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O APOIO PRESTADO

PELA UACS
DURANTE

A COVID-19
"A Covid-19 foi um dos períodos mais negros da história do comércio e serviços da Cidade
de Lisboa. No ano em que assinalámos o nosso 150º Aniversário, nunca pensámos assistir a
um flagelo tão grande e tão grave para todas as lojas e empresas da nossa capital."

Este foi um desafio completamente inesperado
mas no qual a UACS não se intimidou, bem pelo
contrário. Esta edição especial pretende
precisamente revelar e partilhar, para que
também na nossa história fique, o registo do
contributo de uma estrutura que lutou
incessantemente pelos interesses dos nossos
associados e de todo o setor em geral. Desde o
dia 16 de Março e até ao momento toda a equipa
da UNIÃO esteve mobilizada para o apoio ao
Empresário Associado, Gabinete Jurídico e
Serviços de Comunicação num registo e dinâmica
sem igual.
Logo nos primeiros dias da pandemia, criámos o
Gabinete de Crise e estivemos presentes em
todas as iniciativas que visaram apoiar o comércio
de Lisboa. Reclamámos o apoio ao setor como
nunca, fizemos a ponte entre os interesses e as
preocupações dos nossos associados, o governo
e a opinião pública. Fomos incansáveis no pedido
constante de apoio e proativos na recolha de
sugestões do setor para as medidas que todos
vimos serem implementadas pelo Governo, em
todas as fases do período Covid. Lisboa é ainda
hoje a única cidade em alarme. Porventura por
ser a maior capital distrito do país, mas também a
que mais riscos constantes sofre e como tal a
última a estabilizar. É neste período que ainda
estamos que importa continuar a trabalhar a
olhar para o futuro pois a guerra invisível ainda
não acabou e a batalha ainda se trava,
principalmente no nosso território, com toda a
preocupação que tal merece e exige. 
Este suplemento é hoje a página que queremos
que fique na história da UACS e que, em síntese,
grave o papel que a associação teve, uma vez
mais e terá sempre pelo setor.

INTRODUÇÃO 
LOURDES FONSECA, PRESIDENTE DA DIREÇÃO DA UACS02
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CRONOGRAMA
COMÉRCIO e SERVIÇOS DURANTE A COVID-19
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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.
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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.
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A 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.

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

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

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

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

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

Campanha: "Moro Aqui. Compro Aqui."
Comércio: Lojas com porta
aberta para a rua até
400m2 ou partes de lojas
até 400 m2 (ou maiores
por decisão da autarquia)

18 MAI 

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

UACS partilha Guia de Boas Práticas
para o comércio em Webinar

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

15 JUN 
Abertura oficial
dos Centros
Comerciais em
Lisboa
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12 MAR

24 ABR

19 MAR

29 ABR

4 MAI 8 MAI

15 MAI

5 JUN

26 MAI

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). O “país vai

continuar em
estado de alerta, a
Área Metropolitana
de Lisboa em
contingência e as
19 freguesias em
estado de
calamidade”
ministra Mariana
Vieira da Silva

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

14 JUL
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NOTICIAS 
DURANTE A COVID-1904

UACS CRIOU GABINETE DEUACS CRIOU GABINETE DE
APOIO AO SETOR NO ACESSOAPOIO AO SETOR NO ACESSO
ÀS MEDIDAS DO GOVERNOÀS MEDIDAS DO GOVERNO

União de Associações do
Comércio e Serviços teve
em funcionamento um
gabinete que operou de
forma      gratuita      para

grande maioria das empresas associadas
que a UACS representa."

O gabinete de crise permitiu
estabelecer um canal privilegiado para
as empresas esclarecerem dúvidas e
tornar mais rápidas e eficazes as
medidas de apoio aos setores do
comércio e serviços que têm sido dos
mais afectados durante a pandemia.
Este gabinete funcionou de forma
gratuita, através de dois canais de
comunicação, o sítio na internet
www.uacs.pt/, através do correio
electrónico uacs@uacs.pt e do
número de telefone 21 351 56 10.
Para além da UACS, o gabinete contou
com o apoio na área económica da Soc.
Contas e Resultados-Contabilidade,
Fiscalidade e Gestão, Lda. e no campo
jurídico da Sociedade Navarro
Advogados. 

Segundo informações que as
empresas associadas fizeram chegar à
UACS as suas maiores preocupações
passavam pela dificuldade no acesso
às medidas de apoio do Governo.

