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1. Introdução 
 

1.1 Enquadramento 
 

A elaboração e a publicação dos resultados da estrutura do tecido empresarial em São Tomé e 

Príncipe tiveram o seu primeiro momento no Recenseamento Empresarial “Empresas no 

território nacional” pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Tratou-se de recolher informação 

sobre a dinâmica empresarial, ramos de actividade económica, os respectivos indicadores 

económicos e o processo de criação do valor acrescentado, como também os indicadores 

demográficos relativamente aos sectores existentes no ano 2000. 

Relativamente ao processo de execução, a recolha de dados para os fins citados acima, foi por 

entrevistas directa aonde as questões colocadas estavam em questionários totalmente em papel, 

tendo sido distinguido a empresa e os seus estabelecimentos.  

No instrumento de notação do Iº Recenseamento, as empresas tinham que identificar aonde 

foram registadas (Direcção de Indústria, Repartição de Finanças, Direcção de Turismo e outros). 

Em relação ao IIº Recenseamento Empresarial (RE2020), os dados económicos são referentes ao 

ano 2019 e a estrutura empresarial no território nacional – empresas e seus estabelecimentos - 

são concernentes ao mesmo período. Portanto, deu-se uma evolução relevante qualitativa no 

processo da recolha da informação e nos elementos que fazem parte. Primeiro, as entrevistas 

foram parcialmente por telefone e presencial, segundo a utilização de tablets e, quando 

necessário, o uso de papel para recolha de informação. E por último, foram recolhidos os pontos 

de georreferenciação das empresas e seus estabelecimentos, isto é, as latitudes e longitudes para 

as suas localizações físicas no território nacional.  
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1.2 Metodologia 

O plano metodológico do Iº Recenseamento Empresarial de 2000, baseou-se na obtenção de 

informações de todas as empresas formais e informais que exerciam as suas actividades 

económicas em São Tomé e Príncipe com o objectivo de: 

 Fornecer informação para atualização do Ficheiro de Unidades Estatísticas (FUE); 

 Preparar base de dados para realização do Inquérito Anual às Empresas (IAE). 

A metodologia utilizada no RE2020, consistiu em recensear apenas empresas formais com espaço 

físico e visível, a exercerem as suas actividades económicas em São Tomé e Príncipe, referente 

no ano de 2019, que declararam o seu rendimento às Finanças, que possuem um Alvará ou 

Licença para exercer essa actividade e por último obter informações sobre os seus 

estabelecimentos, incluindo o estabelecimento sede da empresa. 

Foram excluídas deste apuramento as empresas que no ano de 2019 tiveram a actividade 

suspensa, que aguardam início de actividade ou foram dissolvidas antes de 2019. 

1.3 Objectivos Gerais e Específicos 

O RE2020 tem como objectivos gerais dar uma visão actualizada do FUE e dos indicadores 

característicos do tecido e da actividade empresarial em São Tomé e Príncipe. E como objectivos 

específicos:  

 Fornecer informação detalhada e actualizada para novo carregamento do Ficheiro de 

Unidades Estatísticas (FUE) – Empresas e seus Estabelecimentos;  

 Disponibilizar informação estatística detalhada e de qualidade para a elaboração das 

Contas Nacionais;  

 Actualizar os diversos indicadores sobre a actividade empresarial, bem como elaborar 

uma nova central de balanços;  

 Caracterização dos accionistas, proprietários da empresa, segundo o género; 

 Neste segundo Recenseamento geral das empresas, apresentamos uma nova categoria, 

que é o Grupo de Empresas. 

 



 
 

8 

1.4 Método de Recolha de Dados 

A organização do trabalho de campo para a recolha das informações deste Recenseamento 

consistiu na constituição de 7 equipas (6 na Ilha de São Tomé e 1 na Região Autónoma do 

Príncipe), sendo cada uma delas composta por 1 supervisor e 6 entrevistadores, com áreas 

previamente definidas, de modo a não haver duplicação.  

A recolha foi feita por entrevista directa com uso de tablets com um aplicativo construído 

especificamente em função do questionário empresa e estabelecimento que se encontram 

em Anexo ao Relatório. 

1.5 Tratamento de Dados 

1.5.1 Análise dos Dados Recolhidos 

O Controlo de qualidade da informação durante a fase de registo da informação foi efectuado 

através de um conjunto de processos de validação incluídos na aplicação informática de 

recolha, que incidiram principalmente nas questões de salto. Após a recolha dos dados, foram 

feitas validações de acordo com regras definidas de modo a identificar inconsistências 

relativas à ordem de grandeza de alguns rácios e cruzamento de variáveis. Nos casos 

necessários, os respondentes foram contactados para esclarecimento de dúvidas. 

 

1.5.2 Tratamento de não Respostas 

1.5.2.1 Não Resposta Total 

A não resposta total resulta da ausência de resposta à totalidade das variáveis do questionário 

de empresa ou de algum dos seus estabelecimentos (incluindo o estabelecimento sede). 

Relativamente ao questionário de empresa, a inexistência de registo pode ter resultado de 

uma das seguintes situações: o proprietário esteve ausente durante o período de recolha, não 

respondeu atempadamente ou não foi registado no questionário da empresa, mas apenas um 

dos seus estabelecimentos. Nestes casos, durante o período de análise dos dados foram feitos 

contactos pela equipa de supervisores e obtiveram-se as respostas. 
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1.5.2.2 Não Resposta Parcial  

Corresponde aos casos em que não há resposta a algumas das variáveis do questionário. 

Apesar da maioria das variáveis do questionário ser de resposta obrigatória, as variáveis 

referentes a pessoal ao serviço e montante de despesas ou não tiveram parcial resposta ou 

foram respostas incoerentes. Nalguns destes casos, houve contactos com os responsáveis das 

empresas e/ou estabelecimentos para esclarecimentos e a correção de valores incorrectos. 

Nos restantes casos foram imputados os valores. A imputação efectuada consistiu na 

combinação dos seguintes métodos: i) dedutivo em que a imputação foi definida por regra 

determinista (ex: número de meses trabalhados em 2019 relacionado com mês e ano de início 

de actividade; empresas com apenas trabalhadores não remunerados implica não haver 

despesas com salários); ii) cold-deck recorrendo a uma informação exterior relativa à mesma 

empresa, disponibilizada principalmente pela Autoridade Tributária ou Guiché Único; iii) hot-

deck, método baseado no “vizinho mais próximo”, escolhido ao acaso entre os respondentes 

com características semelhantes relativas à dimensão e actividade económica da empresa ou 

estabelecimento. 

As duas variáveis de georreferenciação X (latitude) e Y (longitude) apresentam lacunas que 

serão corrigidas à posteriori através de nova ida ao terreno com a Equipa de Cartografia do 

INE. 

 

1.5.2.3 Taxa de não Resposta  

Não foram efectuados apuramentos relativos à não resposta parcial, dado que se obtiveram 

valores depois do fecho da recolha. 

