
Dados relativos à utilização dos cartões de
consumo electrónico entre  1/5  a  15/6
　　Análise e sistematização: DSE
Resultados do inquérito por questionário
realizado pelo IFT
　　445 inquéritos aos comerciantes
       248 inquéritos aos residentes

Inscrição com
sucesso 658.768

residentes

Plano de subsídio de consumo

Relatório intercalar

600.171
residentes 

Total de
levantamentos 

até 15/6

1

(representa 90% dos inscritos)



1.460 
milhões

Situação geral de consumo

Cerca de 15,64
milhões

Montante médio de cada
transacção

93 patacas

Montante consumido por
cada pessoa

2.481 patacas

Montante total de
transacções

Número de
transacções
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Até 15 de Junho
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Benefícios aos 

estabelecimentos comerciais

Ocupa 24,2% do montante total de transacções
Ocupa 24,5% do número de transacções

Três classificações de sectores comerciais com maiores percentagens

Restauração

Ocupa 70,2% do montante total de transacções
Ocupa 62,7% do número de transacções

Venda a retalho

Ocupa 5,6% do montante total de transacções
Ocupa 12,8% do número de transacções

Outros serviços

Os dados reflectem que vários sectores se beneficiam 
do cartão de consumo em graus variados 3
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Mais de 40%

Opiniões dos comerciantes 

sobre a eficácia do plano

Opiniões dos comerciantes inquiridos sobre medidas que lhes 
mais ajudaram na atenuação do impacto da epidemia

Produz um certo efeito na promoção do volume de
negócios do sector empresarial

Cerca

de 70%
1

2

3

Cartão
de consumo

Plano de apoio 
pecuniário a empresas

64%

Subvenção
de pagamento das tarifas de
água e de energia eléctrica

58%

dos inquiridos 
da restauração

Mais de 60%

50% ou mais de 50% do volume de negócios
provenientes do cartão de consumo
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dos inquiridos 
da venda a retalho



Contribui evidentemente para a exploração dos
estabelecimentos comerciais no curto prazo
 

Mais de 50% inquiridos da restauração e da venda a
retalho afirmaram que o volume de negócios subiu 
durante o prazo de utilização do cartão de consumo

Opiniões dos comerciantes 

sobre a eficácia do plano

Cerca de 40% a 50 % dos estabelecimentos comerciais cujos
volumes de negócios decresceram face ao ano anterior

Ainda se necessita de mais tempo 
para recuperar totalmente
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97% dos residentes inquiridos estão satisfeitos com
os procedimentos de inscrição online do cartão
96% dos residentes inquiridos estão satisfeitos
com os procedimentos de levantamento do cartão

Grau de Satisfação sobre os procedimentos de inscrição e levantamento do cartão

Opiniões dos residentes sobre  o plano

Utilização do cartão de consumo 

Satisfeitos
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(Valor máximo, regras e prazo de
utilização )



Estimativas dos 

benefícios económicos

Consumo adicional no sector de restauração: 
          cerca de 20% dos residentes inquiridos

Consumo adicional no sector de venda a retalho: 
          um terço dos residentes inquiridos

Dinamizar o consumo em dois aspectos

Atenuar os efeitos negativos da contracção económica
no consumo por parte dos residentes;
Promover o consumo adicional por parte de uma certa
percentagem dos residentes.

1.

2.

Eficácia global da implementação do plano: 
estima-se entre 1,8 mil milhões e 2,4 mil milhões 
de patacas
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Consumo adicional por causa do cartão de consumo
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(Não estão incluídas as despesas imprevistas quanto ao segundo
consumo na parte dos comerciantes)



A partir da utilização do cartão de consumo electrónico, a DSE
reforçou as acções de fiscalização aos supermercados e aos
estabelecimentos de comércio retalhista para fiscalizar os preços
dos produtos, e foram efectuadas, até 15 de Junho, 1.394 acções de
fiscalização dos mesmos e 12.720 acções de fiscalização aleatória
aos preços dos produtos nas prateleiras dos estabelecimentos
comerciais.

Trabalhos de fiscalização

Relação entre o plano e as variações

de preços dos produtos

Os preços em geral dos produtos mantêm-se estáveis

Conclusões sobre o impacto do cartão de consumo nos preços dos produtos

Segundo os dados recolhidos pela DSEC e pelo CC
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Dados sobre a inflação após o lançamento do cartão de consumo

O IPC Geral referente a Maio atingiu 103,03 e a taxa de
inflação situou-se em 1,67%, números que são inferiores
aos registados em  período anterior ao de utilização do
cartão de consumo (Abril)
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  Conclusão do Relatório Intercalar

O sector da restauração é a categoria beneficiária com a maior proporção no
montante de transacções e no número de transacções
Beneficiam-se do plano vários sectores, como supermercados, produtos
farmacêuticos, de ginseng ervas e do mar, aviário, vegetais e carnes e
vendilhões de mercado, vestuário e acessórios e artigos de couro, produtos
electrónicos e electrodomésticos, e muitos outros sectores de venda a retalho
e de serviços
Cerca de 63% do valor do subsídio de consumo foram colocados 
nas pequenas e médias empresas
A taxa de inflação de Maio do corrente ano foi de 1,67%, representando uma
descida face ao mês de Abril
Os cartões de consumo não têm impacto significativo no crescimento da
inflação
Os benefícios económicos globais resultantes do plano estão estimados entre
1,8 mil milhões e 2,4 mil milhões de patacas
Os cartões de consumo têm a função impulsionadora no pagamento móvel
por parte dos residentes locais. Foram instalados mais de 14.000
equipamentos e códigos QR de pagamento móvel

Cerca de 1,46 mil milhões de patacas foram
injectadas no mercado de consumo

Conclusão

Promover a maior generalização dos equipamentos
de pagamento electrónico

Estabilizar a procura
interna do mercado

Incentivar o ambiente de
consumo

Aumentar a confiança 
das empresas

Aliviar a pressão nos
residentes
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