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Desde a sua fundação, a UACS - União de Associações do Comércio e Serviços tem como
objetivo apoiar e defender os empresários do setor do comércio e serviços nas questões
relacionadas com o arrendamento, com a legislação laboral e respetivo contrato coletivo de
trabalho, os impostos, as taxas municipais e demais assuntos relacionados com o
desenvolvimento da atividade.
Neste momento, tendo em conta as dificuldades que estes setores estão a atravessar, a
UACS encontra-se disponível para apoiar, em todas as vertentes que estiverem ao seu
alcance, os seus associados.
Encontra-se com dificuldades ou tem alguma questão que precisa de esclarecer? Conte com
o apoio da UACS para o auxiliar. Caso conheça alguém que também se encontre com
dificuldades, lembre-se de que pode aconselhá-lo a entrar em contacto com a UACS.

Vantagens:
Gabinete Jurídico

Gabinete de Contabilidade-Fiscalidade
e Gabinete Económico Financeiro

e muitos outros...

Criação / Registo de empresa
Questões de arrendamento
Questões laborais
Questões comerciais
Cobrança de dívidas
Elaboração de contratos ou requerimentos diversos
Informação sobre legislação aplicável à atividade
Esclarecimentos contabilísticos
Esclarecimentos fiscais
Apoio na análise económico-financeira da empresa
Apoio em projetos de candidatura a apoios financeiros
Esclarecimentos sobre linhas de financiamento
Apoio aos projetos de apoio à contratação e estágios
Saiba mais sobre a UACS através do nosso site em uacs.pt.

Como tornar-se associado:
Preencher a ficha de Proposta de Adesão de Associado presente no site
da UACS e enviar para o e-mail uacs@uacs.pt

+351 213 515 610

uacs@uacs.pt

Casa do Comércio, Rua Castilho, 14
1269-076 Lisboa
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Caros colegas,
É com muito gosto que nos apresentamos perante os nossos associados e parceiros
para mais um ano, que ao que tudo indica será novamente um ano em que a nossa
resiliência e força terá de ser superior às dificuldades.
2020 foi um ano repleto de dedicação, entreajuda, profissionalismo e de luta por
medidas e apoios para o nosso setor perante a pandemia. Foi sem dúvida um ano
difícil para todos, no entanto, o balanço foi positivo no que diz respeito aos momentos
de avaliação e de informação para apoiar os associados no caminho que podiam
percorrer.
Durante o ano de 2020 foram várias as ações, reuniões estratégicas, comunicados de
imprensa, entrevistas com os media. Todas estas iniciativas tiveram sempre o mesmo
"fim", apoiar o Comércio e Serviços da cidade de Lisboa e dar voz ao nosso setor que foi
um dos mais afetados pela Covid-19.
Para além da relação com os media, mantivemos-nos junto do Governo para defender
e sugerir novas medidas de apoio aos empresários. Com a Câmara Municipal de Lisboa
a UACS manteve uma relação estreita para salvaguardar as nossas lojas e encontrar
apoios céleres que dessem resposta aos problemas mais comuns dos nossos
associados.
Como União de Associações do Comércio e Serviços não queremos deixar de
agradecer toda a dedicação e esforço dos nossos associados para cumprir com as
normas da Direção Geral de Saúde no combate à Covid-19. Fomos e continuamos a ser
um setor que não demonstrou qualquer perigo e incumprimento das normas.
É também, com um enorme orgulho, que presido uma equipa que esteve sempre
pronta para ajudar os nossos associados e todas as pessoas que precisaram do apoio
da UACS. Agradecemos desde já o feedback positivo que demonstraram e saibam que
estamos sempre disponíveis para vos ajudar.
Termino, agradecendo em nome da Direção da UACS, por fazerem parte desta nossa
estrutura e desejando um ano de 2021, com saúde, desafios superados e com sucesso
em todas as áreas.
A UACS continuará aqui para si.

Maria de Lourdes Fonseca
Presidente da Direção da UACS
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A Revista “Comércio de Lisboa” é
uma
publicação
Associativa,
propriedade
da
União
de
Associações do Comércio e Serviços
da Região de Lisboa e Vale do Tejo UACS, de divulgação de informação e
de opinião sobre o setor do comércio
e serviços, que tem por objetivos a
promoção e dignificação das lojas de
comércio tradicional e de serviços da
região de Lisboa e Vale do Tejo. Além
da informação institucional relativa
às atividades Associativas, a Revista
“Comércio
de
Lisboa”
presta
informação sobre a atividade
empresarial e operacional aos seus
associados, dá informação sobre as
alterações legislativas que afetam o
setor, nas suas diversas vertentes.
A Revista “Comércio de Lisboa” é
impressa em papel e encontra-se
disponível em formato digital, no site
da UACS - www.uacs.pt -, visando a
divulgação, no estrito cumprimento
dos Estatutos e do Regulamento
Interno da UACS, dos conteúdos de
cariz informativo e técnico deste
sector de atividade económica e
empresarial. A Revista “Comércio de
Lisboa” é dirigida a todos os
profissionais
do
setor
e
a
prestadores de serviços.
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Que balanço faz deste ano de 2020?
É possível identificar os principais
passos conseguidos?
2020 será sempre um ano histórico para
o setor do comércio de Lisboa pelos
efeitos terríveis que teve junto de todas
as empresas em geral e muito
especificamente junto dos nossos
associados. Ficará para a memória o
período extenso de lojas encerradas, os
investimentos que lhes foram pedidos
efetuar para terem todas as medidas de
segurança e prevenção no âmbito da
COVID-19 e depois as múltiplas
quarentenas que sufocaram empresas e
empresários de todos os setores de
atividade no dia a dia da capital do país.
Lisboa foi sempre privilegiada como
palco do Turismo de Portugal e o
encerramento de fronteiras total a que
assistimos a nível mundial foi um
Revista CL

problema muito grande para a
subsistência de muitos trabalhadores
que viviam desta atividade. De repente,
este conjunto de pessoas fica
dependente do mercado interno, com
grandes restrições de circulação e de
acesso à via pública, que, naturalmente,
também agravaram a intenção de compra
e a manutenção dos estabelecimentos
abertos. Por outro lado, no futuro, direi
que foi um ano histórico pela grande
transformação que provocou no setor.
A digitalização do negócio, o comércio
eletrónico, que, na grande maioria dos
casos, foi um passo importante que
ainda não tinha sido dado. A
reestruturação do serviço, a entrega ao
domicílio, a encomenda e a garantia
da venda, a orientação e
redefinição de funções dos colaboradores
para esta nova orientação serão sem
dúvida passos gigantes para o futuro.
Para a UACS, é precisamente nestes

momentos difíceis que as Associações são
importantes e a União teve um papel
marcante na luta pelos interesses dos
seus Associados. Não só nas diferentes
etapas, com soluções prontas e rápidas
de apoio e orientação, que foram críticas e
uma grande mais valia em todo o
processo, mas também honrando e
defendendo o papel da União depois de
150 anos de atividade em Portugal.

Que medidas ou iniciativas tem
vindo a seguir para dinamizar e
levar os lisboetas a comprar no
comércio local?
A UACS foi das primeiras associações a
abrir um gabinete de apoio aos
associados e às empresas, a promover
ações de formação e orientação em todas
as linhas estratégicas, para a sobrevivência
dos empresários. Foi a única, creio, a
impulsionar uma ação de formação
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É importante
olhar para a
fase seguinte e
preparar a
economia para
essa transição.
comercial especial em tempos COVID e a
prover acordos rápidos para a
digitalização dos seus associados. Lançou
uma campanha de comunicação a
apelar à compra no comércio tradicional
da cidade. Sob o mote “Moro Aqui,
Compro Aqui”, esta foi uma iniciativa que
envolveu todos os empresários da
cidade. Também, a divulgação de um
cartaz publicitário que incitasse à compra
local por parte dos consumidores e
alertasse para a importância de comprar
no comércio de proximidade. Esta
iniciativa serve de exemplo e teve como
objetivo proporcionar a todas as
empresas, fossem ou não associadas da
UACS, o apoio gratuito ao comércio local
através da promoção e sensibilização do
público local para a compra de serviços e
produtos portugueses, de forma a apoiar
a economia do País e, em particular, a de
Lisboa.

Quais os apoios que considera
fundamentais por parte do
governo nesta altura, tanto no que
diz respeito aos empresários como
aos trabalhadores?
As medidas criadas até ao presente foram
um importante apoio, mas efetivamente
têm-se revelado insuficientes para o dano
global do setor. São limitadas na sua
abrangência e demasiado focadas na
manutenção das empresas e postos de
trabalho. É importante olhar para a fase
seguinte e preparar a economia para essa
transição. Este é facto de que temos vindo
a dar nota ao Governo: é necessário
medidas de capitalização
para as
empresas, linhas de financiamento com
garantia do Estado e medidas de apoio ao
arrendamento comercial. A nível do
Emprego, não há, no presente, qualquer
apoio à criação de postos de trabalho:
não foram disponibilizadas datas para
candidatura às medidas Contrato Emprego
e Estágios Emprego (que deveriam ter
aberto de 1 de Setembro a 15 de

Dezembro) e a recente Medida
ACTIVAR.PT também não tem ainda data
de abertura de candidaturas divulgada
pelo IEFP. Já o prolongamento do prazo
das moratórias de crédito às famílias e
empresas até Setembro de 2021, que
acaba de ser aprovado, é uma excelente
medida , mas, mais uma vez, para
o imediato. Também as medidas de cariz
fiscal, como a prorrogação de prazos de
obrigações contributivas e declarativas ou
a suspensão temporária do pagamento
por conta, têm sido importantes para dar
um balão de oxigénio às empresas e às
famílias. Faltam ainda, todavia, medidas
como a eliminação das tributações
autónomas
nas
empresas
que
apresentem prejuízos ou a possibilidade
de compensação de créditos não fiscais
com dívidas fiscais. No médio/longo prazo,
a aposta terá de passar por políticas fiscais
expansionistas, incluindo apoios ao
investimento e ao consumo e a
continuação do auxílio estatal às famílias e
às empresas.

Que propostas foram apresentadas
junto das entidades competentes
para que haja uma ação
concertada de apoio ao comércio
local?
A UACS, desde o início do surto epidémico
da COVID-19, tem procurado representar a
realidade de milhares de micro e pequenas
empresas particularmente atingidas pelas
consequências
socioeconómicas
da
pandemia, e que vivem situações de
verdadeira crise empresarial, nalguns casos
também pessoal (empresas familiares).
Com a Câmara Municipal de Lisboa a União
tem mantido um diálogo institucional
permanente,
no sentido de ser
implementado um conjunto de medidas,
que vimos recorrentemente terem sido
tidas em conta, sendo de reconhecer que o
Comércio fez sempre parte do discurso do
governo, na linha das suas preocupações.
A UACS manteve uma relação estreita com
o Governo, mais concretamente com a
Secretaria de Estado do Comércio e
apresentou sucessivamente novas medidas
que podiam ser adotadas para garantir a
sobrevivência do setor. Estamos desde
então focados em manter a malha do
tecido empresarial da capital viva e ativa,
atentos às necessidades evolutivas dos

nossos associados nas diferentes etapas
desta pandemia e com uma grande
preocupação no acompanhamento dos
diferentes casos, de modo a garantir que
seja na diversidade que assente o sucesso e
eficácia dos planos globais e não ao
contrário.

Em termos de redução de
trabalhadores ou mesmo insolvência
de estabelecimentos no comércio
local quais os dados que registaram?

As insolvências em Portugal aumentaram
64,5% em Agosto, relativamente ao
período homólogo do ano passado. A
estimativa é de que, este ano, as
insolvências no nosso País aumentem
36%, lamentavelmente, devido à
composição sectorial da economia. No
nosso universo associativo, verificamos
uma tendência inevitável crescente, quer
na redução de postos de trabalho, quer
no encerramento de estabelecimentos, a
par de um aumento no domínio das
insolvências e de reestruturação de
empresas.