 

1.6 Análise dos Resultados 

De acordo com os resultados do RE2020 às Empresas, em 2019, desenvolveram as suas 

actividades no país 1008 empresas que empregaram 10019 pessoas, tendo assegurado um 

volume de negócios no valor de 5 350 916 998 Dobras. 
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Considerando a importância relativa dos diferentes sectores de actividade, e tendo como 

referência as Secções da CAE-STP, vemos que os sectores com maior número de empresas 

são: “Comércio; Reparação de automóveis e motorizadas”, “Alojamento e Restauração” e 

“Indústria Transformadora”, com 62,4%; 9,6% e 8,0% do número total de empresas, 

respectivamente. 
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CAPÍTULO I – Empresas: Principais Indicadores Económicos  
 

Tabela 1: Distribuição das Empresas por Actividades Económicas (CAE – STP) 

CAE - SECÇÃO 
Número de 
Empresas 

Porcentagem(%) 

A - Agricultura 17 1,7 

B - Indústria Extractiva 4 0,4 

C - Indústria Transformadora 81 8,0 

D/E - Electricidade, Gás; Água; Saneamento 3 0,3 

F - Construção 21 2,1 

G - Comércio; Reparação, Auto e Motorizadas 628 62,3 

H - Transporte 16 1,6 

I - Alojamento e Restauração 97 9,6 

J - Informação e Comunicação 6 0,6 

K - Financeira e Seguro 9 0,9 

L – Actividade Imobiliária 5 0,5 

M - Consultoria, Ciência, Técnico 26 2,6 

N - Administração e Serviços 20 2,0 

P - Educação 21 2,1 

Q - Saúde Humana e Apoio Social 7 0,7 

R - Artística, Espetáculo e Recreação 7 0,7 

S - Actividades de Serviço 40 4,0 

Total 1008 100,0 

 

Na tabela 1 apresenta-se a distribuição das Empresas por Secção da CAE-STP rev.1. Das 1008 

empresas recenseadas verifica-se que 62,3% se encontram na secção G relativa ao “Comércio 

por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos”. Segue-se a secção I 

“Alojamento e Restauração” com 9,6% e a secção C “Indústria Transformadora” representando 

8,0%, com as porcentagens significativamente maiores desta tabela. Por outro lado, as Secções 

com porcentagens menos significativas são: Secção L “Actividades Imobiliárias” com 0,5%; Secção 

B “Indústrias Extractivas” com 0,4% e finalmente as Secções D/E “Electricidade, Gás; Água e 

Saneamento” com 0,3%. 
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Tabela 2: Distribuição das Empresas que mais se Destacaram no Comércio a Retalho com 
Excepção Daquele Efectuado em Bancas, Feiras, Unidades Móveis de Venda ou ainda por 

Correspondência ou Internet 

CAE - GRUPO 
Número de 
Empresas 

Porcentagem (%) 

471 - Comércio a retalho em estabelecimentos não 
especializados 

386 72,3 

472 - Comércio a retalho de produtos alimentares, 
bebidas e tabaco, em estabelecimentos especializados 

8 1,5 

473 - Comércio a retalho de combustível para veículos 
de motor, em estabelecimentos especializados 

19 3,6 

474 - Comércio a retalho de equipamento das 
tecnologias de informação e comunicação (TIC) em 
estabelecimentos especializados 

12 2,2 

475 - Comércio a retalho de outro equipamento para 
uso doméstico, em estabelecimentos especializados 

55 10,3 

476 - Comércio a retalho de bens culturais e 
recreativos, em estabelecimentos especializados 

4 0,7 

477 - Comércio a retalho de outros produtos, em 
estabelecimentos especializados 

50 9,4 

Total 534 100,0 

 

Na tabela 2 encontram-se algumas actividades comerciais englobando 534 empresas, das quais 

72,3% pertenciam à actividade do “Comércio a retalho em estabelecimento não especializado”. 

Do mesmo modo, evidenciaram-se mais duas actividades, não muito expressivas, o “Comércio a 

retalho de outros equipamentos, em estabelecimentos especializados” e o “Comércio a retalho 

de outros produtos, em estabelecimentos especializados”, com 10,3% e 9,4%, respectivamente. 

 

Tabela 3: Distribuição das Empresas por Escalão do Volume de Negócios 

Escalão do Volume de Negócios (STN) 

Escalão do Volume de Negócios das empresas   
Número de 
Empresas 

Porcentagem (%) 

< 90000 185 18,4 

90000 - 899999 592 58,7 

900000 - 2249999 112 11,1 

2250000+ 119 11,8 

Total 1008 100,0 
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Relativamente à tabela 3, constata-se que no segundo escalão, isto é, no intervalo de 90 000 – 

899 999 dobras estão concentradas 58,7% das empresas. Por outro lado, o escalão com menor 

número de empresas é o terceiro escalão, mas não difere muito do último (2 250 000 +), ambos 

com 11,1% e 11,8%, respectivamente. 

Gráfico 1: Distribuição das Empresas por Distrito e RAP 

 

A distribuição das empresas, no que se refere às unidades físicas, constata-se uma forte 

concentração das suas disposições geográficas, com maior representação no distrito de Água-

Grande 63,5%, Mé-Zóchi 13,7%, e a RAP com 6,6%.  

 

Tabela 4: Distribuição das Empresas segundo o tipo de Organização de Contabilidade 

Empresa Organizada Segundo a Contabilidade 
Número de 
Empresas 

Porcentagem 
(%) 

Empresas com Contabilidade 368 36,5 

Empresas sem Contabilidade 640 63,5 

Total 1008 100,0 

 

A estrutura empresarial, em termos de empresas com contabilidade organizada e sem 

contabilidade, segundo a tabela 4, ilustra que as empresas sem contabilidade organizada 

Água Grande
63,5%

Cantagalo 3,2%

Caué
5,0%

Mé Zochi
13,7%

Lembá
3,5%

Lobata
4,6% RAP 6,6%

Distribuição das Empresas por Distrito e Região Autónoma do Príncipe(RAP)

Água Grande Cantagalo Caué Mé Zochi Lembá Lobata RAP
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correspondem a 63,5% no conjunto total de empresas, enquanto as empresas com contabilidade 

organizada, representam somente 36,5%. 

 

Tabela 5: Distribuição do Pessoal ao Serviço por Secção da Actividade CAE- STP Segundo o 
Género dos Empregados em 2019 

CAE - SECÇÃO Homens Mulheres Total 

A - Agricultura 342 259 601 

B - Indústria Extractivas 81 41 122 

C - Indústria Transformadora 1301 591 1892 

D/E - Electricidade, gás; Água; saneamento 367 80 447 

F - Construção 396 47 443 

G - Comércio; Reparação Automóvel e Motorizadas 1764 1260 3024 

H - Transporte 455 177 632 

I - Alojamento e Restauração 262 353 615 

J - Informação e Comunicação 152 57 209 

K - Financeira e Seguro 217 177 394 

L – Actividade Imobiliária 14 5 19 

M - Consultoria, Ciência, Técnico 69 50 119 

N - Administração e Serviços 619 198 817 

P - Educação 102 121 223 

Q - Saúde Humana; Apoio Social 125 120 245 

R - Artística, Espetáculos e Recreação 32 25 57 

S - Actividades de Serviço 79 81 160 

Total 6377 3642 10019 

 

Numa apreciação de género, nesta tabela 5 os sectores de: G “Comércio, reparação de 

automóveis e motociclos”, C “Indústria transformadora” e N “Administração e Serviços”, 

constataram a existência de um elevado número de mão-de-obra masculina, empregando 1764, 

1301 e 619, respectivamente. Os sectores de actividades que mais evidenciaram a mão-de-obra 

feminina foram: G “Comércio; reparação de automóveis e motociclos” responsáveis por 1260 

empregos; C “Indústria Transformadora” com 591 empregos e I “Alojamento e restauração” com 

353 empregos. 
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Tabela 6: Distribuição das Empresas pelas Actividades da Divisão 45 “Comércio, Manutenção 
e Reparação de Veículos Automóveis e Motociclos” 

CAE - Grupo 
Número de 
Empresas 

Porcentagem (%) 

451/452/453 - Comércio, manutenção e reparação de  veículos 
automóveis e suas peças e acessórios 

49 75,4 

454 - Comércio, manutenção e reparação de motociclos, de suas 
peças e acessórios 

16 24,6 

Total 65 100,0 

 

A análise da tabela 6 do Grupo do Comércio, na perspetiva das actividades de manutenção, 

evidenciou a predominância das empresas do “Comércio, manutenção e reparação de veículos 

automóveis e suas peças e acessórios”, que representou 75,4% e o “Comércio, manutenção e 

reparação de motociclos, de suas peças e acessórios” detiveram 24,6%, do número total das 

empresas. 

