
O crescimento do setor industrial da 
Zona Euro terminou o ano num recorde 
de mais de dois anos e meio. O que signi-
fica que a economia foi menos penalizada 
pela pandemia do que no início do exercí-
cio, de acordo com a consultora Markit.

O índice, em dezembro fixou-se em 55,2 
pontos, o nível mais elevado desde Maio 
de 2018, contra os 53,8 do mês anterior. 
Importa ter em conta que a Alemanha teve 
um papel decisivo enquanto motor da eco-
nomia europeia, sendo que ao contrário do 
que aconteceu no segmento dos serviços, 

a maioria das fábricas manteve as portas 
abertas nos últimos meses. Neste contexto, 
o quarto trimestre tende a resistir melhor 
à pandemia do que o segundo, sobretudo 
devido ao bom desempenho do setor in-
dustrial. As encomendas à indústria alemã 
registaram um forte aumento, em dezem-
bro, refletindo, em parte, o pico da procura 
por parte do Reino Unido, antes do fim do 
período de transição do Brexit. Apesar des-
te crescimento, a mão de obra continuou a 
descer, ainda que a um ritmo mais lento. 

O setor industrial da Alemanha acelerou 
o crescimento, no mês em análise, apesar de 
se terem intensificado as regras de confina-
mento. O índice foi assim de 58,3 pontos, o 
mais elevado desde Fevereiro de 2018, o que 
compara com os 57,8 de novembro, bastan-
te acima da fasquia que marca uma contra-
ção. Entretanto, na sua maioria, os empre-
sários estão claramente otimistas quanto 
ao que irá suceder ao longo deste ano. Por 
seu lado, a indústria francesa também deu 
sinais animadores, tendo passado de uma 
situação de recessão, em novembro, para a 

recuperação no último mês do ano (de 49,6 
para 51,1 pontos). Também neste caso, os 
empresários estão otimistas relativamente 
ao presente exercício, com a vacinação em 
massa. A Itália apresentou mais um mês de 
crescimento, tendo sido o sexto consecuti-
vo, pelo que a indústria se está a expandir, 
depois de ter atingido o fundo nos meses de 
confinamento absoluto. Quanto à Espanha, 
uma das economias mais penalizadas, o se-
tor industrial dá também sinais de recupe-
ração, depois de alguns meses consecutivos 
de quebra. 

A União Europeia e a China concluíram 
as negociações de princípio para um acor-
do global em matéria de Investimento. 
Este acordo surge na sequência de inten-
sas conversações entre as partes envolvidas, 
ao longo dos últimos meses. Esta poderá 
ser uma forma de colocar ponto final em 
algumas matérias que ainda resultam em 
conflitos entre ambas as partes. 

No contexto do acordo alcançado, a 
China comprometeu-se a um maior nível 
de acesso ao mercado para os investidores 

da União Europeia, incluindo algumas 
novas e importantes aberturas do referido 
mercado. Aquele país assumiu igualmente 
compromissos no sentido de garantir um 
tratamento equitativo para as empresas da 
UE, de modo a que estas possam competir 
em condições de concorrência mais equi-
tativas na China, nomeadamente no res-
peitante às normas aplicáveis às empresas 
públicas, à transparência das subvenções e 
às regras contra a transferência forçada de 
tecnologias. 

Não menos importante é que, pela pri-
meira vez, o gigante asiático também deu 
o seu acordo quanto a disposições ambi-
ciosas em matéria de desenvolvimento 
sustentável, incluindo compromissos no 
que se refere aos trabalhos forçados e à ra-
tificação das convenções fundamentais da 
Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), nomeadamente sobre os traba-
lhos forçados. O acordo criará um melhor 
equilíbrio nas relações comerciais entre a 
UE e a China, na perspetiva do comuni-

cado emitido Bruxelas. A realidade é que 
UE tem sido tradicionalmente muito mais 
aberta ao investimento estrangeiro do que 
a China. A China compromete-se agora 
com a abertura à União Europeia de uma 
série de setores-chave. A Comissão acredi-
ta que este tipo de acordos tem, para além 
das vantagens económicas imediatas, a ca-
pacidade de levar a um estreitamento das 
relações em áreas sensíveis, como é o caso 
das tarifas alfandegárias sobre toda uma sé-
rie de produtos dos dois blocos. 

