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1. Notas Prévias

Consumidores 
locais

• Avaliação do 
comércio 
tradicional

• Inquérito de 
rua

Turistas

• Avaliação da 
experiência na 
ilha Terceira e das 
atividades 
oferecidas

• Inquérito no 
aeroporto

Empresários

• Avaliação do 
estado atual e 
das perspetivas 
futuras

• Inquérito online e 
por contacto 
direto



Perspetivas dos consumidores



Caracterização da Amostra

Mulher

Homem

A amostra é representativa 
da população da ilha 
Terceira (95% de nível de 
confiança), tendo por base 
as variáveis género, 
concelho de residência e 
faixa etária.
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Solteiro/viúvo

Casado/união de facto

Divorciado/separado

55,2% 

36,2%

8,6% 

26,6

50,7

17,6

5,2

O rendimento
atual permite viver
confortavelmente

O rendimento
atual permite viver

É difícil viver com
o rendimento

atual

É muito difícil viver
com o rendimento

atual



Hábitos de compra

62% dos inquiridos afirma efetuar menos de 10% das suas compras no comércio 

tradicional de Angra de Heroísmo.

74% dos inquiridos efetuam mais de 50% das compras nas grandes superfícies.

40,6% adquirem online menos de 30% das suas compras regulares.



Hábitos de Compra
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Feminino

Masculino

Acompanhado Sozinho

• A maioria dos inquiridos realizam compras 
sozinhos, quer sejam homens ou mulheres.

• Quando acompanhados, vão na sua grande 
maioria das vezes acompanhados por 
familiares.

55,9% dos inquiridos afirmam ir todos os dias 
ao centro da cidade. 



Hábitos de compra

Preferências em termos de dias: 
sábado e domingo

Dias menos procurados: segunda-feira e 
terça-feira

Deslocam-se de carro e encontram 
problemas  de parqueamento.



Hábitos de compra

Compras no Comércio Tradicional

A restauração e o calçado são as 
categorias procuradas com 
maior regularidade (35% e 23% 
dos inquiridos respetivamente), 
seguidos do vestuário com 19%. 

67% nunca adquirem material informático. 
59% não compram produtos de perfumaria.
36% nunca compra vestuário localmente.



Dimensões valorizadas



Segmentos de consumidores



Em suma…

• Os consumidores, muito embora se desloquem regularmente aos centros urbanos e 

valorizem as características do comércio tradicional, não têm por hábito efetuar a 

maioria das suas compras neste tipo de comércio;

• Quatro segmentos de consumidores identificados;

• O estacionamento e acesso em dias de chuva influenciam a decisão de compra no 

comércio tradicional;

• Os consumidores de toda a ilha consideram a possibilidade de efetuarem as compras no 

comércio tradicional em Angra de Heroísmo, mas o mesmo não acontece na Praia da 

Vitória;

• Aumento do interesse na quadra natalícia;

• O alargamento do horário de funcionamento e a abertura ao sábado e ao domingo são 

soluções que parecem adequadas para os segmentos encontrados.



Perspetivas dos turistas



Características da Amostra

Mulher

Homem
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Outra

Reformado

Empregado por conta própria

Empregado por conta de outrem

51,8% dos inquiridos 
são do sexo 
feminino.

59% são empregados 
por conta de 
outrem.

G1 – 2º maior
•Jovens entre os 26 e os 
34 anos

•Provenientes dos EUA

G2 – menor 
grupo
•Diverso

G3 – 1º
•Adultos maiores de 50 anos

•Ativos e reformados

•Provenientes EUA e Canadá



Características da Amostra
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Menos de uma vez por ano

Duas vezes por ano

Três vezes por ano

Mais de três vezes por ano

16.87%

8.43%

34.94%
Viajantes 
experientes e 
ativos

Excedeu as 
suas 

expectativas

Igualou as suas 
expectativas

Ficou aquém das suas expectativas

69,9% 85,6% dos inquiridos 
afirma estar muito 

satisfeito com a sua 
experiência de visita à 

Ilha Terceira. 

39.76%



Recomendação e Revisita
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Muito provavelmente

Provavelmente

Provavelmente não

Revisita Recomendação

83,3% recomenda 
sem sombra de 
dúvidas a Terceira 
como destino de 
férias. 

50,6% pensa 
regressar à Terceira.