 

Tabela 7: Distribuição das Empresas por Escalão de NPS na Última Semana de 2019 

  
Número de Empresas Porcentagem (%) 

Escalão Nº de 
Pessoas ao 
Serviço na 
Última Semana 
de 2019  

 

<= 2 442 43,8 

3 - 11 428 42,5 

12 - 29 93 9,2 

30 e + 45 4,5 

Total 1008 100,0 

 

Tabela 8: Distribuição das Empresas por Escalão de Número Médio NPS em 2019 

  
Número de Empresas Porcentagem (%) 

Escalão do Nº 
Médio de 

Pessoas ao 
Serviço em 2019 

<= 2 447 44,3 

3 - 11 424 42,1 

12 - 29 89 8,8 

30 e + 48 4,8 

Total 1008 100,0 

 

Quanto às empresas por escalão do número médio de pessoas ao serviço em 2019, destacaram-

se as empresas com o escalão inferior a 3 pessoas (<=2), representando 44,3% do número total 
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de empresas, como se ilustra na tabela 8. Contudo, sublinhe-se que apenas 4,8% das empresas 

pertenciam ao escalão de 30 e mais pessoas ao serviço. A Importância dos escalões do Número 

Médio de Pessoal ao Serviço ou Pessoal ao Serviço na Última semana de 2019 não verificam 

diferenças significativas, pelo que as conclusões podem ser baseadas em quaisquer das tabelas 

(tabela 7 ou tabela 8). 

 

Tabela 9: Distribuição das Empresas  Exportadora/Importadora 

Empresas Importadora, Exportadora, Importadora e Exportadora 
e não importadora e não Exportadora 
 

Número de 
Empresas 

Porcentagem (%) 

Importadora 203 20,1 

Exportadora 14 1,4 

Importadora / Exportadora 68 6,7 

Não Importadora e não Exportadora 723 71,7 

Total 1008 100,0 

 

Considerando a importância relativa das diferentes empresas por actividades, as empresas não 

Importadora e não Exportadora são mais representativas, cabendo-lhes 71,7% das unidades 

empresariais do país, seguidas das empresas Importadoras, com 20,1%, enquanto que as 

empresas Exportadoras se revelaram menos expressivas, assumindo apenas 1,4% do número 

total de empresas. 

 

Tabela 10: Distribuição das Empresas por Solicitação de Crédito 

Solicitação de Crédito Bancário nos Últimos 5 Anos 
 

Número de 
Empresas 

Porcentagem (%) 

Solicitou Crédito 93 9,2 

Não Solicitou Crédito 915 90,8 

Total 1008 100,0 

 

As empresas que solicitaram crédito nos últimos 5 anos, sendo que os períodos de referência são 

os anos de 2015 a 2019, foram apenas 9,2%. As restantes 90,8% das empresas não solicitaram 

crédito. 
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Tabela 11: Distribuição das Empresas por Forma Jurídica 

A Forma Jurídica das Empresas 
 

Número de 
Empresas 

Porcentagem (%) 

Empresa em Nome Individual (ENI) 501 49,7 

Sociedade por Quotas (LDA) 255 25,3 

Sociedade Anónima (SARL) 15 1,5 

Cooperativa (COO) 6 0,6 

Empresa Pública (EP) 4 0,4 

Sociedade Unipessoal por Quotas (SUPQ) 211 20,9 

Associação 5 0,5 

ONG 11 1,1 

Total 1008 100,0 

 

As empresas com maior representatividade da forma jurídica são as Empresas em Nome 

Individual (ENI) com 49,7% em primeiro lugar, seguidamente as Sociedades por Quotas (LDA) 

com 25,3% e a Sociedade Unipessoal por Quotas (SUPQ) com 20,9%, são as três principais formas 

jurídicas das empresas em São Tomé e Príncipe. As outras formas jurídicas apresentam uma 

porcentagem relativamente baixa no conjunto das empresas recenseadas. 

 

Gráfico 2: Distribuição das Empresas por Género do Responsável Máximo  

  

O gráfico 2 referente à distribuição do número de empresas segundo o género do responsável 

máximo, demonstra-nos que os homens são em maior número, 668 gestores que corresponde a 

uma porcentagem de 66,3 % e as mulheres são 340 gestoras, correspondendo assim a 33,7 %. 

 

66,3%

33,7%

Distribuição das Empresas por Género do Responsável Máximo 

Homem

Mulher
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Gráfico 3: Distribuição das Empresas por Accionistas ou Proprietários das Empresas 

 

No que diz respeito à distribuição das empresas segundo os accionistas e/ou proprietários da 

empresa, registou-se que a maior fatia dessas, 749 empresas (74,3%) são empresas relativas a 

Pessoas Singulares, na segunda posição, com 246 empresas (24,4%) são Pessoas Colectivas de 

Direito Privado e na terceira e última posição são Pessoas Colectivas de Direito Público com 13 

accionistas ou proprietários correspondendo a 1,3%. 

 

Tabela 12: Distribuição das Empresas pela Portabilidade de Deficiência do Responsável 
Máximo 

Responsável Máximo portador de Deficiência  

 

Número de 
Empresas 

Porcentagem (%) 

Sim 46 4,6 

Não 962 95,4 

Total 1008 100,0 

 

A tabela 12 revela que grande número dos responsáveis máximos das empresas não são 

deficientes, tendo maior representação com 95,4% enquanto que o responsável máximo das 

empresas portadores de deficiência é menor, representado apenas 4,6%. 

 

 

74,3%

24,4%
1,3%

Distribuição dos Accionistas / Proprietários da Empresa

PESSOAS  SINGULARES PESSOAS  COLECTIVAS DE DIREITO PRIVADO

PESSOAS  COLECTIVAS DE DIREITO PÚBLICO
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Gráfico 4: Distribuição das Empresas pela Nacionalidade do seu Responsável Máximo 

 

 

Quanto à nacionalidade dos responsáveis máximos das empresas, destaca-se a nacionalidade 

são-tomense, com 84,4% do número total. Por outro lado, o número de empresas com 

representante máximo da nacionalidade italiana, é a mais reduzida, correspondendo apenas a 

0,3%. 

 

Gráfico 5: Distribuição das Empresas Segundo o Género do Responsável Máximo da Empresa 

 

Constata-se neste gráfico 5 que os responsáveis máximos das empresas são maioritariamente 

mulheres representando 66,3%, enquanto os homens são 33,7%. 

