
 

 

A recessão económica é uma diminuição ou contracção da actividade 

económica durante um determinado período. Entende-se, geralmente, 

por recessão económica quando o produto interno bruto (PIB) de uma 

economia apresentar crescimento negativo em dois trimestres 

consecutivos. 

 

Durante a recessão económica, vários indicadores económicos 

apresentam queda, como por exemplo, os lucros empresariais, as 

encomendas comerciais e o emprego, etc., podendo provavelmente 

provocar também o aumento da taxa de desemprego, a redução das 

despesas de consumo, a queda dos preços das mercadorias e dos 

salários, etc. Para fazer face à recessão económica, o Governo vai 

adoptar, de um modo geral, uma série de medidas para estimular a 

economia, tais como a implementação da política monetária de 

flexibilização quantitativa, o aumento das despesas financeiras, e a 

redução de impostos, etc.  

 

Recessão (Recessão económica) 

(Recession) 

https://www.fp.gov.mo/FundInformationPlatform/Content/Member/PDF/MarketReview/Old/202205_ge5_market_review_e.pdf


 

 

De acordo com a classificação de crédito, as obrigações (ou créditos) 

podem ser divididas em dois grandes tipos: grau de investimento e 

grau de não-investimento, sendo o segundo considerado como 

obrigações de alto rendimento ou obrigações de lixo. 

 

As empresas de classificação de crédito, tais como a S&P, a Moody’s e 

a Fitch atribuem notações às empresas emissoras de obrigações, no 

sentido de reflectir o risco de incumprimento e a solvabilidade dessas 

empresas. As obrigações com notação BBB- ou superior a Baa3 são 

classificadas em obrigações de grau de investimento, cujo risco é 

geralmente mais baixo do que as obrigações de alto rendimento, isto 

deveu-se pelo facto de a sua empresa emissora de obrigações possuir 

melhor situação financeira e solvabilidade, e ter um risco de 

incumprimento mais baixo e uma taxa de cupão relativamente mais 

baixa. Pelo contrário, como o risco de incumprimento das empresas 

emissoras de obrigações de alto rendimento é mais elevado, pelo 

que, a taxa de cupão a pagar é geralmente mais elevada, a fim de 

reflectir as incertezas adicionais das suas dívidas.  

 

Crédito de Grau de Investimento 
(Investment grade credit) 

https://www.fp.gov.mo/FundInformationPlatform/Content/Member/PDF/MarketReview/Old/202205_gb_market_review_e.pdf
https://www.fp.gov.mo/investmentClassRoom/pt

