das economias, incluindo o Irão; e África Subsariana (-1,6%)- com um 
crescimento na Nigéria e África do Sul previsto de -3,4% e -5,8%, respetivamente. Na 
sequência da queda dramática dos preços do petróleo desde o início do ano, as 
perspetivas a curto prazo para os países exportadores de petróleo deterioraram-se 
significativamente: prevê-se que a taxa de crescimento do grupo desça para -4,4% em 
2020. 

A Figura 1.5 mostra que uma fração muito maior de países deverá registar um 
crescimento negativo do rendimento per capita em 2020 do que na altura da crise 
financeira de 2009. Estes países representam uma parte do poder de compra-paridade 
do mundo globalmente semelhante economia em comparação com o grupo que 
experimentou crescimento negativo do rendimento per capita em 2009. 
 
Recuperação incerta em 2021: Baseada na Diminuição da Pandemia, auxiliada por 
Políticas de Apoio 
 

Espera-se que o crescimento global recupere para 5,8%, em 2021, bem acima da 
tendência, refletindo a normalização de atividade económica, a partir de níveis muito 
baixos. Prevê-se que o grupo, dos países de economia avançada, cresça a 4,5 por cento, 
enquanto o crescimento para o mercado emergente e A previsão para o grupo de 
economia em desenvolvimento é de 6,6%. Em comparação, em 2010, o crescimento 
global recuperou para 5,4% de -0,1% em 2009. 

A recuperação em 2021 depende, de forma crítica, da pandemia no segundo 
semestre de 2020, permitindo esforços de contenção a serem gradualmente reduzidos 
e restabelecer a confiança dos consumidores e dos investidores. Significativo já foram 
tomadas medidas de política económica em todo o mundo, centrada na acomodação de 
requisitos públicos em matéria de cuidados de saúde, limitando simultaneamente a sua 
ampliação à atividade económica e ao sistema financeiro. A recuperação prevista 
pressupõe que estas ações políticas sejam eficazes para evitar a falência generalizada 
de empresas, a perda prolongada de postos de trabalho e as tensões financeiras a nível 
do sistema. No entanto, como mostra a Figura 1.6, o nível do PIB no final de 2021, tanto 
nas economias de mercado avançadas como nas economias emergentes e em 
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desenvolvimento, deverá manter-se abaixo da linha de base anterior ao vírus 
(atualização de Janeiro de 2020 da CEM). 

Tal como no caso da dimensão da recessão, existe uma incerteza extrema em 
torno da força da recuperação. Alguns aspetos que sustentam a recuperação podem não 
se materializar e são possíveis piores resultados de crescimento global - por exemplo, 
uma contração mais profunda em 2020 e uma recuperação menos profunda em 2021 - 
dependendo da via da pandemia e da gravidade das consequências económicas e 
financeiras associadas, tal como discutido na secção seguinte. 
 
 
 
 
 
 
 
Riscos Graves de um Desfecho Pior 
 

Mesmo após a grave descida para o crescimento global, os riscos para as 
perspetivas de crescimento estão do lado negativo. A pandemia poderá revelar-se mais 
persistente do que o previsto na linha de base.  

Além disso, os efeitos da crise sanitária sobre a atividade económica e os 
mercados financeiros poderão revelar-se mais fortes e mais duradouros, testando os 
limites dos bancos centrais para travar o sistema financeiro e aumentar ainda mais a 
carga fiscal do choque.  

Evidentemente, se uma terapia ou uma vacina for encontrada mais cedo do que 
o esperado, as medidas de distanciamento social podem ser removidas e a recuperação 
pode ocorrer mais rapidamente do que o previsto. 
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Tabela 1.1. Visão Geral acerca das Projeções da Conjuntura Económica Mundial 
Variação percentual, salvo indicação em contrário 
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2020 2021 2020 2021 2020 2021

Produção Mundial 2,9 -3,0 5,8 -6,3 2,4 -6,4 2,2

Economias Desenvolvidas 1,7 -6,1 4,5 -7,7 2,9 -7,8 2,9

Estados Unidos 2,3 -5,9 4,7 -7,9 3,0 -8,0 3,0

Zona Euro 1,2 -7,5 4,7 -8,8 3,3 -8,9 3,3

   Alemanha 0,6 -7,0 5,2 -8,1 3,8 -8,2 3,8

   França 1,3 -7,2 4,5 -8,5 3,2 -8,5 3,2

   Itália 0,3 -9,1 4,8 -9,6 4,1 -9,6 4,0

   Espanha 2,0 -8,0 4,3 -9,6 2,7 -9,8 2,6

Japão 0,7 -5,2 3,0 -5,9 2,5 -5,7 2,5

Reino Unido 1,4 -6,5 4,0 -7,9 2,5 -7,9 2,5

Canadá 1,6 -6,2 4,2 -8,0 2,4 -8,0 2,4

Outras Economias Desenvolvidas 2 1,7 -4,6 4,5 -6,5 2,1 -6,6 2,2

Mercado Emergente e Economias em Desenvolvimento 3,7 -1,0 6,6 -5,4 2,0 -5,6 1,8

Ásia Emergente e Em Desenvolvimento 5,5 1,0 8,5 -4,8 2,6 -5,0 2,3

   China 6,1 1,2 9,2 -4,8 3,4 -4,6 3,3

   Índia 3 4,2 1,9 7,4 -3,9 0,9 -5,1 0,0

ASEAN-54
4,8 -0,6 7,8 -5,4 2,7 -5,5 2,6

Europa Emergente e Em Desenvolvimento 2,1 -5,2 4,2 -7,8 1,7 -7,7 1,7

   Rússia 1,3 -5,5 3,5 -7,4 1,5 -7,4 1,5

América Latina e Caraíbas 0,1 -5,2 3,4 -6,8 1,1 -7,0 1,0

   Brasil 1,1 -5,3 2,9 -7,5 0,6 -7,3 0,5

   México -0,1 -6,6 3,0 -7,6 1,4 -7,9 1,1

Médio Oriente e Ásia Central 1,2 -2,8 4,0 -5,6 0,8 -5,7 0,8

   Arábia Saudita 0,3 -2,3 2,9 -4,2 0,7 -4,5 0,7

África Sub-Saariana 3,1 -1,6 4,1 -5,1 0,6 -5,2 0,4

   Nigéria 2,2 -3,4 2,4 -5,9 0,1 -5,9 -0,1

   África do Sul 0,2 -5,8 4,0 -6,6 3,0 -6,9 2,6

Memorando

União Europeia5
1,7 -7,1 4,8 -8,7 3,1 -8,8 3,1

Países em Desenvolvimento de Baixo Rendimento 5,1 0,4 5,6 -4,7 0,5 -4,7 0,4

Médio Oriente e Norte de África 0,3 -3,3 4,2 -5,9 1,2 -6,0 1,2

Crescimento Mundial baseado em Taxas de Câmbio do Mercado 2,4 -4,2 5,4 -6,9 2,6 -6,9 2,6

Volume de Comércio Mundial (bens e serviços) 0,9 -11,0 8,4 -13,9 4,7 -14,2 4,6

Importações

   Economias Desenvolvidas 1,5 -11,5 7,5 -13,8 4,3 -14,2 4,2

   Mercados Emergentes e Economias em Desenvolvimento -0,8 -8,2 9,1 -12,5 4,0 -12,5 4,0

Exportações

   Economias Desenvolvidas 1,2 -12,8 7,4 -14,9 4,4 -15,3 4,3

   Mercados Emergentes e Economias em Desenvolvimento -0,8 -9,6 11,0 -13,7 6,8 -13,7 6,6

Preços das Mercadorias (Dólares Americanos)

Petróleo6
-10,2 -42,0 6,3 -37,7 11,0 -35,8 10,9

Não-combustível (média baseada em pesos mundiais de importação de mercadorias) 0,8 -1,1 -0,6 -2,8 -1,2 -2,8 -1,9

Preços ao Consumidor

Economias Desenvolvidas 1,4 0,5 1,5 -1,2 -0,4 -1,3 -0,3

Mercados Emergentes e Economias em Desenvolvimento 5,0 4,6 4,5 0,0 0,0 -0,2 0,0

Taxa Interbancária Disponivel de Londres (percentagem)

Para depósitos em Dólares Americanos (a seis meses) 2,3 0,7 0,6 -1,2 -1,3 -1,3 -1,5

Para depósitos em Euros (a três meses) -0,4 -0,4 -0,4 0,0 0,0 0,2 0,2

Para depósitos em Ienes Japoneses (a seis meses) 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,1

Projeções

Variação relativamente à 

Atualização da CEM de 

Janeiro de 2020 1

Variação relativamente 

ao boletim da CEM de 

Outubro de 2019 1

2019
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2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Produção Mundial 3,6 2,9 -3,0 5,8 3,3 2,7 -1,4 4,9

Economias Desenvolvidas 2,2 1,7 -6,1 4,5 1,8 1,5 -5,2 4,4

Estados Unidos 2,9 2,3 -5,9 4,7 2,5 2,3 -5,4 4,9

Zona Euro 1,9 1,2 -7,5 4,7 1,2 1,0 -5,9 3,6

   Alemanha 1,5 0,6 -7,0 5,2 0,6 0,5 -5,2 3,6

   França 1,7 1,3 -7,2 4,5 1,2 0,9 -5,0 2,7

   Itália 0,8 0,3 -9,1 4,6 0,0 0,1 -7,2 3,9

   Espanha 2,4 2,0 -8,0 4,3 2,1 1,8 -7,0 3,7

Japão 0,3 0,7 -5,2 3,0 -0,2 -0,7 -3,2 -3,4

Reino Unido 1,3 1,4 -6,5 4,0 1,4 1,1 -5,3 3,8

Canadá 2,0 1,6 -6,2 4,2 1,8 1,5 -5,4 4,0

Outras Economias Desenvolvidas 2 2,6 1,7 -4,6 4,5 2,3 2,0 -4,6 5,5

Mercado Emergente e Economias em Desenvolvimento 4,5 3,7 -1,0 6,6 4,5 3,7 1,6 5,2

Ásia Emergente e Em Desenvolvimento 6,3 5,5 1,0 8,5 6,1 4,7 4,8 5,0

   China 6,7 6,1 1,2 9,2 6,6 6,0 4,9 5,1

   Índia 3 6,1 4,2 1,9 7,4 5,8 2,0 7,4 4,0

ASEAN-54
5,3 4,8 -0,6 7,8 5,1 4,5 1,1 6,0

Europa Emergente e Em Desenvolvimento 3,2 2,1 5,2 4,2 … … … …

   Rússia 2,5 1,3 -5,5 3,5 2,9 2,3 -6,5 5,4

América Latina e Caraíbas 1,1 0,1 -5,2 3,4 0,2 -0,1 -5,6 4,8

   Brasil 1,3 1,1 -5,3 2,9 1,3 1,7 -5,8 3,6

   México 2,1 -0,1 -6,6 3,0 1,5 -0,4 -7,4 5,7

Médio Oriente e Ásia Central 1,8 1,2 -2,8 4,0 … … … …

   Arábia Saudita 2,4 0,3 -2,3 2,9 4,3 -0,3 -0,5 1,3

África Sub-Saariana 3,3 3,1 -1,6 4,1 … … … …

   Nigéria 1,9 2,2 -3,4 2,4 … … … …

   África do Sul 0,8 0,2 -5,8 4,0 0,2 -0,6 -7,2 9,6

Memorando

União Europeia5
2,3 1,7 -7,1 4,8 1,7 1,4 -5,9 4,2

Países em Desenvolvimento de Baixo Rendimento 5,1 5,1 0,4 5,6 … … … …

Médio Oriente e Norte de África 1,0 0,3 -3,3 4,2 … … … …

Crescimento Mundial baseado em Taxas de Câmbio do Mercado 3,1 2,4 -4,2 5,4 2,7 2,3 -2,9 4,7

Volume de Comércio Mundial (bens e serviços) 3,8 0,9 -11,0 8,8 … … … …

Importações

   Economias Desenvolvidas 3,3 1,5 -11,5 7,5 … … … …

   Mercados Emergentes e Economias em  Desenvolvimento 5,1 -0,8 -8,2 9,1 … … … …

Exportações

   Economias Desenvolvidas 3,3 1,2 -12,8 7,4 … … … …

   Mercados Emergentes e Economias em Desenvolvimento 4,1 0,8 -9,6 11,0 … … … …

Preços das Mercadorias (Dólares Americanos)

Petróleo6
29,4 -10,2 -42,0 6,3 9,5 -6,1 -42,2 12,4

Não-combustível (média baseada em pesos mundiais de importação de mercadorias) 1,3 0,8 -1,1 -0,6 -2,3 4,9 -3,1 0,9

Preços ao Consumidor

Economias Desenvolvidas 2,0 1,4 0,5 1,5 1,9 1,4 0,3 1,8

Mercados Emergentes e Economias em Desenvolvimento 4,8 5,0 4,6 4,5 4,2 4,9 3,1 4,0

Taxa Interbancária Disponivel de Londres (percentagem)

Para depósitos em Dólares Americanos (a seis meses) 2,5 2,3 0,7 0,6 … … … …

Para depósitos em Euros (a três meses) -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 … … … …

Para depósitos em Ienes Japoneses (a seis meses) 0,0 0,0 -0,1 -0,1 … … … …

Previsões Previsões

Variação Anual Variação Trimestral



                                                                                            CAPÍTULO I    PERSPETIVAS GLOBAIS E POLÍTICAS  

 
 
 
 

