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no concelho

Exmo. Sr. Presidente,

e encerramento de empresas

Em resposta ao requerimento n°261X11-3°/CDS-PP sobre a criação e encerramento de
empresas no conceiho cumpre-me informar do seguinte, segundo esclarecimentos
prestados pela Direçao Municipal de Economia, lnovação e Comunicaçao:

1. No ano de 2019 registou-se a criação de 517 empresas no concelho de
Almada, e fecho de 133. Em 2020, está registada a criação de 364 empresas,
etechode 117.

2. Relativamente as areas territorials de criação e techo destas empresas,
verifica-se que são as Unioes de Freguesia da Charneca de Caparica e
Sobreda, e Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas que registam maiores
nümeros de criação e techo de empresas. Em baixo, apresentamos os
nümeros divididos por treguesia:

Empresas 2019 2020
201 9-2020
por Uniao de Criaçao Extinçao Criaçáo Extinçao
Freguesias
Almada, Cova
da Piedade, 152 51 103 32Pragal e
Cacilhas
Caparica e 53 16 44 11Trafaria
Charneca de
Caparica e 169 33 116 37
Sobreda
Laranjeiro e 79 22 52 22Feijo
Costa de 64 11 49 15Caparica
Total 517 133 364 117
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3. Relativamente sos setores economicos e areas de atividade, verifica-se que,
entre 2019 e 2020, foram as empresas de “Transporte ocasional de
passageiros em veiculos ligeiros” que registararn major natal dade, com 120
empresas criadas (13,6% do total). De seguida, encontram-se as empresas de
“Construçao de edificios (residenciais e não residenciais)”, corn 85 empresas
criadas (9,6% do total). De seguida, as empresas de “Restaurantes tipo
tradicional’, corn 18 empresas criadas (2,0%). Ern relaçào a mortalidade de
empresas, as empresas de “Construçào de edificios (residenciais e nâo
residenciais)” e de “Restaurantes tipo tradicional” foram as com mais
mortalidade, 11 cada urna (4,4% do total). De seguida, encontram-se as
ernpresas de “Atividades de consultoria ern informática”, com urna mortal dade
de 5 empresas (2,0% do total).

Disponivel para qualquer esclarecimento adicional,

Corn os melhores cumprirnentos,

0 Chefe de Gabinete da Presidéncia

4Pedro Ribeiro
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