
Covid19 - Ponto de situação nos mercados de diversos países 

Considerando esses destinos dos produtos agrícolas e agroalimentares nacionais, nota-se que: 

a) Os setores com maiores constrangimentos foram/são: 

Verifica-se um forte impacto (crescente) do COVID-19 em todos os setores económicos, designadamente 

o alimentar, da horticultura e floricultura, a Indústria química, do Turismo, da Restauração e Hotelaria, a 

Indústria da organização de eventos/feiras (com o cancelamento ou adiamento de inúmeros eventos).  

De referir que a agricultura está muito dependente dos fluxos migratórios. Devido ao lockdown, enfrenta 

uma escassez (enorme) de mão-de-obra, sobretudo de trabalhadores sazonais, principalmente da Europa 

de Leste, que não conseguem viajar. Além, disso, verifica-se a diminuição generalizada da procura, 

condicionada pelos atrasos na generalidade da cadeia e nos transportes (terrestres, marítimos e aéreos) 

praticamente paralisados.  

b) Os principais problemas a nível logístico: 

Relacionados com a prioridade máxima dada ao salvamento de vidas, prendem-se com o encerramento 

das fronteiras, o encerramento de aeroportos e cancelamento de voos e o total condicionamento da 

circulação de mercadorias  

Tal traduziu-se na redução, ao mínimo, da mobilidade de trabalhadores e de mercadorias, estando limitada 

às atividades económicas consideradas essenciais, como a produção e distribuição alimentar, o setor 

farmacêutico e de produtos sanitários. Por exemplo, a indústria de transporte rodoviário de bens, 

transporta maioritariamente bens essenciais, viu a sua carga fortemente diminuída. A indústria de 

transportes marítimos reduziu o número de viagens (pela redução de circulação de pessoas), o que poderá 

implicar falhas na distribuição de bens alimentares e medicamentos. 

c) Os principais constrangimentos a nível não logístico: 

Estes resultam da ausência de atividade (em geral) - população em quarentena -, de mercado e de procura 

com os perigos de quebra de produção, com o cancelamento de feiras e eventos públicos, com os 

problemas de liquidez e tesouraria, entre outros. 

A quebra das vendas e a falta de liquidez para proceder a pagamento “obrigam” à necessidade de 

flexibilizar leis e procedimentos relacionadas com despedimentos temporários. Tal acarreta (i) o impacto 

nas práticas de consumo das famílias. (ii) Aumento (exponencial) do desemprego.  

d) As principais medidas que os governos estão a implementar para reduzir ou mitigar o impacto 

do Covid-19 são de vária ordem: 

Os governos têm reforçado as medidas de confinamento e restrição da atividade económica e (nalgumas 

situações) a paralisação de todas as atividades económicas não essenciais. Para atenuar o impacto 

(económico, empresarial, social) do Covid-19 existem medidas de vária índole, que incluem subsídios, 

criação de fundos (ditos de emergência), atribuição de apoios e empréstimos em condições mais 

vantajosas, definição de taxas de juro inferiores ao normal, prorrogação de prazos de variados encargos, 

etc.   

Existem várias medidas de carácter social (e.g.: proibição de despejo de inquilinos que tenham ficado 

desempregados; moratória de pagamento de alugueres por um prazo de 4 meses; moratória de pagamento 

das contribuições à segurança social por parte de PME e trabalhadores independentes; disponibilização de 

microcréditos para PME e trabalhadores independentes cuja faturação tenha decaído; interdição de 

suspender fornecimentos de luz, gás e água a inquilinos que tenham ficado desempregados; entre outras.) 



Em Espanha todos os setores, em geral, estão a ser fortemente afetados. No setor agrícola e perante a 

escassez de mão-de-obra para as campanhas agrícolas, o governo vai flexibilizar de forma excecional a 

contratação de trabalhadores estrangeiros e desempregados, que poderão continuar a receber o subsídio 

de desemprego até 30 de junho 

Diminuição generalizada da procura, condicionada pelos atrasos na generalidade da cadeia e nos 

transportes. 