Fundo Monetário Internacional | Abril 2020 

 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Produção Mundial 3,6 2,9 -3,0 5,8 3,3 2,7 -1,4 4,9

Economias Desenvolvidas 2,2 1,7 -6,1 4,5 1,8 1,5 -5,2 4,4

Estados Unidos 2,9 2,3 -5,9 4,7 2,5 2,3 -5,4 4,9

Zona Euro 1,9 1,2 -7,5 4,7 1,2 1,0 -5,9 3,6

   Alemanha 1,5 0,6 -7,0 5,2 0,6 0,5 -5,2 3,6

   França 1,7 1,3 -7,2 4,5 1,2 0,9 -5,0 2,7

   Itália 0,8 0,3 -9,1 4,6 0,0 0,1 -7,2 3,9

   Espanha 2,4 2,0 -8,0 4,3 2,1 1,8 -7,0 3,7

Japão 0,3 0,7 -5,2 3,0 -0,2 -0,7 -3,2 -3,4

Reino Unido 1,3 1,4 -6,5 4,0 1,4 1,1 -5,3 3,8

Canadá 2,0 1,6 -6,2 4,2 1,8 1,5 -5,4 4,0

Outras Economias Desenvolvidas 2 2,6 1,7 -4,6 4,5 2,3 2,0 -4,6 5,5

Mercado Emergente e Economias em Desenvolvimento 4,5 3,7 -1,0 6,6 4,5 3,7 1,6 5,2

Ásia Emergente e Em Desenvolvimento 6,3 5,5 1,0 8,5 6,1 4,7 4,8 5,0

   China 6,7 6,1 1,2 9,2 6,6 6,0 4,9 5,1

   Índia 3 6,1 4,2 1,9 7,4 5,8 2,0 7,4 4,0

ASEAN-54
5,3 4,8 -0,6 7,8 5,1 4,5 1,1 6,0

Europa Emergente e Em Desenvolvimento 3,2 2,1 5,2 4,2 … … … …

   Rússia 2,5 1,3 -5,5 3,5 2,9 2,3 -6,5 5,4

América Latina e Caraíbas 1,1 0,1 -5,2 3,4 0,2 -0,1 -5,6 4,8

   Brasil 1,3 1,1 -5,3 2,9 1,3 1,7 -5,8 3,6

   México 2,1 -0,1 -6,6 3,0 1,5 -0,4 -7,4 5,7

Médio Oriente e Ásia Central 1,8 1,2 -2,8 4,0 … … … …

   Arábia Saudita 2,4 0,3 -2,3 2,9 4,3 -0,3 -0,5 1,3

África Sub-Saariana 3,3 3,1 -1,6 4,1 … … … …

   Nigéria 1,9 2,2 -3,4 2,4 … … … …

   África do Sul 0,8 0,2 -5,8 4,0 0,2 -0,6 -7,2 9,6

Memorando

União Europeia5
2,3 1,7 -7,1 4,8 1,7 1,4 -5,9 4,2

Países em Desenvolvimento de Baixo Rendimento 5,1 5,1 0,4 5,6 … … … …

Médio Oriente e Norte de África 1,0 0,3 -3,3 4,2 … … … …

Crescimento Mundial baseado em Taxas de Câmbio do Mercado 3,1 2,4 -4,2 5,4 2,7 2,3 -2,9 4,7

Volume de Comércio Mundial (bens e serviços) 3,8 0,9 -11,0 8,8 … … … …

Importações

   Economias Desenvolvidas 3,3 1,5 -11,5 7,5 … … … …

   Mercados Emergentes e Economias em  Desenvolvimento 5,1 -0,8 -8,2 9,1 … … … …

Exportações

   Economias Desenvolvidas 3,3 1,2 -12,8 7,4 … … … …

   Mercados Emergentes e Economias em Desenvolvimento 4,1 0,8 -9,6 11,0 … … … …

Preços das Mercadorias (Dólares Americanos)

Petróleo6
29,4 -10,2 -42,0 6,3 9,5 -6,1 -42,2 12,4

Não-combustível (média baseada em pesos mundiais de importação de mercadorias) 1,3 0,8 -1,1 -0,6 -2,3 4,9 -3,1 0,9

Preços ao Consumidor

Economias Desenvolvidas 2,0 1,4 0,5 1,5 1,9 1,4 0,3 1,8

Mercados Emergentes e Economias em Desenvolvimento 4,8 5,0 4,6 4,5 4,2 4,9 3,1 4,0

Taxa Interbancária Disponivel de Londres (percentagem)

Para depósitos em Dólares Americanos (a seis meses) 2,5 2,3 0,7 0,6 … … … …

Para depósitos em Euros (a três meses) -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 … … … …

Para depósitos em Ienes Japoneses (a seis meses) 0,0 0,0 -0,1 -0,1 … … … …

Previsões Previsões

Variação Anual Variação Trimestral
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Fonte: Funcionários do FMI 
Nota: Nota: Assume-se que as taxas de câmbio efetivas reais se mantêm constantes nos níveis prevalecentes durante o 
período de 17 de Fevereiro a 16 de Março de 2020. As economias são enumeradas com base na dimensão económica. Os 
dados trimestrais agregados são corrigidos de sazonalidade. CEM = Conjuntura Económica Mundial. 
1Diferença baseada em números arredondados para a atual atualização do WEO, Janeiro de 2020, e previsões do WEO de 
Outubro de 2019. 
2Exclui o Grupo dos Sete (Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, Estados Unidos) e os países da área do euro. 

2020 2021 2020 2021 2020 2021

Produção Mundial 2,9 -3,0 5,8 -6,3 2,4 -6,4 2,2

Economias Desenvolvidas 1,7 -6,1 4,5 -7,7 2,9 -7,8 2,9

Estados Unidos 2,3 -5,9 4,7 -7,9 3,0 -8,0 3,0

Zona Euro 1,2 -7,5 4,7 -8,8 3,3 -8,9 3,3

   Alemanha 0,6 -7,0 5,2 -8,1 3,8 -8,2 3,8

   França 1,3 -7,2 4,5 -8,5 3,2 -8,5 3,2

   Itália 0,3 -9,1 4,8 -9,6 4,1 -9,6 4,0

   Espanha 2,0 -8,0 4,3 -9,6 2,7 -9,8 2,6

Japão 0,7 -5,2 3,0 -5,9 2,5 -5,7 2,5

Reino Unido 1,4 -6,5 4,0 -7,9 2,5 -7,9 2,5

Canadá 1,6 -6,2 4,2 -8,0 2,4 -8,0 2,4

Outras Economias Desenvolvidas 2 1,7 -4,6 4,5 -6,5 2,1 -6,6 2,2

Mercado Emergente e Economias em Desenvolvimento 3,7 -1,0 6,6 -5,4 2,0 -5,6 1,8

Ásia Emergente e Em Desenvolvimento 5,5 1,0 8,5 -4,8 2,6 -5,0 2,3

   China 6,1 1,2 9,2 -4,8 3,4 -4,6 3,3

   Índia 3 4,2 1,9 7,4 -3,9 0,9 -5,1 0,0

ASEAN-54
4,8 -0,6 7,8 -5,4 2,7 -5,5 2,6

Europa Emergente e Em Desenvolvimento 2,1 -5,2 4,2 -7,8 1,7 -7,7 1,7

   Rússia 1,3 -5,5 3,5 -7,4 1,5 -7,4 1,5

América Latina e Caraíbas 0,1 -5,2 3,4 -6,8 1,1 -7,0 1,0

   Brasil 1,1 -5,3 2,9 -7,5 0,6 -7,3 0,5

   México -0,1 -6,6 3,0 -7,6 1,4 -7,9 1,1

Médio Oriente e Ásia Central 1,2 -2,8 4,0 -5,6 0,8 -5,7 0,8

   Arábia Saudita 0,3 -2,3 2,9 -4,2 0,7 -4,5 0,7

África Sub-Saariana 3,1 -1,6 4,1 -5,1 0,6 -5,2 0,4

   Nigéria 2,2 -3,4 2,4 -5,9 0,1 -5,9 -0,1

   África do Sul 0,2 -5,8 4,0 -6,6 3,0 -6,9 2,6

Memorando

União Europeia5
1,7 -7,1 4,8 -8,7 3,1 -8,8 3,1

Países em Desenvolvimento de Baixo Rendimento 5,1 0,4 5,6 -4,7 0,5 -4,7 0,4

Médio Oriente e Norte de África 0,3 -3,3 4,2 -5,9 1,2 -6,0 1,2

Crescimento Mundial baseado em Taxas de Câmbio do Mercado 2,4 -4,2 5,4 -6,9 2,6 -6,9 2,6

Volume de Comércio Mundial (bens e serviços) 0,9 -11,0 8,4 -13,9 4,7 -14,2 4,6

Importações

   Economias Desenvolvidas 1,5 -11,5 7,5 -13,8 4,3 -14,2 4,2

   Mercados Emergentes e Economias em Desenvolvimento -0,8 -8,2 9,1 -12,5 4,0 -12,5 4,0

Exportações

   Economias Desenvolvidas 1,2 -12,8 7,4 -14,9 4,4 -15,3 4,3

   Mercados Emergentes e Economias em Desenvolvimento -0,8 -9,6 11,0 -13,7 6,8 -13,7 6,6

Preços das Mercadorias (Dólares Americanos)

Petróleo6
-10,2 -42,0 6,3 -37,7 11,0 -35,8 10,9

Não-combustível (média baseada em pesos mundiais de importação de mercadorias) 0,8 -1,1 -0,6 -2,8 -1,2 -2,8 -1,9

Preços ao Consumidor

Economias Desenvolvidas 1,4 0,5 1,5 -1,2 -0,4 -1,3 -0,3

Mercados Emergentes e Economias em Desenvolvimento 5,0 4,6 4,5 0,0 0,0 -0,2 0,0

Taxa Interbancária Disponivel de Londres (percentagem)

Para depósitos em Dólares Americanos (a seis meses) 2,3 0,7 0,6 -1,2 -1,3 -1,3 -1,5

Para depósitos em Euros (a três meses) -0,4 -0,4 -0,4 0,0 0,0 0,2 0,2

Para depósitos em Ienes Japoneses (a seis meses) 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,1

Projeções

Variação relativamente à 

Atualização da CEM de 

Janeiro de 2020 1

Variação relativamente 

ao boletim da CEM de 

Outubro de 2019 1

2019



                                                                                            CAPÍTULO I    PERSPETIVAS GLOBAIS E POLÍTICAS  

 
 
 
 

Fundo Monetário Internacional | Abril 2020 

3 Para a Índia, os dados e as previsões são apresentados com base no ano fiscal e o PIB a partir de 2011 baseia-se no PIB a 
preços de mercado com o ano fiscal 2011/12 como ano de base. 

 

 
 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Produção Mundial 3,6 2,9 -3,0 5,8 3,3 2,7 -1,4 4,9

Economias Desenvolvidas 2,2 1,7 -6,1 4,5 1,8 1,5 -5,2 4,4

Estados Unidos 2,9 2,3 -5,9 4,7 2,5 2,3 -5,4 4,9

Zona Euro 1,9 1,2 -7,5 4,7 1,2 1,0 -5,9 3,6

   Alemanha 1,5 0,6 -7,0 5,2 0,6 0,5 -5,2 3,6

   França 1,7 1,3 -7,2 4,5 1,2 0,9 -5,0 2,7

   Itália 0,8 0,3 -9,1 4,6 0,0 0,1 -7,2 3,9

   Espanha 2,4 2,0 -8,0 4,3 2,1 1,8 -7,0 3,7

Japão 0,3 0,7 -5,2 3,0 -0,2 -0,7 -3,2 -3,4

Reino Unido 1,3 1,4 -6,5 4,0 1,4 1,1 -5,3 3,8

Canadá 2,0 1,6 -6,2 4,2 1,8 1,5 -5,4 4,0

Outras Economias Desenvolvidas 2 2,6 1,7 -4,6 4,5 2,3 2,0 -4,6 5,5

Mercado Emergente e Economias em Desenvolvimento 4,5 3,7 -1,0 6,6 4,5 3,7 1,6 5,2

Ásia Emergente e Em Desenvolvimento 6,3 5,5 1,0 8,5 6,1 4,7 4,8 5,0

   China 6,7 6,1 1,2 9,2 6,6 6,0 4,9 5,1

   Índia 3 6,1 4,2 1,9 7,4 5,8 2,0 7,4 4,0

ASEAN-54
5,3 4,8 -0,6 7,8 5,1 4,5 1,1 6,0

Europa Emergente e Em Desenvolvimento 3,2 2,1 5,2 4,2 … … … …

   Rússia 2,5 1,3 -5,5 3,5 2,9 2,3 -6,5 5,4

América Latina e Caraíbas 1,1 0,1 -5,2 3,4 0,2 -0,1 -5,6 4,8

   Brasil 1,3 1,1 -5,3 2,9 1,3 1,7 -5,8 3,6

   México 2,1 -0,1 -6,6 3,0 1,5 -0,4 -7,4 5,7

Médio Oriente e Ásia Central 1,8 1,2 -2,8 4,0 … … … …

   Arábia Saudita 2,4 0,3 -2,3 2,9 4,3 -0,3 -0,5 1,3

África Sub-Saariana 3,3 3,1 -1,6 4,1 … … … …

   Nigéria 1,9 2,2 -3,4 2,4 … … … …

   África do Sul 0,8 0,2 -5,8 4,0 0,2 -0,6 -7,2 9,6

Memorando

União Europeia5
2,3 1,7 -7,1 4,8 1,7 1,4 -5,9 4,2

Países em Desenvolvimento de Baixo Rendimento 5,1 5,1 0,4 5,6 … … … …

Médio Oriente e Norte de África 1,0 0,3 -3,3 4,2 … … … …

Crescimento Mundial baseado em Taxas de Câmbio do Mercado 3,1 2,4 -4,2 5,4 2,7 2,3 -2,9 4,7