Qual o futuro do comércio?
A continuação deste grande processo de
reestruturação e a preparação do
universo resiliente para o futuro de uma
economia circular. Esta paragem
obrigatória deve ser produtivamente
utilizada para a reflexão acerca da
atividade no futuro e da transformação
que cada negócio tem de ter em
conformidade. O futuro do comércio da
capital engloba preparar-se para a
sustentabilidade. Não é só a digitalização
e o comércio eletrónico, é o futuro de
cada negócio e a estratégia local que deve
desenvolver, para ficar cada vez mais
sólido e consistente e menos dependente
da fragilidade que qualquer outra
pandemia ou efeméride nos possa
causar. Aprender com o passado, projetar
para o futuro e para as oportunidades de
mercado, o negócio, o serviço, os recursos
e a fidelização de clientes. Esta página do
comércio fica na história e na memória de
todos os que vivenciaram este ano
dramático, mas devemos reerguer-nos,
com a força das novas gerações,
criatividade e visão de futuro.
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UACS PROMOVEU CURSO “COMO RECUPERAR
AS VENDAS EM LOJA NESTE NATAL?”
A União de Associações do Comércio e
Serviços (UACS) estabeleceu um acordo
com a especialista em vendas “Sucesso
em Vendas” para promover o Curso
“Como recuperar as vendas em loja este
Natal?” com 10€ de desconto junto dos
seus associados, empresários do setor
do comércio e serviços de Lisboa. O
curso realizou-se nos dias 25, 26 e 27 de
novembro, com os oradores Pedro Ruivo
(CEO Sucesso em Vendas) e Pablo Kellner
(Consultor e Coacher). Com uma duração
de 6 horas, o curso destinou-se a

vendedores de loja, responsáveis de loja
e aos seus proprietários. A iniciativa teve
como principal objetivo abordar temas
como “Como trazer mais Clientes para a
Loja? Como ter uma Loja Atrativa e
preparada para fazer Vendas no Natal
ACDC (antes do covid/depois do covid)?
Como fazer Mais e Melhores Vendas
aos Clientes que entram na Loja? Como
fazer Vendas Adicionais de Sucesso?
Como Criar uma Relação de Longo
Prazo com os Clientes em tempos ACDC
(antes do covid/depois do covid)?”.

CONCURSO “MONTRAS DE
NATAL” DA CIDADE DE LISBOA 2020
O concurso “Montras de Natal” levou o
comércio a disputar a melhor montra de
Natal da cidade de Lisboa e teve como
objetivo promover e fomentar a
modernização e a animação do comércio
na capital portuguesa. Os critérios de
avaliação das montras foram a
originalidade e criatividade; iluminação e
visibilidade; adequação ao tema;
harmonia e estética do conjunto e
sustentabilidade do projeto. Esta iniciativa
continua a ser destinada a todos os
agentes do comércio da cidade, em
particular do comércio tradicional, que
possuam estabelecimentos em Lisboa.

1º Prémio foi atribuído à montra da loja Emerald
Inspiring Unip, Lda (Avenidas Novas)
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Este ano, para além dos três prémios, a
organização atribuiu duas Menções
Honrosas às lojas We Are Interactive
(Arroios) e Fora do Saco (Alvalade).
Maria de Lourdes Fonseca, Presidente da
UACS, destacou a “importância de
iniciativas como o Concurso de Montras
de Natal para a dinamização do comércio
tradicional na cidade de Lisboa e apelou
para que as pessoas optassem pelas
compras de Natal no comércio local, pois
foi um momento do ano crucial para
vários negócios e ditou a sobrevivência de
muitas lojas na cidade de Lisboa”.

2º Prémio foi entregue à montra da loja Solar
Antiques (Misericórdia)

3º Prémio foi entregue à montra da loja
Bailarico (Benfica)

NOTICIAS 09
2020
Revista do Comércio de Lisboa
#131

AS LUZES DE NATAL
ACENDERAM-SE EM LISBOA

Créditos: Ana Sofia Serra/CML

As luzes de Natal da capital portuguesa
acenderam no dia 20 de novembro, na
Praça do Comércio. A famosa árvore de
Natal de trinta metros e com 105 mil
pontinhos de luz acendeu-se no
momento em que foram ligadas as mais
de duas milhões de luzes que iluminam
as ruas de Lisboa nesta época natalícia.
Este ano, sendo um ano diferente para
todos devido à Covid-19, não existiram
comemorações, desfiles de Natal, nem o
habitual momento em que o Presidente
da Câmara Municipal de Lisboa
Fernando Medina, acompanhado pela

Créditos: Armindo Silva Ribeiro/CML

Presidente da Direção da UACS, Maria de
Lourdes Fonseca, pressiona o botão que
acendem as luzes da capital. De acordo
com Maria de Lourdes Fonseca,
Presidente da Direção da UACS, “apesar
de o período que estamos a atravessar é
importante não perder a fé. Por essa
razão, acreditamos que o Espírito Natalício
não deve ser esquecido. Gostaríamos
ainda de apelar para umas compras de
Natal antecipadas com o objetivo de evitar
aglomerações nas lojas. Acreditamos que
as luzes Natal são uma motivação extra
para as compras características desta

quadra”.
Lisboa inicou assim oficialmente a
quadra natalícia, sendo que, em
adição às decoradas montras das
lojas, as ruas da cidade foram
iluminadas com luzes e adereços
alusivos à época. No total, foram 41
os espaços com iluminações, entre
avenidas, ruas, praças e largos da
cidade de Lisboa. Esta foi uma
iniciativa conjunta entre a Câmara
Municipal de Lisboa e a União de
Associações do Comércio e Serviços.

Créditos: Armindo Silva Ribeiro/CML
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Estão previstos a criação de novos
apoios às empresas que mais foram
afetadas pela pandemia de Covid-19?
O Governo tem vindo a reforçar e a
alargar, progressivamente, os apoios
disponibilizados
aos
operadores
económicos. Estes apoios traduzem
três objetivos fundamentais: preservar
o emprego, auxiliar a gestão de
tesouraria e suportar parte dos custos
fixos, num contexto em que as
medidas de combate à pandemia
impuseram restrições ao normal
funcionamento
das
atividades
económicas.
O reforço e o alargamento dos
estímulos à economia têm sido
concretizados de formas diversas. Por
um lado, têm sido dinamizados
apoios, desde a primeira hora, cujo
objetivo cimeiro é o de manter os
postos de trabalho, como são os casos
do lay-off simplificado ou do
mecanismo de apoio à retoma
progressiva da atividade, reduzindo-se
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os encargos das empresas com
salários durante esta fase crítica. Por
outro lado, têm sido lançadas
inúmeras medidas mais dirigidas à
tesouraria e, em particular, aos
custos fixos, sendo disso exemplo o
programa APOIAR, desde o último
trimestre de 2020.
O Governo tem reiterado a posição
segundo a qual, em função dos
impactos das medidas restritivas de
contenção da COVID-19 junto das
empresas, estará disponível para
avaliar novas medidas de apoio.
Considera que o apoio anunciado
de 750 milhões de euros para
apoiar as médias e pequenas
empresas é suficiente? Acha que
este apoio vai amenizar os
empresários?

Os 750 milhões em causa
correspondem à dotação inicial do
programa APOIAR. É preciso dizer
que este programa se divide em
quatro modalidades distintas: o

«APOIAR», o «Apoiar + Simples», o
«Apoiar Rendas» e o «Apoiar
Restauração». Estas modalidades
foram sendo lançadas perante a
necessidade de alargamento dos
estímulos a mais empresas e pela
necessidade de direcionar medidas
específicas de apoio, como é o caso
das despesas com rendas ou
contratos de cessão de exploração ou
da inclusão de outras tipologias de
empresas. Na verdade, o programa
«APOIAR» viu já a sua dotação
aumentada, na medida em que só as
medidas «APOIAR.pt» e «Apoiar
Restauração»,
conjuntamente,
dispõem de uma dotação financeira
que ultrapassa os 750 milhões de
euros. A estes apoios acrescem ainda
o «Apoiar Rendas» e o «Apoiar +
Simples». O programa «APOIAR»
afirmou-se como um mecanismo de
apoio essencialmente positivo e
globalmente robusto para as nossas
empresas.
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Aproveitem este
período mais complexo
para introduzir
mudanças, que
aproveitem o potencial
que as novas
tecnologias

Pode afirmar-se que o setor da
restauração e comércio são dos mais
afectados a nível de desemprego?

É preciso analisar a evolução de todos os
indicadores à luz da circunstância que o
País enfrenta e do peso de cada setor na
economia. Atendendo às medidas de
combate à COVID-19 que foi imperioso
tomar para salvaguardar a saúde
pública, o comércio e a restauração
foram, naturalmente, dos setores mais
afetados. Esta situação é penalizadora
para os trabalhadores e para os
empresários e, justamente por isso,
procuramos encontrar medidas de
apoio que preservassem e continuem a
preservar os postos de trabalho.
No entanto, devemos também avaliar a
nossa situação nos quadros europeu e
mundial. A taxa de desemprego em
Portugal subiu em 2020, sim, mas
seguramente muito menos do que
alguns expectavam. E, de acordo com os
últimos indicadores mensais, por
exemplo em janeiro deste ano,
permanecemos abaixo da média
europeia.
Sabemos do esforço muito grande que
os empresários têm realizado. A
evolução dos indicadores de emprego
advém de uma resposta muito
articulada que, em conjunto, como
sociedade, procuramos construir num
quadro singular e complexo.

Qual a solução para capitalizar as
empresas quando chegar o fim das
moratórias?
As moratórias constituem uma
ferramenta de curto prazo para o alívio
dos encargos de tesouraria das
empresas cuja duração não poderá,
naturalmente, ser indefinidamente
prolongada. O Governo está a avaliar e a
equacionar
soluções
que
correspondam às necessidades das
empresas, tendo presente o impacto do
fim das moratórias, mas não
descurando, também, que, nesse
momento, alguns setores de atividade
económica estarão visivelmente mais
fragilizados do que outros.
As medidas que o Governo tem
vindo a apresentar para proteger
estes setores têm sido demorosas e
têm ficado aquém das expectativas
dos empresários. Qual a razão para
este acontecimento?

A dinamização de medidas exige
processos jurídica e operacionalmente
complexos. Mas não posso deixar de
sinalizar que algumas críticas em relação
a atrasos têm sido demasiado
expressivas face à realidade concreta. A
primeira
fase
da
modalidade
«APOIAR.pt», por exemplo, abriu o
processo de candidaturas no dia 25 de
novembro. Menos de um mês depois, já
havia sido transferido um montante
muito significativo para as empresas.
Estamos sempre empenhados em fazer
melhor e, na medida possível, ir ao

encontro das propostas que as
associações empresariais nos remetem,
porque valorizamos o diálogo, hoje mais
importante do que nunca. Permito-me
destacar que, desde o seu lançamento
original, o programa «APOIAR» já
conheceu diferentes configurações e,
sempre que foi alterado, reforçou e
alargou substantivamente a intensidade
dos apoios ou o universo potencial de
beneficiários. Como exemplo disso
mesmo, saliento a cobertura da
totalidade do ano de 2020, o montante
extraordinário referente ao último
trimestre desse ano, o alargamento da
modalidade «Apoiar Rendas» a outras
formas de exploração de imóveis e a
inclusão das médias empresas e dos
Empresários em Nome Individual sem
contabilidade
organizada,
mais
recentemente,
ainda
que
sem
trabalhadores a cargo. Poderia ainda
referir a possibilidade de submissão de
candidaturas por parte de empresas com
dívidas à Autoridade Tributária ou à
Segurança Social, sem prejuízo da sua
regularização antes da assinatura do
termo de aceitação do apoio.
Todas as evoluções do programa
«APOIAR», que julgo serem positivas,
implicaram um grande envolvimento e
acompanhamento. Continuamos a
trabalhar diariamente para assegurar que
os apoios são disponibilizados às
empresas de forma tão célere quanto
possível.
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Que perspetivas positivas têm para
o futuro?