84,4%

4,5%

1,4%
1,6%

4,6% 0,3% 3,3%

Distribuição das Empresas segundo a Nacionalidade do Responsável Máximo

Santomense Português Libanês Chinês

Nigeriano Italiano Outras

66,3%

33,7%

Distribuição das Empresas pelo Género dos Responsáveis Máximos

Homem Mulher
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Tabela 13: Distribuição das Empresas pelo Nível de Escolaridade do Responsável Máximo  

Nível Académico do Responsável Máximo 
Número de  

Responsável 
Máximo 

Porcentagem (%) 

Básico Completo 93 9,2 

Básico Incompleto 138 13,7 

Secundário Completo 124 12,3 

Secundário Incompleto 278 27,6 

Médio Completo 63 6,3 

Médio Incompleto 19 1,9 

Superior Completo 259 25,7 

Superior Incompleto 34 3,4 

Total 1008 100,0 

 

O Nível de Escolaridade do responsável máximo das empresas concentra-se em maior número 

no ´´Nível Secundário Incompleto´´ com 27,6%, enquanto o responsável máximo com ´´Nível 

Superior Completo´´ é de 25,7%. 

 

Tabela 14: Distribuição das Empresas relativamente à continuidade da actividade em 2020 

Empresas que Continuam Activas no Ano 2020 Número de 
Empresas 

Porcentagem (%) 

Sim 994 98,6 

Não 14 1,4 

Total 1008 100,0 

 
O RE2020 reporta informações das actividades económicas das empresas durante o ano 2019 e 

também à sua continuidade em 2020. Na tabela 14 podemos concluir que 98,6% das empresas 

recenseadas continuarão a desenvolver as suas actividades em 2020, enquanto que 1,4% das 

empresas não prosseguirão activas. 

 

 

 

 

 



 
 

21 

Gráfico 6: Distribuição das Empresas por Meio de Residência 

 

No gráfico 6, sobre a distribuição por meio de residência, verifica-se que 845 empresas estão 

localizadas no meio urbano representando 83,8% e 16,2% que corresponde a 163 unidades estão 

situadas no meio rural. 

Tabela 15: Distribuição da Remuneração Média Mensal do Pessoal ao Serviço por Distrito 

 

Remuneração Média Mensal 
de Pessoal ao Serviço em 

2019 (STN) 

Distrito 

Água Grande 2573 

Cantagalo 2050 

Caué 1730 

Mé-Zóchi 1777 

Lembá 2848 

Lobata 1734 

RAP 1773 

Média Total 2349 

 

A tabela 15 dispõe de informações relativas à remuneração média mensal do pessoal ao serviço 

por distrito. Verifica-se que o distrito de Lembá e o de Água-Grande apresentam uma 

remuneração média mensal de 2 848 e 2 573 dobras, respectivamente. O distrito de Cantagalo, 

com uma remuneração média mensal de 2 050 dobras, mais os distritos referidos acima são os 

que apresentam maiores valores da remuneração, enquanto que nos restantes distritos e a 

83,8%

16,2%

Distribuição  da Localização das Empresas em Meio Urbano  e  Rural

URBANO RURAL
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Região Autónoma do Príncipe, a remuneração média mensal é inferior a 2 000 dobras e são 

relativamente semelhantes. 

 

Tabela 16: Distribuição da Remuneração Média Mensal do Pessoal ao Serviço por Meio de 
Residência 

Meio de Residência 
Remuneração Média Mensal 
do Pessoal ao Serviço em 

2019 (STN) 

Urbano / Rural 

Urbano 2405 

Rural 1991 

Total 2349 

 

A tabela 16 apresenta, em termos remuneratórios, uma média mensal de 2 405 dobras nas zonas 

urbanas e nas zonas rurais temos uma remuneração média mensal de 1 991 dobras, o que reflete 

que nas zonas urbanas geralmente as pessoas são melhores remuneradas do que nas zonas 

rurais. 

Tabela 17: Distribuição da Remuneração Média Mensal do Pessoal ao Serviço por Empresas 
Financeiras e não financeiras 

Tipo de Actividade 
Remuneração Média Mensal do 

Pessoal ao Serviço em 2019 (STN) 

Actividades Financeiras e 
não Financeiras 

Actividades Financeiras 8965 

Actividades Não Financeiras 2279 

Total 2349 

 

A distribuição remuneratória por actividade financeira e não financeira, (tabela 17) reflete o 

diferencial se apenas considerarmos estes dois tipos de actividades económicas. Destas, resultam 

que o salário médio nas actividades financeiras é de 8 965 dobras e 2 279 dobras nas não 

financeiras, respectivamente. Tais dados reforçam, a análise de que nas actividades financeiras 

os trabalhadores são melhores remunerados do que nas actividades não financeiras, com uma 

diferença de 6 686 dobras na remuneração média entre as duas actividades.  
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Tabela 18: Distribuição da Remuneração Média Mensal do Pessoal ao Serviço por Escalão do 
Número Médio de Pessoas ao Serviço em 2019 

Escalão  Remuneração Média Mensal de 
Pessoal ao Serviço em 2019 

Escalão do Número 
Médio de NPS em 2019 

<= 2 2028 

3 - 11 2208 

12 - 29 2651 

30 e + 5145 

Total 2349 

 

A distribuição da remuneração média por escalão do número médio de trabalhadores apresenta 

uma relação positiva entre as duas informações, (tabela 18).  Assim, à medida que o escalão do 

número de pessoas ao serviço vai aumentando, verifica-se também um aumento da 

remuneração média dos trabalhadores  

 

Tabela 19: Distribuição da Remuneração Média Mensal do Pessoal ao Serviço por Escalão de 
Volume de Negócio 

Remuneração Média Mensal por Escalão do Volume de Negócio 
Remuneração Média 
Mensal de Pessoal ao 
Serviço em 2019 

Escalão do Volume de Negócio da 
Empresa 

 < 90000 STN 1794 

 90000 - 899999 STN 1783 

 900000 - 2249999 STN 2235 

 2250000 e + STN 5456 

 Total 2349 

 

Em termos comparativos, face à tabela anterior, a mesma tendência também se verifica entre a 

remuneração e o volume de negócios. Assim, exceto o segundo escalão do Volume de Negócios, 

a remuneração média mensal cresce com o volume de Negócios, o que a priori é consistente 

quando analisarmos esta relação ou seja, as empresas que apresentam maior volume de 

Negócios pagam mais aos seus trabalhadores.  
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CAPÍTULO II – Estabelecimentos: Principais Indicadores Económicos  
 

Tabela 20: Distribuição dos Estabelecimentos por Actividade Económica (Secção – CAE STP 
Rev1) 

Número de Estabelecimentos por Secção 

SECÇÃO 
Número de 

Estabelecimentos 
Porcentagem 

(%) 

A - Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 22 1,8 

B - Indústrias extractivas 7 0,6 

C - Indústrias transformadoras 92 7,7 

D/E - Electricidade, gás e água 6 0,5 

F - Construção 28 2,3 

G - Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos    
automóveis e motociclos 

724 60,7 

H - Transportes e armazenagem 20 1,7 

I - Alojamento, restauração e similares 102 8,6 

J - Actividades de informação e de comunicação 25 2,1 

K - Actividades financeiras e de seguros 29 2,4 

L - Actividades Imobiliárias 4 0,3 

M - Actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 25 2,1 

N - Actividades administrativas e dos serviços e apoio 20 1,7 

P - Educação 23 1,9 

Q - Actividades de saúde humana e apoio social 14 1,2 

R - Actividades artísticas, espetáculos, desportivas e 
recreativas 

10 0,8 

S - Outras Actividades de serviços 41 3,4 

Total 1192 100,0 

 

Na tabela 20, tendo como referência as secções da Classificação das Actividades Económicas 

(CAE- STP) em relação ao número de estabelecimentos, o sector mais representativo foi o 

“Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos” com 60,7% 

de estabelecimentos. As secções de “Alojamento e Restauração” e as “Indústrias 

transformadoras”, também apresentaram importância relativa, com 8,6% e 7,7% de 

estabelecimentos respectivamente. 