Indústrias alimentares: abrandamento da procura na indústria das carnes, depois de elevada procura no 

início da crise. Forte diminuição da procura e da oferta na pesca. O preço está a ser ajustado à custa de 

aumento de paragens de atividade e do desemprego. 

Os principais constrangimentos não logísticos resultam da ausência de atividade, de mercado e de procura. 

A quebra das vendas e a falta de liquidez para proceder a pagamento “obrigam” à necessidade de 

flexibilizar leis e procedimentos relacionadas com despedimentos temporários. 

No que respeita às medidas tomadas destacam-se as Garantias Públicas: O governo espanhol lança uma 

segunda tranche de 20.000 milhões de euros adicionais (de um total previsto de 100.000 milhões de euros) 

concedidos pelo Estado, através do ICO Instituto de Crédito Oficial, destinada a PME e trabalhadores 

independentes. Mantém-se a garantia pública no valor de 80% dos empréstimos, sendo que 20% do risco 

de crédito é assumido pela banca. 

Espanha prolongou, para já, o Estado de Emergência até 26 de abril (serão, no mínimo, 45 dias). O 

presidente do governo Sanchez antecipa a gradual saída do estado de hibernação que permitirá ir 

progressivamente normalizando setores e reativando a atividade económica. Aguardam-se detalhes sobre 

medidas e setores que liderarão a saída do atual estado. 

Em França, os setores estão a ser fortemente afetados. Verifica-se um setor agroalimentar com excesso de 

produção devido à diminuição das importações e fecho das cantinas e restaurantes. A produção de leite, 

carne, frutas e legumes, batatas e cerveja em França é agora superior à procura e está a verificar-se um 

grande volume de desperdício alimentar por falta de escoamento da produção. Relativamente ao setor dos 

vinhos em França, os viticultores da região da Borgonha deverão diminuir a sua faturação em 2020 para 

cerca de metade devido à perda de turistas de enoturismo. Como alternativa às dificuldades de 

escoamento da produção de vinho, alguns viticultores franceses estão a apostar na produção de álcool 

para uso médico.  

As medidas apoio às empresas e trabalhadores independentes incluem: (i) Adiamento dos prazos de 

pagamento e revisão dos montantes a pagar ao Estado de contribuições sociais e/ou fiscais para todas as 

empresas e trabalhadores independentes. (ii) Suspensão das rendas, contas de água, gás e eletricidade 

para PME em dificuldade. (iii) Atribuição de um apoio de €1.500 a todas as micro e pequenas empresas. 

(iv) Criação de fundo de 300 mil milhões de euros para garantir empréstimos solicitados pelas empresas a 

entidades bancárias. (v) Possibilidade de negociação do pagamento de crédito junto de instituições 

financeiras com o apoio do Estado e do Banque de France. (vi) Atribuição de €1.000 por cada trabalhador 

distribuído às empresas que por absoluta necessidade mantenham o seu pessoal ao serviço (ex.: grande 

distribuição, transportes, agroalimentar). 

E as medidas de apoio às empresas exportadoras francesas: (i) Concessão de garantias públicas através do 

Bpifrance para cauções e empréstimos para projetos de exportação. (ii) Prolongamento por mais um ano 

dos seguros “Seguros de prospeção exportação” já contratados com o BPI France. (iii) Criação de um fundo 

de 2 mil milhões de euros para a oferta de seguros de crédito à exportação de curto prazo. (iv) Reforço do 

apoio e acesso a informações sobre mercados externos por parte da equipa da France Export (Business 

France, Câmaras de Comércio e Bpifrance) em coordenação com as regiões. 