A situação epidemiológica afetou
profundamente muitas atividades de
comércio, de serviços e de restauração.
Mas a COVID-19, não obstante os
impactos económicos, veio valorizar
ainda mais estas atividades. Foi muito
evidente, diria até que tangível, para
cada uma e cada um de nós, a
importância destes setores nas nossas
vidas: para o crescimento económico,
para a criação de emprego, para a
valorização dos territórios, para o
nosso bem-estar social.
Todos estes setores desempenham
um papel fulcral no futuro do nosso
País. Será seguramente também com
estas atividades que poderemos gerar
riqueza e postos de trabalho para
assegurar
o
desenvolvimento
económico e social que almejamos.
Não recuperaremos a normalidade
anterior à pandemia num curto espaço
de tempo, mas nem por isso devemos
deixar de olhar com ambição para os
grandes desafios que nos convocam: a
resiliência, a transição digital e a
transição verde. Experimentamos
alterações profundas na sociedade,
em resultado de novos hábitos de
consumo, que seguramente deixarão
marcas,
mas
não
menos
oportunidades.
Hoje, o sentido e a noção de
proximidade são profundamente
valorizados pela comunidade. E aqui
reside um mote de crescimento e de
modernização a que procuraremos
responder com estímulos que
projetem a competitividade destes
setores.
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Mensagem aos Empresários e Associados da UACS
Partilho uma mensagem de agradecimento e de reconhecimento, não só aos associados
da UACS, pela resiliência com que têm enfrentado os profundos constrangimentos
provocados pela atual situação epidemiológica, mas também, e fundamentalmente, à
própria UACS, que, enquanto representante destes operadores económicos, tem
adotado uma postura de permanente diálogo e colaboração institucional com o Governo,
o que muito tem contribuído para o ajustamento das medidas às necessidades mais
prementes sentidas pelas empresas.
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Presidente da
Câmara Municipal

de Lisboa

ENTREVISTA AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA, FERNANDO MEDINA

A Câmara Municipal de Lisboa lançou um
programa de apoio às empresas do
comércio e restauração no valor de €20
milhões. Prevê que esta ajuda seja
significativaparaosempresários?

Sim, acredito que este apoio a fundo
perdido será fundamental para
salvar o tecido empresarial e os
empregos numa fase tão complicada
da pandemia, sendo um apoio
complementar aos apoios do
Governo para os sectores mais
afetados da cidade de Lisboa. Este
apoio foi recentemente reforçado
com mais 20 milhões de euros,
duplicando o apoio a fundo perdido
para mais empresas, com maior
volume de negócios e chegando
agora aos empresários em regime
simplificado. Neste momento já
apoiámos uma parte significativa das
candidaturas da primeira fase e
pretendemos acelerar os pagamentos
nas próximas semanas para que o
apoio chegue rapidamente às empresas
Revista CL

e aos empresários.
Este é, no entanto, apenas mais um dos
apoios que temos vindo a disponibilizar
às empresas, famílias, associações e
cultura da cidade e que ascendem a 90
milhões de euros. A título de exemplo,
gostaria de destacar:
- Apoio a fundo perdido para a
requalificação de esplanadas;
- Isenção do pagamento de rendas dos
estabelecimentos
comerciais
em
espaços municipais;
- Suspensão da cobrança das taxas de
ocupação de espaço público e
publicidade;
- Prorrogação do prazo de concessão
em quiosques e outros equipamentos
municipais no setor da restauração sob
gestão da CML;
- Reforço do balcão de atendimento a
empresas para candidatura aos apoios
e apoio à retoma económica (Lisboa
Empreende +);
- Reforço da produção de refeições
solidárias e parcerias com restauração

local para a produção de refeições;
- Reforço do Fundo de Emergência
Social para apoiar as famílias, IPSS e
sector associativo.

O Programa “Lisboa Protege" vai
chegar a quantas pessoas?
O Programa, com o alargamento que foi
anunciado no final de janeiro, abrangerá
um universo de cerca de 18 mil empresas
e empresários e de 150-200 mil postos de
trabalho. Destes, parte significativa será
elegível bastando integrar-se nas CAE, ter
volumes de negócios até 1 milhão de
euros e ter quebras acima de 25%. O que
quisemos foi construir uma medida
simples e de fácil candidatura para que os
apoios pudessem chegar o mais
rapidamente
possível
aos
seus
destinatários.
Esta agilidade comprovou-se depois dos
primeiros pagamentos terem sido pagos
ainda no mês de dezembro.
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possível às empresas de modo a
garantir
a
sua
sobrevivência,
salvaguardando
o
emprego,
e
preparando a recuperação económica
num mundo pós-covid.

Considero essencial
continuar a trabalhar
com a economia da
cidade, ouvindo as suas
dificuldades e
procurando encontrar
as melhores respostas
para este difícil
momento.
Concorda com as medidas/restrições
implementadas pelo Governo relativas
ao novo confinamento aos fins-desemana e horário reduzido?

Vivemos um momento único que
exige
medidas
de
carácter
extraordinário,
procurando
dar
resposta à constante evolução da
pandemia de covid-19. O governo,
seguindo as boas práticas nacionais e
internacionais, em conjunto com os
especialistas da área da saúde e as
autoridades locais, tem procurado
encontrar as melhores respostas para
controlar a pandemia e dar resposta
às necessidades do país e dos
portugueses. Apesar de já não estar
em vigor, penso que foi uma medida
útil durante o período em que
vigorou.

Ao longo destes meses as medidas
que o Governo foi tomando ficaram
sempre aquém do que se pretendia?
Foi também por essa razão que a
Câmara
Municipal
de
Lisboa
apresentou o Programa “Lisboa
Protege”?
Não o vemos dessa forma. O Fundo
“Lisboa Protege” e as restantes medidas
do
Programa
pretendem
ser
complementares aos apoios e às linhas
de crédito lançados pelo Governo.
Consideramos que a atividade
económica da cidade, pela sua
dimensão enquanto capital, foi
particularmente afetada pela pandemia
e que a CML deveria juntar-se aos seus
empresários num esforço conjunto
nestes meses difíceis.
Em que ponto de situação se
encontra Lisboa?

Já assistimos a alguma retoma nos 3º e
4º trimestres do ano passado, face a um
2º trimestre muito difícil com o primeiro
confinamento e a atividade económica
da cidade muito condicionada. Existem
diferenças entre as várias zonas da
cidade. As mais afetadas são, sem
dúvida, aquelas onde havia uma maior
predominância de oferta turística e as
zonas de escritórios, dada a
obrigatoriedade do teletrabalho. Bairros
como Campo de Ourique ou Alvalade
registam quebras substancialmente
menores em comparação com outras
zonas de Lisboa.

Mensagem aos
Empresários e
Associados da UACS
Esperança e confiança. A CML está ao
vosso lado, está a trabalhar ao lado das
empresas e dos trabalhadores, num
esforço conjunto para proteger Lisboa.

Programa Lisboa Protege
Com um orçamento global de 90 milhões
de euros, a Câmara Municipal de Lisboa
lançou um conjunto de medidas de apoio
às empresas, famílias e setores social e
cultural, para minorar o impacto da
pandemia na economia da cidade e
preparar o futuro.
Lisboa Protege é uma iniciativa
enquadrada nas medidas extraordinárias
de apoio à economia da cidade de Lisboa
apresentadas no dia 11 de novembro.
Esta iniciativa tem como principal objetivo
disponibilizar um apoio extraordinário ao
ao tecido empresarial da cidade,
nomeadamente ao setor da indústria,
comércio a retalho, restauração, atividades
desportivas, atividades culturais e artísticas
da cidade.

Que estratégias/medidas considera
que deviam ser implementadas para
apoiar as empresas neste combate à
pandemia?

Considero essencial continuar a
trabalhar com a economia da cidade,
ouvindo as suas dificuldades e
procurando encontrar as melhores
respostas para este difícil momento.
Acima de tudo é essencial agilizar a
atribuição dos apoios e fazer com que
estes cheguem o mais rapidamente
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MANUEL TAVARES,
LDA.
Rua da Betesga, n.º 1 A/B 1100-090 Lisboa

Como é que a pandemia
afetou o seu negócio?
Afetou de um modo muito significativo.
Redução de cerca de 52% de vendas em
2020 relativamente a 2019

O que alterou na sua empresa
para superar estes tempos
difíceis?
Tentámos apostar mais na loja online,
que já existia e que tem ajudado a
colmatar um pouco as quebras de
faturação.

Teve conhecimento e solicitou
apoios económicos vindos dos
programas Adaptar, APOIAR e
Lisboa Protege? Se sim, quais os
apoios aos quais se candidatou?
Sim tive conhecimento e candidatámonos aos programas APOIAR E APOIAR
RENDAS. Ao Lisboa Protege não
tivemos direito, em virtude do valor de

facturação em 2019 (nunca deveria ser
considerado o valor de facturação de
2019, mas sim de 2020, ano em que
começou a pandemia).

Como vê o papel da UACS durante
a pandemia Covid-19 em Portugal?
Tem sido uma ajuda relativamente à
actualização
dos
dados
e
informações sobre a pandemia.

A ALMA DO SOFÁ, UNIPESSOAL, LDA.
Rua Azedo Gneco, 76-B – 1350-039 Lisboa

Como é que a pandemia
afetou o seu negócio?

Como vê o papel da UACS durante
a pandemia Covid-19 em Portugal?

Tivemos de trabalhar muito mais para
tentar (sem sucesso) superar a
discrepância nas vendas.
Antes o cliente vinha a loja e
selecionava os tecidos. Nos tempos
atuais temos de documentar todos os
tecidos para os apresentar em formato
digital para eventualmente o cliente os
adquirir.
A gestão de email é frenética.

Informativo e cooperante na
atualização das medidas a tomar.

O que alterou na sua empresa
para superar estes tempos
difíceis?
Não solicitámos apoios às entidades
indicadas, fizemos um empréstimo
bancário para nos aguentarmos.
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TINTURARIA
JAGUAR, LDA
Rua da Verónica 160, 1170-165 Lisboa

Como é que a pandemia
afetou o seu negócio?
Fomos afectados na ordem dos 50 a
70%.

Teve conhecimento e solicitou
apoios económicos vindos dos
programas Adaptar, APOIAR e
Lisboa Protege? Se sim, quais os
apoios aos quais se candidatou?
Candidatámo-nos aos programas
citados, tendo sido aceites com êxito.

Como vê o papel da UACS durante
a pandemia Covid-19 em Portugal?
Quanto ao papel da UACS na pandemia,
tem sido brilhante, informando, a par e
passo, acerca das oportunidades que vão
surgindo.
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J. S. P.
PAPELARIA, LDA

Rua de Santa Marta 17 A,
1150-291 Lisboa

Como é que a pandemia
afetou o seu negócio?
A JSP é uma empresa especializada no
comércio e distribuição de material de
escritório e economato a outras empresas.
Logicamente, esta pandemia, e todas as
restrições que ela acarretou, tiveram o seu
impacto na nossa actividade. Não só no que
toca ao volume de negócio, que teve uma
quebra considerável pela instituição do
teletrabalho obrigatório à grande maioria
das empresas, como no público de rua. que,
não sendo o nosso foco, tinha também
representação na facturação da loja física.
Porém, o impacto da pandemia não se
manifestou apenas nos números... A
realidade é que a JSP continuou a laborar, a
realizar entregas, como sempre, e isso
representa uma exposição diária.
Representa a necessidade de reorganização
total do método de trabalho, da organização
e escalonamento do mesmo, das rotinas,
enfim. Atrás da gerente da JSP existe uma
mãe de dois filhos menores, uma esposa,
uma filha e uma dona de casa, com uma
vida normal. Há coisas que o dinheiro que se
ganha numa empresa, pouco ou muito, não
cobre.