Importa realçar que o sector menos expressivo foi de “Actividades Imobiliárias”, apresentando 

0,3% de estabelecimentos. 
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Tabela 21: Distribuição dos Estabelecimentos por Actividade Económica e Por  Escalões do 
NPS em 2019 em % 

CAE - SECÇÃO   

Escalão Pessoal ao Serviço em 2019 

<= 2 3 - 11 12 - 29 30+ Total 

Porcentagem (%) 

A - Agricultura, produção animal, caça, 
floresta e pesca 

0,6 0,7 0,3 0,3 1,8 

B - Indústrias extractivas 0,1 0,3 0,2 0,1 0,6 

C - Indústrias transformadoras 2,3 3,8 1,3 0,4 7,7 

D/E - Electricidade, gás e água 0,1 0,2 0,1 0,2 0,5 

F - Construção 0,3 1,2 0,6 0,3 2,3 

G - Comércio por grosso e a retalho; 
reparação de veículos automóveis e 
motociclos 

34,9 23,1 1,9 0,8 60,7 

H - Transportes e armazenagem 0,1 1,0 0,3 0,3 1,7 

I - Alojamento, restauração e similares 4,3 3,5 0,6 0,2 8,6 

J - Actividades de informação e de 
comunicação 

1,3 0,5 0,1 0,2 2,1 

K - Actividades financeiras e de seguros 0,3 1,6 0,4 0,2 2,4 

L - Actividades Imobiliárias 0,2 0,2 0,0 0,0 0,31 

M - Actividades de consultoria, científicas, 
técnicas e similares 

0,7 1,4 0,0 0,0 2,1 

N - Actividades administrativas e dos 
serviços e apoio 

0,3 0,7 0,4 0,3 1,7 

P - Educação 0,3 1,1 0,4 0,1 1,9 

Q - Actividades de saúde humana e apoio 
social 

0,4 0,4 0,1 0,3 1,2 

R - Actividades artísticas, espetáculos, 
desportivas e recreativas 

0,2 0,6 0,1 0,0 0,8 

S - Outras actividades de serviços 2,1 1,2 0,1 0,1 3,4 

Total 48,2 41,3 6,7 3,8 100,0 

                                                           
1 Aguns valores totais dos escalões devido ao arredondamento por excesso às décimas parecem somar de forma 
incorrecta. Por exemplo, o valor resultante parece incorrecto na classe, L-Actividades Imobiliárias, devido ao 
arredondamento (0,17 + 0,17 + 0,0 + 0,0 = 0,34 ↔ 0,2 + 0,2 + 0,0 + 0,0 = 0,3). Isso acontece porque o valor 
total é a soma dos valores reais de cada escalão e não a soma dos seus arredondamentos às décimas. 
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Distribuição de Actividade Económica (CAE-STP) em relação ao Escalão do Número de Pessoas ao 

Serviço, pode afirmar-se que o escalão inferior a duas pessoas ao serviço, o sector de comércio 

caracterizava pela existência de muitas empresas, representando 34,9% de empresas. Destas 

sublinhe-se que o escalão de três a onze pessoas ao serviço, também na actividade de comércio 

contabilizam 23,1% de empresas. Refere-se que o escalão de doze a vinte e nove pessoas ao 

serviço e o escalão de trinta e mais pessoas ao serviço concentram um número reduzido de 

empresas, com 1,9% e 0,8 %, respectivamente. 

O mesmo tipo de análise, mas para actividade de “Alojamento, Restauração e Similares” é mais 

representativa no escalão inferior a duas pessoas ao serviço e no escalão de três a onze pessoas 

ao serviço, que corresponde 4,3% e 3,5%, respectivamente. Por último, o setor de actividade de 

“Indústrias Transformadoras”, pela importância relativa revelou ser pouco expressiva, mas 

destacam-se os escalões de três a onze pessoas ao serviço e inferior a duas pessoas ao serviço, 

tendo assegurado a concentração de empresas em 3,8 % e 2,3%, respectivamente. 

 

 
Tabela 22: Distribuição dos Estabelecimentos por Distrito e RAP 

Número de Estabelecimentos por Distrito 

Distrito Número Porcentagem (%) 

Água Grande 747 62,7 

Cantagalo 43 3,6 

Caué 55 4,6 

Mé-Zóchi 153 12,8 

Lembá 51 4,3 

Lobata 62 5,2 

RAP 81 6,8 

Total 1192 100,0 
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Gráfico 7: Distribuição dos Estabelecimentos por Distrito e RAP 

 

No que se refere ao número de estabelecimentos por distrito, como indica a tabela 22 e o gráfico 

7, o distrito de Água-Grande caracterizou-se pela existência de elevado número de 

estabelecimentos, representando 747, correspondendo a 62,7%. No entanto, merece particular 

destaque o distrito de Mé-Zóchi com 153, equivalente a 12,8% e a Região Autónoma do Príncipe 

com 81, igual a 6,8% do número total de estabelecimentos. Para os restantes distritos Lobata, 

Caué, Lembá e Cantagalo, este é o que apresenta menor número de estabelecimentos com 

apenas 43 correspondendo a 3,6%. 

Tabela 23:  Distribuição do Pessoal ao Serviço Remunerado e não Remunerado por Distrito e 
RAP 

Distrito 

Pessoas ao Serviço Remuneradas em 
2019 

Pessoas ao Serviço não Remuneradas 
Em 2019 

NPS Porcentagem (%) NPS Porcentagem (%) 

Água Grande 6262 70,5 390 56,9 

Cantagalo 211 2,4 35 5,1 

Caué 954 10,7 30 4,4 

Mé-Zóchi 316 3,6 141 20,6 

Lembá 476 5,4 21 3,1 

Lobata 401 4,5 53 7,7 

RAP 267 3,0 15 2,2 

Total 8887 100,0 685 100,0 

 

62,7%3,6%

4,6%

12,8%

4,3% 5,2% 6,8%

Distribuição Porcentual do Número de Estabelecimentos por Distrito e RAP

Água Grande Cantagalo Caué Mé Zochi Lembá Lobata RAP
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Gráfico 8: Distribuição do Pessoal ao Serviço Remunerado e não Remunerado por Distrito e RAP 

 

Na tabela 23 e no gráfico 8, estão concentrada no distrito de Água-Grande 6262 pessoas ao 

serviço correspondendo a 70,5%, seguindo-se o distrito de Caué com 954 pessoas equivalente a 

10,7%, tendo os dois maior destaque. Por outro lado, os distritos que menos se destacam são a 

Região Autónoma do Príncipe e o distrito de Cantagalo com 267 e 211 pessoas igual a 3,0% e 

2,4% respectivamente. 

No que se refere ao pessoal ao serviço não remunerado, o distrito de Água-Grande continua a 

ser o que possui maior concentração de não remunerados com 390 pessoas correspondendo à 

proporção de 56,9%, e em segundo lugar o distrito de Mé-Zóchi com 141 pessoas representando 

20,6%. Os distritos que menos se destacam, são, distrito de Caué , distrito de Lembá e a Região 

Autónoma do Príncipe com 30; 21 e 15 pessoas equivalente a 4,4%; 3,1% e 2,2% 

respectivamente. 

