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O índice de volume de negócios registou no quarto trimestre de 2021, uma variação homóloga
nominal de 29,1%, aumentando 12,8 pontos percentuais (pp), relativamente ao trimestre
anterior. Os índices de emprego a tempo integral e total registaram variações homólogas de 6,9 % e - 6,2% respetivamente. O índice de remunerações brutas registou uma diminuição de
13,7% em termos homólogos.

Gráfico 1 - Variações Homólogas do índice de volume de negócios, empregos a
tempo (integral e parcial) e remunerações, total e por secção, %
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Principais Resultados
Volume de Negócios
O índice de volume de negócios registou no quarto trimestre de 2021, uma variação homóloga
de 29,1%, aumentando 12,8 pontos percentuais, relativamente ao trimestre anterior.
O índice de volume de negócios nos serviços em termos trimestral aumentou 26 %.

As secções de comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos,
transportes e armazenagem, e de alojamento e restauração apresentaram contributos mais
relevantes para a variação do índice agregado (9,6, 1,4 e 16,1 pontos percentuais), em resultado
13,1%, 15,6% e 656% respetivamente. As restantes secções apresentam uma contribuição de 1,9
pontos percentuais para a variação do índice.

Emprego
Os índices de emprego nos serviços a tempo integral (NPSR_I) e total (NPSR_IP)
apresentaram, no quarto trimestre, uma variação homóloga de -6,9% e -6,2%, respetivamente.

Remunerações
O índice de remunerações brutas registou uma diminuição de 13,7% em termos homólogos e
teve um crescimento de 13,7% em termos trimestrais.
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ALGUMAS REFERÊNCIAS METODOLOGICAS

NOTA INTRODUTÓRIA
Os Indicadores de Atividade do Sector Serviços (IASS) é um indicador que tem por finalidade
proporcionar indicadores de evolução a curto prazo em termos nominais, isto é, a preços
correntes da atividade das empresas do setor dos serviços mercantis não financeiros das
seguintes variáveis:
•

Volume de negócios (VVN);

•

Emprego;

•

Remunerações

É uma estatística com recolha direta de dados, os resultados se apresentam em forma de índices
com o objetivo de medir variações em relação ao ano base 2014.

METODOLOGIA
Pretende-se descrever de forma resumida a metodologia utilizada nos Indicadores de Atividade
Setor Serviços.

ÂMBITO
Empresas sediadas no território nacional cuja atividade principal se enquadre nas atividades
definidas nas Secções G, H, I, J, M, N, P, Q, R e S da CAE-CV Rev.1.
São excluídas as seguintes atividades:
•

Serviços financeiros e seguros

•

Atividades imobiliárias

A base de amostragem é a do IV Recenseamento Empresarial de 2012.

PERIODICIDADE DE REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO
Trimestral

TIPO DE ÍNDICE E PERÍODO DE REFERÊNCIA
O IASS é do tipo Laspeyres com período de referência e valor 100 em 2014.
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