Volume de Comércio Mundial (bens e serviços) 3,8 0,9 -11,0 8,8 … … … …

Importações

   Economias Desenvolvidas 3,3 1,5 -11,5 7,5 … … … …

   Mercados Emergentes e Economias em  Desenvolvimento 5,1 -0,8 -8,2 9,1 … … … …

Exportações

   Economias Desenvolvidas 3,3 1,2 -12,8 7,4 … … … …

   Mercados Emergentes e Economias em Desenvolvimento 4,1 0,8 -9,6 11,0 … … … …

Preços das Mercadorias (Dólares Americanos)

Petróleo6
29,4 -10,2 -42,0 6,3 9,5 -6,1 -42,2 12,4

Não-combustível (média baseada em pesos mundiais de importação de mercadorias) 1,3 0,8 -1,1 -0,6 -2,3 4,9 -3,1 0,9

Preços ao Consumidor

Economias Desenvolvidas 2,0 1,4 0,5 1,5 1,9 1,4 0,3 1,8

Mercados Emergentes e Economias em Desenvolvimento 4,8 5,0 4,6 4,5 4,2 4,9 3,1 4,0

Taxa Interbancária Disponivel de Londres (percentagem)

Para depósitos em Dólares Americanos (a seis meses) 2,5 2,3 0,7 0,6 … … … …

Para depósitos em Euros (a três meses) -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 … … … …

Para depósitos em Ienes Japoneses (a seis meses) 0,0 0,0 -0,1 -0,1 … … … …

Previsões Previsões

Variação Anual Variação Trimestral
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Evidentemente, se uma terapia ou uma vacina for encontrada mais cedo do que 
o esperado, as medidas de distanciamento social podem ser removidas e a recuperação 
pode ocorrer mais rapidamente do que o previsto. 

A partir do início de Abril de 2020, a via da pandemia da COVID-19 permanece 
incerta. Os fortes esforços de contenção, em curso, para abrandar a propagação do 
vírus, podem ter de permanecer em vigor durante mais tempo do que o primeiro 
semestre do ano, se a pandemia se revelar mais persistente do que o previsto na base 
de referência da CEM. Quando os esforços de contenção forem levantados e as pessoas 
começarem a circular mais livremente, o vírus poderá voltar a propagar-se, 
rapidamente, a partir de aglomerados residuais localizados. Além disso, os locais que 
conseguem fazer diminuir a propagação na comunidade nacional, poderão tornar-se 
vulneráveis a novas infeções de casos importados. Nesses casos, as medidas de saúde 
pública terão de ser, novamente, intensificadas, conduzindo a uma desaceleração mais 
longa do que a prevista na previsão de base. E embora a doença tenha estado mais 
concentrada nas economias desenvolvidas, o surgimento de novos surtos, em grandes 
mercados emergentes ou economias em desenvolvimento, poderá dificultar ainda mais 
qualquer recuperação, pelo que a natureza escalonada dos surtos poderá implicar 
perturbações mais duradouras nas viagens. 

A recuperação da economia mundial poderá ser mais fraca do que o esperado 
após a propagação do vírus ter abrandado por uma série de outras razões. Estas incluem 
a incerteza persistente quanto ao contágio, a falta de melhoria da confiança e o 
encerramento de estabelecimentos e mudanças estruturais no comportamento das 
empresas e dos agregados familiares, levando a ruturas mais duradouras da cadeia de 
abastecimento e à debilidade da procura agregada. As cicatrizes deixadas pela redução 
do investimento e pelas falências podem passar mais amplamente pela economia (como 
aconteceu, por exemplo, em anteriores recessões profundas - ver Capítulo 4 do WEO de 
Outubro de 2009 e Capítulo 2 do WEO de Outubro de 2018). Dependendo da duração, 
a confiança das empresas a nível mundial poderá ser gravemente afetada, conduzindo 
a um investimento e crescimento mais fracos do que o projetado na base de referência. 
Em relação à incerteza em torno da COVID-19, um episódio prolongado de falta de 
liquidez nos mercados financeiros e o aperto das condições financeiras poderão causar 
recessões mais profundas e mais duradouras em vários países. 

A Caixa de Cenários, mais adiante neste capítulo, fornece exemplos ilustrativos 
que combinam estes aspetos. São considerados três cenários alternativos. O primeiro 
pressupõe uma duração mais prolongada da pandemia e as medidas de confinamento 
necessárias permanecem em vigor durante cerca de 50% mais tempo do que na linha 
de base em todos os países. A segunda característica é a recorrência de um surto mais 
brando em 2021. O terceiro considera ambos um esforço pandémico prolongado e de 
contenção mais longo em 2020, bem como uma reincidência em 2021. 
 
Figura 1.6. PIB Trimestral Mundial  
(2019:T1 = 100; As linhas tracejadas indicam estimativas a partir da atualização à Conjuntura Económica 
Mundial de Janeiro de 2020) 
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Os cenários afastam-se da linha de base em vários aspetos importantes: a 
magnitude do impacto direto das medidas de contenção da propagação do vírus, o 
aperto das condições financeiras e o ritmo a que estas atenuam e as cicatrizes 
resultantes da deslocação económica durante o encerramento. Como mostra a Caixa de 
Cenário, estima-se que o PIB global se afaste significativamente da linha de base ao 
longo dos cenários, variando entre 3% abaixo da linha de base em 2020, no primeiro 
caso de pandemia prolongada em 2020, e 8% abaixo da linha de base em 2021, no 
terceiro caso (pandemia prolongada em 2020 e reincidência em 2021). Em todos os 
cenários, os resultados recuperam apenas gradualmente e permanecem abaixo da linha 
de base ao longo do médio prazo.  
 
Prioridades da Política 
 
Garantia de Recursos Adequados para o Sistema de Saúde 
  

Com o mundo a enfrentar uma crise económica e sanitária dramática em 2020, 
a resposta política tem de estar à altura do desafio. Políticas eficazes são essenciais para 
evitar resultados piores. Como primeira prioridade, devem ser disponibilizados recursos 
para os sistemas de saúde para fazer face às necessidades crescentes dos seus serviços. 
Isto significa aumentar as despesas públicas com testes adicionais, recontratar 
profissionais médicos reformados, adquirir equipamento de proteção individual e 
ventiladores e expandir as enfermarias de isolamento nos hospitais. As restrições ao 
comércio de produtos médicos e de saúde devem ser evitadas para ajudar a garantir 
que estes possam ir para onde são mais críticos. Ajuda internacional para prestar apoio 
aos países com cuidados de saúde limitados a capacidade e os recursos do sistema serão 
necessários para ajudar preparam-se para a pandemia e resistem à mesma. 
 
Objetivos de política económica partilhados entre países, mas Mercados Emergentes 
e Economias em Desenvolvimento relativamente mais limitados 
 

Para além do reforço dos sistemas de saúde, as políticas terão de limitar a 
propagação da crise sanitária à atividade económica, protegendo as pessoas e empresas 
afetadas pelas medidas de contenção necessárias, minimizando os efeitos cicatrizantes 
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persistentes do inevitável abrandamento severo e assegurando que a recuperação 
económica possa começar rapidamente quando a pandemia desaparecer. 
Isto exigirá políticas específicas de grande envergadura, complementadas por um 
estímulo mais amplo a nível nacional. 

Economias avançadas com uma capacidade de cuidados de saúde relativamente 
mais forte, melhor acesso à liquidez internacional (em alguns casos em virtude da 
emissão de moedas de reserva), e, comparativamente, os custos de empréstimo mais 
baixos serão melhor equipada para combater a crise sanitária e responder as grandes 
necessidades de financiamento das políticas de apoio. Em a zona do euro, onde muitos 
países são particularmente duramente atingidos pelos surtos, um apoio europeu 
significativo orientadas para estes países devem complementar os seus esforços 
nacionais, que contribuiriam para o financiamento necessidades decorrentes do muito 
grande e puramente exógeno choque comum. 

Nas economias de mercado emergentes e em desenvolvimento, os objetivos da 
política são muito semelhantes, mas os recursos para os alcançar são mais limitados, 
tanto por mais capacidades limitadas do sistema de saúde e contração de empréstimos 
(ver também o Monitor Fiscal de Abril de 2020). O aumento da procura de ativos seguros 
e condições financeiras mais restritivas fizeram subir os spreads para muitos economias 
de mercado emergentes e em desenvolvimento, que, a par dos níveis de endividamento 
já aumentados em alguns locais, pode limitar a margem para o estímulo orçamental. 

Para satisfazer as crescentes exigências em matéria de saúde pública e despesas 
essenciais conexas, alguns países podem necessidade de redefinir as prioridades das 
despesas existentes, salvaguardando outras prioridades fundamentais, tais como o 
apoio às pessoas vulneráveis populações. Os estabilizadores automáticos, embora 
possam ser pequenas nas economias em desenvolvimento, deve ser permitido operar. 

Mesmo assim, nalguns mercados emergentes e em desenvolvimento, as 
economias poderão, em breve, ser esmagadas pelos custos da crise. O apoio externo a 
esses custos será crucial. A forte cooperação multilateral é, por conseguinte, essencial, 
incluindo para ajudar os países com dificuldades financeiras que enfrentam a dupla 
choques na saúde e no financiamento. 
 
Limitar a Amplificação do Choque de Saúde à Atividade Económica 
 

Uma vez que as consequências económicas refletem choques particularmente 
agudos em sectores específicos, os decisores políticos terão de implementar medidas 
orçamentais, monetárias e do mercado financeiro substanciais e específicas para ajudar 
as famílias e as empresas. As economias avançadas, bem como as economias de 
mercado emergentes e em desenvolvimento, já avançaram com essas medidas (Figura 
1.7; Definição de Políticas, por parte do FMI, sobre as respostas à COVID-19). Tais ações 
ajudarão a manter as relações económicas através do encerramento e permitirão que a 
atividade económica comece a normalizar-se assim que a pandemia se atenuar. 

Medidas fiscais específicas de grande envergadura. O objetivo da política 
orçamental deve ser duplo: amortecer o impacto nas famílias e empresas mais expostas 
e preservar as relações económicas (nomeadamente reduzindo os encerramentos de 
empresas) na era pós-crise. Ao fazê-lo, as políticas específicas devem ser amplas, 
oportunas, temporárias e orientadas. 
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A resposta orçamental nos países afetados tem sido rápida e considerável em 
muitas economias avançadas (como a Austrália, França, Alemanha, Itália, Japão, 
Espanha, Reino Unido e Estados Unidos). Muitos mercados emergentes e economias em 
desenvolvimento (tais como a China, a Indonésia e a África do Sul) começaram também 
a prestar ou a anunciar um apoio fiscal significativo a sectores e trabalhadores 
fortemente afetados. As medidas fiscais terão de ser reforçadas se as paragens da 
atividade económica forem persistentes ou se a retoma da atividade à medida que as 
restrições forem sendo levantadas for demasiado fraca. 

Em países com grandes sectores informais - muitas vezes economias de mercado 
emergentes e em desenvolvimento - já existentes os programas de apoio devem ser 
expandidos e novos programas introduzidas sempre que possível. Desenvolvimento 
futuro dos sistemas de pagamentos digitais, que registaram uma rápida crescimento em 
muitos mercados emergentes e economias em desenvolvimento, pode constituir uma 
oportunidade para melhorar a realização de transferências específicas para o sector 
informal empregados. As novas tecnologias digitais podem ser utilizadas para processar 
pedidos de apoio ao rendimento e entregar transferências diretas para indivíduos ou 
agregados familiares identificados (por exemplo, a Índia, o Quénia, o Ruanda e o Uganda 
estão a ser utilizar essas tecnologias para melhorar as transferências para os países 
elegíveis beneficiários). Esforços para alargar o acesso aos serviços eletrónicos e 
plataformas móveis são suscetíveis de melhorar ainda mais a impacto de outras políticas 
para atenuar os efeitos da recessão. Em países sem infraestruturas para efetuar 
transferências diretas, os subsídios a serviços essenciais, tais como os serviços públicos, 
são uma alternativa possível. 

A atenuação do impacto do choque sobre as famílias e empresas mais expostas 
deve basear-se fortemente em políticas temporárias e específicas, incluindo 
transferências monetárias, subsídios salariais, benefícios fiscais e prorrogação ou 
adiamento do reembolso da dívida. Muitos países já implementaram medidas 
importantes e oportunas deste tipo (ver também o Monitor Fiscal de Abril de 2020).Por 
exemplo, a China e a Itália renunciaram temporariamente ao pagamento de impostos, 
à segurança social, hipotecas e rendas para as áreas e sectores mais afetados; o Japão 
anunciou a entrega de dinheiro às famílias e empresas afetadas e o adiamento do 
pagamento de impostos e prémios da segurança social por um ano; o Canadá aumentou 
as transferências de dinheiro, implementou subsídios salariais e adiou o pagamento de 
impostos federais e de empréstimos estudantis; A Alemanha e a Espanha introduziram 
diferimentos fiscais temporários sem juros, suspenderam a execução de alguns 
contratos de dívida e instituíram transferências monetárias específicas para os 
trabalhadores independentes e as pequenas e médias empresas; a Índia anunciou novas 
transferências em espécie (alimentos e gás de cozinha) e transferências monetárias para 
as famílias mais pobres; o Botsuana e a África do Sul implementaram medidas de 
desagravamento fiscal e anunciaram um apoio específico às famílias, através de 
transferências monetárias ou subvenções salariais; e a Tailândia está a acelerar o 
reembolso do imposto sobre o valor acrescentado em excesso. 

