
 

 

 

 

 

 
INQUÉRITO – RETOMA DA ATIVIDADE, 

MEDIDAS, PERSPETIVAS E ESTRATÉGIAS  

INQUÉRITO REALIZADO ENTRE 24 DE JULHO E 11 
DE AGOSTO 2020 NAS ILHAS DE S. MIGUEL E 

SANTA MARIA 



INQUÉRITO – RETOMA DA ATIVIDADE, 

MEDIDAS, PERSPETIVAS E ESTRATÉGIAS 

A Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada/Associação Empresarial das Ilhas de S. Miguel 
e Santa Maria pretende conhecer mais detalhadamente a forma como se está a processar o 
processo de retoma da atividade e as perspetivas das empresas a curto e médio prazo, bem como 
as estratégias que devem ser seguidas, tendo em vista a recuperação da atividade económica. 

O inquérito foi lançado junto do tecido empresarial das ilhas de São Miguel e Santa Maria, tendo 
sido recebidas 155  respostas. 

 

O inquérito incidiu sobre os seguintes aspetos: 

• Número de trabalhadores ao serviço e organização da empresa; 

• Linhas de apoio utilizadas ; 

• Avaliação das medidas de apoio em vigor; 

• Preocupação quanto ao cumprimento das condições estabelecidas nas medidas de apoio; 

• Abertura dos negócios após a retoma; (Maio e Junho) 

• Perspetivas de negócio para o 2º Semestre de 2020; 

• Perspetivas de atingir o nível de vendas de 2019; 

• Medidas públicas a ser tomadas no futuro para ajudar as empresas nos próximos meses; 

• Estratégias públicas a ser seguidas para que se retome a normalidade da atividade económica; 
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Da análise dos Inquéritos, neste universo, àquela data, apuraram-se 
os resultados apresentados nos diapositivos seguintes: 



Das empresas que responderam, constata-se que mais de metade dos 

respondentes têm a sua sede em Ponta Delgada (56%). Outros concelhos – 

referem-se a empresas que têm a sua sede noutro concelho, mas que possuem 

estabelecimento em São Miguel/Santa Maria. 
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Da análise ao número de trabalhadores, (e apenas podemos aferir a dimensão da 

empresa pelo número de trabalhadores , uma vez que no inquérito não foi solicitado 

às empresas que indicassem o volume de negócios), podemos constatar que quase 

90% das empresas inquiridas (87,7%) são micro e pequenas empresas, sendo que 

47,7% correspondem a empresas com até 9 trabalhadores (micro). 
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2 - Número de Trabalhadores 



Metade das empresas respondentes desenvolvem a sua actividade 

na área do Comércio e Serviços (50%), sendo que os restantes 50% 

são divididos pelo Turismo e Restauração (36%) e Indústria e 

Construção Civil (14%)  
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A análise ao inquérito permite-nos quantificar aquela que já seria a nossa perceção: 

mais de 80% das empresas inquiridas recorreram a uma ou mais medidas de apoio 

nacionais e/ou regionais. (83,2%) 

Se desagruparmos os dados pelas áreas de atividade, concluímos que 95% das 

empresas na área do Turismo e Restauração, acederam pelo menos uma medida de 

apoio nacional e/ou regional. Esta percentagem, muito elevada, é também compatível 

com a realidade. Foi o setor do Turismo e as atividades relacionadas que sofreram o 

impacto mais elevado desta crise económica, provocado pela pandemia do COVID-

19. Nas áreas da Indústria e Construção Civil e do Comércio e Serviços, mais de 3/4  

das empresas também recorreram a uma ou mais medidas de apoio, 76% e 77% 

nomeadamente. 
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Da análise às medidas que as empresas recorreram, 

constatamos que a medida mais atrativa para as empresas foi 

o lay-off simplificado, com 74% das empresas a recorrerem a 

esta medida. As linhas de crédito (57%), o apoio à 

manutenção do emprego e antecipação de liquidez (47%) e as 

moratórias (40%), foram as outras medidas às quais as 

empresas recorreram para fazer face à situação atual. 