O que alterou na sua empresa
para superar estes tempos
difíceis?
Tudo foi alterado na JSP com esta
pandemia. O foco é manter a empresa
aberta e a facturar. E, para isso, é preciso
sangue frio e capacidade de gestão.
Reestruturamos o modelo de entregas
em viatura própria, passámos a trabalhar
com transportadoras, reforçámos a nossa
incidência no new business, enfim. Tudo
isto tem um lado positivo, aprendemos
muito, crescemos muito pessoal e
profissionalmente com estas dificuldades
e, verdade é, continuamos abertos, com
quebra, verdade, mas abertos, a facturar.
Mantivemos todos os nossos clientes, não
deixámos de servir ninguém, pelo
contrário! Aumentámos a nossa carteira,
com um investimento recente numa rede
de networking que nos permite chegar a
mais empresários e dar a conhecer os

nossos produtos e serviços a mais
potenciais clientes. Não estamos bem,
não estamos livres de, prolongando-se
esta pandemia por muito mais tempo,
sofrer o mesmo destino que muitas
empresas portuguesas. Mas há que
racionalizar ao máximo e perceber que
em tempos de crise a solução é agir
rapidamente e com cabeça no lugar!

Teve conhecimento e solicitou
apoios económicos vindos dos
programas Adaptar, APOIAR e
Lisboa Protege? Se sim, quais os
apoios aos quais se candidatou?
Esta foi uma das coisas que nunca me
tinha passado pela cabeça fazer: estar
sempre atenta aos apoios decorrentes
das medidas da pandemia. A JSP foi
sempre auto-suficiente e, ao longo
da sua existência de mais de 35 anos,
nunca precisou de qualquer tipo de
apoios. Mas os tempos pedem e, por
conseguinte, candidatámo-nos a todos
os apoios em que a empresa se
enquadrou. Não tivemos direito a todos
porque a quebra não chegou lá, por
umas décimas - e digo isto com um
sorriso agridoce no rosto... Se por um
lado poderíamos ser mais ajudados, por
outro, isto é prova de que fiz um bom
trabalho no meio deste caos. Mas
tivemos direito a um apoio ao
pagamento da renda e ao APOIAR, se
não estou em erro.
Ainda não recebemos nada, mas
continuamos focados no nosso
trabalho e não tanto no apoio que háde vir, confesso.

Como vê o papel da UACS durante
a pandemia Covid-19 em Portugal?
A UACS é um parceiro, um cliente e um
fornecedor ao mesmo tempo. Têm-nos
mantido sempre informados de tudo,
enviam inúmeros emails informativos e
não dão grande hipótese de "não saber
das coisas", o que é bastante positivo.
Aliás, agradecemos reconhecidamente o
vosso trabalho e esperamos superar
isto juntos, como até aqui!

HORTO DO CAMPO
GRANDE
Campo Grande 171,
1700-090 Lisboa

Pedro Pulido Valente

Como é que a pandemia
afetou o seu negócio?
Inicialmente, Março e Abril de 2020
foram meses de grande preocupação.
As restrições próprias do estado de
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emergência decretado na sequência da
COVID-19, embora não nos tivessem
obrigado a encerrar portas provocou
quebra de clientes exactamente na
altura em que as pessoas normalmente
nos começam a visitar para preparar os
seus jardins para receber a Primavera.
Contudo não cruzámos os braços.
Apostámos na nossa loja on-line,
diversificámos a oferta e investimos em
publicidade. Foi um sucesso. As pessoas
aderiram e a loja on-line, que até aí tinha
uma média diária de 10 entregas,
passou para quase 100. As vendas
aumentaram 700%.
Obviamente que só a loja on-line não é
suficiente para manter uma estrutura
como a nossa com quase 200
colaboradores, mas foi motivador e
uma decisão acertada. Este canal que
não tinha expressão comercial tem hoje
uma facturação equivalente à das
nossas lojas físicas.

O que alterou na sua empresa
para superar estes tempos
difíceis?
Nunca encerrámos qualquer loja, mesmo
nos momentos mais críticos em que
alguns pontos de venda não chegavam a
facturar 50€ por dia. Considerámos que os
custos de reabertura seriam superiores.
Como disse anteriormente, e para além da
nossa estratégia comercial se ter focado
neste nicho pouco explorado do on-line,
focámo-nos também na segurança dos
nossos clientes e colaboradores. Criámos
um Plano de Contingência adaptado à
nossa realidade e implementámos de
imediato as novas regras impostas pela
DGS: uso de máscara, distâncias de
segurança e desinfecção constante das
instalações.
Muitos dos nossos colaboradores, antes
desta pandemia, já tinham acesso por
VPN aos nossos Servidores e o
teletrabalho foi uma medida muito fácil de
implementar. Implementámos equipas a
trabalhar em espelho, as reuniões com
clientes e fornecedores passaram a ser em
videoconferência e os contactos pessoais
reduzidos ao mínimo. Isso criou no público
confiança para nos visitar e aos poucos os
nossos Centros de Jardinagem e lojas
voltaram a ter movimento. O público
voltou e muitos dos portugueses
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obrigados a ficar em casa deram mais
valor aos seus espaços verdes e às plantas
como forma de terapia e equilíbrio.
Contrariamente ao que seria normal, com
a chegada do Verão, época em que as
vendas baixam, batemos recordes de
vendas.
Fechámos 2020 com resultados 3% acima
dos de 2019 e em 2021 prevemos
também bons resultados.

Como vê o papel da UACS durante
a pandemia Covid-19 em Portugal?
Considero que a UACS tem um papel
imprescindível no comércio de Lisboa, não
só nestas alturas de crise, mas também no
dia-a-dia dos seus associados.
Dispõe de uma grande variedade de
serviços e de uma equipa técnica bem
preparada e vocacionada para apoiar os
comerciantes e responder às suas
dúvidas.
Nesta altura tão crítica para muitos, a
UACS reveste-se de uma particular
importância, não só na divulgação das
diferentes medidas de apoio criadas para
o comércio, como também como força
reivindicativa junto do poder público e
politico.

FERNANDA CARMO,
UNIPESSOAL LDA
Av. Madame Curie 8A, Lisboa

Como é que a pandemia
afetou o seu negócio?
Infelizmente o nosso sector foi, desde o
início da pandemia, um dos mais
vulneráveis e dos mais expostos à crise.
Fomos severamente afetados, vivemos
um ano no meio de uma crise sem
precedentes, o mais difícil da nossa
existência. As restrições impostas e o
encerramento das lojas ,fizeram com que
tivéssemos quebras brutais nas vendas e
no volume de faturação. O confinamento
geral afetou as receitas, impedindo-nos de
trabalhar ao mesmo tempo que os custos
fixos se mantiveram. Naturalmente que
com a mercadoria dentro das lojas mais
difícil se tornou sobreviver e pagar a todos
os fornecedores.

O que alterou na sua empresa
para superar estes tempos
difíceis?

Tivemos de nos reinventar para
sobreviver! Centramos atenções nas
vendas online. De um momento para o
outro fomos forçados a adquirir
equipamento técnico e “skills Digitais”para
entrar num mundo que nos era
totalmente desconhecido. A tecnologia e
os meios digitais foram a nossa janela de
esperança. Felizmente esta aposta temnos permitido sobreviver à crise,
atenuando as quebras das vendas ao
mesmo tempo que mantemos a
proximidade com as nossas clientes e
conquistamos tantas outras.

Teve conhecimento e solicitou
apoios económicos vindos dos
programas Adaptar, APOIAR e
Lisboa Protege? Se sim, quais os
apoios aos quais se candidatou?
Sim, candidatamo-nos ao programa
Apoiar e Lisboa protege. Com a quebra na
faturação, e incerteza económica, estes
apoios tornaram-se contributo muito
importante para atravessar este período,
ajudando a preservar as empresas como
a nossa e a manter os milhares de postos
de trabalho.

Como vê o papel da UACS durante
a pandemia Covid-19 em Portugal?
A UACS teve, desde o início da pandemia,
um papel fundamental não só pela
partilha de toda a informação relevante
sobre a implementação das medidas
anunciadas pelo governo, como pelo
apoio jurídico permitindo-nos tomar
decisões informadas e concretizar os
pedidos de apoio de forma a minorar o
impacto da pandemia na nossa atividade
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Procurar manter o negócio atualizado
e acompanhar as suas tendências,
pois é um setor que está em constante
mudança. Assim é possível evitar que
o seu negócio fique "para trás".

2
3

Apostar na relação com o cliente.
O comércio local por si só já tem essa
característica. É importante mantê-la
"viva", pois os clientes dão preferência
a um estabelecimento só pela relação
que mantêm com quem lá trabalha,
tornando-se fiéis.

Reinventar o negócio perante
adversidades, como a crise
pandémica atravessada, por
exemplo, através da aposta nos
serviços de delivery ou na
venda dos produtos online.

4

Investir na divulgação da sua loja,
pelas vias que melhor se enquadrem
no seu negócio, online e offline.
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NESTE NATAL, A UBER UNE-SE ÀS
ASSOCIAÇÕES DO COMÉRCIO PARA
APOIAR O COMÉRCIO LOCAL DE
LISBOA E PORTO
UACS e ACP foram as associações envolvidas na iniciativa
Neste Natal, a Uber dinamizou uma
parceria que apoiou o comércio local
nas cidades de Lisboa e do Porto, em
parceria com a UACS – União de
Associações do Comércio e Serviços e a
ACP - Associação dos Comerciantes do
Porto. Através desta campanha a Uber
ofereceu descontos em viagens aos
utilizadores que fizeram as suas
compras nas lojas aderentes à
iniciativa.
Segundo Lourdes Fonseca, Presidente
da Direção da UACS “Esta parceria
nasceu da necessidade de promover e
dinamizar o comércio local durante a
época natalícia, e estas parcerias são
fundamentais para o momento que o
comércio está a atravessar. Foi uma
mais valia para os empresários na
época de Natal.” Manuel Pina, Diretor
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Geral da Uber em Portugal, referiu
“Quisemos ajudar o comércio local de
Lisboa e do Porto a ultrapassar este
período desafiante, incentivando todos
os que queriam comprar os produtos
locais neste Natal, muitas vezes
impossíveis de encontrar online, a
deslocarem-se em segurança para o
fazerem”. A iniciativa teve como
objetivo promover e dinamizar o
comércio tradicional das cidades de
Lisboa e Porto. Os utilizadores da
aplicação Uber receberam uma
comunicação com a lista das lojas
aderentes ao projeto. Quando fizeram
uma compra numa loja selecionada, o
cliente da loja recebeu um código
promocional que podia inserir na sua
aplicação de utilizador Uber para ter
acesso ao desconto.
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UACS NOS MEDIA

A UACS esteve presente nos media em defesa do comércio
e serviços da cidade de Lisboa
Durante a pandemia da Covid-19 em Portugal, a UACS esteve
constantemente em defesa do setor junto dos Órgãos de
Comunicação Social. Foram mais de 280 notícias provenientes de
comunicados de imprensa e 15 entrevistas, que resultaram no
surgimento de novas medidas de apoio para o comércio e serviços
da cidade de Lisboa.
Fonte: Agência de Comunicação Green Media

Em números

+ de 20

Em diversos meios dos diferentes
setores:
Moda
2.3%

Economia, Negócios e Gestão
20.5%

Comunicados de Imprensa
lançados para os media

+ de 15

Entrevistas com a UACS

+ de 280
Notícias partilhadas

Saúde
5.1%
Informação Geral
54.9%

Regional
15.3%
Viagens e Turismo
1.9%

Nos diferentes tipos de meios:
TV
10%

4

Inquéritos aos
associados

Rádio
5.9%

Press
19.3%

Web
64.8%
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O SETOR NECESSITA DE
CONDIÇÕES PARA
PRESERVAR O EMPREGO E
A ATIVIDADE DAS EMPRESAS.
ESTA É A BASE DA
RECUPERAÇÃO DO SETOR E
DA ECONOMIA NACIONAL.

