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ENQUADRAMENTO 

 

O Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Banco de Portugal (BdP) lançaram, no passado mês de 

abril, o Inquérito Rápido e Excecional às Empresas – COVID-19 (COVID-IREE), baseado num questio-

nário de resposta rápida, com o objetivo de identificar alguns dos principais efeitos da pandemia 

COVID-19 na atividade das empresas. Atendendo à evolução das restrições à atividade económica 

decorrentes da pandemia COVID-19, o questionário esteve suspenso desde o passado mês de agosto. 

Contudo, considerando o atual agravamento das condições de emergência sanitária, o INE e o BdP 

decidiram realizar mais uma edição do inquérito, com um conjunto reformulado de questões, vi-

sando reavaliar os efeitos da pandemia na atividade das empresas e avaliar a perceção das empresas 

face a um conjunto de cenários possíveis. 

 

Apresentam-se de seguida o resumo dos resultados do mês de novembro, com destaque para o im-

pacto no Alojamento e Restauração. 

 

 

 

RESUMO GLOBAL DOS RESULTADOS: Novembro 

 

 Mais de metade das empresas reportou um impacto negativo ou muito negativo na evolução 

presente do volume de negócios associado à redução das encomendas/clientes (59%) e às 

novas medidas de contenção (56%). Estas percentagens sobem para 84% e 82%, respetiva-

mente, entre as empresas do setor do Alojamento e restauração; 

 As empresas que beneficiam atualmente de apoios anunciados pelo Governo devido à pan-

demia COVID-19 representam entre 19% e 30% do total, dependendo da medida. A maioria 

das empresas beneficiárias avaliam as medidas como muito importantes para a sua situação 

de liquidez. Pelo menos 50% das empresas do Alojamento e restauração estão atualmente 

a beneficiar de alguma medida apresentada pelo Governo; 

 85% das empresas deverão manter os postos de trabalho até ao final de 2020, enquanto 10% 

das empresas têm planos para a sua redução. Em 2021, 74% das empresas planeiam manter 

os postos de trabalho. No Alojamento e restauração, a proporção de empresas que planeia 

reduzir os postos de trabalho, quer até ao final do ano quer em 2021, ronda os 35%; 

 Relativamente a alterações permanentes na forma de trabalhar motivadas pela pandemia, 

59% das empresas consideram muito provável a redução do número de viagens de negó-

cios e 31% o uso mais intensivo do teletrabalho; 

 Num cenário de controlo efetivo da pandemia em 2021, 34% das empresas consideram que 

a atividade já voltou ou voltará ao normal num intervalo médio de 9,8 meses. No mesmo 
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contexto, 4% das empresas não preveem o retorno ao nível normal e 62% não conseguem 

antecipar se o seu volume de negócios voltará ou não ao nível normal; 

 90% das empresas manifestam um grau de preocupação elevado ou moderado face a um 

agravamento ou prolongamento das medidas de contenção da pandemia a implementar 

pelo Governo; 

 84% das empresas não preveem o encerramento num cenário de agravamento das medidas 

de contenção da pandemia e de ausência de medidas adicionais de apoio. Em oposição, 16% 

das empresas estimam conseguir subsistir, em média, apenas cerca de 7 meses num tal ce-

nário. Nas empresas do setor do Alojamento e restauração, esta percentagem situa-se em 

42% e o tempo médio de subsistência em 5,3 meses; 

 Pelo menos 40% das empresas consideram muito importante uma extensão das medidas de 

apoio do Governo face a um cenário de agravamento das medidas de contenção. No Aloja-

mento e restauração, 90% e 79% das empresas consideram muito importante o alarga-

mento ou reposição do Lay off Simplificado e a suspensão de obrigações fiscais e contribu-

tivas; 

 Apenas 8% das empresas tencionam recorrer aos fundos do Plano de Recuperação e Resili-

ência (“Next Generation EU”). Das restantes, 45% consideram que não existe ainda informa-

ção disponível suficiente para uma tomada de decisão. 

