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1. INTRODUÇÃO 

Com o objetivo de mapear o impacto do COVID-19 na atividade das empresas do 

Alto Tâmega e de perceber as medidas de mitigação adotadas até ao momento, 

a ACISAT – Associação Empresarial do Alto Tâmega, lançou no dia 24 de Abril, 

um inquérito sob o tema “Impacto do COVID-19 - Empresas do Alto Tâmega’. 

Responderam a este inquérito até ao dia 2 de Maio, um universo de 122 

empresas, dos diversos concelhos do Alto Tâmega e representativas dos mais 

diversos setores de atividade.  

O inquérito foi lançado por via digital (anexo 1), era de resposta voluntária e 

anónima, e foi divulgado através de várias plataformas: 

 Aos sócios da ACISAT através de e-mail marketing; 

 Em www.acisat.pt 

 Na página de Facebook da ACISAT 

 Solicitada colaboração na divulgação aos municípios e outras 

associações do território. 

O questionário foi estruturado para recolha de informação sobre 4 aspetos 

principais: 

1. Caracterização da Empresa 

2. Impacto na Atividade da Empresa 

3. Medidas de Apoio e Mitigação 

4. Expetativas Futuras 

Agradecemos o trabalho de divulgação de todos aqueles que acederam ao nosso 

pedido de colaboração, para avaliar o impacto que esta pandemia está e 

continuará a ter na atividade empresarial do Alto Tâmega e perceber quais as 

medidas de mitigação que as empresas estão a adotar para fazer face a esta 

crise. 

Esta informação servirá para que a ACISAT e outras instituições possam adotar 

as medidas mais adequadas, para apoio às empresas do território. 

Juntos vamos Vencer!  

http://www.acisat.pt/
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2. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

As respostas recolhidas vão de encontro, aquelas que são as principais 

características do tecido empresarial do Alto Tâmega: 

 60% de empresas localizadas no concelho de Chaves;  

 Os setores do Comércio (40 empresas) e da Hotelaria, Restauração e 

Turismo (37 empresas), foram os que mais responderam ao 

questionário, seguidos dos Serviços (21 empresas); 

 82% de microempresas, com menos de 9 trabalhadores, sendo 

que dentro deste grupo, as mais representativas foram as 

empresas entre 2 e 5 trabalhadores (51 respostas). Ainda assim foi 

recolhido um número significativo de respostas (19) de empresas, entre 

10 a 50 trabalhadores 

Foi ainda recebido um n.º significativo de respostas nos concelhos de Vila Pouca 

de Aguiar e de Valpaços. Não respondeu ao questionário nenhuma empresa do 

concelho de Ribeira de Pena. 

2.1. CONCELHO DA SEDE DA EMPRESA 

 

2.2. SETOR DE ATUAÇÃO DA EMPRESA 
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2.3. NÚMERO DE COLABORADORES DA EMPRESA 

 

 

3. IMPACTO NA ATIVIDADE DA EMPRESA  

O impacto do COVID 19 no tecido empresarial da região foi profundo. Quase 

80% das empresas que responderam viram a sua atividade suspensa, total 

(45,1%) ou parcialmente (34,4%). De registar quer 2,5% (3 empresas) afirmaram 

ter encerrado definitivamente a sua atividade. 

Apesar destes números apenas 9 empresas (7,4%), afirmaram ter tido 

necessidade de despedir algum colaborador. 

Das empresas inquiridas, 51 afirmou ter suspendido a atividade por imposição 

legal, mas muitas foram também as que optaram por suspender a atividade, por 

falta de clientes (28) e para minimizar os riscos de contágio (38). 

Apenas 18,9% das empresas recorreram ao teletrabalho, facto plenamente 

justificado pelo tipo de setores que responderam ao inquérito. 

No que respeita à quebra sentida e prevista na faturação, os resultados não são 

animadores. Cerca de 50% dos inquiridos afirmaram ter tido quebras de 

faturação em Abril superiores a 50% e esperam continuar a senti-las durante os 

meses de Maio e Junho (47,5%).  

As expetativas para o Verão são moderadas. Não chega a 29%, os que contam 

que as quebras no período de Verão sejam inferiores a 25%. A maior fatia dos 

inquiridos (40%), esperam quebras entre os 25% e 50% e os mais pessimistas 

(31%) contam com quebras entre 50 e 100%. 

Apresentamos de seguida os gráficos que detalham estes e outros aspetos em 

maior pormenor. 
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3.1. SUSPENSÃO DA ATIVIDADE DA EMPRESA 

 

3.2. MOTIVOS  PARA A SUSPENSÃO DA ATIVIDADE DA EMPRESA 

 

3.3. TELETRABALHO 

 

3.4. NECESSIDADE DE DESPEDIMENTO 
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3.5. QUEBRA DE FATURAÇÃO 

 

4. MEDIDAS DE APOIO E MITIGAÇÃO 

Apesar de apenas 46% das empresas inquiridas afirmar ter conhecimento das 

medidas de apoio municipais que lhe são destinadas, o conhecimento das 

medidas governamentais revela-se muito maior – 87,7%. 