Sempre que as baixas por doença pagas e as licenças familiares não são 
prestações normais, os governos deveriam considerar o seu financiamento para permitir 
que os trabalhadores doentes ou os seus prestadores de cuidados fiquem em casa sem 
receio de perderem os seus empregos durante a pandemia. 
 

Figura 1.7. G20+: Respostas de Politica Económica à COVID-19  
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(Percentagem de países) 
 

 
O Canadá, por exemplo, implementou um 

benefício para trabalhadores sem licença por doença remunerada que se encontram em 
quarentena ou ter de tomar conta de crianças em casa a partir de fechado escolas. O 
Japão reforçou as licenças pagas e as indemnizações aos pais trabalhadores afetados 
pelo encerramento das escolas. Os países com programas de trabalho a tempo reduzido 
poderiam reforçar temporariamente a sua atratividade, como foi o caso durante a crise 
financeira mundial. 

Para os trabalhadores despedidos, o seguro de desemprego poderia ser 
temporariamente melhorado, flexibilizando a elegibilidade e, se a recessão se revelar 
mais longa do que o esperado, prolongando a duração das prestações, em conjugação 
com despesas mais elevadas em políticas ativas do mercado de trabalho. Por exemplo, 
a Itália alargou o fundo de complementação salarial para apoiar os rendimentos dos 
trabalhadores despedidos. Além disso, à medida que as taxas de desemprego 
aumentam, devem também ser consideradas as subvenções à contratação. 

As políticas que ajudam a preservar as empresas viáveis reduzirão as falências e 
os efeitos cicatrizantes dos encerramentos de empresas, assegurar uma normalização 
mais rápida da atividade económica quando a emergência médica desaparece. 
Pequenas e médias empresas nas cadeias de abastecimento duramente atingidas por as 
paralisações de produção estão particularmente em risco. Temporário e políticas 
orientadas, tais como reduções fiscais e salariais o, têm um papel importante a 
desempenhar na consecução deste objetivo. Mais uma vez, muitos países já 
implementaram medidas importantes e oportunas deste tipo. Por exemplo, a Itália 
alargou os prazos fiscais às empresas nas zonas afetadas; a Indonésia está a conceder 
reduções fiscais ao sector do turismo altamente afetado e aos fabricantes locais; a 
Espanha alargou a elegibilidade para os subsídios de desemprego e isentou das 
contribuições sociais as empresas que mantêm o emprego; o Japão aumentou os 
subsídios às empresas que mantêm o emprego enquanto as operações são reduzidas; A 
Dinamarca irá subsidiar as empresas fortemente afetadas, pagando 75% dos salários dos 
trabalhadores despedidos; o Reino Unido anunciou o pagamento de 80% do salário 
mensal dos trabalhadores despedidos até um limite máximo; a Rússia introduziu 
diferimentos fiscais (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado) para as empresas 
afetadas negativamente pela COVID-19; e a Coreia introduziu subsídios salariais para os 

Fonte: Cálculos dos funcionários do FMI. 
Nota: G20+ refere-se ao Grupo dos 20 países, incluindo 
a Espanha, que é um convidado permanente. Medidas 
registadas a partir de 1 de Abril de 2020. As políticas de 
crédito ou financeiras incluem garantias 
governamentais, empréstimos a empresas/agregados 
domésticos de entidades governamentais, indulgência 
(incluindo diferimento de pagamentos e 
reprocessamento de empréstimos) e flexibilização da 
regulação do crédito; as políticas fiscais incluem 
reduções/anulações/deduções fiscais e prolongamento 
dos prazos de pagamento; as políticas sociais incluem 
subsídios de desemprego, assistência em caso de 
doença, transferências monetárias e vouchers/apoio 
em espécie; as políticas regulamentares incluem 
controlos de preços, emprego e restrições comerciais; 
outras políticas incluem investimentos públicos e 
subsídios a empresas. "Implementado" conta o número 
de países em que pelo menos uma medida da categoria 
relevante foi implementada; "anunciado" conta o 
número de países em que medidas da categoria 
relevante foram anunciadas mas ainda não 
implementadas. E-A = economias avançadas; E-M = 
economias de mercado emergentes. 
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pequenos comerciantes e aumentou os subsídios para os cuidados domiciliários e as 
pessoas à procura de emprego. Do mesmo modo, a Alemanha e a França facilitaram e 
alargaram o acesso das empresas a programas de trabalho subsidiado a tempo reduzido, 
a fim de preservar os postos de trabalho e os rendimentos dos trabalhadores.  

Provisão de liquidez e garantias de crédito. Central Os bancos devem 
proporcionar ampla liquidez aos bancos e às sociedades financeiras não bancárias, em 
particular às que concedem empréstimos a pequenas e médias empresas, que podem 
estar menos preparadas para resistir a uma forte perturbação. Vários bancos centrais 
(incluindo o Banco Central Europeu, a Reserva Federal dos Estados Unidos, o Banco de 
Inglaterra, o Banco do Canadá e o Banco Central da República da Turquia) já se 
deslocaram para lançar ou ativar linhas de crédito específicas; por exemplo, a 
intermediários financeiros que financiam papel comercial de empresas. Os governos 
poderiam oferecer garantias de crédito temporárias e específicas ou empréstimos 
diretos para as necessidades de liquidez a curto prazo destas empresas - embora, para 
evitar riscos fiscais, tais políticas devam ser comunicadas de forma temporária e 
transparente. Por exemplo, a Coreia e o Japão alargaram os empréstimos para 
operações comerciais e as garantias de empréstimo às pequenas e médias empresas 
afetadas; as Filipinas introduziram um novo pacote de empréstimos de 
microfinanciamento para as micro, pequenas e médias empresas; e a Alemanha, a Itália 
e a Espanha ofereceram garantias de empréstimo às empresas. 

Reestruturação de empréstimos. Tal como referido no relatório de Abril de 2020 
Relatório de Estabilidade Financeira Global, os supervisores poderiam também 
incentivar os bancos a renegociar as condições de empréstimo para os bancos em 
dificuldades mutuários, sem baixar a classificação dos empréstimos e normas de 
aprovisionamento. Na China, por exemplo, os credores são encorajados a adiar 
temporariamente o empréstimo e pagamentos de juros sem penalização para pequenos 
montantes elegíveis e médias empresas. O Banco Popular da China também aumentou 
a quota de cedência e instalações de redesconto para apoiar os fabricantes de material 
médico e necessidades diárias, bem como de micro, pequenas e médias empresas a 
taxas de juro mais baixas. De um modo mais geral, os bancos devem absorver o custo 
da reestruturação dos empréstimos recorrendo ao seu amortecedor de conservação de 
capital ou, quando ativado, libertando o seu amortecedor de capital contra cíclico. A 
qualidade dos ativos dos bancos deve ser acompanhada de perto para determinar se é 
necessário apoio fiscal (injeções de capital, por exemplo), em especial se a recessão 
persistir. 

Um estímulo mais amplo. Os bancos centrais das economias avançadas e 
emergentes reagiram de forma agressiva à súbita paragem da atividade real e à rápida 
contração das condições financeiras. Para além dos cortes convencionais das taxas de 
juro, vários bancos centrais expandiram significativamente os programas de aquisição 
de ativos (por exemplo, o Programa de Aquisição de Emergência Pandémica do Banco 
Central Europeu, no valor de 750 mil milhões de euros, para aquisição de títulos privados 
e públicos; as aquisições pela Reserva Federal de dívida do Tesouro dos EUA e de títulos 
garantidos por hipotecas, conforme necessário, para assegurar o bom funcionamento 
do mercado, bem como, pela primeira vez, de obrigações de empresas até 300 mil 
milhões de dólares; as aquisições pelo Banco do Canadá de aceites bancários, títulos do 
mercado monetário provincial, papel comercial, títulos do Estado e obrigações 
hipotecárias; e as aquisições em grande escala pelo Banco do Japão de obrigações do 
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Estado e de empresas, papel comercial e fundos negociados em bolsa). Estas ações 
sincronizadas entre países podem ampliar o seu impacto em economias individuais e 
também ajudarão a gerar espaço para que as economias de mercado emergentes e em 
desenvolvimento utilizem a política monetária para responder às condições cíclicas 
internas. As linhas de swap dos bancos centrais recentemente ativadas irão melhorar o 
acesso à liquidez internacional. O alargamento das linhas de swap a outros bancos 
centrais de mercados emergentes poderá limitar ainda mais as tensões financeiras em 
países que enfrentam choques de financiamento externo. 

Ao contrário de outros períodos de crise profunda, tais ações pode ter um 
impacto relativamente limitado nas despesas enquanto vigoram as restrições de 
mobilidade e os bloqueios. No entanto, desempenham um papel fundamental na 
contenção do choque e na garantia de que a atividade económica está em melhor 
posição para recuperar quando as medidas de contenção podem ser gradualmente 
levantadas. Ao limitarem o aumento dos custos dos empréstimos, aliviam os encargos 
com o serviço da dívida e protegem o fluxo de tesouraria dos soberanos, das famílias e 
das empresas que continuam a operar, ajudando a reduzir ainda mais a perda de postos 
de trabalho. 

Do mesmo modo, um estímulo orçamental de base alargada nos casos em que o 
financiamento (por exemplo, infraestruturas pu investimento ou cortes fiscais 
generalizados) podem antecipar um declínio mais acentuado da confiança, ajuda a 
levantar o agregado limitar a propagação do choque, reduzindo a falências e evitar um 
abrandamento ainda mais acentuado. Mas, muito provavelmente, seria mais eficaz para 
estimular despesas após o surto, contenção os esforços são redobrados e as pessoas 
podem mover-se livremente. Os responsáveis políticos devem continuar a coordenar as 
suas respostas mais amplas a nível internacional para ampliar o impacto das ações de 
cada país. 

Políticas do sector externo. Países com políticas flexíveis As taxas de câmbio 
deveriam permitir-lhes ajustar-se conforme necessário, intervindo em condições de 
mercado desordenadas para limitar o stress financeiro, especialmente quando existem 
grandes desajustes no balanço e responsabilidades não cobertas em moeda estrangeira. 
Para os países confrontados com reviravoltas bruscas e desestabilizadoras do 
financiamento externo, poderão ser utilizadas medidas temporárias de fluxo de capitais 
sobre os fluxos de saída, desde que não substituam as ações políticas justificadas.   
 
Cooperação Multilateral de Assistência aos Países Afetados   

Os países precisam urgentemente de trabalhar em conjunto para abrandar a 
propagação do vírus e para desenvolver uma vacina e terapias para combater a doença. 
Até que tais intervenções médicas estejam universalmente disponíveis, nenhum país 
está a salvo da pandemia (incluindo uma recorrência após a onda inicial) enquanto a 
transmissão ocorrer noutro local. A dominação da pandemia exige, por conseguinte, 
uma cooperação multilateral significativa, nomeadamente para evitar restrições 
comerciais (em especial em matéria de medicamentos e outros fornecimentos 
essenciais) e, em especial, para ajudar os países com limitações financeiras e com uma 
capacidade limitada de cuidados de saúde, fornecendo-lhes equipamento e 
conhecimentos médicos especializados financiados através de subvenções e de 
empréstimos de emergência com juros zero (Monitorização Fiscal Abril de 2020). 
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Os países confrontados com a dupla crise de saúde e de choques de 
financiamento externo - por exemplo, os que dependem de financiamento externo ou 
os exportadores de produtos de base que lidam com a queda dos preços dos produtos 
de base - podem necessitar adicionalmente de assistência bilateral ou multilateral para 
assegurar que as despesas de saúde não sejam comprometidas no seu difícil processo 
de ajustamento. O FMI, com um bilião de dólares em recursos disponíveis, está a apoiar 
ativamente os países vulneráveis através de várias facilidades de empréstimo. A recente 
duplicação dos limites de acesso dos mecanismos de financiamento de emergência do 
FMI permitirá a este último satisfazer uma procura prevista de financiamento de 
emergência de 100 mil milhões de dólares, concedida através do mecanismo de crédito 
rápido e do instrumento de financiamento rápido, dos quais o primeiro se destina 
apenas aos países de baixo rendimento. O Fundo de Confinamento e Socorro em caso 
de Catástrofe pode atualmente conceder cerca de 500 milhões de dólares de alívio do 
serviço da dívida baseado em subvenções, incluindo o recente compromisso de 185 
milhões de dólares do Reino Unido e 100 milhões de dólares do Japão como recursos 
imediatamente disponíveis. Os credores bilaterais oficiais foram instados pelo diretor-
geral do FMI e pelo presidente do Grupo do Banco Mundial a suspender o pagamento 
da dívida dos países da Associação Internacional de Desenvolvimento (ou seja, os que 
têm um rendimento nacional bruto per capita inferior a 1.175 dólares em 2020) que 
solicitaram a sua indulgência. Isto ajudaria a satisfazer as suas necessidades imediatas 
de liquidez para enfrentar os desafios da pandemia. 
 