 

 

 

RESULTADOS DETALHADOS: Novembro 

 

IMPACTO DA PANDEMIA NO VOLUME DE NEGÓCIOS 

 

 Para 59% das empresas respondentes, as variações nas encomendas/clientes têm um im-

pacto negativo ou muito negativo na evolução presente do volume de negócios; 

 As novas medidas de contenção foram referidas por 56% das empresas como tendo um im-

pacto negativo ou muito negativo sobre a evolução do volume de negócio; 

 

 Por setor de atividade, o Alojamento e restauração é aquele em que as alterações decor-

rentes da pandemia COVID-19 têm maior impacto negativo ou muito negativo sobre a evo-

lução do volume de negócios das empresas; 

 Para 82% das empresas deste setor, as novas medidas de contenção anunciadas afetam 

negativamente a evolução do volume de negócios; 

 As variações nas encomendas/clientes foram referidas por 84% das empresas do Aloja-

mento e restauração como tendo um impacto negativo ou muito negativo sobre o volume 

de negócios. 
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IMPORTÂNCIA DAS MEDIDAS APRESENTADAS PELO GOVERNO PARA A SITUAÇÃO DE LIQUIDEZ 

DAS EMPRESAS 

 

 As empresas que beneficiam atualmente de apoios anunciados pelo Governo devido à pan-

demia COVID-19 representam entre 19% e 30% do total, dependendo da medida; 

 30% das empresas beneficiam atualmente da moratória ao pagamento de juros e capital de 

créditos já existentes, sendo considerada uma medida muito importante para a situação de 

liquidez por 22% das empresas; 

 Uma percentagem semelhante de empresas reporta o acesso a novos créditos com juros 

bonificados ou garantias do Estado e o recurso à suspensão do pagamento de obrigações 

fiscais e contributivas (28% e 27%, respetivamente); 

 A proporção de empresas que beneficia atualmente do Incentivo Extraordinário à Normali-

zação da Atividade (23%) é ligeiramente superior à percentagem que beneficia do Apoio à 

Retoma Progressiva / Lay off Simplificado (19%); 

 

 O setor do Alojamento e restauração destaca-se claramente com a maior proporção de 

empresas a beneficiarem atualmente das medidas do Governo: 58% no Apoio à Retoma 

Progressiva / Lay off Simplificado, 56% no Incentivo Extraordinário à Normalização da Ati-

vidade, 50% na moratória ao pagamento de juros e de capital de créditos já existentes, no 

acesso a novos créditos e na suspensão do pagamento de obrigações fiscais e contributivas. 

 

 

EXPECTATIVA DE EVOLUÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO DAS EMPRESAS ATÉ AO FINAL DE 2020 

 

 Face à situação atual, a grande maioria das empresas (85%) planeia manter os postos de 

trabalho até ao final de 2020. Estas empresas correspondem a 68% do total do pessoal ao 

serviço das empresas respondentes; 

 A percentagem de empresas que planeiam reduzir os postos de trabalho é de 10%, face a 5% 

que planeiam aumentar os postos de trabalho até ao final de 2020; 

 A proporção de empresas com intenção de redução dos postos de trabalho até ao final de 

2020 é proporcionalmente crescente com a dimensão da empresa, sendo 6% nas micro e 

14% nas grandes empresas; 

 O mesmo acontece relativamente à percentagem de empresas com intenções de aumentar 

os postos de trabalho, sendo de apenas 2% entre as microempresas e 8% entre as grandes 

empresas; 

 Em termos da magnitude de redução perspetivada, 6% das empresas planeiam diminuir até 

10% dos postos de trabalho até ao final de 2020. Apenas 2% das empresas referiram que 

esta redução poderá ser superior a 20% dos postos de trabalho. Por outro lado, 4% das em-

presas têm planos para aumentar o emprego até 10% até ao final do ano; 

 

 As empresas do setor do Alojamento e restauração são as que mais planeiam reduzir os 

postos de trabalho até ao final do ano (36%); 



4 
 

 No Alojamento e restauração, estima-se que as reduções sejam superiores a 20% dos pos-

tos de trabalho em 10% das empresas deste setor.  