Ao desagruparmos os dados por áreas de atividade, verifica-

se que foi no Turismo e Restauração onde as empresas mais 

recorreram ao lay-off simplificado (89%). Pode ser explicado 

pelo facto de a pandemia ter iniciado numa altura do ano onde 

estes setores iniciam o pico da sua atividade. 
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(CONT) 

Da análise aos gráficos desagrupados por áreas de atividade, 

uma palavra para a Indústria e Construção Civil, onde 62% das 

empresas recorreram às linhas de crédito. Facto que talvez 

possa ser explicado (entre outros) pelas necessidades de 

tesouraria/fundo de maneio, uma vez que se observarmos a 

percentagem de empresas que recorreram ao lay-off 

simplificado (38%), podemos de alguma forma concluir que a 

maioria manteve a sua atividade. 
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Nos diapositivos seguintes faz-se uma análise à avaliação que as empresas 

fazem relativamente aos apoios nacionais e regionais, às suas preocupações 

em cumprir com as condições estabelecidas nessas mesmas medidas, aos 

negócios das empresas pós retoma (maio e junho) bem como às suas 

perspetivas de negócio para o futuro. 



Na sua maioria (56,1%) as empresas consideram que os 

apoios nacionais estão aquém do que era preciso, 16,1% 

considera mesmo que as medidas estão muito aquém do 

que era necessário. 26,5% considera que as medidas estão 

à altura das dificuldades e apenas 1,3% consideram que as 

medidas nacionais superaram as expectativas. 

Quando analisados os números por áreas de atividade, 

constata-se que seguem a mesma tendência relativamente 

aos dados globais, no entanto, as áreas do Turismo e 

Restauração e da Indústria e Construção Civil, mostram-se 

mais pessimistas quanto à avaliação que fazem das 

medidas de apoio nacionais. 
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Na análise das medidas regionais, a tendência mantém-

se, com (56,1%) as empresas a considerarem que os 

apoios estão aquém do que era preciso, no entanto, 

apenas 9,7% considera que as medidas estão muito 

aquém do que era necessário, enquanto que 31% 

considera que as medidas estão à altura das 

dificuldades. 3,2% consideram que as medidas regionais 

superaram as expectativas. 

Quando analisados os números por áreas de atividade, 

constata-se que seguem a mesma tendência 

relativamente aos dados globais e às medidas 

nacionais. 
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Quer pela análise global das respostas obtidas, quer quando analisados os dados por área de atividade, verifica-se 

desde logo que mais de metade das empresas inquiridas têm preocupações em cumprir com a condição de 

manutenção dos postos de trabalho estabelecida nas medidas de apoio: Comércio e serviços 58%, Indústria e 

Construção Civil, 52% e Turismo e Restauração 86%. Um apontamento para a Indústria e Construção Civil, que 

manifesta a sua preocupação em cumprir com o pagamento de empréstimos (52%), corroborando assim o facto de 

ter sido o sector que mais recorreu às linhas de crédito como medidas de apoio (Gráfico 5, da pág.8). 

Não se pode estranhar também que as empresas do Turismo e da Restauração, tendo sido as áreas que mais 

sofreram com o fechamento da economia, demonstrem uma grande preocupação no pagamento dos seus 

impostos/contribuições (61%). 
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Da análise do gráfico acima, verifica-se que para 62,6% das empresas 

inquiridas, os negócios no período pós-retoma forma inferiores às 

expectativas, enquanto que para 30,3% das empresas foram iguais às 

expectativas e apenas para 7,1% das empresas superaram as expectativas. 

Quando são analisados os dados por áreas de atividade, verificamos que 

para a Indústria e C. Civil, 76% das empresas consideram que os negócios 

após a retoma igualaram as suas expectativas. 

O sector do Turismo e Restauração, mostra-se mais pessimista, alegando 

que no período após a retoma os negócios foram inferiores às expectativas, 

para 88% das empresas. 

