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 Sua Excelência 
 O Primeiro Ministro 
 Rua da Imprensa à Estrela, 4 
 1200-888 Lisboa 
175 

 

Lisboa, 1 de Abril de 2020 

 

ASSUNTO:  Plano extraordinário de suporte à economia portuguesa face à  
pandemia de COVID-19. 
Manter as empresas, garantir o emprego, evitar recessão e crise prolongada  
das finanças públicas 

 

Excelentíssimo Senhor Primeiro Ministro, 

 

A pandemia de COVID-19 atinge agora Portugal em plena força e, ainda que estejamos longe de 

poder avaliar toda a amplitude das suas implicações, é já seguro que, para além da situação 

dramática em termos sanitários, há um impacto profundo na atividade económica e, 

consequentemente, no emprego. 

 

Hoje há dezenas de milhares de empresas (e IPSS, instituições diversas etc) que estão fechadas no 

nosso país, muitas na sequência da declaração do estado de emergência e outras por consequência 

de pessoas infetadas ou medidas de precaução diversa. Há muitas outras empresas que todos os 

dias veem agravar-se o risco de encerramento por disrupções na cadeia de fornecimento e na 

logística associada. 

 

Nestas circunstâncias há hoje milhões de portugueses que temem não ter rendimento suficiente 

para fazer face às suas necessidades e aos compromissos mensais, sabendo que as empresas em 

que trabalham estão fechadas e não há certezas quando haverá condições para retomar a atividade 

e de que forma se processará a recuperação. 
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 A pandemia da COVID-19 foi um choque exógeno que perturbou todas as sociedades e as 

economias. De um dia para o outro deixou (ou melhor, teve de deixar) de haver atividade 

económica, deixou de haver trabalho para fazer e deixou de haver tesouraria. Sem empresas não 

há emprego e sem emprego não há condições de garantir a subsistência das pessoas.  

 

A atual situação é de exceção e exige medidas excecionais, como vários responsáveis têm afirmado. 

 

Várias instituições apontam para um declínio do PIB em Portugal deste ano da ordem dos 5%, que 

poderá ir até aos 8,5% num cenário de recessão profunda. Prevê-se um crescimento do desemprego 

para níveis acima dos 10% e uma queda a pique no investimento e nas exportações.  

 

Para evitar não só uma depressão económica profunda do país mas também uma crise social de 

largo e longo alcance exige-se a tomada de medidas urgentes e com poder para fazer face a 

desafios tão extremos.  

 

As empresas não podem manter os postos de trabalho se não têm atividade, nem podem pagar 

salários se não há trabalho, mas demonstram uma forte resiliência, querem continuar a contribuir 

para o desenvolvimento de Portugal e têm vontade de retomar atividade e o emprego, tão rápido 

quanto as condições sanitárias e de mercado o permitam.     

 

As medidas anunciadas até ao momento pelo Governo são positivas e poderão resolver 

temporariamente algumas situações de tesouraria, desde que implementadas com a máxima 

celeridade e tendo em conta a estrutura empresarial e social existente.  

 

Acontece que, face à brutal dimensão do problema (uma economia praticamente parada durante 

longas semanas, com a cadeia logística e de transportes muito afetada e uma economia ainda a 

recuperar), afigura-se que as medidas anunciadas são insuficientes e não são sustentáveis. 

 

Sabemos também que, para além das iniciativas a cargo de cada Governo, será da máxima 

importância que a União Europeia se mobilize de modo a dar uma resposta pronta, firme e conjunta 
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à crise que a todos nos assola. Nesse sentido, reputamos como muto positiva a intervenção do BCE 

no sentido de lançar um programa de emergência de compra de obrigações no valor de 750 Bn€, 

bem como algumas medidas lançadas pela Comissão Europeia e, quer a CIP como a Business Europe 

lamentam o resultado do Conselho Europeu da passada quinta feira. Num momento em que todos 

os cidadãos europeus sentem que há uma ameaça sobre todos nós, é lamentável que determinados 

países mantenham uma visão limitada e individualista que trará consequências desastrosas para o 

crescimento, criação de emprego e para o futuro da União Europeia.  

 

Espera-se que a UE ainda arrepie caminho. De qualquer das formas, temos que estabelecer quanto 

antes uma estratégia nacional de suporte à economia portuguesa face à pandemia de COVID-19, no 

sentido de manter as empresas, garantir o emprego, evitar recessão e crise prolongada das finanças 

públicas. 

 

Ninguém compreenderia que a Europa falasse em utilizar a “bazuca” quando a mesma é necessária 

e Portugal avançasse com medidas tímidas e temporárias. Este é o tempo de ter uma atuação 

urgente, maciça e orientada, para evitar males maiores e mais duradouros. Note-se que vários 

países anunciaram pacotes de apoio económico de até 15% do respetivo PIB.  

 

Do ponto de vista da CIP a estratégia nacional de suporte à economia portuguesa face à pandemia 

de COVID-19 passa por: 

1) Salvaguardar que o país não para e que, como tem acontecido até ao momento, se mantem 

a atividade económica nos termos que garantam a saúde pública e a segurança dos 

trabalhadores; 

2) Garantir a manutenção dos postos de trabalho        

3) Criar os mecanismos para que as empresas possam retomar a atividade logo que possível 

e de forma sustentável; 

                       

Esta estratégia traduz-se numa alteração de paradigma face às medidas que têm vindo a ser 

anunciadas. O que está em causa é que as empresas consigam ultrapassar esta crise (resolvendo 

problemas de liquidez de forma atempada) e retomem a atividade sem custos acrescidos e 
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insuportáveis (juros, amortizações, impostos), ao mesmo tempo que se garante o rendimento dos 

trabalhadores e o seu posto de trabalho a médio e longo prazo.  