A gravidade da situação atravessada pelas empresas revela-se pelas mais de 56% 

de empresas, que afirmam já ter recorrido (46,7%) ou ter intenção de recorrer 

(9,8%) aos apoios disponibilizados pelo governo. Ainda assim, um n.º 

significativo de empresas (23 – 18,9%) afirma não ter intenção de recorrer a 

estes apoios, o que é um sinal de esperança sobre a economia do território. 

No que respeita aos apoios mais utilizados, vamos considerar as respostas das 

84 empresas que afirmaram já ter recorrido, ter intenção de recorrer ou estar 

ainda a decidir.  

Das medidas disponibilizadas pelo governo, a mais popular entre as empresas é 

o lay-off, ao qual 63% das 84 empresas já recorreu e 10% vai recorrer no futuro. 

De seguida aparece o diferimento das obrigações contributivas com 50% dos 

inquiridos a afirmar que já recorreu ou vai recorrer, depois as Linhas de Crédito 

(21% já recorreu e 25% vai recorrer) e as moratórias de crédito (29% já recorreu 

e 14% vai recorrer).  

De realçar que apesar de um grande número de empresas terem apenas até 5 

colaboradores, 44% afirma não ir recorrer ao apoio disponibilizado para sócios 

gerentes.  
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À exceção do lay-off, uma boa percentagem de empresas ainda não decidiu se 

recorrer ou não às diferentes tipologias de apoio. 

Destes dados podemos concluir, que existe ainda um grande trabalho a realizar 

por parte das instituições do território, no sentido de esclarecer as empresas 

sobre as medidas à sua disposição, bem como no apoio para aceder às mesmas. 

 

4.1. CONHECIMENTO MEDIDAS DE APOIO MUNICIPAIS 

 

4.2. CONHECIMENTO MEDIDAS DE APOIO GOVERNAMENTAIS 

 

4.3. RECURSO MEDIDAS DE APOIO GOVERNAMENTAIS 
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5. EXPETATIVAS FUTURAS 

Quando inquiridos sobre o tempo necessário para a empresa reativar e igualar 

os níveis de atividade económica que detinha antes de se iniciar esta crise, 

52,5% dos inquiridos falam de 12 ou mais meses, enquanto cerca de 28%, 

aponta para um período de 6 meses. 

É positivo o facto de apenas 8% dos inquiridos afirmarem estar a ponderar o 

encerramento definitivo do negócio, no entanto 54% afirma ser ainda muito 

cedo para avaliar. Estes números indiciam que o período que se avizinha é 

crítico para a retoma e a continuidade da maioria dos negócios da região. 

Quando questionados sobre que fatores serão críticos para a retoma da 

atividade da empresa e/ou decisão encerramento, os aspetos mais vezes 

considerados como Muito Relevantes pelos empresários foram: 

 A retoma da economia mundial – 64%;  

 O tempo necessário para o regresso à normalidade - 61%; 

 Volume de atividade conseguido no período de Verão – 59%; 

 Prolongamento dos apoios à manutenção dos postos de trabalho – 51%; 

 Acesso a apoios a fundo perdido – 47%. 
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5.1. RETOMA DO NEGÓCIO 

 

5.2. ENCERRAMENTO DEFINITIVO DA ATIVIDADE 

 

5.3. FATORES CRÍTICOS PARA RETOMA DO NEGÓCIO 
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6. CONCLUSÕES 

Os dados recolhidos, embora sem representatividade total do ponto de vista 

concelhio, permitem ter uma ideia clara do impacto da pandemia de COVID19 e 

das dificuldades com que as empresas se confrontam neste momento. 

As empresas têm conhecimento e estão a recorrer aos apoios disponibilizados 

pelo Estado, mas consideram crítico para o seu negócio a forma como vai 

acontecer a retoma económica mundial e o timing do desconfinamento. A 

capacidade de reatar a normalidade e o nível de atividade no período de Verão, 

fundamental para equilibrar o negócio das empresas já em condições normais, 

serão determinantes para a decisão de continuidade de muitos negócios, pelo 

que é absolutamente crítico que as entidades com responsabilidades foquem a 

sua ação nestes aspetos. 
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ANEXOS 

 



/

Caracterização da Empresa

1.

Marcar apenas uma oval.

Agricultura

Comércio

Serviços

Hotelaria, Restauração e Turismo

Indústria

Outro

2.

Marcar apenas uma oval.