Vítor Costa

Presidente da Associação
de Turismo de Lisboa

ENTREVISTA A VITOR COSTA, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DE LISBOA

Como se encontra o setor da
hotelaria neste momento?
O Turismo está a ser fortemente
penalizado desde março de 2020,
como
resultado
da
situação
pandémica que o país e o mundo
começaram a viver. Lisboa não foi
exceção, pois à semelhança dos
destinos concorrentes europeus a
atividade ficou severamente reduzida
ou até mesmo praticamente nula.
O início do ano volta a não ser
animador,
com
um
novo
confinamento, e não é expectável que
2021 seja o ano em que o setor
recupera. Há dois fatores que pesam
muito na atuação do turismo em
Lisboa: a dependência do transporte
aéreo, assim como a incerteza sobre
quanto tempo mais se manterão as
restrições, e a falta de condições para
que os turistas estrangeiros possam
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voltar a circular. O impacto negativo
que a pandemia está a ter na
robustez do tecido económico do
setor, nas rotas aéreas, bem como
no perfil do turista, forçam a uma
enorme capacidade de resiliência
para suportar um ano que não será,
certamente, o da recuperação do
Turismo.
Que medidas sugeria implementar
para apoiar o setor?
O setor necessita de condições
para preservar o emprego e a
atividade das empresas. Esta é a
base da sua recuperação e da
economia nacional. As linhas de
apoio recentemente anunciadas
não são suficientes para dar
resposta à situação difícil que o
Turismo está a viver. A nível fiscal,
por exemplo, há que implementar
medidas adequadas à situação

catastrófica que o setor vive.
Como todos sabemos, o turismo
foi o motor da economia até
março de 2020 e as empresas do
setor necessitam agora de ter as
condições básicas, para que
possam ter uma resposta rápida e
assertiva assim que a pandemia o
permita. Só desta forma podem
voltar a dar um forte contributo à
economia do país. Para além disso,
há que conferir mais meios e
autonomia às entidades de âmbito
regional, pois as opções tomadas a
nível central reduzem a sua
capacidade de intervenção.
Considera que as medidas do
Governo ficaram aquém das
expectativas dos empresários do
setor? E ainda, que vêm com
algum atraso?
Dada a importância do Turismo
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para a economia do país, as
medidas apresentadas são tardias
e até agora não são suficientes
para preservar o tecido económico
e o emprego do setor. Os apoios
existem, mas têm de chegar às
empresas, para que estas possam
dar uma rápida resposta à retoma
do turismo. A concorrência dos
mercados externos atingirá níveis
muito superiores aos que já
vivíamos antes da pandemia, pelo
que é fundamental garantir a
sustentabilidade do setor.

que regressem a confiança e as
condições para viajar, estamos em
condições para voltar a assumir o
papel de liderança na recuperação.
Os programas de apoio que temos
em curso são estratégicos para dois
produtos de extrema relevância para
a Região: Turismo de Negócios e City
& Short Break.

É da opinião de que as medidas
apresentadas
pelo
Governo
tendem a favorecer mais alguns
setores do que outros?

Lisboa tem contribuído fortemente
para os prémios de Portugal. Há mais
de uma década que é sucessivamente
distinguida
nas
mais
variadas
vertentes, tanto a nível europeu como
a nível mundial. Só no ano passado, foi
eleita o Melhor Destino City Break do
Mundo na edição mais votada desde
sempre dos World Travel Awards e
conquistou o 2.º lugar do ranking
mundial da ICCA (International
Congress & Convention Association) ,
que anualmente classifica as cidades
de todo o Mundo em termos de
realização de congressos associativos
internacionais. Dois títulos de enorme
relevância, ainda mais num ano tão
atípico em que há uma forte vontade
de viajar para destinos que são
reconhecidos como os melhores do
mundo. Também a nossa Associação
(ATL) foi considerada o Melhor
Organismo de Turismo de Cidade da
Europa 2020, como reconhecimento
da qualidade do trabalho realizado
para potenciar o turismo em Lisboa, na
27.ª edição dos World Travel Awards,
que decorreu no ano passado já em
formato digital. Estes prémios atestam
o trabalho desenvolvido na qualificação
e promoção de Lisboa, sendo que
agora temos o compromisso acrescido
de tudo fazermos para ultrapassar os
desafios tão exigentes que a pandemia
da Covid-19 nos impôs.

O que é certo é que estão por explicar
certas decisões políticas. Não diria
que se trata de favorecimento, mas
sim de opções que, por vezes, têm
um racional distinto daqueles que o
setor considera importante para
conseguir manter a sua relevância
para o desenvolvimento da economia
do país. Há que pensar mais além, há
que trabalhar na correta e rápida
implementação de medidas que
preservem a sustentabilidade das
empresas e para que a oferta se
mantenha robusta e competitiva na
retoma.

A restauração, o comércio e a
hotelaria são setores que vivem
do Turismo, em Portugal. Qual a
estratégia que deve ser utilizada
num momento em que não
existem tantos turistas na cidade
de Lisboa?
A palavra de ordem é resiliência. É
importante que as empresas se
mantenham informadas sobre os
apoios
disponíveis
e
tenham
condições para tomar decisões
táticas, dentro daquilo que é possível,
para que possam lutar pela sua
sobrevivência durante o tempo que
ainda falta até se iniciar a retoma.

Apesar de um ano pandémico,
Portugal foi eleito Melhor
Destino Europeu pelo quarto ano
consecutivo. O que tem a dizer
sobre os prémios arrecadados?

Mensagem aos
Empresários e
Associados da UACS
É importante não baixarmos os
braços. Mesmo em tempos de
incerteza, continuaremos a chamar à
responsabilidade aqueles que têm um
papel importante no apoio às
empresas do setor. Estamos juntos
neste desafio, um dos maiores da
humanidade, e lutaremos para que o
setor se mantenha resiliente. Não
temos qualquer dúvida de que a
capacidade de superação e de atração
turística de Lisboa fará a diferença em
termos de preferência dos turistas no
contexto da retoma.

De que forma vamos conseguir
voltar a captar a atenção dos
turistas para a cidade de Lisboa?
Lisboa mantém intacto o seu
excelente
posicionamento
nos
mercados internacionais, tem um
produto excelente e uma oferta de
grande qualidade. Se protegermos o
tecido económico do setor, assim
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É IMPORTANTE TERMOS FÉ,
ACREDITARMOS QUE BREVEMENTE
ULTRAPASSAREMOS ESTE
OBSTÁCULO PORQUE A NOSSA
CIDADE PRECISA DE NÓS
E PRECISA DOS SEUS
COMERCIANTES Hilário Castro
Presidente da Associação de Comerciantes
do Bairro Alto
ENTREVISTA A HILÁRIO CASTRO, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE COMERCIANTES DO BAIRRO ALTO

Em que estado de situação se
encontra o comércio e a restauração
na zona da Bairro Alto/Baixa
Pombalina? Está a ser implementada
alguma estratégia para apoiar os
empresários deste local?

É algo em que estamos a trabalhar,
inclusive já desenvolvemos contacto
com os colegas da Baixa Pombalina
nesse sentido, uma vez que esta zona
é particularmente afetada por esta
situação, com as agravantes dos
poucos moradores que existem e a
falta de turismo.
Qual a sua opinião relativamente à
obrigação de redução de horários de
funcionamento dos estabelecimentos?

Aquilo de que temos conhecimento é
uma abertura progressiva, o que nos
parece bem. Relativamente ao facto
de numa primeira fase só as
esplanadas abrirem, este é um
primeiro passo, mas não temos
grandes esperanças, principalmente
na zona em que estamos inseridos.
Com o teletrabalho, a falta de
moradores e ausência de turismo vai
ser muito difícil.
Considera que as medidas anunciadas
pela Câmara Municipal de Lisboa vêm
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num momento que podia ser crucial
para muitas empresas?
Penso que sim. Temos desenvolvido
contactos muito próximos com a
Câmara Municipal de Lisboa e é
notório o esforço da mesma, através
das medidas que adotaram para
apoiar as empresas. Consideramos
que estas medidas são muito
satisfatórias e congratulamos as suas
iniciativas. Para além de ter sido a
primeira Câmara Municipal do País a
ter esta iniciativa, tem também
desenvolvido esforços no sentido de
apoiar a utilização do espaço público, o
que é de louvar.
Relativamente às medidas anunciadas
pelo Governo prevê uma boa receção
das mesmas por parte das empresas?
Os apoios do Governo não vieram no
momento que desejávamos, o que
provocou
os
movimentos
e
manifestações a que tivemos
oportunidade de assistir. Sobre o
papel do Governo, tenho a fazer um
elogio e uma crítica. O elogio tem em
conta os apoios, satisfatórios, que
ajudaram muito as empresas e
fundamentalmente a salvar milhares
de postos de trabalho. No entanto, é
uma situação complexa porque os

comerciantes que cumprem todas as
suas responsabilidades, como o
pagamento de impostos, sentem-se
penalizados, dado que o benefício do
Governo é igual para os que
cumprem e os que não cumprem.
E por isso numa segunda fase dos
apoios os critérios deviam ter sido
avaliados tendo em consideração os
dados que a Direção Tributária tem.
Que mensagem gostaria de deixar aos
empresários e associados da UACS?
Como representante dos comerciantes
do Bairro Alto, congratulo a UACS, que
tem feito um trabalho magnífico e tem
desenvolvido esforços, inclusive com a
nossa própria Associação, na tentativa
de acautelar e salvaguardar os
interesses de todos os comerciantes.
Por isso, desejo a todos os colegas da
cidade de Lisboa muita força,
esperança e resiliência para este
momento difícil que estamos a
atravessar. Tenhamos fé de que
brevemente ultrapassaremos este
obstáculo. A nossa cidade precisa de
nós, precisa destes comerciantes, para
voltarmos a ter a cidade de Lisboa
fantástica e dinâmica que tinhamos há
dois anos atrás.

GABINETE DE
MEDICINA
A UACS disponibiliza a todos os seus associados, nas suas
instalações, dois tipos de medicina.

Medicina Geral/Curativa

Medicina do Trabalho

medicina.trabalho@uacs.pt
+351 21 351 56 10

Casa do Comércio, Rua Castilho, 14
1269-076 Lisboa
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Presidente da
Confederação
do Comércio
e Serviços de
Portugal

ENTREVISTA A JOÃO VIEIRA LOPES, PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PORTUGAL

A Confederação do Comércio Português
tem vindo a revelar alguma insatisfação
no que respeita às medidas apresentadas
pelo Governo. Que medidas considera
urgentesimplementar?

Temos alguma insatisfação, antes de
mais, pelo facto de as medidas
chegarem muitas vezes atrasadas,
com
um
universo
temporal
demasiado curto e, não menos
importante,
pelo
facto
de
demorarem a ser implementadas na
prática, o que significa atrasos no
pagamento dos apoios às empresas.
Se num primeiro momento estes
aspectos
até
poderiam
ser
admissíveis face às circunstâncias,
passada a fase inicial não há
justificação para os atrasos e
confusões que ainda se verificam.
O grande problema das medidas,
principalmente as que foram
implementadas durante 2020, e
exceptuando o lay-off, prende-se
com o facto de a maioria delas se
Revista CL

traduzir em moratórias, empurrando
um conjunto de dificuldades para a
frente. Uma lacuna importante, no
entender da CCP, foi a falta de efectivos
apoios ao arrendamento comercial,
com especial destaque para o
arrendamento de rua. Temos alguma
expectativa de que esta situação seja
mitigada em 2021, tendo em conta as
medidas apresentadas pelo Governo
em dezembro, que incluem apoios a
fundo perdido, nomeadamente para as
rendas. Essa medidas têm de entrar em
vigor rapidamente e terão de ser
reforçadas e complementadas para
fazer face aos efeitos do novo
confinamento.
Em que estado de situação se
encontram o comércio a nível
nacional e os associados da
confederação? Os números são
preocupantes?
O sector do comércio e muitos
serviços de proximidade enfrentam
grandes problemas, mas a situação

não é uniforme em todo o país, como
os dados vão demonstrando. Lisboa,
Porto e em geral a região do Algarve
têm sido as mais afectadas. Estamos
convictos de que no início de 2021
iremos assistir a um número
significativo de encerramento de
empresas,
com
as
inevitáveis
consequências
em
termos
de
desemprego.
Qual a sua opinião relativamente à
obrigação de redução de horários
de funcionamento das lojas?
Não é razoável o que se verificou em
matéria de horários nos meses mais
recentes, em especial, no mês de
dezembro. Penso que a esmagadora
maioria dos empresários deram um
excelente exemplo, garantindo todas
as condições de segurança a
consumidores e trabalhadores, e,
apesar
disso,
foram
sendo
sucessivamente
visados
pelas
medidas do Governo. Os efeitos,
nomeadamente, dos confinamentos
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negociações para a viabilização deste
orçamento prejudicaram a aprovação
de algumas medidas importantes para
as empresas, nomeadamente, ao nível
dos custos fiscais e parafiscais.