Ou seja, entendemos que se apoie a atividade económica, a manutenção do emprego e a estrutura 

salarial ao invés de se financiar o desemprego, a calamidade empresarial e social de um conjunto 

de falências em dominó em que o efeito é imprevisível. 

 

A estratégia proposta pela CIP, que apresentamos em documento autónomo e que será 

desenvolvida tecnicamente nos pontos que se entender relevante, assume que as empresas não 

precisam de mais endividamento mas antes de tesouraria que lhes permita fazer face aos 

compromissos no curto prazo e manter os empregos em termos duradouros. Sendo uma questão 

imediata de tesouraria há que lançar instrumentos que agilizem os pagamentos (entre empresas, 

do Estado, etc) mas também inovar na injeção direta de fundos nas empresas para que possam 

subsistir e manter empregos.1  Estando conscientes que as finanças publicas são uma questão 

sensível para Portugal os termos concretos da intervenção devem ser modulados de forma que se 

minimize o impacto orçamental em cada ano e se garantam as condições de financiamento do 

Estado. 

 

Apela-se também ao recurso a garantias e linhas europeias que, para mais, terão a facilidade de 

permitir que os fundos cheguem rapidamente onde são necessários. Estas garantias europeias a 

negociar com o BEI e com o FEI deverão ser utilizadas para as questões de curto prazo enquanto as 

linhas de garantia mútua nacionais devem acautelar a prossecução dos objetivos de sustentação do 

financiamento das empresas a médio e longo prazo. No que respeita financiamento bancários 

também é da maior importância que se definam spreads máximos a aplicar e que as instituições 

financeiras não condicionem estas novas linhas a crédito já existentes  

 

Por outro lado, adiar pagamentos não resolve o problema porque muita da atividade perdida no 

atual período não poderá ser recuperada e um alívio temporário transforma-se num compromisso 

acrescido. Assim, devem prever-se mecanismos de apoio às rendas que foram fixadas com um 

 
1 “Tax incentives or cuts, emergency loans and borrowing on better terms, by their own, are unlikely 

to prevent a collapse in aggregate demand”. London Business School 
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determinado pressuposto de atividade, que não se verifica e deve haver uma redução efetiva, ainda 

que temporária da carga fiscal das empresas e das pessoas, nomeadamente da tributação direta.  

Note-se ainda que em termos de emprego, se a necessidade de requalificação ou mesmo 

reconversão profissional era já uma realidade no cenário pré-Covid19; agora, torna-se ainda mais 

urgente. A pandemia vem acelerar um processo de transformação de competências que já se vinha 

a desenhar. Para além de gerar desemprego, esta crise está a sedimentar ainda mais a omnipresença 

de novas tecnologias na forma como trabalhamos. É crítico que, em articulação com as empresas, o 

Estado apoie a formação em larga escala dos trabalhadores, para que adquiram competências que 

os tornem atrativos no mercado de trabalho. Estes apoios devem ser preparados desde já, para que 

o emprego recupere rapidamente assim que a atividade económica puder retomar em pleno. 

 

Assumimos assim, Senhor Primeiro Ministro, que as 7 medidas estruturais que a CIP apresenta 

representam uma nova abordagem mas entendemos que só nestes termos ousados e impactantes 

poderemos salvar a economia e o tecido social. Não há nada menos do que isto: estamos perante 

uma crise inédita e com repercussões colossais que ou é atacada com determinação agora ou 

demoraremos longos anos a recuperar. 

 

A situação é muito complexa e qualquer política terá o seu custo mas, na nossa perspetiva, a opção 

que se coloca é entre apoiar a economia ou ter que suportar taxas de desemprego de dois dígitos. 

Entendemos que é mais saudável fazer um esforço para sustentar a atividade económica do que 

colocar as finanças públicas a pagar subsídios de desemprego com uma base tributária mais débil.  

 

Não adianta tentar impedir o desemprego por decreto se não houver economia e as empresas 

não tiverem trabalho. O emprego é consequência direta e desejável da continuidade das empresas. 

 

Medidas paliativas, endividamento adicional, montantes parciais e apoios pontuais não resolvem 

problema nenhum e chegaremos ao final do ano com uma economia desestruturada, uma 

sociedade civil desmobilizada e uma crise social eminente. A nossa ousadia é o reflexo da 

preocupação dos portugueses.   
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As empresas portuguesas, e a CIP, estão muito preocupadas com esta quebra abrupta da economia 

mas estão fortemente motivadas a continuar a dar o seu melhor (como é o exemplo admirável de 

centenas de empresas que nas últimas semanas colocaram o empreendedorismo ao serviço de 

novas soluções para o setor da saúde). Este é o momento do Governo liderar um movimento de 

recuperação do país à crise da pandemia da COVID-19 no qual a CIP estará com todo o seu 

empenho.   

 
 
Com os melhores cumprimentos, 

 

 
 
António Saraiva 
Presidente 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Anexos: 3 documentos 
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