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A crise bolsista de 2007 e 2008 não é inédita. De facto, já houve outros crashes das bolsas, e alguns
com grande impacto nas economias, arrastando recessões prolongadas.
No gráfico seguinte apresentam-se as onze crises mais importantes, por ordem do seu impacto
bolsista.
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A EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO E COMÉRCIO
MUNDIAL NA CRISE DE 1929

Como se verifica também, a queda da Bolsa
portuguesa foi comparativamente superior
à das principais Bolsas mundiais em 2008.
Estes processos de colapso financeiro
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100
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Fonte: League of Nations, World Economic Survey, 1935-1936
(usa-se um índice de base fixa, com 1929=100).

A crise bolsista que começou em 2007 e 2008 só é comparável à de 1929, como se verifica pelo gráfico
seguinte, que retrata a evolução cronológica do índice bolsista ao longo dos meses que se seguem à
eclosão do crash.
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EM AGOSTO DE 2008, 300 MIL FAMÍLIAS NORTE-AMERICANAS FORAM EXPULSAS DAS
CASAS QUE ESTAVAM A COMPRAR

A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL NORTE-AMERICANA FOI UMA DAS VÍTIMAS MAIS “VISÍVEIS” DA
CRISE ECONÓMICA
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DESEMPREGO EM ESPANHA: EM CRESCIMENTO, APESAR DOS PRIMEIROS INDICADORES DE
RETOMA DA ACTIVIDADE ECONÓMICA
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