Políticas para a fase de recuperação 

Quando a pandemia desaparecer e as medidas de contenção são levantadas, o 
enfoque político terá de passar para rapidamente para a recuperação, ao mesmo tempo 
que se reduz a escala especial medidas específicas aplicadas durante o encerramento e 
garantir que o endividamento excessivo não pesa sobre a economia atividade. Para tal, 
serão necessários esforços a nível nacional e a continuação de uma forte cooperação 
multilateral. Aí é ainda uma incerteza substancial quanto ao tempo que vai demorar a 
normalizar a atividade económica e os desafios políticos serão muito mais graves num 
cenário com deslocação mais prolongada devido à pandemia.  

Garantir uma recuperação rápida. O levantamento das medidas de contenção 
será provavelmente gradual e, mesmo depois de as medidas de contenção serem 
revogadas, a atividade económica poderá demorar algum tempo a normalizar-se. A 
incerteza quanto ao contágio poderá levar a um distanciamento social voluntário 
persistente e a uma procura de serviços moderada por parte dos consumidores. As 
empresas só lentamente poderão começar a contratar trabalhadores e a aumentar os 
salários porque continuam inseguras quanto à procura da sua produção e quanto à 
segurança de peças e componentes, e se se preocuparem com o desgaste das 
competências dos trabalhadores na sequência de um período de desemprego. Será 
essencial uma comunicação clara e eficaz sobre o estado da pandemia e o declínio das 
novas infeções. Tal como acima discutido, um amplo estímulo monetário e fiscal nos 
casos em que o espaço permita - coordenado a nível internacional para maximizar o 
impacto - seria mais eficaz para impulsionar as despesas na fase de recuperação. Os 
subsídios à contratação poderão ter de ser uma componente importante da estratégia 
orçamental para incentivar as empresas a contratar trabalhadores desempregados. Os 
programas de reconversão profissional dos trabalhadores e as políticas ativas do 
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mercado de trabalho ajudariam a facilitar a correspondência entre trabalhadores 
desempregados e vagas. 

De um modo mais geral, será essencial um enquadramento político sólido e 
garantir que as expectativas de inflação permaneçam bem ancoradas, através de um 
período de recuperação suscetível de apresentar uma série de resultados em matéria 
de inflação (em alguns países, as perturbações e a escassez da cadeia de abastecimento 
podem conduzir a aumentos prolongados dos preços e desencadear expectativas de 
aumento da inflação;  noutros, uma procura persistentemente fraca pode levar a 
expectativas de inflação drasticamente mais baixas e a preocupações com espirais de 
endividamento e de deflação enraizadas). 

Redimensionamento das medidas orientadas. As medidas temporárias e 
específicas no sector fiscal e financeiro que ajudam a manter as relações económicas 
através do encerramento terão de ser revogadas à medida que as restrições subjacentes 
forem sendo gradualmente levantadas e a recuperação estiver firmemente em curso - 
um processo que poderá ser prolongado. Isto ajudará a libertar recursos orçamentais 
que podem ser canalizados para o aumento da procura. Isto inclui a supressão das 
garantias de crédito para as empresas afetadas pelo encerramento, o que permitirá a 
renovação do crédito a empresas que não têm acesso ao crédito. 
subsídios salariais retroativos e programas de redução do tempo de trabalho, e a 
desvinculação de participações no capital de empresas. 

Reparação de balanços, reestruturação da dívida. As recuperações de crises 
passadas têm sido muitas vezes abrandadas pela deterioração dos balanços e pela 
sobreavaliação da dívida. As autoridades de supervisão e os reguladores devem 
encorajar o reconhecimento precoce e proactivo dos empréstimos não rentáveis. Uma 
estratégia que facilite a resolução eficaz da dívida em dificuldades deve incluir uma 
supervisão regulamentar reforçada, medidas para reforçar o quadro de insolvência e de 
execução da dívida e medidas para facilitar o desenvolvimento de um mercado de dívida 
em dificuldades. Os tribunais de falências, bem como os mecanismos de reestruturação 
extrajudiciais com peritos independentes em reestruturação terão de avançar 
rapidamente para avaliar as avaliações e repartir as perdas entre bancos, investidores e 
empresas. É importante notar que as empresas fundamentalmente inviáveis terão de 
ser dissolvidas para evitar uma atribuição persistente de recursos indevida, sendo os 
custos sociais da liquidação absorvidos pela rede de segurança social mais ampla 
(subsídios de desemprego, reconversão profissional e assistência na procura de 
emprego através de agências de emprego). 

Uma forte cooperação multilateral. A recuperação exigirá igualmente uma forte 
cooperação multilateral para complementar os esforços políticos nacionais. Isto significa 
reduzir as barreiras pautais e não pautais que impedem o comércio transfronteiriço e as 
cadeias de abastecimento mundiais, bem como reduzir as medidas de redução dos 
fluxos de capitais à medida que o sentimento financeiro global se recupera. Os países 
com dificuldades financeiras necessitarão de assistência multilateral contínua, incluindo 
o acesso a financiamentos em condições favoráveis, a subvenções e à redução da dívida. 
Os esforços multilaterais devem também ser orientados para a melhoria das 
infraestruturas globais de cuidados de saúde e da preparação para pandemias (por 
exemplo, intercâmbio precoce e automático de informações sobre infeções invulgares, 
reservas mundiais de equipamento de proteção pessoal e protocolos claros sobre 
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distanciamento social e transferências transfronteiriças de fornecimentos médicos 
essenciais).   
 
 
 
 
 
Caixa de Cenários. Evoluções alternativas na luta contra a COVID-19 
 
O modelo do G20 do FMI e uma análise sectorial pormenorizada são aqui utilizados para estimar o impacto de três 
potenciais resultados alternativos para a evolução da luta global contra a COVID-19. A primeira alternativa estima o 
impacto da luta contra a propagação do vírus em 2020, que demorará cerca de 50 por cento mais tempo. do que o 
assumido na linha de base. A segunda alternativa considera o impacto de um segundo surto, mas mais brando, 
ocorrido em 2021. A terceira alternativa estima o impacto potencial de um surto que demore mais tempo a conter 
em 2020 e de um segundo surto que ocorra em 2021. Os três cenários contêm quatro elementos comuns: o impacto 
direto das medidas destinadas a conter a propagação do vírus; o endurecimento das condições financeiras; medidas 
políticas discricionárias para apoiar os rendimentos e aliviar as condições financeiras; e a cicatrização resultante de a 
deslocação económica de que as medidas políticas são incapazes de compensar totalmente. 
O primeiro cenário pressupõe que, em todos os países, as medidas para conter a propagação do vírus em 2020 duram 
cerca de 50% mais tempo do que o previsto no cenário de referência. Além disso, as condições financeiras tornam-se 
ainda mais restritivas, com os prémios de risco soberano a aumentarem em média 25 pontos base nas economias de 
mercado emergentes e os prémios de risco empresarial a aumentarem em média 75 pontos base nas economias de 
mercado emergentes e 50 pontos base nas economias avançadas. Dentro dos grupos de economias de mercado 
avançadas e emergentes, a diferenciação baseia-se na solvabilidade relativa do crédito. Assume-se que que, nas 
economias avançadas, a política monetária evitar que os prémios de risco soberano aumentem. Em termos de política 
discricionária, assume-se também que as despesas fiscais para responder ao declínio da produção cerca de duas vezes 
tão fortemente como num ciclo económico típico as flutuações da atividade económica. Porque há espaço muito 
limitado para a política monetária convencional na linha de base, assume-se também que as economias avançadas 
aplicaram medidas não convencionais para conter aumentos das taxas de juro de longo prazo. Apesar destas ações 
políticas discricionárias excecionais, pressupõe-se que haverá alguns danos de maior duração em 2021, sob a forma 
de destruição de capital, um abrandamento temporário do crescimento da produtividade e um aumento temporário 
do desemprego tendencial. Para as economias avançadas, assume-se que 1% do stock de capital será perdido através 
de falências, que o crescimento da produtividade abrandará em ¼ ponto percentual e que o desemprego tendencial 
aumentará em ½ ponto percentual. Nas economias de mercado emergentes, pressupõe-se que a capacidade fiscal 
para manter os rendimentos resulta em marcas, as quais são 50 por cento mais acentuadas do que nas economias 
avançadas. 
O segundo cenário pressupõe a existência de um segundo surto do vírus em 2021 que é, aproximadamente dois 
terços mais severos do que na linha de base. Condições financeiras são supostamente mais restritivas do dobro do 
que fazer no primeiro cenário. Devido ao maior impacto sobre a atividade económica, a cicatrização, que se 
materializa em 2022, é suposto ser aproximadamente duas vezes maior do que em o primeiro cenário. 
O terceiro cenário pressupõe que leva mais tempo para conter o surto em 2020 e que existe um segundo surto em 
2021. Devido ao maior impacto dos cenários combinados sobre a atividade económica, é assumindo que existe uma 
resposta não linear de mercados e cicatrizes. As condições financeiras são restringidas em mais 50%, e as cicatrizes 
decorrentes do segundo surto aumentam em 50%. 
Quando demora mais tempo do que o previsto para conter o surto (linha azul no Cenário Figura 1), a produção global 
é 3% inferior à da linha de base em 2020. Subsequentemente, a produção recupera gradualmente em direção à linha 
de base e mantém-se cerca de 1% abaixo da linha de base até ao final do horizonte das Perspetivas Económicas 
Mundiais. O declínio inicial da atividade económica é, em geral, semelhante para as economias avançadas e de 
mercado emergentes. Tal reflete o facto de, embora muitos dos sectores dos serviços, na sua maioria, afetados pelo 
vírus, sejam menos importantes nas economias de mercado emergentes, as condições financeiras mais restritivas e 
o espaço orçamental mais limitado, nas economias de mercado emergentes, amplificam o impacto. A médio prazo, a 
produção nas economias de mercados emergentes está ainda mais abaixo do cenário de referência porque o espaço 
fiscal limitado leva a uma maior cicatrização. Se houver um segundo surto em 2021 (linha vermelha no Cenário 1), a 
produção global está quase 5% abaixo da linha de base em 2021. Mais uma vez, as economias de mercado avançadas 
e emergentes sofrem inicialmente de forma mais ou menos igual, com os efeitos do aumento da cicatrização nas 
economias de mercado emergentes a registarem-se a médio prazo. Quando ambos levam mais tempo do que o 
previsto para conter o surto em 2020 e há um segundo surto em 2021 (linha amarela no Cenário Figura 1), a produção 
global está quase 8% abaixo da linha de base em 2021. As potenciais não linearidades nas condições financeiras e as 
cicatrizes levam a uma produção a médio prazo cerca de 1% mais baixa do que uma simples combinação linear dos 
dois cenários separados implicaria.  



                                                                                            CAPÍTULO I    PERSPETIVAS GLOBAIS E POLÍTICAS  

 
 
 
 

Fundo Monetário Internacional | Abril 2020 

Existe uma dimensão importante, ao longo da qual o cenário combinado poderia estar a subestimar o impacto 
negativo destes dois potenciais desenvolvimentos, caso ambos surjam. A perspetiva de aumentos adicionais da dívida 
pública acima de uma linha de base que já regista um aumento considerável da dívida pública poderia assustar os 
mercados. Este aumento dos custos dos empréstimos soberanos, ou simplesmente o receio da sua materialização, 
poderia impedir muitos países de proporcionar o apoio ao rendimento aqui assumido. Isto conduziria a resultados 
ainda piores e a cicatrizes adicionais, o que, por sua vez, agravaria ainda mais os balanços públicos. 

 
 
Imagem Cenário 1. Evoluções Alternativas no combate à COVID-19 
(Desvio da base de referência) 
 

  
 
 
 
 

 

 

 

Surto mais longo em 2020 

Novo surto em 2020 

Surto mais longo em 2020 mais novo surto em 2021 

Legenda: 
1. PIB Mundial Real (%) 
2. Preço real do Petróleo (%) 
 

3. AE - Energias Alternativas 
4. EM - Mercados Emergentes 

5. AE - Energias Alternativas 
6. EM - Mercados Emergentes 

7. AE - Energias Alternativas 
8. EM - Mercados Emergentes 
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Característica especial: Evolução do Mercado de Matérias Primas e Previsões 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 1.SF.1. Impacto do Surto de 
COVID 19 (%) 
 
      1. Impacto no Custo de Matérias 
Primas 

2. Reservas Chinesas de Petróleo 

Os preços das matérias-primas diminuíram 
acentuadamente desde o lançamento do Conjuntura 
Económica Mundial (CEM) de Outubro de 2019, 
duramente atingido pelo surto da COVID-19 no final 
de Janeiro. Esta situação inverteu uma anterior 
tendência ascendente, suportada, em parte, por 
melhores perspectivas económicas. 
Desde o surto, os preços da energia e dos metais 
desceram acentuadamente como medidas de 
contenção da pandemia (primeiro na China, depois 
em todo o mundo)  reduzindo substancialmente as 
viagens e prejudicando a atividade industrial 
mundial1 . mais em Março, à medida que a coligação 
OPEP+ se rompeu para baixo, incapaz de chegar a 
acordo sobre a forma de reagir às fracas perspectivas 
de procura de petróleo2 . 
variava significativamente consoante os produtos, 
dependendo sobre os sectores de utilização final 
específicos e as regiões afetadas pelo surto e sobre a 
capacidade de armazenagem e fornecimento 
elasticidade da mercadoria (Figura 1.SF.1, painel 1, e 
figura 1.1). O voo para a segurança tem suportado 
ouro preços. O surto reduziu a procura de cerca de 
matérias-primas agrícolas e alimentos para animais; 
apoio aos preços era, no entanto, fornecida por 
cereais (como o trigo) na sequência da constituição 
de existências pelos consumidores nas regiões 
afetadas pela COVID-19. 
 