 

 

EXPECTATIVA DE EVOLUÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO DAS EMPRESAS EM 2021 

 

 Face à situação atual, 74% das empresas respondentes planeiam manter os postos de traba-

lho em 2021. Estas empresas correspondem a 59% do total do pessoal ao serviço das empre-

sas respondentes; 

 A redução dos postos de trabalho em 2021 faz parte dos planos de 13% das empresas, en-

quanto o aumento dos postos de trabalho em 2021 está a ser equacionado também por 13% 

das empresas; 

 A proporção de empresas com intenção de redução dos postos de trabalho em 2021 é de 9% 

nas microempresas, situando-se em torno dos 14% nas restantes classes de dimensão; 

 A percentagem de empresas com planos de aumento dos postos de trabalho em 2021 regista 

uma clara tendência crescente com o aumento da dimensão das empresas, sendo de 6% 

entre as microempresas e de 18% nas grandes empresas; 

 

 O setor do Alojamento e restauração regista a maior percentagem de empresas (35%) com 

planos de redução dos postos de trabalho em 2021. 

 

 

ALTERAÇÕES PERMANENTES NA FORMA DE TRABALHAR DAS EMPRESAS MOTIVADAS PELA PAN-

DEMIA COVID-19 

 

 Pelo menos 31% das empresas revelaram ser muito provável alterar de forma permanente a 

sua forma de trabalhar em consequência da pandemia COVID-19; 

 Quase 60% das empresas considera muito provável reduzir de forma permanente o número 

de viagens de negócios e para 46% das empresas a reorganização das equipas de trabalho 

será também uma realidade muito provável; 

 O uso mais intensivo do teletrabalho foi referido por 31% das empresas como uma alteração 

muito provável na atual forma de trabalhar; 

 Estas alterações são tanto mais prováveis de acontecer quanto maior a dimensão da em-

presa. Nas grandes empresas, a probabilidade de uma redução de forma permanente das 

viagens de negócios atinge os 92%, sendo muito provável para 76% destas empresas; 

 O diferencial entre as grandes e as microempresas é particularmente notório no que respeita 

ao uso mais intensivo do teletrabalho de forma permanente: muito provável em 57% das 

grandes empresas, 40 p.p. acima do registado nas microempresas (17%); 

 

 No setor do Alojamento e restauração, pela própria natureza dos negócios, 71% das em-

presas consideram nada provável o uso mais intensivo do teletrabalho de forma perma-

nente; 
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 No entanto, a reorganização permanente das equipas de trabalho é uma possibilidade para 

as empresas deste setor, tendo sido considerada como muito provável por 58% destas em-

presas. 

 

 

EVOLUÇÃO DO AMBIENTE CONCORRENCIAL NO MERCADO ONDE OPERAM AS EMPRESAS, NOS 

ÚLTIMOS SEIS MESES 

 

 Para 79% das empresas o ambiente concorrencial no mercado onde operam não se alterou 

nos últimos seis meses; 

 Das restantes, 11% das empresas consideram que o ambiente concorrencial aumentou, face 

a 6% que consideram que o mesmo diminuiu; 

 Foram identificadas 5% de empresas sem concorrentes diretos. 

 

 O setor do Alojamento e restauração volta a destacar-se, com 23% das empresas a referi-

rem uma diminuição da concorrência. 

 

 

ALTERAÇÃO DE FORMA PERMANENTE DA RELAÇÃO COM OS PRINCIPAIS CLIENTES/FORNECEDO-

RES 

 

 A maioria das empresas não alterou nem tenciona alterar de forma permanente a relação 

com os principais clientes/fornecedores. Ainda assim, o redireccionamento dos mercados 

alvo de atuação é referido por 25% das empresas; 

 Apenas 14% das empresas referem já ter alterado ou tencionam alterar as cadeias de forne-

cimento; 

 

 O setor do Alojamento e restauração sobressai, com 57% das empresas a referir que já 

reduziram ou tencionam reduzir os stocks de produtos necessários à atividade; 

 Este setor é também aquele em que mais empresas referem já ter redirecionado, ou tenci-

onarem redirecionar, os mercados alvo de atuação (43% das empresas) e já ter alterado, 

ou tencionarem alterar, a gama de produtos vendidos (36% das empresas). 