A recomendação é superior à intenção de revisita.
Principais razões para esta diferença:
Trajeto aéreo muito longo e “não repetir o mesmo destino mais de 
uma vez”.



Motivo principal da viagem

Férias

Miniférias

Viagem 
de 

negócios

Visita a 
familiares 
e amigos

A viagem de uma vida
6%

Uma experiência 
única
28%Mais especial que a maioria das 

viagens que fiz
44%

Uma viagem regular que 
faço
22%

Cerca de 85% 
viajaram por motivo 
de férias ou 
miniférias. Apenas 
9,6% viajaram para a 
Terceira para visitar 
familiares e amigos.

Para a maioria dos inquiridos 
esta viagem deixou uma marca 
muito positiva, sendo 
considerada como único ou 
mais especial.



Fontes de informação



Atividades de natureza e culturais

Vistas panorâmicas/ marcos natural

Praia/piscina/nadar no mar

Surf/bodyboard/paddle

Mergulho de apneia/mergulho

Windsurf

Golf

Campismo

Agroturismo

Eventos desportivos e torneios

Parques e jardins botânicos

Locais históricos militares

Outros espaços históricos

Museus

Museu do vinho

Espetáculos

Festivais/Festas

- A maior dos turistas 
afirma não ter 
dificuldades;

- Nível de satisfação menos 
elevado;

- Aqueles que não vêm 
com as atividades já pré-
marcadas, referem existir 
um número muito 
limitado de atividades 
disponíveis.



Atividades de comércio 
Boutiques 

de designer 
6%

Pequenas 
lojas locais

37%

Lojas de 
antiguidade

s/2ª mão
6%

Supermerca
dos
25%

Mercado de 
frescos

12%

Lojas de 
artesanato

14%

Lojas 
duty free

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Souveniers

Peças artesanato

Muito dificil Um pouco dificil Fácil Muito fácil

Apenas 36% afirmam ter 
sido fácil encontrado 
lojas com estes tipos de 
produtos à venda.

Diversidade dos 
produtos e marcas;
Capacidade dos 
colaboradores das lojas 
entenderem os pedidos 
efetuados. 



Atividades de restauração

- A maioria dos turistas afirma 
não ter dificuldades;

- 7% de não satisfeitos com a 
oferta;

- Salientam como pontos menos 
positivos: reduzida oferta 
vegetariana e para crianças; 
reduzida diferenciação 
gastronómica.

Dificuldade em encontrar restaurantes

Muito 
dificil

Um pouco 
dificil

Fácil

Muito 
fácil

Não satisfeito Pouco 
satisfeito

Satisfeito

Muito 
satisfeito

39%

1,4/média



Em suma…

• A ilha Terceira apresenta um elevado potencial de captação de turistas do segmento 

de lazer, em especial dos EUA e do Canadá (mas com proveniência fora da 

comunidade açoriana radicada nesses países);

• Existem três perfis distintos de visitantes, mas com a particularidade comum de 

serem viajantes experientes que obtêm online informações sobre os destinos;

• Os recursos naturais e a paisagem, a vontade em conhecer e visitar um destino até 

à data desconhecido são os principais motivos da escolha do destino;

• Os turistas classificam de forma muito positiva a oferta de atividades em geral na 

ilha Terceira, contudo apontam alguns reparos às atividades de entretenimento, ao 

comércio e à restauração que podem e devem ser tidos em consideração numa 

ação conjunta de melhoria.



Perspetivas dos empresários



Caracterização dos participantes

59,6% 40,4%

O estabelecimento mais antigo remonta 
o início da sua atividade para o ano de 
1926 e o mais recente abriu atividade já 
em 2017.

65% são proprietários 
apenas de um 
estabelecimento 
comercial



Avaliação da situação atual

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Cartão de cliente

Possibilidade de aliar as compras ao lazer

Espaço adequado à presença de crianças

Promoções de vendas

Existências de lojas ou marcas de prestígio

Decoração das montras

Horário de funcionamento

Adequação da oferta à clientela

Proximidade e localização

Variedade de escolha

Qualidade da oferta

Relação de proximidade com o cliente

Simpatia/profissionalismo dos empregados

Qualidade do atendimento

Discordo totalmente Discordo Discordo mais do que Concordo Concordo mais do que Discordo Concordo Concordo totalmente

Na opinião dos empresários o que mais favorece o comércio é a qualidade do 
atendimento (47,8%) e a simpatia/profissionalismo dos empregados (47,8%) e o 
menos favorece é a desertificação do centro urbano (56,1%) e a falta de 
estacionamento (52,6%).