Na Alemanha, todos os sectores sem exceção estão a ser afetados. A Agricultura entra em campanha sem 

mão-de-obra suficiente. Estudam-se alternativas de recurso, incluindo mão-de-obra em layoff. Governo 

autorizou para abril/maio a entrada controlada e por avião de um total 80 mil trabalhadores da Europa de 

leste para a agricultura. Cancelamento e paralisia do transporte aéreo. Apenas a Lufthansa mantem 

algumas ligações operacionais. Falhas na cadeia logística, embora fretes de transporte tendam a voltar à 

normalidade, mitigando encarecimento inicial do custo dos produtos.   

Medidas decretadas pelo governo quanto ao isolamento da população em vigor até ao dia 19/4/2020. 

Inversão de tendência é esperada nunca antes de junho. 

Pacote de auxílio total à economia ascende a Eur 1.135 mil milhões, equivalente a 33% do valor do PIB, 

entre garantias, créditos e esforço orçamental. 

Estado equaciona entrar no capital de empresas que representem risco sistémico: Lufthansa, Tui ligadas 

ao transporte e turismo são as primeiras a perfilarem-se. 

No Reino Unido, a Associação de Produtores de Horticultura prevê a falência de um terço dos produtores 

e são reportados milhões de toneladas de fruta e vegetais em risco de desperdício por falta de 

trabalhadores nos campos. 

Indústria de transporte rodoviário de bens: transporta maioritariamente bens essenciais e viu a sua carga 

diminuída em um terço; indústria uniu-se para assegurar o transporte de alimentos essenciais aos 

supermercados. 

Indústria de transportes marítimos: reduziu o número de viagens pela redução de circulação de pessoas, o 

que poderá implicar falhas na distribuição de bens alimentares e medicamentos. A P&O Ferries alega 

necessitar de £257 milhões de libras para continuar a operar. 

Nos Países Baixos, os setores mais afectados são: Alimentar, Floricultura, Indústria química, Indústria 

tecnológica, Organização de eventos, Turismo e restauração, Retalho (principalmente nas lojas físicas), 

Transportes e Logística. Principais motivos: Dependentes das exportações (43% em 2019), como o caso dos 

setores alimentares e floricultura. Dependentes das importações da China, no caso de químicos e produtos 

semiacabados. 

Na agricultura existe uma falta de trabalhadores responsáveis pela colheita de produtos hortícolas e frutas, 

devido à dificuldade de movimento imposto. Grande parte das colheitas na Bélgica é realizada por 

trabalhadores sazonais vindos da Europa de Leste. 

No que respeita a medidas económicas salientam-se: a) PME e grandes empresas com dificuldades de 

financiamento poderão usar garantias estatais. Este fundo de emergência foi aumentado de 400 milhões 

para 1,5 mil milhões de euros. O Estado garante assim 50% das garantias bancárias necessárias às 

empresas, que passam a ter um teto máximo de empréstimo de 150 milhões de euros por empresa. b) As 

empresas, com ou sem pessoal, obrigadas a cessar (temporariamente) as suas atividades (como na 

restauração, eventos e a indústria de viagens), podem receber uma contribuição única de 4.000 euros, para 

ser usado ao seu critério. c) Em caso de necessidade, suspensão do pagamento de empréstimos à banca 

(praticamente todas as instituições bancárias), para particulares e empresas. 

O governo holandês tem optado por tomar medidas que evitem um "lockdown" total, no qual as pessoas 

só podem sair de casa para viagens essenciais, apelando ao civismo, bom senso e cumprimento rigoroso 

das medidas em vigor. Até 21 de abril, será tomada uma decisão em relação às medidas até agora vigentes, 

tais como a continuação do encerramento ou reabertura das escolas e da restauração. 

Nos EUA o COVID-19 continua a ter um impacto negativo, generalizado e multissetorial na economia 

americana, através de três canais: Produção, Cadeia de abastecimento e Impacto financeiro nas empresas 



e nos mercados financeiros. No meio desta pandemia, há alguns subsetores que tem conhecido um elevado 

crescimento, entre os quais cadeias de supermercado. 