Tabela 24:  Distribuição do Pessoal ao Serviço Remunerado e não Remunerado por meio de 
Residência 

Urbano / Rural 

Pessoas ao Serviço Remuneradas em 
2019 

Pessoas ao Serviço não Remuneradas 
em 2019 

NPS Porcentagem (%) NPS Porcentagem (%) 

Urbano 7270 81,8 544 79,4 

Rural 1617 18,2 141 20,6 

Total 8887 100,0 685 100,0 

70,5%

2,4%

10,7%

3,6%

5,4%

4,5%
3,0%

Número de Pessoas ao Serviço Remuneradas 
por Distrito

Água Grande Cantagalo Caué

Mé Zochi Lembá Lobata

RAP

56,9%

5,1%

4,4%

20,6%

3,1% 7,7% 2,2%

Número de Pessoas ao Serviço não 
Remuneradas por Distrito

Água Grande Cantagalo Caué

Mé Zochi Lembá Lobata

RAP
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Gráfico 9: Distribuição das Pessoas ao Serviço Remuneradas e não Remuneradas por Meio de 
Residência 

 

A tabela 24 e o gráfico 9 apresentam a distribuição do número de pessoas ao serviço 

remuneradas e não remuneradas por situação de localização das empresas em valores efectivos 

e em porcentagem em 2019.  

No que diz respeito ao pessoal ao serviço remunerado, registam-se 7 270 pessoas que trabalham 

nas empresas na zona urbana, correspondendo a 81,8 % e 1 617 pessoas na zona rural, 

correspondendo a 18,2 %.  

Em relação ao pessoal ao serviço não remunerado, registam-se 544 pessoas que trabalham nas 

empresas na zona urbana, correspondendo a 79,4 % e 141 pessoas na zona rural com 20,6 %. 

 

Tabela 25: Número de Pessoas ao Serviço Remuneradas e não Remuneradas por Escalão de 
NPS 

  

Pessoas ao Serviço Remuneradas 
em 2019 

Pessoas ao Serviço não 
Remuneradas em 2019 

NPS Porcentagem (%) NPS Porcentagem (%) 

Escalão 
Pessoal 
ao Serviço 
em 2019 

<= 2 946 10,6 274 40,0 

3 - 11 2295 25,8 285 41,6 

12 - 29 1398 15,7 38 5,5 

30+ 4248 47,8 88 12,8 

Total 8887 100,0 685 100,0 

 

81,8%

18,2%

Distribuição  das Pessoas ao Serviço 
Remuneradas  Localizadas por  Urbano e 

Rural

URBANO RURAL

79,4%

20,6%

Distribuição  ds Pessoas ao Serviço não 
Remuneradas  Localizadas por  Urbano e 

Rural

URBANO RURAL
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Gráfico 10: Distribuição das Pessoas ao Serviço Remuneradas e não Remuneradas por Escalão 
de NPS 

 

A distribuição do pessoal ao serviço remunerado por escalão, revelou que o escalão com trinta e 

mais pessoas (30 +) apresenta 4248 pessoas equivalente a 47,8 % do pessoal ao serviço 

remunerado, enquanto que o escalão inferior ou igual a duas pessoas ao serviço (<= 2) apresenta 

apenas 946 pessoas, representando 10,6 % do pessoal remunerado. 

O mesmo tipo de análise, mas para a variável “pessoas ao serviço não remuneradas por escalão”, 

verifica-se uma maior concentração no escalão de três a onze (3 – 11), com valor efectivo de 285 

pessoas igual a 41,6%. Constatam-se algumas diferenças em termos da sua importância nos 

escalões inferior ou igual a dois (<= 2) e trinta e mais pessoas (30 +), com 274 e 88 perfazendo a 

porcentagem de 40,0% e 12,8%, respectivamente do pessoal não remunerado. 

Tabela 26: Número de Pessoas ao Serviço a Tempo Completo e Parcial por Distrito 

10,6%

25,8%

15,7%

47,8%

Número de Pessoas ao Serviço 
Remuneradas por Escalão de NPS 

<= 2 3 - 11 12 - 29 30+

40,0%

41,6%

5,5% 12,8%

Número de Pessoas ao Serviço não 
Remuneradas por Escalão de NPS 

<= 2 3 - 11 12 - 29 30+

DISTRITO 

Pessoal a Tempo Completo em 
2019 

Pessoal a Tempo Parcial em 2019 

NPS Porcentagem (%) NPS Porcentagem (%) 

Água Grande 5946 69,1 706 72,9 

Cantagalo 226 2,6 20 2,1 

Caué 940 10,9 44 4,5 

Mé-Zóchi 375 4,4 82 8,5 

Lembá 434 5,0 63 6,5 

Lobata 402 4,7 52 5,4 

RAP 281 3,3 1 0,1 

Total 8604 100,0 968 100,0 
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Gráfico 11: Número de Pessoas ao Serviço a Tempo Completo e Parcial por Distrito 

 

 

Na tabela 26 e o gráfico 11 verifica-se uma maior representação no distrito de Água-Grande com 

5 946 pessoas igual a 69,1% de pessoas ao serviço a tempo completo. A seguir temos o distrito 

de Caué com 940 pessoas equivalente a 10,9%; o distrito de Lembá com 434 pessoas 

correspondendo a 5,0%; o distrito de Lobata apresentou 402 pessoas igualando a 4,7%; Mé-Zóchi 

com 375 pessoas equivalente a 4,4%; Região Autónoma do Príncipe com 281 pessoas 

representado 3,3%. E por último, com menor representação, temos o distrito de Cantagalo com 

226 pessoas e 2,6%. 

Continuando com a mesma observação verifica-se com maior representação o distrito de Água-

Grande com 706 pessoas igualando 72,9% de pessoas ao serviço a tempo parcial. A seguir temos 

o distrito de Mé-Zóchi com 82 pessoas correspondendo a 8,5%; o distrito de Lembá com o valor 

absoluto de 63 pessoas e uma porcentagem de 6,5%; para Lobata com 52 pessoas e 5,4%; para 

Caué com 44 pessoas e 4,5%; para Cantagalo 20 e 2,1% e por último temos a Região Autónoma 

do Príncipe com menor representação com 1 pessoa e 0,1%. 
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Tabela 27: Número de Pessoas ao Serviço a Tempo Completo e Parcial por Escalão 

 

Pessoal a Tempo Completo em 
2019 

Pessoal a Tempo Parcial em 
2019 

NPS 
Porcentagem 

(%) 
NPS 

Porcentagem 
(%) 

 
 

Escalão de 
Pessoal ao 
Serviço em 2019 

<= 2 1103 12,8 117 12,1 

3 - 11 2216 25,8 364 37,6 

12 - 29 1273 14,8 163 16,8 

30+ 4012 46,6 324 33,5 

Total 8604 100,0 968 100,0 

 

Gráfico 12: Número de Pessoas ao Serviço a Tempo Completo e Parcial por Escalão 

 

Na tabela 27 e o gráfico 12 verifica-se com maior representatividade pessoas ao serviço a tempo 

completo que estão no escalão de trinta e mais (30 +) trabalhadores com 4 012 e 46,6%; a seguir 

temos o valor absoluto de 2 216 pessoas, que corresponde a 25,8%, no escalão de três a onze (3-

11) pessoas ao serviço; com uma quantidade de 1 213 pessoas que é igual a 14,8% no escalão de 

doze a vinte e nove (12-29) pessoas ao serviço e por último com 1 103 pessoas sendo igual a 

12,8% no escalão até duas pessoas ao serviço (<= 2). 