Preços da energia caíram 
 
Os preços do petróleo diminuíram 7,3% entre Agosto 
2019 e Fevereiro de 2020, passando de 57,60 dólares 
para 53,40 dólares, antes de diminuir mais 39,6 por 
cento em Março a 32,30 dólares como o surto de 
COVID-19 abruptamente inverter uma tendência 
positiva como medidas de contenção atingem 
diretamente o sector dos transportes, que é 
responsável para mais de 60% da procura de 
petróleo.3 Confrontando um ambiente de fraca 
procura, a coligação OPEP+ fracassou em 6 de Março 
de 2020, levando à pior queda dos preços de um dia 
no mercado do petróleo desde 1991.   
Após uma negociação próxima dos 20 dólares no final 
de Março, os preços do petróleo recuperaram um 
pouco no início de Abril, quando a coligação OPEP+ 
retomou as conversações. 
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Fontes: Argus; Bloomberg L.P.; Thomson 
Reuters Datastream; URSA Space Systems; e 
cálculos dos funcionários do FMI. 
Nota: O painel 1 representa movimentos, de 
preços de matérias primas, selecionados entre 
17 de janeiro de 2020 (antes do surto), e 7 de 
fevereiro de 2020. O painel 2 representa a 
variação de pontos percentuais no 
preenchimento de existências como 
percentagem da capacidade de inventário, que 
é indexada à data de início do Ano Novo chinês 
em cada ano. CNY = Ano Novo Chinês; Carvão, 
AU = carvão, Austrália; GNL, NE da Ásia = gás 
natural liquefeito, nordeste da Ásia; GN, UE = 
gás natural, Europa; GN, EUA = gás natural, 
Estados Unidos Estados; w = semanas. 

Os autores desta rubrica especial são Christian Bogmans, Lama 
Kiyasseh, Akito Matsumoto, Andrea Pescatori (líder da equipa) 
e Julia Xueliang Wang, com a ajuda de Lama Kiyasseh e Claire 
Mengyi Li. 
1 O índice de preços das matérias-primas primárias do FMI 
diminuiu 1,5% entre Agosto de 2019 e Fevereiro de 2020, os 
períodos de referência do WEO de Outubro de 2019 e do WEO 
de Abril de 2020, respetivamente (Figura 1.SF.1, painel 1), 
impulsionado pela energia e pelos metais de base, que 
diminuíram 6,7% e 5,5%, respetivamente, enquanto os preços 
dos alimentos aumentaram 3,3%. A maior parte da descida dos 
preços das matérias-primas ocorreu em Março, fora do 
período de referência. 
2 A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo; 
A OPEP+ inclui a Rússia e outros exportadores de petróleo não 
OPEP. 
3 "Preço do petróleo" no presente documento refere-se à 
média dos preços do petróleo no FMI preço à vista, que se 
baseia no Brent britânico, no Dubai Fateh e no West Texas 
Intermediário, igualmente ponderado, salvo indicação em 
contrário. 
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Figura 1.SF.2. Índice de Congestionamento 
dos Transportes na China  
(100 cidades, média) 

Fontes: Wind; Cálculos dos Funcionários do FMI. 
Nota: CNY = Ano Novo Chinês (ANC) 
Após ter sido negociado próximo dos 20 dólares no 
final de Março, Os preços do petróleo recuperaram 
um pouco no início de Abril, uma vez que o A 
coligação OPEP+ retomou as conversações. 
Restrições às viagens internacionais e nacionais em 
todo o mundo e uma forte redução do número de 
estradas (Figura 1.SF.2) deverá conduzir a um 
aumento de declínio sem precedentes da procura de 
petróleo em 2020 - sobretudo impulsionada por um 
colapso do consumo de petróleo no segundo 
trimestre que podem exceder 10 milhões de barris 
por dia (que é, cerca de 10% da produção diária 
global de petróleo). O ajustamento traduzir-se-ia, 
em primeiro lugar, por um acentuado acumulação 
em reservas petrolíferas e produção voluntária e, 
em seguida, no segundo semestre do ano, por um 
redução da produção petrolífera, especialmente por 
razões de preço-elástico óleo de xisto e outros 
produtores de alto custo. O declive A curva 
ascendente de avanço de óleo sugere uma redução 
rápida na capacidade de armazenagem (Figura 
1.SF.1, painel 2, e Figura 1.SF.3, painel 2). 
No mercado do gás natural, as políticas de 
contenção COVID-19, introduzidas no final de 
Janeiro na China, reduziram fortemente a procura 
de gás natural, levando alguns compradores 
chineses de gás natural liquefeito (GNL) a 
suspenderem as suas importações de GNL enquanto 
os tanques de armazenamento estavam cheios. Em 
consequência, os preços à vista do GNL asiático 
desceram abaixo de um valor recorde de 3,00 
dólares por milhão de unidades térmicas britânicas 
em Fevereiro. Os preços recuperaram ligeiramente 
em Março, à medida que a atividade chinesa 
retomou lentamente, mas os preços do gás natural 
europeu diminuíram à medida que a pandemia se 
deslocou para a Europa. 

Figura 1.SF.3 Desenvolvimento do Mercado de 
Matérias-Primas de Base 
 

1. Índice de Preços das Matérias-Primas de Base 
(2016=100) 

 

 
2. Curvas dos Futuros de Brent 
(USD por barril; data de expiração no eixo do X) 

 

3. Previsões para o Preço do Brent 
(USD por barril - por intervalos de confiança) 

A partir de 27 de Março, os contratos de futuros 
sobre o petróleo indicam um aumento dos preços 
do Brent próximo dos 45 dólares ao longo dos 
próximos cinco anos (Figura 1.SF.3, painel 2). 
Pressupostos de base, também com base em preços 
de futuros, sugerem preços médios anuais de 34,80 
dólares por barril em 2020 - uma diminuição de 
43,3%. a partir da média de 2019 - e 36,40 dólares 
por barril em 2021 para os preços médios à vista do 
petróleo do FMI. Incerteza é muito elevado, tendo 
em conta o curso imprevisível da pandemia (Figura 
1.SF.3, painel 3). Os riscos inclinam para o lado 
negativo a muito curto prazo, como armazenagem 
pode encher-se localmente. Os riscos a médio prazo 
são equilibrados. Os riscos ascendentes para os 
preços incluem uma contenção mais rápida de a 
pandemia da COVID-19 e um reforço da Acordo 
OPEP+. O maior risco de desvantagem é um 
abrandamento da atividade económica mundial a 
partir do pandemia. Outros riscos negativos 
incluem um colapso de a coligação OPEP+ e uma 
resiliência da produção de óleo de xisto dos EUA ao 
preço mais baixo ambiente. 
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Preços do Metal Diminuem Mitigado pela Capacidade de Armazenamento, Riscos 
ascendentes para os preços dos alimentos 
 

Os preços dos metais de base diminuíram 5,5%, entre agosto de 2019 e fevereiro 
de 2020, e mais 9,1%, em março, invertendo uma tendência positiva que terminou em 
meados de janeiro (Figura 1.SF.3, painel 1, e Figura 1.1). O encerramento de fábricas 
chinesas, em fevereiro (a China é responsável por cerca de metade dos principais metais 
de consumo mundial) e, posteriormente, na Europa e no Estados Unidos, pesou muito 
sobre a procura para metais industriais. Desde o surto, as existências de metais nos 
armazéns, aprovados pelas principais bolsas de metais, aumentaram, nomeadamente, 
amortecendo o impacto de uma procura, a preços à vista, e a alteração da curva de 
futuros para indicadores significativamente mais baixos. 

O índice anual de preços dos metais de base do FMI está projetado para diminuir 
em 10,2%, em 2020, e mais 4,2%, em 2021, sobre as expectativas de um declínio 
acentuado na atividade industrial global. Com um novo e mais prolongado 
abrandamento da economia, nos sectores com utilização intensiva de metais, a 
atividade continua a comportar um risco negativo mais significativo para os preços dos 
metais, enquanto as paragens de fornecimento apresentam um lado positivo. 

O índice de preços do FMI, para os alimentos e bebidas aumentou ligeiramente, 
em 0,1%, com referência aos períodos da CEM, movidos por cereais, laranjas, frutos do 
mar e café arábica, os quais registaram aumentos substanciais nos preços, enquanto os 
preços da carne, do chá, da lã e do algodão diminuíram. Impulsionados por uma forte 
procura global, condições de oferta mais restritivas, e notícias sobre o acordo comercial 
EUA-China (Fase 1) os preços de muitos alimentos e bebidas aumentaram 
substancialmente, até Janeiro, mas a pandemia da COVID-19 inverteu esta tendência, 
especialmente no que diz respeito aos preços das matérias-primas agrícolas, como o 
algodão e a lã. A recente descida dos preços do petróleo exerceu uma pressão 
descendente sobre os preços do óleo de palma, do óleo de soja, do açúcar e do milho, 
tendo as previsões de procura de biodiesel e etanol piorado consideravelmente. Mais 
recentemente, a constituição de reservas pelos consumidores, nas regiões afetadas pela 
COVID-19, tem apoiado os preços do trigo, do arroz, do sumo de laranja e do café 
arábica.  

Prevê-se que os preços dos alimentos diminuam 2,6%, em 2020, e aumentem 
0,4%, em 2021. As perturbações na cadeia de fornecimento, eventualmente devido a 
restrições comerciais ou atrasos nas fronteiras, preocupações com a segurança 
alimentar nas regiões afetadas pela COVID-19, e restrições à exportação em geral, são 
fontes significativas de risco ascendente nos preços dos alimentos, para os exportadores 
dos referidos produtos. 
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Tabela Anexo 1.1.1. Economias Europeias: PIB Real, Preços do Consumidor, Balanço 
da Conta Corrente e Desemprego 
(Variação percentual anual, salvo indicação em contrário) 
 

 
Fonte: Funcionários do FMI 
Nota: Os dados relativos a alguns países baseiam-se em exercícios fiscais. Consulte o Quadro F do Apêndice Estatístico para obter 
uma lista das economias com informação excecional. períodos. 
1Movimentos nos preços no consumidor são apresentados como médias anuais. As variações de final de ano para final de ano podem 
ser encontradas nos quadros A5 e A6 do Apêndice Estatístico. 
2Percentagem do PIB. 
3Percentagem. As definições nacionais de desemprego podem ser diferentes. 
4Posição da balança corrente corrigida por discrepâncias nas operações internas. 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Europa 1,6 -6,6 4,5 3,0 2,0 2,4 2,3 1,6 1,8 … … …

Economias Europeias Desenvolvidas 1,3 -7,3 4,7 1,3 0,5 1,1 2,5 2,0 2,2 6,6 9,2 7,9

Zona Euro4 5 1,2 -7,5 4,7 1,2 0,2 1,0 2,7 2,6 2,7 7,6 10,4 8,9

Alemanha 0,6 -7,0 5,2 1,3 0,3 1,2 7,1 6,6 6,7 3,2 3,9 3,5

França 1,3 -7,2 4,5 1,3 0,3 0,7 -0,8 -0,7 -0,6 8,5 10,4 10,4

Itália 0,3 -9,1 4,8 0,6 0,2 0,7 3,0 3,1 3,0 10,0 12,7 10,5

Espanha 2,0 -8,0 4,3 0,7 -0,3 0,7 2,0 2,2 2,4 14,1 20,8 17,5

Holanda 1,8 -7,5 3,0 2,7 0,5 1,2 10,9 9,0 9,4 3,4 6,5 5,0

Bélgica 1,4 -6,9 4,6 1,2 0,3 1,1 -1,2 0,7 -1,1 5,4 7,3 6,8

Áustria 1,6 -7,0 4,5 1,5 0,4 1,7 2,6 1,9 2,0 4,5 5,5 5,0

Irlanda 5,5 -6,8 6,3 0,9 0,4 1,7 -9,5 6,3 5,3 5,0 12,1 7,9

Portugal 2,2 -8,0 5,0 0,3 -0,2 1,4 -0,1 0,3 0,4 6,5 13,9 8,7

Grécia 1,9 -10,0 5,1 0,5 -0,5 1,0 -2,1 -6,5 -3,4 17,3 22,3 19,0

Finlândia 1,0 -6,0 3,1 1,1 0,9 1,7 -0,1 -3,5 -3,0 6,7 8,3 8,4

República Eslovaca 2,3 -6,2 5,0 2,8 1,1 1,4 -3,2 -3,0 -2,4 5,8 8,0 7,4

Lituânia 3,9 -8,1 8,2 2,2 -0,3 1,7 4,3 6,0 4,5 6,3 8,9 8,1

Eslovénia 2,4 -8,0 5,4 1,6 0,4 1,4 6,6 0,8 3,2 4,6 9,0 6,0

Luxemburgo 2,3 -4,9 4,8 1,7 0,7 1,5 4,5 4,0 4,4 5,4 7,7 6,8

Letónia 2,2 -8,6 8,3 2,7 -0,3 3,0 -0,5 -2,2 -1,5 6,3 8,0 6,3

Estónia 4,3 -7,5 7,9 2,3 1,5 2,0 1,7 -2,7 -1,9 4,4 6,0 4,7

Chipre 3,2 -6,5 5,6 0,6 0,7 1,0 -6,7 -8,3 -5,6 7,1 8,8 7,4

Malta 4,4 -2,8 7,0 1,5 0,6 1,9 8,4 3,3 6,1 3,4 5,0 4,4

Reino Unido 1,4 -6,5 4,0 1,8 1,2 1,5 -3,8 -4,4 -4,5 3,8 4,8 4,4

Suiça 0,9 -6,0 3,8 0,4 -0,4 0,6 12,2 7,2 8,8 2,3 2,7 2,6

Suécia 1,2 -6,8 5,2 1,7 0,5 1,5 3,9 2,2 4,0 6,8 10,1 8,9

República Checa 2,6 -6,5 7,5 2,9 2,1 2,0 0,0 -2,1 -0,9 2,0 7,5 6,0

Noruega 1,2 -6,3 2,9 2,2 2,4 2,2 4,0 -1,3 0,1 3,7 13,0 7,0

Dinamarca 2,4 -6,5 6,0 0,7 0,7 1,2 7,9 4,8 5,3 5,0 6,5 6,0

Islândia 1,9 -7,2 6,0 3,0 2,3 2,5 5,8 2,1 3,4 3,6 8,0 7,0

São Marino 1,1 -12,2 5,4 1,0 0,3 1,5 0,7 -4,5 -1,4 7,7 10,3 8,6

Europa Emergente e em Desenvolvimento6 2,1 -5,2 4,2 6,5 5,1 5,0 1,4 -0,4 -0,5 … … …

