
COVID-19: Acompanhamento do Impacto da Pandemia nas Empresas 

(Destaque do INE – 28.04.2020) 

Responderam cerca de 5830 empresas (micro, pequena, média e de grande dimensão) 

dos diversos setores de atividade económica. 

Resultados do relativos à 3ª semana de inquirição (20 a 24 de abril de 2020) 

Síntese 

Esta semana foi introduzida uma nova vertente na análise: “Empresas com 

ou sem perfil exportador” 

Empresas com perfil exportador: 

• 88% encontram-se em funcionamento  

(sem perfil exportador/essa percentagem é de 82%) 

 

• 81% tiveram uma redução do volume de negócios 

(sem perfil exportador/essa percentagem é de 80%) 

 

• 62% de empresas referiu uma redução do pessoal ao serviço efetivamente a 

trabalhar 

(sem perfil exportador/essa percentagem é de 58%) 

 

• 47% das empresas referiu a Lay-off simplificada como a situação mais relevante para 

a redução do pessoal ao serviço efetivamente a trabalhar 

(sem perfil exportador/essa percentagem é de 57%) 

 

Situação das empresas na semana de 20 a 24 de abril de 2020 
 

• 83%: em produção ou em funcionamento, mesmo que parcialmente (82% nas 

semanas anteriores) 

o 41% no setor da restauração e alojamento (38% anteriormente) 

 

• 16%: temporariamente encerradas (= à semana anterior) 

• 1%: encerrado definitivamente (= à semana anterior) 

 

Adaptação da atividade das empresas decorrente da pandemia 

• 27% das empresas diversificaram ou modificaram a produção  

• 20% alteraram ou reforçaram os canais de distribuição, de forma total ou parcial. 

 

 



Volume de Negócios 

• 80% de empresas: tiveram uma diminuição no volume de negócios (= à semana 

anterior) 

o Redução superior a 50%: 39% de empresas (= à semana anterior) 

o Redução do V.N. entre 10% e 50%: 34% das empresas (35% na semana 

anterior) 

▪ Refletindo:  ausência de encomendas/clientes e restrições no 

contexto do estado de emergência. 

 

Pessoal ao serviço efetivamente a trabalhar, face ao total das empresas em 

funcionamento ou temporariamente encerradas 

• 59% das empresas indicaram reduções (60% anteriormente) 

o redução superior a 50%: 26 % de empresas (25%, anteriormente) 

o Reduções entre 10 e 50%: em 21% das empresas. (= à semana anterior) 

o Reduções acima de 75%: continua a ser em empresas encerradas 

temporariamente, micro empresas e do setor do alojamento e restauração. 

 

Lay-off simplificado 
• 54% das empresas identificou o lay-off simplificado como o principal fator para a 

redução do pessoal ao serviço (52%, anteriormente). 

 

• Maior proporção continua a ser nas micro empresas e no setor do Alojamento e 

restauração. 

 

 

Empresas que beneficiaram ou tencionam beneficiar das medidas 

apresentadas pelo Governo (excluindo o Lay-off) 

• 13% das empresas já beneficiou da suspensão do pagamento de obrigações fiscais 

e contributivas. 

• 10% já beneficiou da moratória ao pagamento de juros e capital de créditos já 

existentes. 

 

• A percentagem de empresas que planeia beneficiar das medidas anunciadas pelo 

Governo registou uma diminuição face à semana anterior. 

• Não prevê o recurso a medidas de apoio: entre 48% e 59% de empresas, consoante 

a medida (46% e 58%, respetivamente). 

 



Acesso ao crédito adicional  

Recorreram a crédito adicional na semana anterior: Cerca de 12% das empresas. (= ao 

verificado anteriormente) 

• A maioria dos novos créditos foi contraída em condições semelhantes às 

anteriormente praticadas. 
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