Tendo em conta a tabela 27 e o gráfico 12 acima, verifica-se com maior porcentagem de pessoas 

ao serviço a tempo parcial, no escalão de três a onze (3-11) pessoas ao serviço com 364 pessoas 

representando 37,6%; a seguir com 324 pessoas e 33,5% no escalão de trinta e mais (30+) pessoas 

ao serviço; com 163 pessoas e 16,8% no escalão de doze a vinte nove (12-29) pessoas ao serviço 

e por último com 117 pessoas e 12,1% no escalão de até duas (<=2) pessoas ao serviço. 
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Tabela 28: Distribuição de Estabelecimentos por número de Empresas 

Número de Estabelecimento por Empresas Números Empresas Porcentagem (%) 

1 911 90,4 

2 67 6,6 

3 14 1,4 

4 6 0,6 

5 + 10 1,0 

Total 1008 100,0 

 

A Tabela 28 refere-se à distribuição de Estabelecimentos por número de Empresas, em que se 

realçam as empresas que têm apenas um estabelecimento com uma representação de 90,4% de 

empresas. Em seguida destacam-se as empresas com 2 estabelecimentos com uma porcentagem 

de 6,6 %. Empresas com 5 e mais estabelecimentos são de menor representatividade com apenas 

1,0 % de empresas. 

À medida que aumenta o número de estabelecimentos menor é o número de empresas. 

 



Anexos 
 

Conceitos 

 

População Estatística - A população estatística é o conjunto de indivíduos que constituem o 

universo a observar. Trata-se neste caso do universo das Unidades Económicas (empresas e seus 

estabelecimentos) visíveis e fixas, registadas, na data do recenseamento. 

Unidade Estatística - Trata-se de cada elemento da população, ou seja, cada unidade económica 

(empresa ou estabelecimento). 

Empresa - É uma entidade (correspondendo a uma unidade jurídica ou a mais pequeno 

agrupamento de unidades jurídicas ou institucionais) dotada de autonomia de organização e de 

decisão na afectação de recursos às suas Actividades de produção de bens e serviços, exercendo 

uma ou várias Actividades, num ou vários locais. 

Estabelecimento - Qualquer local distinto e topograficamente identificado, onde a empresa 

exerce uma ou mais Actividades económicas, para as quais uma ou mais pessoas trabalham 

(eventualmente a tempo parcial), por conta da mesma empresa. Pode corresponder a uma 

empresa (a empresa só tem 1 estabelecimento) ou a parte de uma empresa (fábrica, armazém, 

loja, oficina, etc. – empresa tem 2 ou mais estabelecimentos). 

Actividade Económica Principal - Entende-se a actividade que representa a maior importância 

no conjunto das Actividades exercidas por uma unidade de observação estatística. O critério 

adequado para a sua determinação é o representado pelo valor acrescentado bruto ao custo dos 

factores. Na impossibilidade da sua aferição por este critério, considera-se como principal a que 

representa o maior volume de negócios ou, em alternativa, a que ocupa, com carácter de 

permanência, o maior número de pessoas ao serviço. 

O lucro não é critério de identificação da actividade económica da empresa! 

Actividade Económica Secundária - Corresponde a uma actividade produtora de bens ou serviços 

para terceiro, diferente da actividade económica principal da unidade. 
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As Actividades principais e secundárias são, em geral, exercidas com o apoio de diversas 

Actividades auxiliares. 

Actividades Auxiliares – Actividades que fornecem bens não duráveis ou serviços como apoio às 

Actividades de produção de uma unidade. Exemplos: contabilidade, serviços administrativos, 

reparação, armazenagem, etc. 

Certas Actividades exercidas por uma empresa para uso próprio não são Actividades auxiliares 

(ex.: Construção por conta própria, a produção de Electricidade e a investigação).  

As Actividades auxiliares não devem ser utilizadas, em princípio, para a determinação da 

actividade principal. 

Número de Trabalhadores da Empresa - Entende-se o número de pessoas que, no período em 

referência, participaram efectivamente na actividade da empresa, independentemente do 

vínculo que tenham, quer recebam ou não um salário. 

Inclui: pessoas temporariamente ausentem, no período em referência, para férias, maternidade, 

conflitos de trabalho, formação profissional, doenças e acidentes de trabalho de duração igual 

ou inferior a um mês. Inclui ainda os trabalhadores de outras empresas que se encontram a 

trabalhar na empresa sendo aí directamente remunerados. 

Não inclui: trabalhadores a cumprir o serviço militar, em regime de licença sem vencimento, em 

desempenho de funções públicas (vereadores, deputados,), ausentes por doença ou acidente de 

trabalho de duração superior a um mês. Não inclui trabalhadores com vínculo à empresa e 

deslocados para outras empresas, sendo nestas remuneradas. 

Pessoal Remunerado - Entende-se o pessoal que participa efectivamente na actividade da 

empresa/estabelecimento, estando vinculado por um contrato de trabalho, recebendo por este 

facto uma soma fixa pré-determinada, em dinheiro ou em géneros. 

Pessoal não Remunerado - Entende-se o pessoal que participa efectivamente na actividade da 

empresa, estando ou não vinculado por um contrato de trabalho, não recebendo uma 

remuneração regular, isto é, uma soma fixa a troco do seu trabalho. 
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Pessoal Portador de Deficiência - Deficiência é o termo usado para definir a ausência ou a 

disfunção de uma estrutura psíquica, fisiológica ou anatómica. Diz respeito à actividade exercida 

pela biologia da pessoa. Este conceito foi definido pela Organização Mundial de Saúde. A 

expressão pessoa com deficiência pode ser aplicada referindo-se a qualquer pessoa que vivencie 

uma deficiência continuamente. Contudo, há que se observar que em contextos legais ela é 

utilizada de uma forma mais restrita e refere-se a pessoas que estão sob o amparo de uma 

determinada legislação. 

Capital Social - Entende-se o montante mínimo legal necessário para que uma empresa seja 

constituída. No caso de uma empresa em nome individual trata-se de capital individual e não de 

capital social. 

Empresário em Nome Individual - Pessoa que exerce habitualmente, por conta própria e com 

fim lucrativo, uma actividade económica organizada e não comercial, com Excepção dos 

profissionais liberais. 

Todo o património do empresário em nome individual responde pelo cumprimento das suas 

obrigações sociais, quer se trate de valores afecto ao exercício de actividade ou não. Como tal a 

responsabilidade do empresário em nome individual é ilimitada. 

Sociedade Anónima de Responsabilidade Limitada - Nestas sociedades, os sócios estão isentos 

de responsabilidades pessoais: nunca respondem como tal, perante os credores da sociedade, 

que só se podem pagar pelos bens sociais. 

Sociedade por Quotas - Também aqui, como nas sociedades anónimas, a garantia dos credores 

é representada pelo património social. Os sócios não respondem pelas dívidas da sociedade. Só 

respondem, com todos os seus bens, pela realização das prestações a que se obrigaram, ou seja, 

pela realização da sua quota. Aqui são perfeitamente identificados os sócios, não acontecendo o 

mesmo nas sociedades anónimas. 

Sociedade Unipessoal por Quotas - As sociedades por quotas unipessoais caracterizam-se pela 

existência de uma só quota pertencente ao sócio único. Pelas dívidas contraídas no exercício da 

actividade da sociedade, respondem apenas os bens sociais. 