Rússia 1,3 -5,5 3,5 4,5 3,1 3,0 3,8 0,7 0,6 4,6 4,9 4,8

Turquia 0,9 -5,0 5,0 15,2 12,0 12,0 1,0 0,4 -0,2 13,7 17,2 15,6

Polónia 4,1 -4,6 4,2 2,3 3,2 2,6 0,5 0,2 0,1 3,3 9,9 8,0

Roménia 4,1 -5,0 3,9 3,8 2,2 1,5 -4,7 -5,5 -4,7 3,9 10,1 6,0

Ucrânia7 3,2 -7,7 3,6 7,9 4,5 7,2 -0,7 -2,0 -2,4 8,5 10,1 9,3

Hungria 4,9 -3,1 4,2 3,4 3,3 3,2 -0,8 -0,1 -0,6 3,4 5,4 4,0

Bielorrúsia7 1,2 -6,0 3,5 5,6 5,6 0,6 -1,8 -2,9 -2,5 0,3 2,3 1,8

Bulgária5 3,4 -4,0 6,0 2,5 1,0 1,9 4,0 1,7 0,6 4,2 8,0 4,5

Sérvia 4,2 -3,0 7,5 1,9 1,4 1,9 -6,9 -6,1 -5,5 10,9 13,4 13,0

Croácia 2,9 -9,0 4,9 0,8 1,3 1,2 2,9 -4,0 -1,5 7,8 11,5 8,0

Desemprego3

PrevisõesPrevisões Previsões

Preços do Consumidor1 Balanço da Conta Corrente2

Previsões

PIB Real
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5Baseado no índice harmonizado de preços no consumidor do Eurostat, excepto para a Eslovénia. 
6Inclui a Albânia, a Bósnia-Herzegovina, o Kosovo, a Moldávia, o Montenegro e a Macedónia do Norte. 
7Ver notas específicas por país para a Bielorrússia e a Ucrânia na secção “Notas por país” do Apêndice Estatístico. 

Tabela Anexo 1.1.2. Economias da Ásia e Pacífico: PIB Real, Preços do Consumidor, 
Balanço da Conta Corrente e Desemprego 
(Variação percentual anual, salvo indicação em contrário) 
 

 
Fonte: Funcionários do FMI. 
Nota: Os dados para alguns países baseiam-se em anos fiscais. Consulte o Quadro F do Apêndice Estatístico para uma lista de 
economias com períodos de reporte excecionais. 
1Movimentos nos preços no consumidor são apresentados como médias anuais. As variações de final de ano para final de ano podem 
ser encontradas nos Quadros A5 e A6 do Apêndice Estatístico. 
2Percentagem do PIB. 
3Percentagem. As definições nacionais de desemprego podem ser diferentes. 
4Ver nota específica por país para a Índia na secção "Notas por país" do Apêndice Estatístico. 
5Outros países da Ásia Emergente e em Desenvolvimento incluem o Bangladesh, Butão, Brunei Darussalam, Camboja, Fiji, Kiribati, 
Laos, Maldivas, Ilhas Marshall, Micronésia, Mongólia, Myanmar, Nauru, Nepal, Palau, Papua-Nova Guiné, Samoa, Ilhas Salomão, Sri 
Lanka, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu e Vanuatu. 
6Emerging Asia compreende as economias da ASEAN-5 (Indonésia, Malásia, Filipinas, Tailândia, Vietname), China e Índia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Ásia 4,6 0,0 7,6 2,7 2,5 2,5 1,8 1,0 1,2 … … …

Paises Desenvolvidos da Ásia 1,2 -4,5 3,8 0,7 0,5 0,8 4,3 2,9 3,0 3,1 4,1 3,7

Japão 0,7 -5,2 3,0 0,5 0,2 0,4 3,6 1,7 1,9 2,4 3,0 2,3

Coreia 2,0 -1,2 3,4 0,4 0,3 0,4 3,7 4,9 4,8 3,8 4,5 4,5

Austrália 1,8 -6,7 6,1 1,6 1,4 1,8 0,5 -0,6 -1,8 5,2 7,6 8,9

Província Chinesa de Taiwan 2,7 -4,0 3,5 0,5 0,5 1,5 10,5 8,2 8,3 3,8 4,4 4,0

Singapura 0,7 -3,5 3,0 0,6 -0,2 0,5 17,0 14,8 15,7 2,3 2,5 2,4

RAE Hong Kong -1,2 -4,8 3,9 2,9 2,0 2,5 6,2 5,0 6,0 3,0 4,5 3,9

Nova Zelândia 2,2 -7,2 5,9 1,6 1,2 1,4 -3,0 -4,5 -3,2 4,1 9,2 6,8

RAE Macau -4,7 -29,4 32,0 2,8 2,0 2,3 34,8 13,1 30,0 1,7 2,0 1,8

Ásia Emergente e em Desenvolvimento 5,5 1,0 8,5 3,2 3,0 2,9 0,6 0,1 0,5 … … …

China 6,1 1,2 9,2 2,9 3,0 2,6 1,0 0,5 1,0 3,6 4,3 3,8

Índia4 4,2 1,9 7,4 4,5 3,3 3,6 -1,1 -0,6 -1,4 … … …

ASEAN-5 4,8 -0,6 7,8 2,1 1,8 2,7 1,2 -0,5 0,1 … … …

Indonésia 5,0 0,5 8,2 2,8 2,9 2,9 -2,7 -3,2 -2,7 5,3 7,5 6,0

Tailândia 2,4 -6,7 6,1 0,7 -1,1 0,6 6,9 5,2 5,6 1,1 1,1 1,1

Malásia 4,3 -1,7 9,0 0,7 0,1 2,8 3,3 -0,1 1,7 3,3 4,9 3,4

Filipinas 5,9 0,6 7,6 2,5 1,7 2,9 -0,1 -2,3 -2,2 5,1 6,2 5,3

Vietname 7,0 2,7 7,0 2,8 3,2 3,9 4,0 0,7 1,0 2,2 … …

Outras Economias Asiáticas Emergentes e em 

Desenvolvimento 5 6,3 1,2 7,5 5,6 5,3 5,3 -2,6 -3,7 -2,3 … … …

Memorando

Economias Emergentes da Ásia 6 5,4 1,0 8,5 3,2 2,9 2,8 0,7 0,3 0,6 … … …

PIB Real Preços do Consumidor1 Balanço da Conta Corrente2 Desemprego3

Previsões Previsões Previsões Previsões
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Tabela Anexo 1.1.3. Economias do Hemisfério Ocidental: PIB real, Preços no 
Consumidor, Saldo da Balança Corrente e Desemprego 
(Variação percentual anual, salvo indicação em contrário) 
 

 
Fonte: Funcionários do FMI. 
Nota: Os dados para alguns países baseiam-se em anos fiscais. Consulte o Quadro F do Apêndice Estatístico para uma lista das 
economias com períodos de reporte excecionais. 
1Movimentos nos preços no consumidor são apresentados como médias anuais. Os agregados excluem a Venezuela, mas incluem a 
Argentina, a partir de 2017. As variações, de fim de ano a fim de ano, podem ser encontradas nos quadros A5 e A6 do Apêndice 
Estatístico. 
2Percentagem do PIB. 
3Percentagem. As definições nacionais de desemprego podem ser diferentes. 
4Puerto Rico é um território dos Estados Unidos, mas os seus dados estatísticos são mantidos numa base separada e independente. 
5Inclui a Guiana e o Suriname. Ver notas específicas por país relativas à Argentina e à Venezuela na secção "Notas por país" do 
Apêndice Estatístico. 
6A América Central inclui Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá. 
7As Caraíbas incluem Antígua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Domínica, República Dominicana, Granada, Haiti, Jamaica, São 
Cristóvão e Nevis, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas e Trindade e Tobago. 
8América Latina e Caraíbas inclui o México e economias das Caraíbas, da América Central e da América do Sul. Ver notas específicas 
por país para a Argentina. e Venezuela na secção "Notas de país" do Apêndice Estatístico. 
9A União Monetária das Caraíbas Orientais inclui Antígua e Barbuda, Domínica, Granada, São Cristóvão e Neves, Santa Lúcia, São 
Vicente e Granadinas, bem como Anguilla e Montserrat, que não são membros do FMI. 
 
 
 
 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

América do Norte 2,0 -6,0 4,5 2,0 0,8 2,2 -2,2 -2,6 -2,6 … … …

Estados Unidos da América 2,3 -5,9 4,7 1,8 0,6 2,2 -2,3 -2,6 -2,8 3,7 10,4 9,1

Canadá 1,6 -6,2 4,2 1,9 0,6 1,3 -2,0 -3,7 -2,3 5,7 7,5 7,2

México -0,1 -6,6 3,0 3,6 2,7 2,8 -0,2 -0,3 -0,4 3,3 5,3 3,5

Porto Rico4 2,0 -6,0 1,5 0,7 -1,5 0,6 … … … 8,5 13,0 12,5

América do Sul5 -0,1 -5,0 3,4 9,1 8,1 7,5 -2,3 -1,6 -1,9 … … …

Brasil 1,1 5,3 2,9 3,7 3,6 3,3 -2,7 -1,8 -2,3 11,9 14,7 13,5

Argentina -2,2 -5,7 4,4 53,5 … … -0,8 … … 9,8 10,9 10,1

Colômbia 3,3 -2,4 3,7 3,5 3,5 3,2 -4,3 -4,7 -4,2 10,5 12,2 11,9

Chile 1,1 -4,5 5,3 2,3 3,4 2,9 -3,9 -0,9 -1,8 7,3 9,7 8,9

Peru 2,2 -4,5 5,2 2,1 1,7 1,8 -1,4 -0,9 -1,0 6,6 7,1 7,3

Venezuela -35,0 -15,0 -5,0 19,906 15,000 15,000 9,8 2,4 3,4 … … …

Equador 0,1 -6,3 3,9 0,3 0,0 1,2 -0,4 -5,7 -3,6 3,8 6,5 5,9

Paraguai 0,2 -1,0 4,0 2,8 2,9 3,2 -1,0 -2,2 1,0 7,2 7,1 6,4

Bolívia 2,8 -2,9 2,9 1,8 2,3 4,4 -3,2 -4,6 -4,9 4,0 8,0 4,0

Uruguai 0,2 -3,0 5,0 7,9 8,8 7,9 0,2 -2,5 -3,1 9,4 10,5 8,1

América Central6
2,4 -3,0 4,1 2,2 1,3 1,7 -1,4 -2,6 2,3 … … …

Caraíbas7
3,3 -2,8 4,0 2,8 4,0 4,3 -0,6 -6,5 -3,8 … … …

Memorando

América Latina e Caraíbas 8
0,1 -5,2 3,4 7,1 6,2 5,9 -1,7 -1,5 -1,6 … … …

União Monetárias das Caraíbas Orientais 9
3,7 -7,6 6,1 0,9 0,8 1,7 -8,9 -21,4 -14,2 … … …

PIB Real Preços do Consumidor1 Balanço da Conta Corrente2 Desemprego3
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Tabela Anexo 1.1.4. Economias do Médio Oriente e da Ásia Central: PIB Real, Preços 
no Consumidor, Saldo da Balança Corrente e Desemprego 
(Variação percentual anual, salvo indicação em contrário) 
 

 
Fonte: Funcionários do FMI. 
Nota: Os dados para alguns países baseiam-se em anos fiscais. Consulte o Quadro F do Apêndice Estatístico para uma lista de 
economias com períodos de reporte excecionais. 
1Movimentos nos preços no consumidor são apresentados como médias anuais. As variações de final de ano para final de ano podem 
ser encontradas nos Quadros A5 e A6 do Apêndice Estatístico. 
2Percentagem do PIB. 
3Percentagem. As definições nacionais de desemprego podem ser diferentes. 
4Inclui o Barém, a Líbia e o Iémen. 
5Inclui Jibuti, a Mauritânia e a Somália. Exclui a Síria, devido à situação política incerta. 
6Israel, que não é membro da região económica, está incluído por razões geográficas, mas não está incluído nos agregados regionais. 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Médio Oriente e Ásia Central 1,2 -2,8 4,0 8,5 8,4 8,7 0,4 -5,7 -4,6 … … …

