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Introdução

A InvestPorto tem vindo a monitorizar atentamente a evolução dos efeitos da
Covid-19 no tecido empresarial do Porto
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Integrada no Pelouro da Economia, Turismo e Comércio
do Município do Porto, a InvestPorto tem como missão
apoiar as empresas, os investidores e o talento que
procuram no Porto uma cidade para prosperar.

Assim, para definir os próximos passos da nossa ação
realizámos a “Porto: Covid-19 Business Continuity Survey”.
Com este estudo procurámos auscultar as empresas com
investimentos no Porto de forma a perceber:

No contexto da disrupção económica provocada pela
Covid-19, criar condições para que a comunidade de
empresas do Porto se ajuste rapidamente aos novos
desafios e oportunidades, tornou-se numa prioridade
máxima para a InvestPorto. Assim, reforçámos os nossos
serviços gratuitos de informação e de facilitação para as
empresas e investidores presentes na cidade.

Como é que as empresas reagiram ao impacto da
Covid-19? Qual é a sua situação atual?

Neste momento em que surgem os primeiros sinais de
recuperação económica, continuamos empenhados em
encontrar novas formas de apoiar o esforço feito pelas
empresas.

Qual deverá ser o papel da InvestPorto? E quais são
as melhores formas de apoiar as empresas?

Como são as suas perspetivas para
o Porto pós Covid-19?
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Introdução

Neste estudo apresentamos um balanço
dos efeitos da Covid-19 em 65 empresas
com investimentos estratégicos na
cidade do Porto

Dimensão da empresa

15

17

Micro
Pequena
Média

Centrámos a atenção do estudo em empresas com investimentos
prioritários para a estratégia de desenvolvimento económico da
cidade do Porto. As 65 empresas participantes empregam mais
de 4.000 colaboradores e geraram um volume de negócios
combinado superior a 768M€ em 2019.

16

17

Grande
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As grandes empresas e as PMEs representam 77% dos
participantes no estudo. O perfil da empresas é diverso,
destacando-se em maior número as empresas dos setores de
software e TIC, imobiliário e construção, serviços partilhados,
hotelaria e turismo e serviços de consultoria.
A recolha de respostas decorreu entre os dias 19 de maio e 5 de
junho de 2020, abrangendo a 2.ª e 3.ª fase do período de
desconfinamento em Portugal.
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Origem do capital da empresa
Português

25
37

Es trangeiro
NS/NR

N.º de empresas participantes por
dimensão e origem
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Situação atual

O impacto da Covid-19 foi assimétrico. A maioria dos investidores registou
quebras ligeiras, mas 15% viu a sua atividade reduzida a menos de metade.
Pouco

A Covid-19 resultou numa quebra de atividade?
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57%
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‣ Os setores de hotelaria e turismo e dos serviços partilhados
concentram as perdas mais elevadas. Em comparação, as empresas
dos setores TIC sofreram um impacto imediato bastante inferior.
‣ Regra geral, quanto menor a dimensão das operações, maior a
quebra de atividade. Também se observa que os investimentos
estrangeiros foram menos afetados do que os domésticos.
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M édia
Grande

Português
Estrangeiro
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Situação atual

A Covid-19 trouxe novas oportunidades
de negócio para 1 em cada 4 investidores.
Os investidores externos são os que mais
identificam novas oportunidades no Porto.

‣ As oportunidades geradas pela Covid-19
também se distribuem assimetricamente
entre setores, concentrando-se nos serviços
de consultoria, em empresas tecnológicas e
nos serviços partilhados. No setor da hotelaria
e turismo nenhum investidor identificou novas
oportunidades.

A Covid-19 gerou novas oportunidades de negócio?
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Situação atual

82% das empresas está a laborar
normalmente. O setor da hotelaria e
turismo concentra metade das empresas
que viu a atividade suspensa.

‣ A atividade das PMEs e das grandes
empresas foi menos afetada quando
comparada à das microempresas.

Normal

Suspensa ou a suspender

Software & TIC

Qual é a situação atual da empresa?
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‣ Apenas 3% das empresas estavam prestes a suspender atividade
e 15% encontrava-se com a atividade temporariamente suspensa.
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Situação atual

As necessidades imediatas de liquidez estão asseguradas: 91% das empresas
tem capacidade de gestão de caixa para os próximos 2 meses.

Tem capacidade de gestão de caixa para o próximos 2 meses?
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‣ 8% das empresas indicaram não ter capacidade de caixa para os
próximos 2 meses. Destas, 60% são microempresas.

P equena
M édia
Grande
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Situação atual

8 em cada 10 empresas adotaram o teletrabalho em resposta à Covid-19.
A adesão a esta solução foi ainda maior junto das grandes empresas.
Que medidas tomaram em resposta à Covid-19?

‣ 22% das empresas recorreram ao
pagamento fracionado de impostos e
de contribuições para Segurança Social.
As microempresas recorreram mais a
esta medida do que as empresas de
maior dimensão.

Trabalho remoto
Pagamento fracionado de impostos
Redução de RH via layoff
Linhas de crédito Covid-19

‣ 15% recorreu ao regime de layoff
simplificado e 12% às linhas de crédito
e/ou moratórias para empresas afetadas
pela Covid-19. A adesão a estas
medidas foi superior junto das PMEs e
grandes empresas.