Quanto ao Comércio e Serviços, as empresas seguem a tendência da 

análise global. Mais de metade das empresas consideram que os seus 

negócios, no período após a retoma foi inferior às expectativas (56%) 
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Quando questionadas as empresas acerca das perspetivas para 

o 2º semestre de 2020, relativamente aos seus negócios, cerca 

de 2/3 das empresas (67,7%) consideram perspetivas muito 

negativas ou negativas e 32,3% consideram as perspetivas 

positivas. 

A análise aos dados por setores de atividade, dá-nos uma 

panorâmica diferente. De facto, 57,1% das empresas da  

Indústria e  C. Civil consideram mesmo que a perspetiva dos 

negócios para o 2º semestre de 2020 será positiva. 

A área  do Comércio e Serviços, apesar de não ser tão otimista, 

considera mesmo assim que para 47,4% das empresas as 

perspetivas de negócio serão positivas no 2º semestre, 

contrabalançando com 52,5% das empresas que consideram as 

perspetivas negativas ou muito negativas. 

Quanto ao setor do Turismo e Restauração, 98,5% das 

empresas consideram que as perspetivas serão muito negativas 

(69,6%) ou negativas(28,6). Uma evidente perspetiva muito 

pessimista, não alheia à sazonalidade a que estes setores estão 

sujeitos. 14 
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Da análise global às empresas inquiridas a maioria (53,5%) refere que só 

após 2021, prevê atingir o nível de vendas de 2019. 30,3% prevê atingir esse 

montante já no segundo semestre de 2021, enquanto que 16,1% das 

empresas responderam que no 1º semestre de 2021 prvêm atingir o volume 

de vendas de 2019. 

Desagrupando os dados por setores de atividade, verificamos uma vez mais 

que o setor do Turismo e Restauração mostra-se uma vez mais muito 

pessimista quanto à retoma económica, com 75% das empresas a 

apontarem o período pós 2021 para atingir níveis de vendas idênticos a 

2019. 25% das empresas de Turismo e Restauração consideram no entanto 

que esse nível será atingido já no 2º semestre de 2021. 

As empresas do setor do comércio e Serviços, também não se mostram 

muito otimistas, sendo que para 46,2% das empresas o nível de vendas de 

2019 apenas será atingido depois de 2021, 34,6% no 2º semestre de 2021 e 

19,2% já no 1º semestre de 2021. 

O setor que se mostra algo mais “otimista” com a retoma económica e com 

a obtenção dos mesmos níveis de vendas de 2019 é a Indústria e a C. Civil, 

considerando 47,6% das empresas que o mesmo será já atingido no 1º 

semestre de 2021. 28,6% no 2º semestre de 2021 e 23,8% depois de 2021. 
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Nos diapositivos seguintes faz-se uma análise às medidas públicas e às 

estratégias públicas que devem ser seguidas para que a atividade económica 

retome a sua normalidade. 



Das empresas inquiridas, 87,1% consideram que a 

redução de impostos e da TSU deve ser uma medida a ser 

tomada, 68,4% consideram a transformação de créditos 

total ou parcialmente, em fundos perdidos, 56,1% o 

prolongamento do lay-off, 21,9% a criação de novas linhas 

de crédito e 7,1% outras medidas. 

Se analisados os dados sectorialmente, a maior diferença 

prende-se com as 3 primeiras medidas sugeridas pelas 

empresas do setor do turismo e restauração. Mais de 80 % 

das empresas nestes sectores, consideram que quer a 

redução de impostos (86%), quer a transformação de 

créditos total ou parcialmente, em fundos perdidos (80%), 

quer o prolongamento do lay-off (88%), são medidas 

urgentes a serem tomadas. 
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Mais de metade das empresas de Comércio e Serviços considera que os fundos europeus devem 

privilegiar as empresas (62%), que deve ser privilegiado o mercado interno regional (56%) e também 

que deve ser privilegiado o mercado de ilha (51%) 

Na última pergunta do inquérito as empresas foram questionadas sobre que estratégias públicas 

devem ser seguidas, para que a atividade económica retome a normalidade. 
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Na última pergunta do inquérito as empresas foram questionadas sobre que estratégias públicas 

devem ser seguidas, para que a atividade económica retome a normalidade. 