Boticas

Chaves

Montalegre

Ribeira de Pena

Valpaços

Vila Pouca de Aguiar

IMPACTO COVID19 - EMPRESAS ALTO
TÂMEGA
Este inquérito visa avaliar o impacto da COVID-19 na atividade das empresas do Alto Tâmega e  
perceber quais as medidas de mitigação que as mesmas estão a adotar para fazer face a esta crise . 
Procuramos ainda ter uma perceção global do impacto das medidas de apoio implementadas pelo 
Governo, Esta informação servirá para que a ACISAT e outras instituições, possam adotar as medidas 
mais adequadas para apoio às empresas do território.
*Obrigatório

Setor de Atuação da Empresa *

Concelho Sede da Empresa *



/

3.

Marcar apenas uma oval.

1

2 a 5

6 a 9

10 a 50

mais de 50

Impacto na Atividade da Empresa

4.

Marcar apenas uma oval.

Não

Suspendeu parcialmente

Suspendeu totalmente

Encerrou definitivamente

5.

Outra:

Marcar tudo o que for aplicável.

A empresa não suspendeu a atividade.

Obrigação legal resultante da declaração do Estado de Emergência

Opção própria por falta de clientes

Opção de dar férias aos trabalhadores

Opção própria para minimização dos riscos de contágio

N.º Colaboradores da Empresa *

A empresa suspendeu total ou parcialmente a sua atividade desde o início da pandemia? *

A que se deveu a suspensão da atividade da empresa? *
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6.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não é possível para a atividade da empresa

7.

Marcar apenas uma oval por linha.

8.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Medidas de Apoio e Mitigação

9.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

A empresa recorreu ou está a recorrer ao Teletrabalho? *

Classifique a quebra sentida e prevista na faturação da empresa: *

0%
até
25%

Entre 25% a
50%

Entre 50% a
75%

Entre 75% a
100%

Durante o mês de Abril

Prevista para
Maio/Junho

Prevista para
Julho/Agosto

Durante o mês de Abril

Prevista para
Maio/Junho

Prevista para
Julho/Agosto

A Empresa teve necessidade de despedir algum funcionário consequência da epidemia de
COVID-19? *

A empresa tem conhecimento das medidas de apoio às empresas disponibilizadas pelo
seu MUNICIPIO? *



/

10.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

11.

Marcar apenas uma oval.

Sim já recorreu

Não recorreu nem tem intenção de recorrer Avançar para a pergunta 13

Não recorreu mas tem intenção de recorrer

Ainda não decidiu

Não sabe/Não Responde Avançar para a pergunta 13

Medidas de Apoio e Mitigação
Estamos quase a terminar...

A empresa tem conhecimento das MEDIDAS GOVERNAMENTAIS de apoio às empresas,
que visam suportar o impacto económico do COVID-19 *

A sua empresa já recorreu ou tem intenção de recorrer, a alguma das medidas de apoio
disponibilizadas às empresas pelo Governo? *
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12.

Marcar apenas uma oval por linha.

Expectativas Futuras

13.

Marcar apenas uma oval.

1 mês

3 meses

6 meses

12 meses ou mais

Das seguintes medidas indique aquelas a que a sua empresa já recorreu ou tem intenção
de recorrer *

Já
recorreu

Vai recorrer no
futuro

Não vai
recorrer

Não decidiu/Não
sabe

Lay-off

Apoio para Sócios Gerentes

Diferimento obrigações
fiscais/contributivas

Linhas de Crédito

Moratórias de Crédito

Apoio Arrendamento não
habitacional

Outros

Lay-off

Apoio para Sócios Gerentes

Diferimento obrigações
fiscais/contributivas

Linhas de Crédito

Moratórias de Crédito

Apoio Arrendamento não
habitacional

Outros

Relativamente às expectativas futuras, de quanto tempo deverá a sua empresa precisar
para reativar e igualar os níveis de atividade económica que detinha antes de se iniciar
esta crise? *
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14.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Ainda é cedo para avaliar

15.

Marcar apenas uma oval por linha.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google.

A empresa pondera encerrar definitivamente a sua atividade? *

Na sua opinião, que fatores serão críticos para a retoma da atividade da empresa e/ou
decisão encerramento? *

Irrelevante
Pouco

Relevante
Relevante

Muito
Relevante

Tempo necessário para regresso
normalidade

Acesso apoios a fundo perdido

Prolongamento apoios à manutenção
dos postos de trabalho

Prolongamento moratórias de crédito

Prolongamento moratórias
fiscais/contributivas

Facilitação das Linhas de Crédito

Volume de atividade conseguido no
período de Verão

Apoio de consultadoria e formação às
empresas

Possibilidade de despedimentos

Retoma da Economia Mundial

Tempo necessário para regresso
normalidade

Acesso apoios a fundo perdido

Prolongamento apoios à manutenção
dos postos de trabalho

Prolongamento moratórias de crédito

Prolongamento moratórias
fiscais/contributivas

Facilitação das Linhas de Crédito

Volume de atividade conseguido no
período de Verão

Apoio de consultadoria e formação às
empresas

Possibilidade de despedimentos

Retoma da Economia Mundial

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


/