A US Chamber of Commerce/Met Life indica que 1 em cada 4 PME corre o risco de encerrar definitivamente 

nos próximos 2 meses. Cerca de 24% das empresas já se encontram encerradas, estimando-se que nas 

últimas duas semanas 54% estejam temporária ou definitivamente encerradas. Verifica-se uma queda das 

atividades portuárias e nas cadeias de fornecimento (“supply chain”). 

Das medidas tomadas pelo Governo e Reserva Federal Americana como combate à propagação e ao 

impacto económico-financeiro do coronavírus, destacam-se: i) Reserva Federal reduz as taxas de juro e 

lança um programa de 700 mil milhões de dólares de “quantative easing”. Na ação mais dramática da 

reserva federal desde a crise de 2008 (programa de “quantitative easing” de $700 mil milhões), as compras 

incluem: $500 mil milhões em Treasury-Bills e $200 mil milhões em títulos hipotecários garantidos por 

agências (Agency-Backed Mortgage back securities). E acrescentou que também iria comprar títulos de 

divida municipais. O alvo das taxas de juro próximas de zero vão manter-se até a economia voltar a 

estabilizar (nomeadamente a nível de emprego e preços); ii) No dia 25 de março foi aprovado um pacote 

de estímulo à Economia Americana num valor de cerca de 2 biliões de dólares, o que representa um pacote 

de ajuda económico ainda mais forte do que aplicado na crise de 2008. Na sequência destas notícias os 

mercados financeiros viveram, no dia 24 de março, um dos maiores “rallys” da história (Dow Jones, SPX e 

NASDAQ tiveram subidas de 10% ou superiores). Entre os componentes esperados deste plano destaque 

para 50 Mil milhões de dólares para empréstimos a pequenas empresas e um Fundo de 350 mil milhões 

para pequenas empresas para mitigar demissões e apoiar a folha de pagamento; iii) Apesar de ainda não 

ser nada concreto, o presidente Trump afirmou que uma segunda ronda de pagamentos diretos aos 

americanos estava sob consideração num novo pacote que poderia ascender a $1 bilião (USD 1 trillion). 

No Brasil os transportes marítimos e terrestres de mercadorias, bem como a restante cadeia logística de 

abastecimento, continuam a funcionar ainda que com menor volume de cargas. Das medidas tomadas 

destacam-se: i) O Governo federal anunciou o primeiro conjunto de medidas de apoio à economia que se 

estimam na ordem de R$ 750 mil milhões (aprox. 130 mil milhões de euros), mas cujo impacto no 

orçamento da União ainda não é claro (algumas medidas são recicladas de medidas já existentes) e que foi 

considerado tímido em relação às necessidades; ii) O Banco Central reduziu a taxa SELIC em 0,5 pp para 

3,75% e liberalizou a taxa de cobertura de depósitos a prazo (de 25% para 17%) para permitir que os bancos 

alarguem o crédito às empresas; iii) O Governo federal lançou uma medida de transferência de rendimento 

para as camadas mais desfavorecidas da população, com a atribuição entre R$ 600 a R$ 1.200 aos 

agregados familiares (principalmente para os agregados liderados por mulheres) durante 3 meses, despesa 

que deverá ascender a cerca de R$ 50 mil milhões (9 mil milhões de euros). Pagamentos com começo a 9 

de abril; iv) Lançada medida de apoio às empresas para pagamento de salários (75% empresa e 25% 

governo) que ascenderá a R$ 50 mil milhões; v) O BNDES, Caixa Económica e outros bancos têm vindo a 

anunciar linhas de financiamento e de crédito às empresas, principalmente para micro e pequenas 

empresas, a fim de assegurarem salários; vi) A Receita Federal isentou do Imposto de Importação (direito 

aduaneiro)uma lista de cerca de 150 produtos considerados essenciais ao combate à pandemia, para além 

de introduzir medidas de facilitação do processo de desalfandegamento. 