Exportadores de Petróleo4 -0,2 -3,9 4,6 7,5 7,6 8,1 2,4 -5,8 -4,5 … … …

Arábia Saudita 0,3 -2,3 2,9 -1,2 0,9 2,0 6,3 -3,1 -3,4 … … …

Irão -7,6 -6,0 3,1 41,1 34,2 33,5 -0,1 -4,1 -3,4 13,6 16,3 16,7

Emirados Árabes Unidos 1,3 -3,5 3,3 -1,9 -1,0 1,5 7,4 1,5 4,1 … … …

Iraque 3,9 -4,7 7,2 -0,2 0,8 1,0 -1,2 -21,7 -14,1 … … 3,9

Argélia 0,7 -5,2 6,2 2,0 3,5 3,7 -9,6 -18,3 -17,1 11,4 15,1

Cazaquistão 4,5 -2,5 4,1 5,2 6,9 6,8 -3,6 -6,8 -5,5 4,8 7,8 5,8

Qatar 0,1 -4,3 5,0 -0,6 -1,2 2,4 2,4 -1,9 -1,8 … … …

Kuwait 0,7 -1,1 3,4 1,1 0,4 2,3 8,9 -10,2 -7,8 … … …

Omã 0,5 -2,8 3,0 0,1 1,0 3,4 -5,2 -14,2 -11,1 … … …

Azerbaijão 2,3 -2,2 0,7 2,6 3,3 3,2 9,2 -8,2 -3,7 5,0 5,0 5,0

Turquemenistão 6,3 1,8 6,4 5,1 8,0 6,0 5,1 -1,4 -0,4 … … …

Importadores de Petróleo5 3,7 -0,8 2,9 10,4 9,9 9,7 -5,5 -5,4 -4,7 … … …

Egipto 5,6 2,0 2,8 13,9 5,9 8,2 -3,6 -4,3 -4,5 8,6 10,3 11,6

Paquistão 3,3 -1,5 2,0 6,7 11,1 8,0 -5,0 -1,7 -2,4 4,1 4,5 5,1

Marrocos 2,2 -3,7 4,8 0,0 0,3 1,3 -4,1 -7,8 -4,3 9,2 12,5 10,5

Uzbequistão 5,6 1,8 7,0 14,5 12,6 1,6 -5,6 -9,4 -6,4 - - -

Sudão -2,5 -7,2 3,0 51,0 81,3 91,1 -14,9 -15,2 -11,8 22,1 25,0 22,0

Tunísia 1,0 -4,3 4,1 6,7 6,2 4,9 -8,8 -7,5 -8,1 14,9 … …

Jordânia 2,0 -3,7 3,7 0,3 0,2 1,6 -2,8 -5,8 -5,3 19,1 … …

Líbano -6,5 -12,0 … 2,9 17,0 … -20,6 -12,6 … … … …

Afeganistão 3,0 -3,0 4,5 2,3 4,7 4,5 8,6 4,9 5,8 … … …

Geórgia 5,1 -4,0 3,0 4,9 4,6 3,7 -5,1 -10,5 -6,9 11,6 … …

Tajiquistão 7,5 1,0 5,5 7,8 8,1 6,9 -3,3 -7,7 4,5 … … …

Arménia 7,6 -1,5 4,8 1,4 0,8 2,0 -8,2 -8,6 7,2 17,7 19,0 18,4

República do Quirguizistão 4,5 -4,0 8,0 1,1 10,6 7,2 -9,1 -16,6 -11,0 6,6 6,6 6,6

Memorando

Cáucaso e Ásia Central 4,8 -1,0 47,0 6,8 7,7 6,9 -1,6 -7,2 -5,0 … … …

Médio Oriente, Norte de África, Afeganistão e 

Paquistão 0,7 -3,1 3,9 8,7 8,5 8,9 0,6 -5,5 -4,5 … … …

Médio Oriente e Norte de África 0,3 -3,3 4,2 9,0 8,2 9,1 1,0 -6,0 -4,8 … … …

Israel6
3,5 -6,3 5,0 0,8 -1,9 0,5 3,5 3,5 3,2 3,8 12,0 7,6

Magrebe7
1,9 -6,2 9,3 2,2 3,5 3,8 -6,8 -12,6 -11,0 … … …

Mashreq8
4,7 1,0 2,6 12,4 6,0 8,0 -5,8 -5,4 -5,2 … … …

Previsões Previsões Previsões Previsões
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7O Magrebe inclui a Argélia, a Líbia, a Mauritânia, Marrocos e a Tunísia. 
8O Machereque inclui o Egipto, a Jordânia e o Líbano. A Síria está excluída devido à situação política incerta. 
 
 
 
 
 

Tabela Anexo 1.1.5. Economias da África Subsaariana: PIB real, Preços no Consumidor, 
Saldo da Balança Corrente e Desemprego 
(Variação percentual anual, salvo indicação em contrário) 
 

 
Fonte: Funcionários do FMI. 
Nota: Os dados para alguns países baseiam-se em anos fiscais. Consulte o Quadro F do Apêndice Estatístico para uma lista de 
economias com períodos de reporte excecionais. 
1Movimentos nos preços no consumidor são apresentados como médias anuais. As variações de final de ano para final de ano podem 
ser encontradas no Quadro A6 do Apêndice Estatístico. 
2Percentagem do PIB. 
3Percentagem. As definições nacionais de desemprego podem diferir. 
4Inclui a Guiné Equatorial e o Sul do Sudão. 
5Inclui o Botsuana, Cabo Verde, Suazilândia, Lesoto, Maurícia, Namíbia e Seicheles. 
6Inclui Benim, Burkina Faso, Burundi, República Centro-Africana, Comores, Eritreia, Gâmbia, Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Malavi, 
Mali, Moçambique e Níger, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Serra Leoa, Togo e Zimbabué. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

África Subsaariana 3,1 -1,6 4,1 8,4 9,3 7,6 -4,0 -4,7 -4,2 … … …

Exportadores de Petróleo4 1,7 -2,9 2,5 11,7 13,3 12,9 -2,5 -4,1 -2,9 … … …

Nigéria 2,2 -3,4 2,4 11,4 13,4 12,4 -3,8 -3,3 -2,5 … … …

Angola -1,5 -1,4 2,6 17,1 20,7 22,3 2,9 -6,7 -3,0 … … …

Gabão 3,4 -1,2 3,6 2,0 3,0 3,0 -0,8 -8,4 -6,1 … … …

República do Congo -0,9 -2,3 3,4 2,2 2,1 2,6 8,4 -1,2 -2,8 … … …

Chade 3,0 -0,2 6,1 -1,0 2,2 2,9 -4,9 -12,9 -10,1 … … …

Países em Desenvolvimento5 2,3 -3,0 4,9 4,1 3,8 4,1 -3,2 -2,1 -2,6 … … …

África do Sul 0,2 -5,8 4,0 4,1 2,4 3,2 -3,0 0,2 -1,3 28,7 35,3 34,1

Gana 6,1 1,5 5,9 7,2 9,7 8,5 -2,7 -4,5 -3,0 … … …

Costa do Marfim 6,9 2,7 8,7 0,8 1,2 1,4 -2,7 -3,3 -2,5 … … …

Camarões 3,7 -1,2 4,1 2,5 2,8 2,3 -3,7 -5,7 -4,8 … … …

Zâmbia 1,5 -3,5 2,3 9,8 13,4 12,1 1,0 -2,0 -2,6 … … …

Senegal 5,3 3,0 5,5 1,0 2,0 1,9 -9,1 -11,3 -11,4 … … …

Paises Subdesenvolvidos6 5,6 1,6 4,9 9,7 11,2 5,8 -6,7 -8,0 -7,5 … … …

Etiópia 9,0 3,2 4,3 15,8 15,4 9,1 -5,3 -5,3 -4,6 … … …

Quénia 5,6 1,0 6,1 5,2 5,1 5,0 -4,5 -4,6 -4,4 … … …

Tanzânia 6,3 2,0 4,6 3,4 3,9 4,3 -3,2 -3,8 -3,8 … … …

Uganda 4,9 3,5 4,3 2,9 3,9 4,8 -9,5 -9,7 -8,1 … … …

República Democrática do Congo 4,4 -2,2 3,5 4,8 11,0 10,5 -4,2 -5,4 -4,1 … … …

Mali 5,1 1,5 4,1 -0,6 0,6 1,5 -4,2 -3,7 -3,9 … … …

Madagáscar 4,8 0,4 5,0 5,6 5,5 6,5 -2,5 -2,9 -3,0 … … …

PIB Real Preços do Consumidor1 Balanço da Conta Corrente2 Desemprego3

Previsões Previsões Previsões Previsões
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Tabela Anexo 1.1.6. Resumo da Produção Real Mundial per Capita 
(Variação percentual anual; em moeda internacional em paridade de poder de compra) 
 

 
Fonte: Funcionários do FMI. 
Nota: Os dados para alguns países baseiam-se em anos fiscais. Consulte o Quadro F do Apêndice Estatístico para uma lista de 
economias com 
períodos de referência. 

2002-2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Mundo 2,6 2,0 2,2 2,3 2,2 2,1 2,6 2,4 1,7 -4,2 4,6

Economias Desenvolvidas 1,1 0,7 0,9 1,6 1,8 1,2 2,1 1,8 1,3 -6,5 4,1

     Estados Unidos da América 0,9 1,5 1,2 1,8 2,2 0,9 1,7 2,4 1,8 -6,4 4,1

     Zona Euro1 0,7 -1,2 -0,5 1,2 1,8 1,7 2,4 1,8 1,1 -7,7 4,6

           Alemanha 1,2 0,2 0,2 1,8 0,9 1,4 2,1 1,2 0,3 -7,0 5,2

           França 0,6 -0,2 0,1 0,4 0,7 0,8 2,0 1,6 1,2 -7,4 4,2

           Itália -0,3 -3,3 -2,4 -0,5 0,8 1,5 1,8 1,0 0,5 -8,9 5,0

           Espanha 0,3 -3,0 -1,1 1,7 3,9 3,1 2,9 2,3 1,9 -8,4 3,8

     Japão 0,5 1,7 2,2 0,5 1,3 0,5 2,3 0,5 0,9 -4,8 3,4

     Reino Unido 0,8 0,8 1,5 1,8 1,5 1,1 1,3 0,7 0,8 -7,0 3,5

     Canadá 1,0 0,7 1,3 1,8 -0,1 0,0 1,9 0,6 0,2 -7,5 3,1

Outras Economias Desenvolvidas 2 2,8 1,3 1,7 2,2 1,5 1,7 2,4 1,9 1,1 -5,3 3,8

Mercados Emergentes e Economias em Vias de 

Desenvolvimento 4,8 3,6 3,6 3,2 2,8 3,1 3,3 3,2 2,3 -2,4 5,3

Ásia Emergente e em Desenvolvimento 7,4 5,9 5,9 5,8 5,8 5,8 5,7 5,4 4,6 0,2 7,6

     China 10,1 7,4 7,3 6,7 6,4 6,2 6,4 6,3 5,8 0,9 8,9

     Índia3 6,1 4,1 5,0 6,0 6,6 6,9 5,7 4,7 2,9 0,5 6,0

     5 Principais Economias da ASEAN4 3,9 4,7 3,7 3,4 3,6 3,9 4,2 4,2 3,8 -1,7 6,7

Europa Emergente e em Vias de Desenvolvimento 4,7 2,7 2,7 1,6 0,6 1,5 3,8 3,1 1,9 -5,4 4,0

     Rússia 5,0 3,5 1,5 -1,1 -2,1 0,1 1,7 2,6 1,4 -5,4 3,6

América Latina e Caraíbas 2,2 1,7 1,7 0,1 -0,9 -1,9 0,2 0,1 -1,2 -6,0 2,5

     Brasil 2,8 1,0 2,1 -0,3 -4,4 -4,1 0,5 0,5 0,3 -5,9 2,2

     México 0,4 2,2 0,0 1,5 2,0 1,7 0,9 1,0 -1,2 -7,6 2,0

Médio Oriente e Ásia Central 2,6 0,9 0,5 0,5 0,4 2,8 -0,2 -0,2 -0,9 -4,9 2,0

     Arábia Saudita 1,4 2,5 0,0 2,5 1,7 -0,6 -3,3 0,0 -1,6 -4,2 0,9

África Subsaariana 2,9 1,5 2,4 2,4 0,5 -1,3 0,3 0,6 0,3 -4,1 1,5

     Nigéria 5,9 1,5 2,6 3,5 0,0 -4,2 -1,8 -0,7 -0,4 -5,8 -0,2

     África do Sul 2,2 0,7 0,9 0,3 -0,3 -1,1 -0,1 -0,7 -1,3 -7,2 2,4

União Europeia5 1,2 -0,9 -0,2 1,5 2,2 2,0 2,7 2,2 1,6 -7,3 4,7

Países em Desenvolvimento com Baixos Rendimentos 3,8 1,8 3,6 3,8 2,1 1,4 2,5 2,8 2,8 -1,8 3,3

Médio Oriente e Norte de África 2,6 0,2 -0,3 -0,2 0,0 3,1 -1,2 -1,2 -5,4 -5,4 2,0

Previsões

Memorando

Média
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1Dados calculados como a soma dos países individuais da área do euro. 
2Exclui o Grupo dos Sete (Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, Estados Unidos) e os países da área do euro. 
3Ver nota específica por país para a Índia na secção "Notas por país" do Apêndice Estatístico. 
4Indonésia, Malásia, Filipinas, Tailândia, Vietname. 
5A partir da Conjuntura Econ de Abril de 2020, o Reino Unido é excluído do grupo da União Europeia. 
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