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66 Respostas. 50% Comércio; 62% Angra; 62% menos de 10 trabalhadores. 

--- 

Situação Actual 
 

Mais de metade dizem que a situação actual na sua empresa está Má ou Mto Má (51%). 

Boa e Mto Boa: 12%. 

 

Comparando com 2007 – 56% dizem que está pior ou muito pior. Apenas 9% dizem 

que está melhor. 

 

Principal causa da má situação é o poder de compra dos consumidores (26%), seguida 

da crise económica (23%), e a concorrência desleal (18%). Dificuldade de acesso ao 

crédito apenas 8%. 

---- 

Empréstimos 
 

53% recorreram. Taxas de juro (07-08) ligeiramente superiores:  

 

Entre 0 e 5% baixou de 63% para 60%.  

 

Entre 7,5 e 10% aumentou de 7 para 10%. 

 

Facilidade de aceder ao crédito: Sim 74% 

---- 

Negócios 
 

Volume (07-08) inferior em 48% dos casos. Superior em 23%. 

 

Variação ligeira na maioria. Entre 0 e 5%: 48% das respostas. Variação elevada (mais 

de 15%) teve 18% das respostas. 

 

Previsão para 2009: Inferior em 41%. Superior em 24%. 

 

Conjuntura Económica Regional avaliada Má ou Mto Má em 66% das respostas. 

Normal 26%. Boa ou Mto Boa 8%. 

---- 

Recebimentos 
 

90% tem registado problemas com o cumprimento do prazo médio de recebimento dos 

clientes. Menos com o Estado/Autarquias (65%). 

 

Problemas com os atrasos estão piores ou muito piores que em 2007 em 64% dos casos.  

 

Muito Pior merece 18% das respostas. 

 

Recebimentos dos privados, maioria de 60 a 90 dias (32%). Até 30 dias apenas 17%. 

Mais de 120 dias: 10%.    
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Recebimentos do Estado/Autarquias: resultados idênticos, mas com recebimentos 

tardios a alongarem-se mais. 18% recebe apenas depois de 120 dias. A maioria (33%) 

recebe de 60 a 90 dias. 

---- 

Pagamentos 
 

Prazo médio de pagamento (07-08) foi idêntico na maioria (65%). Em 30% dos casos 

foi superior. Apenas 5% inferior. 

 

Prazo médio é entre 30 a 60 dias: 68%. 

---- 

Acções Internas 
 

Maioria cortou nas contratações (37 respostas). Depois aumentaram os preços ao 

consumidor (26 respostas). 16 empresas despediram e apenas 10 se atrasaram nos 

pagamentos salariais ou subsídios. 

 

No futuro, a maior diferença em relação ao que foi feito até agora, são as diminuições 

salariais (em prémio ou outros). Apenas 8% já tomaram essa medida. 15% admitem vir 

a tomá-la proximamente.  

 

De resto vão continuar os cortes nas contratações, e os aumentos dos preços ao 

consumidor. Mais 3% admitem despedir (no total 13% admitem isso). 

---- 

Medidas para CCAH defender 
 

A maioria quer redução ou extinção do pagamento por conta (52 respostas). De seguida 

vem a redução da taxa IRC (46 respostas), e depois, praticamente iguais, o pagamento 

do IVA aquando do seu recebimento (42 respostas) e as taxas bonificadas nas linhas de 

crédito às PME (41 respostas). 

 

Redução das taxas camarárias, com 15%, é a medida com menos impacto entre os 

empresários. 

---- 

Medidas para CCAH desenvolver 
 

Apoios em melhores práticas de gestão e na elaboração de planos de recuperação fiscal 

para as PME tiveram a mesma percentagem de respostas: 35%. 

 

Prospecção de mercados de exportação: 17% e mercados de importação 13%. 

 

 

 

 


