
 

 

 

 

 

INQUÉRITO – IMPACTO DO COVID-19 NA 

ATIVIDADE ECONÓMICA 

INQUÉRITO REALIZADO ENTRE 13 E 17 DE ABRIL 

DE 2020 NAS ILHAS DE S. MIGUEL E SANTA MARIA 



INQUÉRITO - IMPACTO DO COVID-19 

NA ATIVIDADE ECONÓMICA 

 

A Câmara do Comércio e Indústria de Ponta 
Delgada/Associação Empresarial das Ilhas de S. Miguel e Santa 
Maria realizou recentemente um inquérito aos associados, com 
o objetivo de aferir, pelas respostas das empresas, o impacto da 
pandemia (COVID - 19) na atividade dos diversos setores. 

O inquérito foi lançado junto de cerca de 750 associados tendo 
sido recebidas 144 respostas. 

O inquérito incidiu sobre três aspetos: 

 Impacto económico na empresa; 

 Acesso a linhas de apoio; 

 Utilização das tecnologias da informação e; 

 Utilização do take-away ou venda ao domicílio. 
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Da análise dos resultados, neste universo, àquela data, 
apura-se que: 

IMPACTOS 

• apenas 25% das empresas estavam em funcionamento 
normal, sendo que 32% estavam parcialmente encerradas 
e 45% totalmente encerradas; 

• 90% das empresas tiveram evolução negativa de vendas 
sendo que para 64% a quebra foi superior a 30%, e para 
35% foram superiores a 50%; 

• O grau de perspetiva negativa mantém-se para o terceiro 
trimestre (julho a setembro) atenuando-se, ligeiramente, 
para o último trimestre do ano; 
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MEDIDAS DE APOIO 

• 68% das empresas inquiridas recorreram às medidas de 
apoio; 

• Destas 38% recorreram às linhas de emprego, 30% às 
moratórias e 23,6% às linhas de crédito COVID 19; 

• 46% das empresas considerou as candidaturas difíceis e 
burocráticas, 43% considerou-as fáceis e 11% considerou 
o tempo de resposta rápido; 

• Das que não recorreram a apoios 43% alega que a 
empresa não se enquadra nos critérios, 24% que não são 
adequados às necessidades, 28,5% pelas exigências  e 
15% por não precisarem; 
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TELETRABALHO/TAKE-AWAY 

• Para 55% das empresas não se aplica o teletrabalho, para 
38% adotaram teletrabalho para alguns trabalhadores e 
7% colocou todos os trabalhadores em teletrabalho; 

• Nas empresas que optaram por teletrabalho, em 42% a 
produtividade reduziu, em 42% manteve-se e em 1,4% dos 
casos aumentou; 

• A modalidade de vendas em take-away ou entrega ao 
domicílio, 79% respondeu que não se aplicava à sua 
empresa, 12,5% adotou vendas ao domicílio e 8% por 
take-away; 

• Dos inquiridos 64% recorreu aos serviços da CCIPD para 
informações e 93% considerou-os adequados. 
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QUAL O CONCELHO DA SUA 

EMPRESA: 



QUAL A ATIVIDADE DA SUA 

EMPRESA: 



A SUA EMPRESA TEM A 

ATIVIDADE: 



IMPACTO  

NO MÊS DE  

MARÇO 



IMPACTO  

NO MÊS DE  

ABRIL 



IMPACTO  

NOS MESES 

DE MAIO E 

JUNHO 



IMPACTO  

NOS MESES 

DE JULHO A 

SETEMBRO 



IMPACTO  

NOS MESES 

DE OUTUBRO 

A DEZEMBRO 



MEDIDAS DE 

APOIO ÀS 

EMPRESAS 



MEDIDAS DE 

APOIO ÀS 

EMPRESAS 



MEDIDAS DE APOIO ÀS 

EMPRESAS 



UTILIZAÇÃO DAS TIC 

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 



UTILIZAÇÃO 

DAS TIC 

 

TECNOLOGIAS DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 



NOVOS SERVIÇOS 

TAKE-AWAY E ENTREGA AO DOMICILIO 



SERVIÇOS 

CCIPD 

 



QUANDO QUESTIONADOS SOBRE SE AS MEDIDAS DE APOIO SÃO OU NÃO ADEQUADAS 

OU SÃO OU NÃO SUFICIENTES, E TAMBÉM QUE APOIOS DEVERIAM SER CRIADOS OU 

QUE ALTERAÇÕES DEVERIAM SER FEITAS NOS EXISTENTES E OUTROS, OS 

COMENTÁRIOS, DESILUSÕES, APREENSÕES QUANTO AO FUTURO E APRESENTAÇÃO 

DE SUGESTÕES FORAM EM NÚMERO SIGNIFICATIVO (123), DE QUE SE DESTACAM OS 

SEGUINTES: 

 

• As medidas de apoio aprovadas pelos governos da república e nacionais são 
muito importantes, mas são insuficientes e inadequadas para algumas atividades; 

• As empresas necessitam fundamentalmente é de liquidez e não de criar mais 
dívida, através das linhas de crédito. Mais apoios a fundo perdido e menos 
crédito; 

• As decisões sobre as candidaturas às linhas de crédito são demoradas; 

• As taxas de juro das linhas de crédito deveriam ser de 0% e com uma 
componente a fundo perdido; 

• Os apoios à manutenção do emprego não podem exigir que se mantenham todos 
os postos de trabalho; 

• Preocupação com os efeitos dos atrasos nos pagamentos em cadeia; 

• Redução de custos fixos e outros: energia, água, TSU, impostos etc. 

 

 

 
 



• Subsídios mais acentuados para as empresas que foram obrigadas a encerrar a 

atividade. Difícil manter a atividade e postos de trabalho com a empresa 

encerrada; 

• Necessidade de saber plano de reabertura das atividades; 

• Incerteza sobre recuperação do setor do turismo. Não é fácil pedir o aumento do 

endividamento das empresas para resolver os custos presentes. Como iremos 

pagar os empréstimos contraídos? 

• As "ajudas" não estão a ajudar e de qualquer forma também não estão a chegar 

às empresas, nem em tempo útil, nem em volume necessário; 

• Defendemos que deveria injetar, pura e simplesmente, dinheiro nas empresas 

que foram sempre lucrativas e que agora se debatem com dificuldades face a esta 

pandemia, para preservar o tecido empresarial existente e o emprego que daí 

advém. Nunca será com burocracias e endividando mais as empresas que o 

governo conseguirá os seus intentos; 

• Muitas empresas já não pagaram salários em Março. Imagine-se nos meses que 

se lhe seguirão; 

• O governo regional deveria pagar no imediato todas as facturas dos trabalhos 

realizados coisa que não acontece; 

• O layoff simplificado para empresas deve ser mais abrangente, a partir dos 25% 

de redução da faturação; 

 

 

  



• A redução drástica de rendimentos das empresas e dos trabalhadores irá criar 

uma crise económica e social cujos efeitos poderão resultar no aumento do 

desemprego e da criminalidade contra bens e pessoas. Não se vislumbra uma 

recuperação a curto mas a médio e longo prazo. 

• Ainda é cedo para fazer uma avaliação quanto ao impacto desta crise; 

• As previsões são muito incertas, não se sabe quando podemos abrir e também 

quando as pessoas voltam a ter confiança, para além da perda de rendimentos das 

pessoas. O futuro vai ser negro. A Câmara tem feito bom serviço, esteve sempre 

pronta para esclarecer as medidas; 

• Quem manda encerrar Tem que pagar os seus custos. Sem mais comentários; 

 

 