Fatores adjuvantes/mitigadores da atividade do comércio tradicional



Avaliação da situação atual
Fatores adjuvantes/mitigadores da atividade do comércio tradicional

Os empresários de 
Angra do Heroísmo 
consideram bem 
menos importante o 
horário de 
funcionamento do 
que os da Praia da 
Vitória. A adequação 
do espaço às crianças 
e o cartão de cliente 
são apontados por 
ambos como não 
relevantes.

Um fator muito 
mencionado foi o 
estacionamento.



Avaliação da situação atual
Fatores adjuvantes/mitigadores da atividade do comércio tradicional

“De uma maneira geral os empregados - que são o reflexo dos patrões - não têm a
mínima noção do que é o Customer Service. São muito rudes, muitas das vezes
entra-se nas lojas e não deixam de conversar entre si. O atendimento telefónico é
pior que mau.”
“A evolução da qualidade de serviço não chegou a Angra. Quando um artigo está
esgotado não mostram a mínima vontade de esclarecer da reposição de stock.
Quando não sabem de um assunto, dizem simplesmente que não se fabrica ou que
deixou de ser fabricado.”
“Falta de uma politica regional no sector primário que defenda os nossos produtos.”
“Em dias de chuva as beiras despejam demasiada água. A falta de simples algerozes
dificulta muito os peões em dias de chuva.”
“Falta de originalidade e de qualidade das celebrações de Natal.”
“Ignorância quase que completa das tradições da Ilha e do concelho e da cidade.”
“Música ambiente completamente disparatada e excessiva, em detrimento dos
artistas locais.”
“A transformação radical das lojas tradicionais que lhes retiraram por completo a
identidade.”
“Os turistas têm menos tempo para visitar o comércio tradicional, pois as atividades
são sempre fora das cidades. ”

Voz das empresas



Avaliação da situação atual
Fatores adjuvantes/mitigadores da atividade do comércio tradicional

43% dos empresários que participaram neste trabalho afirmam que estariam 
dispostos a contribuir financeiramente para o desenvolvimento das medidas 
que considerarem mais pertinentes para o comércio tradicional.



Avaliação da situação atual
Fatores adjuvantes/mitigadores da atividade do comércio tradicional

Das contribuições dos empresários ressalta a problemática do pagamento de
horas extraordinárias, bem como a necessidade de articulação de uma
potencial alteração de horário com outras áreas da sociedade. Tal como
anteriormente havia sido mencionado, os horários de outras atividades (ex:
escolas) e serviços públicos (ex: autocarros) teriam de ser ajustados e seria
necessário promover um aumento de circulação de pessoas nos centros da
cidade.

Voz das empresas



Avaliação da situação atual
Evolução de alguns indicadores 

Os empresários da PV 
que participaram no 
estudo apresentam uma 
visão mais positiva do 
que os angrenses no que 
respeita à evolução do 
número de clientes e do 
volume de preços.

Tantos os empresários angrenses como os praienses não sentem ter havido nos
últimos tempos uma evolução positiva da cooperação entre comerciantes, bem
como apoio adicional por parte das autarquias no que respeita ao comércio
tradicional.



Avaliação da situação atual
Opinião dos empresários quanto a situações problemáticas

Voz das empresas



Potenciais Linhas de Atuação 
Futuras



Perspetiva comparada

Aspetos principais: qualidade do atendimento e a qualidade da oferta.

Falta de estacionamento e a fraca presença de lojas de marca reconhecidas apontada 

por consumidores e turistas. 

Necessidade de reforço das atividades lúdicas e culturais.



56,1% dos empresário considera ser necessária 

formação adicional dos colaboradores.

42% afirma pretender efetuar investimentos em 

formação.

Dos 54,4% que afirmam ter 

planeado investimentos, a 

maioria pretende levar a cabo 

obras de remodelação, ampliação 

ou conservação do espaço de 

comércio.

Investimentos projetados

Formação

Software
Atendimento
línguas diversas

Investimentos

Remodelação
comércio

Comerciantes de
AH

Comunicação
digital



Matriz Prioridade/Importância



Obrigad@ pela vossa 
atenção e participação!

Q&C
Questões e Comentários