76% das empresas do setor da indústria e C. Civil, considera que os fundos europeus devem 

privilegiar as empresas, 62% que deve ser privilegiado o mercado ilha, 52% que deve ser privilegiado 

o mercado interno regional. 48% referem ainda que deve haver maiores incentivos para os 

investimentos privados e que se deve apostar na produção interna de bens e serviços. 
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Na última pergunta do inquérito as empresas foram questionadas sobre que estratégias públicas 

devem ser seguidas, para que a atividade económica retome a normalidade. 

Os valores mais relevantes da análise dos dados são respeitantes a 82% das empresas do setor do 

Turismo e Restauração, que consideram que os fundos europeus devem privilegiar as empresas e 

que se deve apostar em mercados externos para captar turistas. 41% das empresas dizem ainda que 

se deve privilegiar o mercado interno regional e 39% que deve haver maiores incentivos para 

investimentos privados.  
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Em Síntese 

• Mais de 83% das empresas inquiridas recorreram a uma ou mais medidas de apoio, sendo elas nacionais ou 
regionais; 

• O lay-off simplificado foi a medida à qual as empresas mais recorreram (74%);  

• A grande maioria das empresas demostra preocupação (81,29%) em cumprir com as condições estabelecidas em 
cada medida de apoio, sendo que as que responderam afirmativamente consideram a manutenção dos postos de 
trabalho a mais preocupante (83%); 

• Mais de metade das empresas consideram que os apoios concedidos ficaram aquém do que era preciso; 

• A maioria das empresas (63%) considerou que os negócios no período após a retoma (Maio-Junho) foram inferiores 
às expectativas; 

• Mais de 2/3 das empresas (67,7%) perspetivam os seus negócios para o 2º semestre de 2020 como muito negativos 
ou negativos; 

• Mais de metade das empresas inquiridas(53,5%) consideram que só voltarão ao volume de negócios de 2019, 
depois de 2021; 

• Como medidas públicas a serem tomadas para ajudar as empresas nos próximos meses, as empresas apontaram a 
redução de impostos e da TSU (87,1%), a transformação de créditos, total ou parcialmente, em fundos 
perdidos(68,4%) e o prolongamento do lay-off (56,1%); 

• As empresas relacionadas com o Turismo e a Restauração, foram as que mais “sofreram” com a crise provocada 
pela pandemia; 

• O Turismo e a Restauração é o setor que se mostra mais pessimista com o normal retomar da atividade económica, 
apontando uma data para lá de 2021 para o normal retomar da atividade económica (Com Volumes de Vendas 
idênticas a 2019). 
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Em Síntese 

• Por seu turno, as empresas do setor da Indústria e a Construção Civil, mostram-se mais otimistas com o retomar da 
atividade económica. 

• Para o 2º semestre de 2020, as empresas do Comércio e Serviços (47,4%) e a Indústria e Restauração (57,1%) têm 
uma perspetiva positiva para os seus negócios. O Turismo e Restauração, muito negativa (69,6%) 

• Por último as empresas referem quais as estratégias públicas que devem ser seguidas para um normal retomar da 
atividade económica (Por ordem de importância): 

• Fundos europeus devem privilegiar as empresas (71%); 

• Apostar em mercados externos para capturar turistas (53,5%); 

• Privilegiar o mercado interno regional (50,3%); 

• Maiores incentivos para investimentos privados (43,9%); 

• Privilegiar o mercado ilha (41,9%); 

• Apostar na produção interna de bens e serviços (34,8%); 

• Mais investimento público (24,5%); 

• Apostar em mercados externos para a venda de bens e serviços (23,2%); 

• Participação pública para salvar empresas estratégicas; Fundos Europeus devem privilegiar o setor público e 
outras medidas (9,7% - 4,5%). 

 

 


