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Exmo Senhor 

Dr. António Costa 

Primeiro-Ministro de Portugal 

 

 
 

Fiel aos seus princípios fundadores, e na linha do que tem sido a sua intervenção cívica, a 

Associação Comercial do Porto sempre se empenhou em dar o seu contributo quando está 

em causa o interesse nacional. 

 

Entendemos que a actual situação de emergência que estamos a viver no âmbito da 

pandemia associada ao coronavírus, justifica o apelo que vimos dirigir a V. Exa. no sentido 

de reformular e reforçar as medidas extraordinárias de apoio às empresas, recentemente 

anunciadas. 

 

O País enfrenta o sério risco de desestruturação social e económica cujas consequências 

são difíceis de antever, sobretudo à medida que avançam os receios de que a situação se 

poderá prolongar. 

 

Neste momento, deparamo-nos já, infelizmente, com muitas empresas e postos de trabalho 

em risco.  

 

Portugal, que não tinha ainda sido capaz de restruturar a sua economia depois da grave 

crise de 2008, corre agora o risco de entrar em colapso se não forem tomadas medidas 

firmes de apoio ao tecido empresarial e às famílias. 

 

No entender desta Associação, o pacote de apoios extraordinários que foi anunciado, é 

apenas um pequeno balão de oxigénio para a sobrevivência das empresas no muito curto 

prazo, sendo as medidas já conhecidas manifestamente insuficientes. 

 

As empresas precisam urgentemente de liquidez (a grande maioria nas próximas duas 

semanas – principalmente micro e pequenas empresas), sem a qual não estarão em 

condições de honrar os seus compromissos e de recomeçar a produzir quando o período de 

isolamento social for levantado. 

 

A exemplo do que foi já anunciado noutros países europeus, entendemos que as seguintes 

medidas serão fundamentais para as empresas e para as famílias portuguesas:  
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1. Que o Estado se substitua às empresas no pagamento não inferior a 70% do 

valor dos salários de trabalhadores impedidos de trabalhar, para evitar um 

elevado número de despedimentos. Esta medida permitiria que os 

trabalhadores mantivessem os empregos mesmo que as empresas não 

conseguissem pagar os salários e resolveria as regras do lay-off estipulado que 

não abarcam a generalidade dos problemas das empresas; 

 

2. A suspensão absoluta do pagamento de impostos nos próximos meses, e não 

apenas uma flexibilização das obrigações fiscais e contributivas com 

prorrogação de prazos, como foi determinado, tendo em conta que os meses de 

suspensão de actividade não serão recuperáveis pelas empresas; 

 

3. Linhas de crédito ilimitadas, dirigidas de forma mais alargada a todos os 

sectores que sentiram o impacto económico da crise, sem juros ou com elevada 

bonificação e com regras rapidamente clarificadas, para pagamento a 

fornecedores, compra de matérias-primas ou pagamentos correntes; 

 

4. O Estado (Administração Central e Local) deverá proceder ao pagamento 

imediato das enormes dívidas que tem aos seus fornecedores; 

 

5. Assegurar, no curto prazo, em coordenação com os restantes países europeus, 

que as cadeias de fornecimento de matérias-primas não sejam interrompidas. 

Caso contrário, as empresas industriais que ainda tenham condições de 

laborar (cumprindo naturalmente com todas as normas de saúde em vigor) 

podem correr o risco de ter que suspender ou encerrar a sua actividade. 

 

Exmo. Senhor Primeiro-Ministro, temos consciência de que Portugal não é um país rico e 

que possui uma dívida acumulada muito significativa. 

 

Temos também consciência de que são muitos os focos de preocupação que se levantam 

presentemente na actuação do Governo. Contudo, a resposta a esta crise sem precedentes 

exige a disponibilização de meios absolutamente excepcionais que permitam uma 

recuperação económica e social tão rápida quanto possível. 

 

Não pondo em causa que é necessário rigor na hora de decidir e executar, acreditamos que 

há espaço para se fazer mais. O Estado português não pode manter-se num compasso de 

espera aguardando garantias que cheguem da Europa. 
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O Senhor Primeiro-Ministro já anunciou que é fundamental que o País possa mobilizar 

todos os recursos ao seu alcance para assegurar o arranque da economia, a subsistência das 

empresas e a conservação do emprego. 

 

Não é realista assumir que o relançamento da nossa economia e das economias dos 

restantes parceiros se possa concretizar sem uma verdadeira integração de políticas e meios 

no plano europeu. 

 

A Comissão Europeia acaba de libertar os países dos constrangimentos das regras 

orçamentais comunitárias.  

 

Se as garantias que nos chegam da União Europeia são as de que a resposta comunitária 

não vai ter limites no combate à doença e no apoio às economias, esperamos e confiamos 

que o Governo português reforce, no plano interno, essa prerrogativa. 

 

Neste momento são necessárias medidas fortes e claras na disponibilização imediata de 

liquidez às empresas para ajudar a salvaguardar a sua actividade e o emprego dos 

portugueses. 

 

Senhor Primeiro-Ministro, à imagem do que já está a acontecer em alguns países europeus, 

também em Portugal não nos podemos esquecer do tecido empresarial português, que vai 

ter um papel fulcral no "pós pandemia" e no relançamento da economia portuguesa. 

 

Nesse sentido, estas medidas que apontamos parecem-nos o único caminho possível para 

um Portugal melhor e para um Portugal de futuro. Estamos certos que o Senhor Primeiro-

Ministro levará em devida conta as preocupações que aqui expressamos e as implicações 

que daí decorrem.  

 

Tratando-se de preocupações de todo o tecido empresarial nacional e das famílias 

portuguesas, não podemos deixar de tornar público o conteúdo deste documento. 

 

Apresento respeitosos cumprimentos, 

 

Porto e Associação Comercial, 

em 26 de Março de 2020 

 

 
NUNO BOTELHO 

Presidente 