 

 

RECURSO AOS FUNDOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA (“NEXT GENERATION EU”) 

E ÁREAS DE APLICAÇÃO 

 

 Apenas 8% das empresas respondentes referem a intenção de concorrer aos fundos associ-

ados ao Plano de Recuperação e Resiliência; 

 Para 45% das empresas não existe ainda informação disponível suficiente para uma tomada 

de decisão e 47% das empresas não pretendem concorrer a estes fundos; 

 A intenção de recorrer aos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência é crescente com a 

dimensão das empresas, tendo sido referida por 5% das micro e por 13% das grandes em-

presas; 
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 O Alojamento e restauração é o setor em que mais empresas referiram a ainda insuficiente 

informação disponível sobre esta matéria (66%). 

 

 

PREOCUPAÇÃO DAS EMPRESAS FACE A DIFERENTES CENÁRIOS POSSÍVEIS 

 

 55% das empresas manifestam uma preocupação elevada e 45% uma preocupação mode-

rada face a um cenário de agravamento ou prolongamento das medidas de contenção da 

pandemia; 

 Também um cenário de redução da procura é motivo de preocupação para 88% das empre-

sas; 

 A evolução adversa da sua situação de liquidez e financeira preocupa elevada ou moderada-

mente 81% das empresas; 

 O potencial fim das medidas excecionais de apoio às empresas em 2021 constitui uma preo-

cupação De grau elevado ou moderado para 69% das empresas; 

 Por dimensão, um cenário de evolução adversa da situação de liquidez/financeira das em-

presas preocupa mais as empresas de menor dimensão, constituindo uma preocupação ele-

vada ou moderada para 84% das microempresas, face a 73% das grandes empresas; 

 Situação semelhante ocorre com o cenário de fim das medidas excecionais de apoio às em-

presas em 2021, que é considerado preocupante de forma elevada ou moderada por 71% 

das micro empresas, face a 61% nas grandes empresas; 

 

 O setor do Alojamento e restauração sobressai com mais de 90% das empresas a manifes-

tar um grau de preocupação elevado ou moderado face à maioria dos cenários previstos. 

 

 

TEMPO ESTIMADO DE SUBSISTÊNCIA DAS EMPRESAS NUM CENÁRIO DE AGRAVAMENTO DAS 

MEDIDAS DE CONTENÇÃO DA PANDEMIA E DE AUSÊNCIA DE MEDIDAS ADICIONAIS DE APOIO 

 

 84% das empresas respondentes não prevê o encerramento num cenário de agravamento 

das medidas de contenção da pandemia e de ausência de medidas adicionais de apoio; 

 Por outro lado, 16% das empresas estimam subsistir, em média, 7,1 meses, se tal cenário de 

agravamento se verificar 

 Numa distribuição por intervalos de tempo, 6% das empresas estimam subsistir apenas até 

3 meses, 6% entre 4 e 6 meses, 4% entre 7 e 12 meses e 1% mais de 1 ano; 

 A percentagem de empresas que preveem encerramento ao fim de alguns meses num cená-

rio global de agravamento da pandemia é superior nas empresas de menor dimensão, sendo 

de 20% nas micro empresas, face a apenas 8% nas grandes empresas; 

 Adicionalmente, o número médio de meses que as empresas estimam conseguir subsistir é 

superior nas empresas de maior dimensão: 9,7 meses nas grandes empresas, face a 6,4 me-

ses nas microempresas; 

 Numa perspetiva de distribuição por intervalos de tempo, 15% das microempresas estimam 

subsistir apenas até 6 meses, enquanto nas grandes empresas esta percentagem é de 5%; 
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 O setor do Alojamento e restauração será claramente o mais afetado por um eventual ce-

nário de agravamento das condições pandémicas, com 42% das empresas a referirem con-

seguir subsistir apenas alguns meses; 

 Face ao eventual cenário de agravamento global, as empresas do setor do Alojamento e 

restauração conseguiriam subsistir, em média, 5,3 meses, abaixo da média total; 

 Em particular, 33% das empresas deste setor revelaram conseguir subsistir apenas até 6 

meses num contexto de agravamento do cenário atual, o que compara com uma média em 

torno dos 11% nos restantes setores. 