Apostem numa maior
automatização, porque
os consumidores estão
mais predispostos para o
efeito, que procurem
estratégias diversificadas
que captem novos
consumidores
a partir das 13h00, ao fim de semana
e feriados em Dezembro, acabaram
por ter um efeito contraproducente,
já que houve uma enorme
concentração de pessoas nas ruas
durante o período da manhã.
Medidas desta natureza, não só
implicam perdas de facturação muito
significativas, como tornam muito
difícil a organização das empresas ao
nível da gestão de recursos humanos,
aprovisionamento, etc. e como tal
devem ser evitadas.
Considera que as medidas do
Governo ficaram aquém das
expectativas dos empresários do
setor? E ainda, que vêm com
algum atraso?

Como já referi, as medidas têm vindo
sistematicamente atrasadas e com
calendários que não permitem nenhum
planeamento pelas empresas. Apesar
de tudo, as medidas anunciadas para
2021, ao abrangerem um semestre, vão
na direcção certa, já que se parte do
reconhecimento de que a crise ainda
está
para
durar.
Dificilmente
conseguiremos ter medidas que
correspondam às nossas expectativas,
já que o Governo não prescindiu de
apresentar um Orçamento para 2021
muito orientado para a correcção do
deficit e,
também,
porque
as

É da opinião de que as medidas
apresentadas pelo Governo tendem a
favorecer mais alguns setores do que
outros?
A pandemia não afectou os sectores,
mesmo os do comércio, de maneira
uniforme. Alguns sectores, nomeadamente
o sector do retalho com predomínio do
alimentar, no início até ganharam quota de
mercado, já que nada impediu ou impede
estes estabelecimentos de venderem
outros artigos. Neste contexto não deixou
de haver algumas vantagens destes
sectores face à obrigatoriedade de
suspensão de grande parte das actividades
no retalho não alimentar. A questão é que
não seria possível manter o retalho
alimentar fechado durante o período do
grande confinamento. Mas também é
verdade que muitos pequenos retalhistas
alimentares e também da restauração
conseguiram adaptar-se e responder
positivamente e, neste contexto, assistiu-se a
um reforço de quota de mercado destas
pequenas empresas. Deste ponto de vista o
comércio de proximidade saiu reforçado.
Agora também é verdade que medidas
como as do encerramento às 13h00
prejudicam empresas do comércio que
praticam horários mais alargados,
prejudicam naturalmente a restauração e os
estabelecimentos inseridos em centros
comerciais.

A CCP participa com outras
associações numa iniciativa do
Ministério da Economia para
melhorar o consumo a propósito
do Natal: vê esperança de melhoria
da situação das empresas?
A campanha do Natal que promovemos
foi, a par de outras medidas como o
guia de boas práticas para a COVID,
medidas destinadas a reforçar a
confiança
de
empresários
e
consumidores. Foi uma medida muito
bem acolhida pela generalidade das
empresas e das associações. Ainda é
cedo para fazer o balanço da mesma,
mas não temos grandes dúvidas de que
o balanço será positivo. Temos a
expectativa de que a situação irá

melhorar, a dúvida está em saber
quando se verificará a inversão da
actual situação e se muitas empresas
aguentarão esse esforço suplementar.
Temos ainda algumas incógnitas sobre,
designadamente, a evolução do
desemprego e o comportamento do
sector do turismo, sendo esses os
dados relevantes para o sector do
comércio e muitos serviços de
proximidade. Um dos grandes
problemas desta crise pandémica, que
dificilmente se corrigirá no curto prazo,
é que se inverteu a tendência, muito
positiva, a que vínhamos a assistir, de
reanimação dos centros urbanos com
grande predomínio do comércio. O
encerramento
de
lojas
e
o
desinvestimento a que estamos a
assistir vai fazer-nos recuar a épocas
passadas e, nesta matéria, vamos
precisar de políticas públicas muito
orientadas para a reanimação dos
espaços urbanos.

Mensagem aos
Empresários e
Associados da UACS
Que não desistam. Que aproveitem este
período mais complexo para introduzir
mudanças, que aproveitem o potencial
que as novas tecnologias trazem para a
dinamização das actividades, apostando
nomeadamente no canal online.
Também, que apostem numa maior
automatização, porque os consumidores
estão mais predispostos para o efeito,
que procurem estratégias diversificadas
que captem novos consumidores, que
aprofundem novas parcerias que
reforcem a sua capacidade competitiva,
sendo certo que poderão contar com a
CCP para continuar a apresentar
propostas que assegurem a viabilidade,
no curto prazo, das empresas do sector
do comércio e serviços, mas igualmente
propostas que fomentem, num prazo
mais
dilatado,
o
investimento
fundamental para o crescimento
económico.
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As lojas históricas
e tradicionais de
Lisboa

As Lojas com História representam uma iniciativa da Câmara Municipal
de Lisboa, cujo o objetivo é preservar o comércio tradicional e histórico
de Lisboa, reforçando o seu papel crucial na vida económica, social e
cultural da cidade.

Restaurantes & Bares
Brasileira
A Paródia
A Provinciana
A Veneziana
Restaurante As Velhas
Bar Americano
Glória Bar - Bar Piri-piri
Restaurante Bonjardim
Bota Alta
British Bar
Café Nicola
Café Restaurante Martinho da
Arcada
Casanostra
Confeitaria Nacional

Galeto
Restaurante Gambrinus
Laurentina Restaurante
Leitaria A Camponeza
Leão d'Ouro
O Churrasco
O Faia
Restaurante O Polícia
Oh! Lacerda
Padaria de São Roque
Panificação Mecânica
Pastelaria Benard
Pastelaria Mexicana
Pastelaria Versailles
Pastéis de Belém

Pavilhão Chinês
Procópio Bar
Restaurante Clara Jardim
Restaurante Estrela da Sé
Restaurante Faz Frio
Restaurante João do Grão
Restaurante Sancho
Restaurante Tavares
Bar Snob
Solar dos Nunes
Restaurante Tipico Senhor Vinho
Vá-Vá
Xafarix

Comidas & Bebidas
A Carioca
A Mariazinha
Cafélia Ribeiro
Casa Macário
Casa Pereira da Conceição
Casa de Cafés Solposto

Saúde &
Bem-estar
Ervanária Rosil
Farmácia Morão
Farmácia Normal
Farmácia Andrade
Farmácia Barreto

Conserveira de Lisboa
Garrafeira Nacional
Manteigaria Silva
Manuel Tavares
Pérola de São Mamede
Pérola do Chaimite

Pérola do Rossio
A Ginjinha Espinheira (S.
Domingos)
A Ginjinha Sem Rival (Eduardino)
Ginjinha Rubi

Serviços & Reparações
Casa Achilles
Casa Forra
Domingos & Nogueira
Tipografia Carlos Guerreiro
Ferragens G.Lemos

Ferragens Guedes
Folha d`ouro
Fotografia Triunfo
Franco Gravador
Hospital das Bonecas
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Diversos
Barbearia Campos
Barbearia Moderna (Barbearia
Oliveira)
Salão de Barbearia de
Alfredo, Oliveira e Acácio
(barbearia oliveira)

Casa Buttuller
Drogaria Oriental
Drogaria Central
Drogaria de São Domingos
Espingardaria Belga

Espingardaria Central A. Montez
J. Garraio
Primeira Casa das Bandeiras
Soares & Rebelo
Quiosque Tivoli

Vestuário & Acessórios
Sapataria A Deusa
Restrosaria Adriano Coelho
Alexandre Bento
André Ópticas (Óptica do Chiado)
Ourivesaria Araújos
Armazém das Malhas
Retrosaria AURI
Baptista & Reis
Casa Senna
Casa Xangai

Chapelaria Azevedo Rua
Figurino D`Ouro
Joalharia Ferreira Marques
Joalharia do Carmo
Leitão e Irmão
Londres Salão
Lourenço & Santos
Luvaria Ulisses
Maguidal
Bahia Joias

Retrosaria Marques, Sequeira
Mário Ramos - NARDO
Ourivesaria Rosa D ouro
Ourivesaria Sarmento
Retrosaria Bijou
Sapataria Lord
Sapataria do Carmo
Jomil
João Bento Vicente

Paris em Lisboa
Príncipe Real Enxovaisde
Maria Cristina Castro Lda
Serranofil -Tecidos e
Confeções

Tapetes de Arraiolos Trevo
Teresa Alecrim
Tricana
Vista Alegre
Viúva Lamego

Livraria Ferin
Livraria Ler
Livraria Trindade,
Alfarrabista e Antiguidades
O Manuscrito Histórico
O Mundo do Livro
Palácio Correio Velho
Salão Musical de Lisboa

Sinfonia
Solar Antiques
Tabacaria Costa e Diogo
Tabacaria Martins
Tabacaria Mónaco
Papelaria Fernandes
E.E.de Sousa e Silva

Lar & Decoração
Artemoldura
Caza das Vellas Loreto
Florista Pequeno Jardim
Francisco Soares da Silva
Madeira Shop

Cultura & Lazer
Galeria A. Molder
Au Petit Peintre
CNM - Companhia Nacional de
Música
Casa Havaneza
Centro Antiquário do Alecrim
Livraria Barata
Livraria Bertrand

30 CRONOGRAMA

2 MAR

Confirmados os dois primeiros casos em Portugal
Governo português divulga um despacho a ordenar
aos serviços públicos que elaborarem planos de
contingência para o surto de Covid-19.

12 MAR
Primeiro-Ministro, António Costa, anuncia fecho de todas as
escolas a partir de 16 de março, encerramento de
discotecas, restrições em restaurantes, centros comerciais,
serviços públicos e proibição de desembarque de
passageiros de cruzeiros.
Estado de alerta declarado em todo o país, com proteção
civil e forças e serviços de segurança em prontidão.

18 MAR - ESTADO DE EMERGÊNCIA
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12 MAR - ESTADO
DE ALERTA

COVID-19 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

22 MAR

A UACS em parceria
com a Câmara de
Lisboa e a AHRESP
lançaram a Plataforma
Estamos Abertos

O Presidente da República decreta o estado de
emergência por 15 dias, depois de ouvido o Conselho
de Estado e de ter obtido o parecer positivo do
Governo e da aprovação do decreto pela Assembleia
da República.

19 MAR

Em comunicado, UACS demonstrou-se insatisfeita por
medidas apresentadas pelo Governo não considerarem
o comércio e serviços

24 ABR

A reabertura do comércio deve ter regras claras de
funcionamento. DR. Hugo Delgado, LUSA

29 ABR

18 MAI
Comércio: Lojas com porta
aberta para a rua até
400m2 ou partes de lojas
até 400 m2 (ou maiores
por decisão da autarquia)
Restauração: Restaurantes, cafés e pastelarias, com
lotação a 50%; Esplanadas; Normas acordadas entre
Direção-Geral da Saúde (DGS) e Associação da
Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal
(AHRESP).

