17 de abril de 2020
COVID-19 – INQUÉRITO RÁPIDO E EXCECIONAL ÀS EMPRESAS
SEMANA DE 6 A 10 DE ABRIL DE 2020

Das empresas respondentes, 81% mantêm-se em produção ou funcionamento, mesmo que parcialmente
70% referiram que a pandemia implicou uma redução no volume de negócios
59% reportaram que ocorreu uma diminuição no número de pessoas ao serviço

O SREA divulga, hoje, a 1ª informação sobre o inquérito excecional às empresas no âmbito da
pandemia COVID-19, realizado nos Açores.

As autoridades estatísticas nacionais (Instituto Nacional de Estatística e Banco de Portugal), tendo
em conta a atual situação de pandemia COVID-19, tiveram a iniciativa de realizar um Inquérito
Rápido e Excecional às Empresas (COVID-IREE), dirigido a uma amostra de empresas de todo o
país, no qual foram incluídas 81 com sede na Região Autónoma dos Açores. O SREA como
autoridade estatística regional, e delegação do INE para as estatísticas de âmbito nacional,
coordenou a recolha de informação na Região.

Nos Açores, a taxa de resposta global na referida semana foi de 65,4%, representando 80,4%
do pessoal ao serviço (NPS) e 68,5% do volume de negócios (VVN) das empresas da amostra.
Estas percentagens foram superiores às verificadas no conjunto do país (54% na taxa de resposta
global, representando 54% do NPS e 65% do VVN da amostra).

Note-se que o inquérito na sua génese teve como objetivo apurar dados para o país, não estando
desenhado para apuramentos ao nível de Região, sendo os resultados apresentados referentes
apenas às respostas obtidas, sem qualquer extrapolação.

Situação das empresas na semana de 6 a 10 de abril de 2020

Os resultados da 1ª semana de inquirição (6 a 10 de abril de 2020), indicam que 81% das empresas
açorianas que responderam ao inquérito mantêm-se em produção ou funcionamento, mesmo
que parcialmente. Cerca de 19% das empresas encontravam-se temporariamente encerradas,
enquanto nenhuma tinha encerrado definitivamente.
A nível nacional, as percentagens são 82% e 16%, respetivamente.

Impacto da pandemia COVID-19 no volume de negócios na semana de 6 a 10 de abril de 2020

Das empresas, com sede na Região Autónoma dos Açores, que responderam ao inquérito 70%
referiram que sofreram uma redução no Volume de Negócios, tendo 14% respondido que
verificaram um aumento e 16% afirmado que o atual estado de Pandemia não teve qualquer impacto
no volume de negócios.
A nível nacional, 80% declararam redução enquanto 15% afirmaram ausência de impacto.
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Quanto aos motivos com “muito impacto” na redução do volume de negócios, 64% das empresas
respondentes referiram a ausência de encomendas/clientes, 24% indicaram problemas na cadeia de
fornecimento e apenas 6% restrições do estado de emergência.

Impacto da pandemia COVID-19 no pessoal ao serviço na semana de 6 a 10 de abril de 2020

Das empresas que responderam, 39% afirmaram que a pandemia COVID-19 não teve qualquer
impacto no número de pessoas ao serviço (NPS), 59% responderam que ocorreu uma redução e
2% um aumento.
A nível nacional 61% assinalaram uma redução e 38% referiram não ter havido impacto.
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Nota técnica
Este inquérito (COVID-IREE), tem uma frequência semanal e uma duração indeterminada – manterse-á ativo enquanto se justificar – tendo a 1.ª semana de inquirição decorrido entre 6 e 10 de abril.
Os dados estatísticos divulgados nesta nota informativa correspondem aos recolhidos pelo Inquérito
Rápido e Excecional às Empresas na semana de 6 a 10 de abril de 2020.

O inquérito foi dirigido, a nível nacional, a um conjunto alargado de empresas de micro, pequena,
média e grande dimensão representativas dos diversos setores de atividade económica, sendo a
amostra, para os Açores, de 81 empresas. Foram obtidas 53 respostas válidas, o que representa
uma taxa de resposta global de 65,4%. As empresas respondentes representam 80,4% do pessoal
ao serviço e 68,5% do volume de negócios da amostra. O SREA agradece a colaboração dos
empresários açorianos, solicitando que continuem a responder semanalmente ao COVID-IREE
enquanto este permanecer ativo.

O objetivo do COVID-IREE é identificar alguns dos principais efeitos da pandemia COVID-19 na
atividade das empresas, mais concretamente no seu volume de negócios e número de
trabalhadores, tentando saber também se existiu a utilização de instrumentos de apoios públicos, as
disponibilidades de liquidez, o recurso ao crédito e os preços praticados.

Como nota importante para a boa leitura dos dados deve-se ter em conta que o inquérito na sua
génese teve como objetivo apurar dados para o país, não estando desenhado para apuramentos ao
nível de Região. Assim, os dados apresentados para os Açores são os dados das respostas obtidas,
sem qualquer extrapolação. Por essa razão também, o conjunto de informação divulgada é mais
reduzido, quando comparado com a informação disponibilizada para o país, pelo INE.
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