 
 

37 

Sociedade Cooperativas - As cooperativas caracterizam-se pela variabilidade do capital social e 

pela não limitação do número de sócios. Estas sociedades gozam ainda, de alguns benefícios 

fiscais. 

Sociedade em Comandita - As sociedades em comandita caracterizam-se pela existência de 

sócios que assumem responsabilidade ilimitada, como os sócios da sociedade que estão isentos, 

isto é, que arriscam apenas o valor das suas entradas.  

Sociedade Exportadora - Sociedade que exportam bens ou serviços e que cumprem o critério: 

Sociedades em que pelo menos 50% do volume de negócios é proveniente das exportações de 

bens ou serviços.  

Empresa Pública - É uma empresa com capital social público, isto é, o capital social da empresa 

pertence, na sua totalidade ao Estado. 

Volume de Negócios - Entende-se o total das importâncias facturadas (em STP) durante o 

período de referência, correspondente ao somatório das vendas de mercadorias e/ou produtos 

e das prestações de serviços. 

Grupo de Empresas - Empresas ligadas por vínculos jurídico-financeiros. O grupo de empresas 

pode comportar uma pluralidade de centros de decisão, nomeadamente no que diz respeito à 

política de produção, de venda, de benefícios, etc.; pode unificar certos aspetos da gestão 

financeira e da fiscalidade; constitui uma entidade económica que pode efetuar escolhas que 

dizem respeito, nomeadamente, às unidades aliadas que o compõem. 

Cabeça de Grupo - Entidade-mãe do grupo de empresas que não é controlada (directa ou 

indirectamente) por nenhuma outra entidade. 
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Questionários 

Questionário Empresa 
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Questionário Estabelecimento 
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Tabela A1: CAE.Rev1 - Secção 
 

CAE-Secção Designação 

A Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 

B Indústrias extractivas 

C Indústrias transformadoras 

D Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 

E Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento 

F Construção 

G Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos 

H Transportes e armazenagem 

I Alojamento, restauração e similares 

J Actividades de informação e de comunicação 

K Actividades financeiras e de seguros 

L Actividades imobiliárias 

M Actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 

N Actividades administrativas e dos serviços e apoio 

O Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória 

P Educação  

Q Actividades de saúde humana e apoio social 

R Actividades artísticas, de espectáculos, desportivas e recreativas 

S Outras actividades de serviços 

T 

 

Actividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e Actividades de 

produção da família para uso próprio 

U Actividades dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 
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Tabela A2:  CAE.Rev1 – Divisão 

 
CAE_Divisão Designação 
 

01 Agricultura, produção animal, caça e Actividades dos serviços relacionados 

02 Silvicultura, exploração florestal e Actividades dos serviços relacionados 

03 Pesca e aquacultura 

05 Extracção de hulha e lenhite 

06 Extracção de petróleo bruto e gás natural 

07 Extracção e preparação de minérios metálicos 

08 Outras indústrias extractivas 

09 Actividades de serviços relacionados com as indústrias extractivas 

10 Indústrias alimentares 

11 Indústria das bebidas 

12 Indústria do tabaco 

13 Fabricação de têxteis 

14 Indústria do vestuário 

15 Indústria do couro e dos produtos do couro, fabricação de calçado 

16 

 

Indústria da madeira, excepto mobiliário, da cortiça e obras de cestaria e de 

espartaria 

17 Fabricação de pasta, de papel, cartão e seus artigos 

18 Impressão e reprodução de suportes gravados 

19 

 

Fabricação de coque, produtos petrolíferos refinados e de aglomerados de 

combustível 

20 

 

Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou artificiais (excepto 

produtos farmacêuticos) 

21 Fabricação de produtos farmacêuticos de base e de preparações farmacêuticas 

22 Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas 

23 Fabricação de outros produtos minerais não metálicos 

24 Indústria metalúrgica de base 
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25 Fabricação de produtos metálicos, excepto máquinas e equipamentos 

26 

 

Fabricação de equipamento informático, equipamento para comunicações e 

produtos electrónicos ópticos. 

27 Fabricação de equipamento eléctrico 

28 Fabricação de máquinas e equipamentos, n.e. 

29 

 

Fabricação de veículos automóveis, reboques e semi-reboques e componentes 

para veículos automóveis 

30 Fabricação de outro equipamento de transporte 

31 Fabricação de mobiliário e de colchões 

32 Outras Indústrias transformadoras 

33 Reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos 

35 Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 

36 Captação, tratamento e distribuição de água 

37 Recolha, drenagem e tratamento de águas residuais 

38 Recolha, tratamento e eliminação de resíduos; valorização de materiais 

39 Descontaminação e actividades similares 

41 Construção de edifícios 

42 Engenharia civil 

43 Actividades especializadas de Construção 

45 Comércio, manutenção e reparação, de veículos automóveis e motociclos 

46 Comércio por grosso (inclui agentes), excepto veículos automóveis e motociclos 

47 Comércio a retalho, excepto de veículos automóveis e motociclos 

49 Transportes terrestres e transporte por oleodutos ou gasodutos 

50 Transportes por água 

51 Transportes aéreos 

52 Armazenagem e actividades auxiliares dos transportes (inclui manuseamento) 

53 Actividades postais sujeitas a obrigações de serviço universal 

55 Alojamento 

56 Restauração (restaurantes e similares) 



 
 

46 

58 Actividades de edição 

59 

 

Actividades cinematográficos, de vídeo e de produção de programas de televisão; 

de gravação de som e de edição de música 

60 Actividades de rádio e de televisão 

61 Telecomunicação  

62 

 

Actividades de consultoria, programação informática e outras relacionadas com as 

tecnologias da informação 

63 Actividades dos serviços de informação 

64 Intermediação financeira, excepto seguros e fundos de pensões 

65 Seguros, resseguros e fundos de pensões, excepto segurança social obrigatória 

66 Actividades auxiliares de serviços financeiros e seguros 

68 Actividades imobiliárias 

69 Actividades jurídicas e de contabilidade 

70 Actividades das sedes sociais e de consultoria para a gestão 

71 

 

Actividades de arquitectura, de engenharia e técnicas afins; Actividades de ensaios 

e de análises técnicas 

72 Actividades de investigação científica e de desenvolvimento 

73 Publicidade, estudos de mercado e sondagens de opinião 

74 Outras actividades de consultoria, cientifica, técnicas e similares 

75 Actividades veterinárias 

77 Actividades de aluguer 

78 Actividades de emprego 

79 

 

Agências de viagens, operadores turísticos e outros serviços de reserva e 

actividades relacionadas 

80 Actividades de investigação e segurança 

81 Actividades relacionadas com edifícios, plantação e manutenção de jardins 

82 Actividades de serviços administrativos e de apoio prestados às empresas 

84 Administracção Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória 

85 Educação  



 
 

47 

86 Actividades de saúde humana 

87 Acção social com alojamento 

88 Acção social sem alojamento 

90 Actividades de teatro, de música e outras Actividades artísticas e literárias 

91 Actividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras Actividades culturais 

92 Lotarias e outros jogos de aposta 

93 Actividades desportivas, de diversão e recreativas 

94 Actividades de organizações associativas 

95 Reparação de computadores e de bens de uso pessoal e doméstico 

96 Outras actividades dos serviços pessoais 

97 Actividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico 

98 Actividades de produção de bens e serviços pelas famílias para uso próprio 

99 Actividades dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 

 
 