26 MAI
UACS partilha Guia de Boas Práticas
para o comércio em Webinar

13 JUL - PROLONGAMENTO
ESTADO DE CALAMIDADE EM
LISBOA

Foi feita a transição do estado de emergência, que
vigorava no país desde o dia 18 de Março, para o estado
de calamidade. Nesta altura, o país contava com 25.190
casos totais confirmados e 1.023 mortes

2 MAI - ESTADO DE
CALAMIDADE

UACS aguarda verão atípico na região de Lisboa.
Realiza inquérito aos associados no âmbito das medidas
apresentadas pelo governo.

4 MAI

Reabertura de 90% das lojas.
Lojas com menos de 400 m2
com porta aberta para a rua

15 MAI
Campanha: "Moro Aqui. Compro Aqui."

5 JUN

Conselho de Presidentes da UACS reuniu
e as associações integradas revelaram
preocupação com o encerramento dos
Centros Comerciais em Lisboa

14 JUL

UACS partilha comunicado ao Governo
a solicitar apoio imeadiato às micro e
pequenas empresas

30JUL-ESTADODE
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8 MAI

Around Me. A nova
plataforma para saber o
comércio que está à sua
volta.

15 JUN

Abertura oficial
dos Centros
Comerciais em
Lisboa

CRONOGRAMA 31
COVID-19 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Revista do Comércio de Lisboa
#131

12 DEZ

UACS lança campanha para o setor
"Precisa de Apoio? Saiba como a UACS
pode ajudar?"

9 DEZ

Este Natal, a UACS anuncia parceria com a UBER
para apoiar o comércio local.

6 DEZ

Em comunicado,
Comerciantes da
Grande Lisboa
lamentam
prolongamento
das restrições
horárias até ao
Natal.

24 NOV - NOVO ESTADO
DE EMERGÊNCIA

15 DEZ

6 DEZ - NOVO ESTADO
DE EMERGÊNCIA

Em entrevista, a UACS defende que "Recolher obrigatório ao
fim de semana faz com que as lojas de Lisboa possam
perder clientes para a periferia".

24 NOV
Em entrevista, Lourdes Fonseca, Presidente
da Direção da UACS, defende que a
revitalização do comércio passa pela
mobilidade das pessoas.

20 NOV
Luzes de Natal acendem-se em Lisboa.

16 NOV

9 NOV
Renovado o Estado de
Emergência, a UACS
pede apoios adicionais
devido ao recolher
obrigatório em Lisboa
para os setores do
comércio e serviços.

6 NOV
Em comunicado, Comércio
e Serviços aplaudem
APOIAR.pt, mas reclamam
novo ‘lay-off’ simplificado.

1 OUT
Em comunicado, a UACS mostra-se insatisfeita por
esquecimento dos setores do comércio e serviços nas
medidas apresentadas pelo Governo.

15 OUT- ESTADO DE
CALAMIDADE E

9 NOV - NOVO ESTADO DE
EMERGÊNCIA

UACS promove curso "Como recuperar as vendas em loja
neste Natal?" com a empresa Sucesso em Vendas.

21 AGO
Em entrevista, "A Associação de Comércio
de Lisboa espera que alargamento de
horários revitalize setor".

15 SET-SITUAÇÃO DE
CONTINGÊNCIA

13 NOV
Em entrevista, Comércio de Lisboa mostra-se preocupado
com "perdas e prejuízos" na época de Natal.

11 NOV
Em comunicado, Associações do comércio
acolhem apoio da Câmara de Lisboa como
bomba de oxigénio.

15 OUT

Abertas as inscrições para o
Concurso Montras de Natal.

2 OUT

Em entrevista, a UACS revela que "Programas de
apoio à criação de emprego estão parados".

16 SET
Em comunicado,
a UACS revela
preocupação com
falta de clientes.

Revista CL

JURIDICO
32 GABINETE
ANA CRISTINA FIGUEIREDO

1

Revista do Comércio de Lisboa
#131

PROCESSO
EXTRAORDINÁRIO DE
VIABILIZAÇÃO DE
EMPRESAS

POR

ANA
CRISTINA
FIGUEIREDO
Coordenadora do
Gabinete Jurídico
da UACS

Atendendo ao contexto pandémico
actual, e em concretização da medida
prevista no Programa de Estabilização
Económica e Social, tendo por
objectivo a recuperação de empresas

viáveis, foi aprovado um mecanismo processual
temporário,
de
natureza
extraordinária,
destinado exclusivamente a empresas que se
encontrem em situação económica difícil ou de
insolvência, iminente ou actual, em virtude da
Covid-19: o processo extraordinário de
viabilização de empresas.
Numa altura em que vivemos uma crise global sem
precedentes, todas as previsões apontam para um
aumento exponencial das insolvências de empresas
em Portugal, com a mais alta taxa de toda a União
Europeia e das mais elevadas do mundo.
Procurando limitar o aumento dos riscos de
insolvência e aliviar a pressão sobre o tecido
empresarial, em particular sobre as pequenas e
médias empresas, a Lei N.º 75/2020 de 27.11
aprovou
o
Processo
Extraordinário
de
Viabilização de Empresas (PEVE), introduzindo
ainda alterações no âmbito do Processo de
Insolvência, do Processo Especial de Revitalização
(PER) e do Regime Extrajudicial de Recuperação de
Empresas (RERE).
O que é o PEVE ?
É um processo judicial temporário, de natureza
extraordinária e urgente, destinado exclusivamente
a empresas que se encontrem em situação
económica difícil ou de insolvência iminente ou
actual, causada pela pandemia da COVID-19, sendo,
no entanto, estruturalmente viáveis ou susceptíveis
de viabilização, e que visa a homologação pelo
Tribunal de um acordo de reestruturação de dívida
alcançado extrajudicialmente entre a empresa e os
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seus credores.
Apresentando-se, claramente, como um processo
de recuperação de empresas, ajustado à “situação
de emergência” em que muitas se encontram
actualmente, o PEVE assenta em dois pressupostos
objectivos principais:
a) a verificação de um nexo de causalidade entre a
situação da empresa (situação económica difícil ou
insolvência iminente ou actual) e a crise provocada
pela COVID-19;
b) e a susceptibilidade de viabilização da empresa.
O processo extraordinário de viabilização de
empresas (PEVE) destina-se apenas a empresas. É
considerada empresa, para este efeito, toda a
organização de capital e trabalho destinada ao
exercício de qualquer actividade económica,
independentemente da natureza jurídica do seu
titular, nomeadamente:
sociedades
por
quotas
e
sociedades
unipessoais por quotas;
sociedades anónimas;
empresários em nome individual;
estabelecimento individual de responsabilidade
limitada, etc.
Quem pode recorrer ao PEVE?
• Empresa COM activo superior ao passivo a 31 de
Dezembro de 2019 que:
- não tenha pendente Processo Especial de
Revitalização (PER) ou processo especial para
acordo de pagamento (PEAP) à data da
apresentação do requerimento;
- reúna as condições necessárias para a sua
viabilização; e
- demonstre ter, naquela data, activo superior ao
passivo de acordo com as normas contabilísticas
aplicáveis conjugadas com a avaliação da situação
de insolvência prevista no n.º 3 do artigo 3.º do CIRE.
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• Empresa SEM activo superior ao
passivo a 31 de Dezembro de 2019:
a) Micro ou pequena empresa,
desde que:
- não tenha pendente processo de
insolvência, PER ou PEAP, à data da
apresentação do requerimento;
- tenha recebido um auxílio de
emergência no âmbito do quadro
temporário relativo a medidas de
auxílio estatal em apoio da
economia no actual contexto da
COVID-19 e o mesmo não tenha
sido reembolsado;
- ou esteja abrangida por um plano
de reestruturação no quadro das
medidas de auxílio estatal.
b) Empresa, desde que:
- tenha conseguido regularizar a sua
situação com recurso à disposição
transitória prevista no Regime
Extrajudicial de Recuperação de
Empresas (RERE);
- e tenha procedido ao depósito
tempestivo
do
acordo
de
reestruturação.
Quais os efeitos do início do
processo?
Após
a
apresentação
do
requerimento inicial de abertura do
processo, o Juiz nomeia de imediato,
por despacho, o administrador
judicial provisório; essa nomeação
produz, nomeadamente e entre
outros, os seguintes efeitos:
- obsta à instauração de quaisquer
acções para cobrança de dívidas
contra a empresa (declarativas e
executivas) e, até ao trânsito em
julgado
da
sentença
de
homologação ou não homologação,
suspende, quanto à empresa, as
acções em curso com idêntica
finalidade,
extinguindo-se
as
mesmas logo que seja homologado
o acordo de viabilização, salvo
quando este preveja a sua
continuação ou quando os créditos
em causa naquelas acções não
estejam abrangidos pelo acordo;
- são também suspensos eventuais
processos de insolvência nos quais
haja sido anteriormente requerida a
insolvência da empresa.

Créditos tributários e créditos da
Segurança Social - possibilidade
de pagamento em prestações:
O acordo de viabilização que venha
a ser aprovado pode produzir
efeitos em relação às dívidas às
Finanças e à Segurança Social,
podendo estas ser pagas em
prestações mensais e iguais, até ao
limite máximo de 150 prestações.
Se a dívida exceder 51.000,00€,
nenhuma das prestações pode ser
inferior a 1020,00€.
Está vedado o perdão de uma parte
do capital da dívida: os créditos
tributários e da segurança social
são indisponíveis. Porém, às
prestações mensais que vierem a
ser estipuladas são aplicáveis
reduções da taxa de juros de mora.
Outras medidas da Lei N.º
75/2020
O mesmo diploma aprova ainda um
conjunto de medidas excepcionais
para as empresas afectadas pela
pandemia causada pela COVID-19,
entre as quais:
(i) no PER, estende aos sócios,
accionistas ou quaisquer outras
pessoas relacionadas com a
empresa que financiem a sua
actividade durante o processo,
(inclusive através de suprimentos) o
privilégio creditório mobiliário geral,
graduado antes do conferido aos
trabalhadores;

(ii) no RERE, alarga a possibilidade
de recurso a este regime a
empresas
em
situação
de
insolvência actual;
(iii) no PER e no PEAP permite-se a
prorrogação
do
prazo
das
negociações, sendo igualmente
possível;
(iv) no Processo de Insolvência, a
concessão de prazo para adaptação
da proposta do plano de insolvência
e a dilação do prazo para a
produção de certos efeitos do
incumprimento do plano de
insolvência;
(v) atribuição de prioridade na
tramitação de requerimentos de
liberação de cauções ou garantias
prestadas no âmbito de Processo
de Insolvência, PER ou PEAP.
O processo extraordinário de
viabilização de empresas (PEVE) está
em vigor desde 28 de Novembro de
2020 e vigora até 31 de Dezembro
de 2021, sem prejuízo de eventual
prorrogação, o que, com alguma
probabilidade,
irá
acontecer,
atendendo às graves consequências
económicas da pandemia.
Riscos e potencialidades do PEVE
O PEVE tem algumas características
que o tornam mais interessante do
que os outros mecanismos de
reestruturação disponíveis, tais
como:
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(i) tem carácter urgente (inclusive
nas fases de recurso se existirem),
assumindo prioridade sobre a
tramitação
e
julgamento
de
processo
de
insolvência,
de
processo especial de revitalização e
de processo especial para acordo de
pagamento;
(ii)
redução
da
tramitação
processual, eliminando-se a fase da
reclamação de créditos;
(iii) regulação especial dos créditos
tributários e da segurança social;
(iv) isenção de custas processuais,
fora
a
remuneração
do
administrador judicial provisório a
suportar pela empresa.
Além disso, o PEVE prevê também
uma série de outras medidas
positivas, como a proibição da

suspensão de serviços essenciais na
pendência do processo; a concessão
de privilégios creditórios àqueles
que financiem ou, ainda, os
benefícios fiscais conferidos às
partes subscritoras de um acordo
de viabilização homologado em
matéria de impostos sobre o
rendimento, desde que o acordo
compreenda a reestruturação de
créditos correspondentes a, pelo
menos, 30% do total do passivo não
subordinado da empresa.
Subsistem, porém, as dúvidas sobre
se este novo processo, num
contexto de aumento exponencial
expectável de insolvências a par da
ineficiência do sistema judicial, será
adequado
às
necessidades,
designadamente se será suficiente

Siga-nos nas
redes sociais!
Acompanhe diariamente as notícias mais
importantes do setor e fique a par de todas as
alterações e atualizações que lhe podem ser úteis.
Fique também a conhecer as iniciativas organizadas
pela UACS.