Indústria europeia resiste 
à crise sanitária

UE e China chegam a acordo de princípio sobre investimento

Procura global 
trava crescimento 
da indústria chinesa

O crescimento da atividade do setor in-
dustrial da China abrandou em dezembro, 
a que reflete em grande medida a quebra 
da procura por parte dos mercados inter-
nacionais, em resultado do agravamento 
das medidas de confinamento durante as 
últimas semanas. 

O índice industrial chinês fixou-se em 
51,9 pontos, em dezembro, o que compa-
ra com os 52,1 do mês anterior. Num pri-
meiro momento, a indústria chinesa res-
pondeu de forma sólida à crise provocada 
pela pandemia. Mas, mais recentemente, 
alguns dos principais parceiros comerciais 
da China assumiram medidas mais restriti-
vas, o que levou a uma quebra importante 
da procura. Esta contração arrisca penalizar 
substancialmente a evolução económica da 
China, que estava a revelar um desempe-
nho bastante consistente. Em contraparti-
da, no setor dos serviços verificou-se um 
aumento da atividade pelo segundo mês 
consecutivo, mas também houve um ligei-
ro abrandamento em dezembro. Os analis-
tas acreditam que a economia chinesa está 
resiliente, mas muito dependerá do que 
acontecerá nos próximos tempos, a nível 
global. São ainda muitas as incertezas, ape-
sar do arranque da vacinação em massa. 

Um terço 
da população 
mundial não teve 
apoio contra
a pandemia

Mais de um terço da população mundial 
não teve qualquer apoio público para fazer 
face ao impacto da pandemia, ao longo do 
ano passado. Foram gastos 9,6 triliões de 
euros, sendo que 83% desse valor corres-
pondeu a investimentos de 36 países ricos, 
de acordo com a organização não governa-
mental Oxfam.

Cerca de 2,7 mil milhões de pessoas não 
tiveram direito a qualquer apoio estatal, 
como prestações por invalidez, desempre-
go, abono de família ou pensões de refor-
ma, no âmbito da crise económica resul-
tante da Covid-19. Quanto ao dinheiro 
adicional orientado para programas de 
proteção social, a organização de defesa 
dos direitos humanos refere que os países 
ricos gastaram, em média, perto dee 573 
euros por pessoa. Já nos países de baixos 
rendimentos e emergentes, a média fixou-
-se entre os três e os 23 euros. Atualmente, 
mais de 500 milhões de pessoas, no mun-
do, estão em situações precárias ou desem-
pregadas. De notar que esta situação afeta 
sobretudo as mulheres. Por outro lado, os 
trabalhadores dos países com baixos rendi-
mentos foram os mais penalizados, tendo 
perdido mais de 23% do respetivo horário 
de trabalho. De referir ainda que a pande-
mia levou a que mais de mil milhões de 
pessoas contassem com o necessário apoio 
de proteção social. 

Apreensão e perda de bens nas fronteiras da UE com novas regras
Entrou em vigor o regulamento relativo ao reconhecimento mútuo das decisões de apreensão 
e de perda de bens na União Europeia, Com estas novas regras, será mais fácil para os Estados-
-Membros cooperarem na apreensão e nas decisões de perda de bens de origem criminosa 
localizados em diferentes países comunitários. A apreensão de bens gerados por atividades 
criminosas é um instrumento importante na luta contra a criminalidade organizada e o ter-
rorismo. 

Europa assinala ano do transporte ferroviário
Janeiro assinala o início do Ano Europeu do Transporte Ferroviário. A iniciativa da Comissão 
Europeia irá salientar os benefícios do transporte ferroviário enquanto meio de transporte 
sustentável, inteligente e seguro. Várias atividades colocarão o setor ferroviário em destaque 
ao longo de 2021 em todo o continente, a fim de incentivar a utilização do transporte ferro-
viário pelos cidadãos e pelas empresas e de contribuir para a consecução do objetivo do Pacto 
Ecológico da UE de neutralidade climática até 2050.
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A China mostra-se mais 
recetiva à mudança em áreas 
sensíveis

A Alemanha voltou a afirmar-
se como motor da indústria 
europeia

A Comissão Europeia acredita que o acordo tem inúmeras vantagens para as empresas europeias.

De uma maneira geral, os empresários estão otimistas quanto à evolução da atividade industrial, 
face à vacinação contra a Covid-19.