 

 

IMPORTÂNCIA DE UMA POSSÍVEL EXTENSÃO DAS MEDIDAS DE APOIO DO GOVERNO, FACE A 

UM CENÁRIO DE AGRAVAMENTO DAS MEDIDAS DE CONTENÇÃO SEMELHANTE AO OBSERVADO 

EM MARÇO/ABRIL DE 2020 

 

 Num cenário de agravamento das medidas de contenção (semelhante ao observado durante 

o estado de emergência que vigorou em março e abril), uma proporção significativa de em-

presas considera que seria muito importante estender as medidas de apoio do Governo: 54% 

no caso da suspensão do pagamento de obrigações fiscais e contributivas, 51% no Lay off 

Simplificado, 45% no acesso a novos créditos com juros bonificados ou garantias do Estado 

e 40% no caso da moratória; 

 Em contraste, uma percentagem igual ou superior a 30% das empresas, consoante a medida, 

não recorreriam às medidas de apoio do Governo num eventual cenário de agravamento das 

medidas de contenção; 

 A percentagem de empresas que consideram que seria muito importante estender as medi-

das de apoio num cenário de agravamento das medidas de contenção é mais significativa no 

grupo das micro, pequenas e médias empresas; 

 

 O setor do Alojamento e restauração destaca-se, uma vez mais, com a maior percentagem 

de empresas a atribuir importância a um possível prolongamento, reposição ou alarga-

mento das medidas de apoio do Governo, face a um cenário de agravamento das medidas 

de contenção. Quase 90% das empresas deste setor consideram muito importante o alar-

gamento ou reposição do Lay off Simplificado e 79% atribuem grande importância à sus-

pensão do pagamento de obrigações fiscais e contributivas. 

 

 

TEMPO ESTIMADO PARA QUE A ATIVIDADE DAS EMPRESAS VOLTE AO NORMAL, ADMITINDO 

CONTROLO EFETIVO DA PANDEMIA EM 2021 

 

 34% das empresas respondentes estimam que a atividade já voltou ou voltará ao normal 

num cenário de controlo efetivo da pandemia em 2021. Em média, estas empresas estimam 

que o retorno à normalidade ocorra daqui a 9,8 meses; 

 No mesmo contexto, 4% das empresas não preveem o retorno ao nível normal e 62% não 

conseguem antecipar se o seu volume de negócios voltará ou não ao nível normal; 
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 A percentagem de empresas que estimam que a atividade já voltou ou voltará ao normal, 

admitindo um cenário de controlo efetivo da pandemia, aumenta com a dimensão da em-

presa, situando-se em 44% nas grandes empresas e 24% nas microempresas; 

 Numa distribuição por intervalos de tempo, verifica-se que 2% do total das empresas já re-

cuperaram o nível normal da sua atividade, 47% estimam conseguir fazê-lo entre 1 e 6 meses 

e 26% entre 7 e 12 meses; 

 Para 15% das empresas o tempo estimado para o retorno à normalidade será superior a 1 

ano e para 10% não existe a perspetiva de um retorno à normalidade; 

 Por dimensão da empresa, 23% das grandes empresas estimam que a sua atividade volte ao 

normal entre 1 a 3 meses, enquanto nas microempresas esta percentagem é de apenas 14%; 

 

 No setor do Alojamento e restauração apenas 11% das empresas estimam que a sua ativi-

dade volte ao normal entre 1 e 3 meses, face a uma percentagem superior nos restantes 

setores, onde esta percentagem chega a atingir os 24%. 
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