@uacs_casa_do_comercio
@casa.docomercio
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um instrumento que parte de um
acordo e que deveria, a montante,
propiciar também a negociação.
A prática e o futuro dirão se esta
nova criação – a par com as
restantes medidas aprovadas, que
visam dotar os instrumentos de
recuperação já existentes de
mecanismos de adaptação à
pandemia – cumprirá o propósito
de pôr (repor) dinheiro a circular na
economia
e,
reflexamente,
favorecer
o
propósito
de
recuperação de empresas, e assim
contribuir para dar resposta à crise.
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GRATUITA EM COLABORAÇÃO COM O CECOA

Destinado a
Profissionais ativos, empregados e
desempregados que, no âmbito da sua
formação contínua, pretendam aperfeiçoar
ou atualizar os conhecimentos nas respetivas
áreas de formação.

CASA DO COMÉRCIO
RUA CASTILHO, 14
1269-076 LISBOA
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POR

JOÃO COLAÇO
Coordenador do
Gabinete de
Contabilidade da
UACS

No final de cada ano existe em todos nós
o desejo de, em primeiro lugar, fazer uma
análise do modo como decorreu o ano
que finda (o que nos permite interiorizar
que, tendo esse ano findado, o mesmo já
não nos atormenta) e, em segundo lugar, expressar
o nosso desejo de como deverá decorrer o novo
ano que temos pela frente (o que nos permite que
essa esperança nos acalente).
Recordamos que no artigo que escrevemos no final
de 2019, para esta nossa Revista, com o título “Qual
o futuro do comércio?”, referíamos que a saída do
Reino Unido da União Europeia, e as diatribes e
imposições de taxas tarifárias por parte de Donald
Trump, eram, certamente, motivo de grande
preocupação para a Organização Mundial de
Comércio (OMC), com consequências muito
negativas para todos os países, e finalizámos
manifestando a esperança de que a OMC ainda
assim conseguisse cumprir os desígnios para que
tinha sido constituída. Infelizmente, e como todos
sabemos, até porque sofremos na própria pele,
como é hábito dizer-se, este ano de 2020 foi talvez
um dos mais dramáticos das últimas dezenas de
anos, devido à pandemia, apelidada de COVID-19,
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que assolou o mundo e que infetou mais de oitenta
milhões de pessoas e causou cerca de dois milhões
de óbitos.
No nosso País, este surto, entre outras
consequências, impôs severas restrições à livre
circulação de pessoas, encerrou durante alguns
períodos as fronteiras, paralisou quase totalmente
toda a atividade económica, e, no que concerne ao
Serviço Nacional de Saúde, mostrou como era
enorme a insuficiência dos meios humanos e de
equipamentos, não tendo o mesmo colapsado
graças ao esforço abnegado e espírito de sacrifício
de médicos, enfermeiros, técnicos e pessoal
auxiliar, aos quais prestamos a nossa homenagem
e respeito e deixamos um enorme obrigado.
Face a esta situação não podemos deixar de
reconhecer que a esperança que então
manifestámos carece hoje de suporte que
possamos considerar fiável. Repare-se que o
principal motor da economia, nos últimos anos, o
turismo, foi o setor que mais sofreu, e que abarca,
entre outras, as atividades de aviação, hotelaria,
restauração, transportes, alojamento local, cultura,
recreio e o comércio.
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A consequência mais visível foi o
encerramento de milhares de
empresas, com um aumento brutal
do desemprego, e as que ainda não
encerraram necessitam de apoios
estatais, embora existam outras que
conseguiram mesmo aumentar o
seu volume de negócios graças à
sua resiliência e investimento na
inovação e na tecnologia.
Não pode deixar de ser destacado o
enorme esforço levado a efeito por
muitos comerciantes, para se
adaptarem aos novos hábitos de
consumo, assim como a novos
grupos de clientes, procurando
deste
modo
adaptar-se
às
necessidades
impostas
pelos
confinamentos aprovados pela
Direção Geral de Saúde, na tentativa
de suster a contaminação pelo
coronavírus.
A nossa UACS tem testemunhado,
no decorrer dos cento e cinquenta
anos da sua existência (foi
constituída em 1 de abril de 1870),
profundas alterações não só na
economia como também na cultura,
nos usos e costumes, e, obviamente,
no desenvolvimento da atividade
comercial, que em Portugal tem
sido, e continua a ser, um dos
principais pilares da atividade
económica. Aliás não podemos
esquecer que uma das nossas
principais praças, o antigo Terreiro
do Paço, é hoje conhecida
mundialmente como a Praça do
Comércio.

emergencial em alguns países, e
que estudos abrangentes sobre
várias vacinas candidatas têm
relatado resultados preliminares
encorajadores.
Alertamos que, embora as vacinas
possam ajudar a acabar com a
pandemia, o pesadelo não é de
imediato afastado, pois até à
vacinação total, e à efetiva
imunização, devemos envidar todos
os esforços para que o coronavírus
não continue a infetar as pessoas,
evitando-se assim mais mortes.
É, pois, essencial que continuemos a
utilizar todas as medidas de
proteção, nomeadamente o uso de
máscara, a lavagem frequente das
mãos com água e sabão, ou o álcool
em gel, e manter o distanciamento.
Referimos, na parte inicial deste
artigo, que o Brexit e as diatribes e
imposições de taxas tarifárias por
parte de Donald Trump eram o
principal inimigo do livre comércio.
Não prevíamos, na altura, o
aparecimento da pandemia da
COVID-19, a qual, logicamente, veio
agravar ainda mais a hipótese do
início do recrudescimento do livre
comércio, o que acabou por se
traduzir num imenso trambolhão no
PIB da esmagadora maioria dos
países,
onde
evidentemente
Portugal também se encontrava.

Apesar de tudo isto, algumas notícias
indiciam que podemos começar a
lobrigar como que uma luz ao fim do
túnel, pois para além de ter sido
aprovado este mês o programa de
recuperação e resiliência da União
Europeia, designado como "a
bazuca", que irá permitir dar uma
resposta suficientemente robusta à
crise económica e social que a
COVID-19 tem gerado, está também
previsto o começo da vacinação do
coronavírus, e, finalmente, que está
para breve a tomada de posse do
novo presidente dos Estados Unidos
da América, Joe Biden, o que permite
antever um substancial alívio no
clima económico e um aumento do
comércio a nível mundial.
Resta-nos
aguardar
que
se
confirmem os pressupostos acima
enunciados, o que, a suceder,
certamente nos vai fazer sentir,
moral e fisicamente, mais saudáveis
e que, já perto do final do ano de
2021, seja possível podermos
retomar o convívio de que
certamente todos nós estamos
saudosos.
Esperamos que o sentido de
impotência, a que nos referimos logo
na parte inicial desta nossa
intervenção, seja subvertido pela
esperança em que a OMC consiga
cumprir os desígnios que nortearam
a sua instituição.

Os nossos associados podem estar
certos e confiantes de que iremos,
com o apoio da UACS, vencer e
ultrapassar este terrível pesadelo,
que se abateu sobre nós, e que
ameaça assumir novas estirpes,
desde que estejamos todos unidos e
que cumpramos as diretrizes
emanadas pelos Serviços de Saúde.
Note-se, porém, o facto de já no
decorrer deste mês de dezembro
algumas vacinas contra a COVID-19
terem recebido luz verde da
Organização Mundial de Saúde
(OMS) e autorização para uso
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2020 foi um ano atípico que obrigou os
portugueses a repensarem a sua forma
de vida. Houve necessidade de adaptar
as nossas competências e os nossos
hábitos. Palavras como confinamento,
teletrabalho, epi’s, entre outras entraram

POR

MILENA
BARATA
Coordenadora do
Gabinete
EconómicoFinanceiro da
UACS
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no nosso vocabulário diário.
As empresas tiveram que pensar numa nova forma
de fazer negócio, que não passasse apenas pela
mera porta aberta. Estes novos tempos exigiam
imaginação, empreendedorismo, capacidade de
comunicação, resiliência e sobretudo esperança.
Às entidades oficiais cabia o desenho de soluções,
quer na contenção da pandemia, quer na forma de
apoiar a economia, para que a mesma não ruísse.
Assim sendo, foram criados os seguintes apoios
para as empresas:
Moratórias de empréstimos;
Flexibilização de pagamento de impostos e
segurança social;
Linhas de crédito gerais;
Linhas de crédito especificas para algumas
atividades;
Lay-off e apoios à retoma da atividade;
Apoios não reembolsáveis para a adaptação
das empresas após o reinício da atividade
(Programa Adaptar);
Apoios não reembolsáveis de apoio à
tesouraria, com base na quebra de faturação
das empresas (Programa Apoiar e Lisboa
Protege).
Em 2021 a situação pandémica manteve-se e
voltou-se a verificar um novo confinamento e
novamente os apoios das entidades oficiais são
fundamentais para a manutenção das atividades
económicas.
Assim sendo, foram apresentados no início do ano
os seguintes apoios:
Programa Apoiar – extensão dos apoios ao 4º
trimestre de 2020 e 1º trimestre de 2021;

Programa Apoiar + Simples – apoios não
reembolsáveis aos empresários em nome
individual sem contabilidade organizada;
Programa Apoiar Rendas – apoios não
reembolsáveis ao pagamento de rendas
durante 6 meses;
Lisboa Protege – apoio a empresários de
diversos setores de atividade da cidade de
Lisboa.
Para além destes estão também previstos:
Medidas de flexibilização no pagamento de
impostos (IVA, IRC e IRS);
Moratórias para as empresas que se irão
manter até Setembro de 2021;
Os períodos de carência das linhas de crédito
com garantia de Estado serão prorrogados por
9 meses;
Apoiar Rendas abrangerá os contratos de
cedência de exploração;
Os empresários em nome individual sem
contabilidade organizada e sem empregados
poderão candidatar-se ao Apoiar + Simples e
Apoiar Rendas;
No Programa Apoiar serão aumentados os
limites máximos de apoio em 50%, para as
empresas com quebra de faturação superior a
50%, com efeito retroativo.
A Câmara Municipal de Lisboa assinou um
protocolo com a União e com os CTT para apoiar os
comerciantes da cidade de Lisboa a expedir as suas
encomendas, onde os 200 primeiros aderentes
beneficiaram de 20 entregas gratuitas. Este
protocolo visa também a adesão a uma plataforma
comercial, neste caso os primeiros 200 aderentes
não pagaram no primeiro ano a anualidade da
plataforma, no valor de 60€.
Entretanto a Câmara Municipal também já divulgou
na imprensa que o programa Lisboa Protege
poderá ter novas alterações.

ALUGUER
DE
ESPAÇOS
A UACS possui nas suas instalações salas
e espaços que aluga ao dia ou à hora
para os mais diversos fins, quer a
associados, quer a outras entidades

AUDITÓRIO
ATÉ 450 PESSOAS

SALAS
DESDE 25 A 80 PESSOAS

PÁTIO
70 PESSOAS

Idealize e Realize
na União.
+351 21 351 56 10
uacs@uacs.pt
Casa do Comércio, Rua Castilho, 14
1269-076 Lisboa

PRECISA DE APOIO?
SAIBA COMO A UACS
PODE AJUDAR
Se conhece outros empresários que possam estar a
passar pelas mesmas dificuldades, indique-lhes a
UACS e convide-os a tornarem-se associados