Moratórias de créditos e/ou rendas
Outras medidas
Redução de RH via despedimento
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‣ Apenas 3% das empresas recorreram ao
despedimento de recursos humanos.
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Situação atual

79% dos investidores
aprovam a resposta
do Município do
Porto à pandemia e
71% concordam com
as medidas do
governo português.

As medidas públicas de combate à pandemia foram adequadas?
Medidas do
Município do Porto

Concordo plenamente
Concordo parcialmente
Não concordo, nem discordo

Medidas do
Governo de Portugal
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‣ Apenas 2% das empresas não concorda com as medidas do
Município do Porto, enquanto que 8% não concorda com as
medidas do governo português.
‣ A taxa de aprovação junto dos investidores externos é superior à
dos investidores domésticos.

10

11

1

Introdução

2

Situação das empresas no Porto

3

Perspetivas pós Covid-19

4

Papel da InvestPorto

11

3

Perspetivas pós Covid-19

2 em cada 3 investidores encaram o período de recuperação pós Covid-19
de forma positiva.
Positivas

Como são as perspectivas para o pós Covid-19?
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‣ Entre empresas do setor de hotelaria e turismo apenas
metade vê o futuro de forma positiva.

P equena
M édia
Grande

‣ Regra geral, quanto maior for a dimensão empresa, melhores
as suas perspetivas para o pós Covid-19.
Português

‣ As empresas de capital estrangeiro tendem a ver o futuro de
forma mais positiva do que as portuguesas.
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Estrangeiro

3

Perspetivas pós Covid-19

1 em cada 3 investidores antecipam expandir a sua presença no Porto. O setor TIC
e o investidores externos lideram em intenções de novos investimentos.
Como antecipam a tendência em relação a investimentos no Porto?
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Manutenção

Redução
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‣ Os investimentos nos setores das TIC e de consultoria revelam-se
menos afetados pela Covid-19. Por outro lado, no setor da hotelaria
e turismo espera-se uma maior contração.
‣ Mais de metade dos investidores estrangeiros antecipam aumentar
o ritmo de investimentos no Porto. Nenhuma empresa grande ou
média prevê cortar investimentos na cidade, mas 40% das
microempresas prevê uma redução.
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M édia
Grande

Português
Estrangeiro
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Perspetivas pós Covid-19

‣ 67% das empresas TIC prevê continuar a contratar.
No setor da hotelaria e turismo apenas 25%
mantém a intenção de recrutar pessoal.

Metade das empresas mantém a
intenção continuar a recrutar
pessoal, mas 21% adiou novas
contratações.

‣ Os planos das empresas estrangeiras sofreram
menos alterações, 72% mantém a intenção de
contratar mais recursos humanos. Entre empresas
portuguesas apenas 38% prevê novas contrações.

Como perspetivam novas contratação de recursos
humanos?
Mantenho
contratações previstas
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Mantém
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Não prevê

Adiou
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Papel da InvestPorto

A InvestPorto assume como prioridade apoiar as empresas na retoma da
atividade económica local
A equipa da InvestPorto presta apoio
personalizado de forma gratuita para
empresa e investidores com negócios
Porto. Coordenamos a resposta de
diferentes stakeholders do Município às
necessidades de cada investimento,
assegurando que toda a informação
privada permanece protegida.
Enquanto facilitador e coordenador,
damos prioridade ao apoio a atividades de
interesse estratégico e caráter inovador,
que potenciem a criação e manutenção
de empregos qualificados e que
fortaleçam a estrutura económica local.
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Os nossos serviços para investidores e empresas
incluem:

+

Informação local e assessoria personalizada
(incentivos e business intelligence)

+
+
+
+

Propostas de localização empresarial
Agilização de processos de licenciamento
Networking e articulação interinstitucional
Aftercare e apoio à atração e retenção de talento

4
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Continuamos a procurar novas formas de
facilitar a resposta aos desafios da Covid-19
em parceira com as empresas que apoiamos

Recursos disponibilizados pela CMP e pela InvestPorto

> Microsite covid19.porto.pt
> Página Incentivos Covid-19

Que ações de apoio é que as empresas consideram mais úteis?
> Porto: Covid-19 Business Continuity Survey

Informação sobre os principais apoios
disponíveis para empresas no Porto

> Consultório InvestPorto *

Análises do impacto local da Covid-19
Consultório de apoio a empresas e
investidores no Porto

> Notícias InvestPorto

Updates regulares de notícias

> Fundo municipal de apoio a
startups, microempresas e PMEs *

Novos apoios financeiros
Sessões virtuais de esclarecimento

> Webinars para agentes económicos
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60%
* Medidas em preparação
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Papel da InvestPorto

O estudo revelou que a
empresas com menos
quebras associadas à
Covid-19, recorrem
mais aos serviços da
InvestPorto.
‣Reforce a resposta dos seus
investimentos no Porto com
a ajuda da InvestPorto.

Já recorreu aos serviços oferecidos pela InvestPorto?
Sim

Não

35%
44%
56%

65%

Contacte-nos
Empresas com muitas
quebras devido à Covid-19
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Empresas com poucas
quebras devido à Covid-19

+351 222 097 027
invest.porto@cm-porto.pt
www.investporto.pt
linkedin.com/company/invest-porto/

