
 

 

Pandemia Covid-19 

Propostas de medidas necessárias para minimizar os impactos económicos e sociais 

Confrontados com a situação de encerramento por tempo indeterminado da generalidade dos 

estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços em Portugal, com consequências 

inesperadas e dramáticas sobre o nosso tecido económico e empresarial, a Direção da ACB entende 

que devem ser adotadas medidas excecionais pelo Governo Português e União Europeia.  

 

No contexto de grande exigência e incerteza que estamos a viver é fundamental responder de forma 

eficaz às dificuldades sentidas pelas empresas e cidadãos, no sentido de diminuir os impactos 

negativos da grave crise económica em que mergulhamos.  

 

Atendendo à situação excecional que estamos a viver, a ACB defende um conjunto de medidas que 

visam, no essencial, a manutenção de milhares de empresas e postos de trabalho. 

 

Assim, nas circunstâncias atuais, a ACB propõe as seguintes medidas: 

 

Impostos 

1- Moratória por um período não inferior a 3 meses no pagamento de todos os impostos 

devidos à AT, que se vençam após o dia 1 de abril, exceto as entregas relacionadas com 

retenções na fonte, durante o período de estado de alerta ou emergência 

 

Segurança Social 

2- Alargar a abrangência do regime de Lay-off simplificado a qualquer estabelecimento que 

tenha sido forçado a encerrar por uma determinação administrativa 

 

3- Clarificar como se apura a quebra abrupta e acentuada de, pelo menos 40% da faturação, 

com referência a período homólogo de 3 meses: 

 

a. Por trimestre do ano civil coincidentes com as declarações de IVA  

i. Janeiro, Fevereiro e Março, 

ii. Abril, Maio e Junho 

iii. Julho, Agosto e Setembro 

iv. Outubro, Novembro e Dezembro 

 

b. Ou por sequência de três meses consecutivos 

i. Janeiro, Fevereiro e Março 

ii. Fevereiro, Março e Abril 

iii. Março, Abril e Maio 

… 



 

 

Se o entendimento da Segurança Social for o previsto na alínea a), deveria ser adotado, de 

imediato, o previsto na alínea b), sob pena de um conjunto muito significativo de PME 

apenas poderem aceder a este apoio após o mês de junho. 

 

4- Moratória no pagamento da TSU da entidade patronal por um período de 3 a 6 meses para 

todas as empresas que não sejam abrangidas pelo regime de Lay Off simplificado, durante o 

período de estado de alerta ou emergência.  

 

5- Complementar a medida anterior com a atribuição de um prémio financeiro, a quem 

conseguir manter os pagamentos na íntegra, sem destruir emprego. 

 

Relações de trabalho 

6- Flexibilizar o regime de marcação e gozo das férias às necessidades que a situação específica 

requer. 

 

7- Permitir, excecionalmente, que o pagamento do subsídio de férias não coincida com o gozo 

das férias e que este pagamento possa suceder até 31 de dezembro de 2020. 

 

Pagamentos do Estado 

8- Agilizar/acelerar os pagamentos do Estado aos seus fornecedores, incluindo verbas 

relacionadas com fundos comunitários; 

 

Taxas municipais 

9- Isentar o pagamento das taxas municipais associadas à atividade empresarial (esplanadas, 

publicidade, ocupação do espaço público, etc.) durante o período de estado de alerta 

relacionado com a pandemia do Covid-19. 

 

Financiamento 

10- Negociar com o sistema bancário português uma moratória de todas as prestações 

associadas a financiamentos bancários, incluindo juros e capital, por um período não inferior 

a 6 meses, durante o período de estado de alerta ou emergência.  

 

11- Rever em baixa o spread previsto na linha de crédito Capitalizar 2018- COVID-19. 

 

Arrendamento comercial 



 

 

12- Determinar um benefício em IMI a todos os proprietários que concedam, até 30 de junho de 

2020, uma redução da renda mensal não inferior a 25% e por um período não inferior a 6 

meses. 

 

13- Determinar uma moratória não inferior a 90 dias para o vencimento do pagamento das 

rendas mensais dos 2º e 3 º trimestre de 2020. 

 

Segurança 

14- Reforçar a presença de meios das forças de segurança no terreno para garantir segurança de 

pessoas e bens, designadamente onde existam grandes concentrações de oferta comercial. 

 

Braga, 17 de março de 2020 

A Direção 


