
Situação Digital das Empresas 



Caracterização da Amostra 

Reponderam ao inquérito 205 empresas 

de São Miguel e Santa Maria 



Caracterização da Amostra 

- Atividade 

A repartição da amostra revela maior peso do “comércio a 

retalho” com 28,3%. Os “serviços às empresas” representam 

15,1% dos respondentes e o “comércio por grosso” 13,7% 



Caracterização da Amostra 

- Dimensão 

44,4% dos inquiridos identificam-se como “Pequena Empresa”. As 

“Micro Empresas” representam 38,0% dos respondentes 

seguindo-se as “Médias Empresas” e “Grandes Empresas” com 

13,7% e 3,9% respetivamente 



Inovação Digital 

- Processo ou Produto 

Quando questionados se nos últimos 2 anos foi introduzida 

alguma inovação de âmbito digital, quer no Produto ou Processo, 

as respostas dividem-se. No entanto a maioria (58,0%) responde 

“sim”. 



Inovação Digital 

- Impulso Pandémico 

52,7% dos respondentes afirma que a pandemia tornou 

necessário a introdução de novas tecnologias na empresa.  



Presença no Ecossistema Digital 

20% das empresas 

inquiridas não tem 

presença nos meios 

digitais. 

Entre as empresas que afirmam 

estar presentes no meio digital, 

o facebook e instragram são os 

preferidos, com 59,13% e 

24,04% respetivamente 



Presença no Ecossistema Digital 

- Loja Online 

Apenas 24,9% dos inquiridos têm loja 

online. 

Sendo o setor mais representativo o 

alojamento (25,5%) seguindo-se o 

Comércio a retalho (23,5%) 



Presença no Ecossistema Digital 

- Pagamentos em loja online 
19,6% dos inquiridos afirma que a 

sua loja online não permite 

pagamento. 

 

Os setores de atividade mais 

representativos, com loja online 

que permite pagamentos são 

Comércio a retalho e os Serviços 

às Empresas. 



Presença no Ecossistema Digital 

- Marketing Digital 

53,7% dos inquiridos 

afirma utilizar ferramentas 

de marketing digital 

 

O setor que mais contribui 

para este indicador é o 

Comércio a retalho (30%) 

seguindo-se o alojamento 

(16,4%) 



Cibersegurança 

- Malware e Spyware e Firewall 

74,1% das empresas 

inquiridas afirma possuir 

aplicativos de segurança e 

combate a vírus informáticos 

(Malware e Spyware) 

84,9% das empresas 

inquiridas afirma possuir no 

seu sistema de defesa 

informático (Firewall) 



Cibersegurança 

- Ataque informático 

28,8% das empresas 

inquiridas afirma ter sido 

vitima de ataque informático. 

Por setor, o mais 

afetado é o 

Comércio a retalho 

(23,7%) seguido do 

Alojamento e 

Serviços às 

empresas, ambos 

com 13,6% 



Cibersegurança 

- Ataque informático 

Por dimensão, as mais 

afetadas são as pequenas 

empresas com 47,5%. 

No entanto, quando 

questionados sobre a 

segurança que o atual 

sistema informático 

garante, 43,4% considera 

ter um nivel de segurança 

“Médio” e 38,0% “Alto” 



Cibersegurança 

- Serviços 

76,3% das empresas 

inquiridas afirma subcontratar 

serviços de segurança 

informática. 

O Comércio a 

Retalho é o setor 

que mais recorre a 

prestadores de 

serviços nas àreas 

de segurança 

informática 



Certificação Digital 

- Empresa Digital Açores e Vale PME Digital 

90,7% dos inquiridos não 

tem a distinção Empresa 

Digital Açores 

61,0% dos inquiridos 

nunca se candidataram 

ao Vale PME Digital 



Certificação Digital 

- Empresa Digital Açores e Vale PME Digital 

O setor com mais 

inquiridos a afirmar 

possuir, simultaneamente, 

a distinção Empresa 

Digital Açores, e a terem 

apresentado candidatura 

ao Vale PME Digital, são 

os Serviços às Empresas 

(29,4%) e o Comércio a 

Retalho (23,5%) 

Por dimensão, as 

pequenas empresas são 

as mais representativas 

76,5%  



Certificação Digital 

- Vale PME Digital 

As principais razões, 

indicadas pelo inquiridos, 

para a não terem 

apresentado candidatura 

ao Vale PME Digital são, 

falta de informação, pouca 

divulgação (43,4%) e 

opção interna, estratégia, 

(34,6%) 

Os setores que 

consideram que 

existe pouca 

divulgação sobre o 

Vale PME Digital 

são, o Comércio a 

Retalho (27,8%) e o 

Comércio por 

Grosso (22,2%) 



Utilitários Digitais 

- Gestão Documental 

58% das empresas inquiridas 

afirma não utilizar sistema de 

gestão documental. 

O Comércio a Retalho 

é o setor que mais 

utiliza o processo de 

gestão documental 



Destaca-se como “muito relevante” a utilização do email, faturação, 

gestão de vendas e clientes e processador de texto, no espectro 

oposto, a Edição de imagem e vídeo e ferramentas de suporte à 

tomada de decisão (bussiness intelligence) são consideradas as 

menos relevantes. 

Utilitários Digitais 

- Grau de relevância 



63,9% das empresas 

considera que a sua 

empresa encontra-se em 

condições de fazer face aos 

novos desafios digitais, 

quer a nível de tecnológico, 

equipamentos e mão de 

obra especializada.  

Desafios Digitais 

- Capacidade de resposta 



87,8% das empresas 

considera que carece de 

fazer investimentos para 

modernizar-se a nível 

digital. 

Desafios Digitais 

- Prioridades de Investimento 

Os equipamentos (30,7%) 

e a formação de pessoal 

interno (26,4%) são 

identificadas como as 

áreas prioritárias para 

investimento. 