A
Apoio gratuito prestado pela UACS a todos os associados

Edição Especial_COVID-19

prestar apoio e esclarecer as dúvidas
das empresas dos setores do
comércio e serviços no acesso às
medidas extraordinárias do Governo
devido à pandemia Covid-19. 
A sua função foi proporcionar a todas
as empresas, quer fossem ou não
associadas da UACS, o acesso gratuito
a um serviço informativo e de
esclarecimento no que concerne às
medidas legislativas, regulamentares
e financeiras adotadas pelo Governo
em resposta à situação pandémica da
Covid-19. A associação reportou ao
ministério os dados resultantes deste
acompanhamento realizado através
do gabinete.
A presidente da Direção da UACS,
Lourdes Fonseca, considerou que
“este gabinete de apoio foi de extrema
necessidade e importância no momento
que estávamos a atravessar como
forma de podermos apoiar  as   PME’s, a  

"A UACS desenvolveu
um trabalho junto
dos associados, no
âmbito de recolha
das suas maiores
preocupações e
apresentação de
medidas ao Governo"

No dia 2 de marçoNo dia 2 de março  (baseado em comunicado de imprensa)(baseado em comunicado de imprensa)



A UACS defendeu que “O regime de
apoio aos sócios-gerentes era
insuficiente. Normalmente a empresa
funciona com um ou dois sócios e
pelo menos um trabalhador. 
Excluí-los era deixar de fora muitos
empresários, precisamente aqueles que
maiores custos têm que assumir,
decorrentes, da existência de contratos
de trabalho. O limite de um valor inferior
a 60 mil euros de faturação também era
algo que  preocupou a União pois varia
muito consoante o subsetor de atividade
de cada empresário. Os prestadores de
serviços ao consumidor e também
empresas no comércio a retalho (na
generalidade, os pequenos empresários)
continuavam sem qualquer tipo de apoio
que contribuísse para minimizar o
impacto desta crise.”
A UACS ainda referiu que, “As medidas
apresentadas pelo Governo relativamente
à linha de crédito de 1.200 milhões de
euros, à suspensão das ações de despejo e
pagamento de rendas, foram muito bem-
vindas”.

05NOTICIAS
DURANTE A COVID-19

A União de Associações do Comércio e
Serviços (UACS) salientou que as
medidas de apoio às empresas de
comércio e serviços anunciadas pelo
Governo, na sequência da pandemia de
Covid-19,  foram bem encaminhadas,
mas que no entanto encontrava-se
preocupada com as micro e pequenas
empresas e com o apoio aos sócios-
gerentes das mesmas. 
“A linha de crédio de 1.200 milhões de
euros e a flexibilidade no pagamento
das rendas, simbolizam que os setores
do comércio e serviços já não estão
esquecidos e que se encontram a
construir um caminho para sobreviver
perante esta pandemia.” referiu
Lourdes Fonseca, Presidente da
Direção da UACS.
Relativamente ao apoio aos sócio-
gerentes, o Decreto -Lei n.º 12-A/2020
de 6 de abril – Alargou o apoio
extraordinário à redução da atividade
económica previsto para trabalhadores
independentes (recibos verdes) aos
sócios-gerentes que não tivessem
trabalhadores a cargo. 

ASSOCIAÇÕES DE COMÉRCIO
DEFENDERAM QUE APOIO A EMPRESAS
FOI INSUFICIENTE EM LISBOA
A União de Associações do Comércio e Serviços (UACS)
considerou que as medidas de apoio às empresas anunciadas
pelo Governo, na sequência da pandemia de Covid-19, foram
insuficientes para proteger aqueles setores de Lisboa.

Drª Lourdes Fonseca,
Presidente da Direção da
UACS reforçou que,
“chegou o momento de
defendermos o que é
nosso, o que é português,
pois quando tudo voltar à
normalidade, todas as
pessoas vão desejar
passear pelas ruas das
nossas cidades e
continuar a ver as montras
e a fazer compras nas
suas lojas de comércio
local. Para tal, é
necessário haver um
esforço para proteger o
setor do comércio e dos
serviços, hoje mais do que
nunca”.

No dia 17 de março (baseado em comunicado de imprensa)
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A UACSA UACS
agradeceagradece

o empenhoo empenho  
e força dee força de  
todos ostodos os
associadosassociados
durantedurante  
este período!este período!



em permanente atualização durante
o Estado  de Emergência em Portugal.
Para apoiar as entregas ao domicílio
pelo comércio local, o município
também articulou com a Autocoope
(táxis) e a plataforma Kapten (TVDE -
transporte individual e remunerado
de passageiros em veículos
descaracterizados a partir de
plataforma eletrónica) um serviço de
entregas que vigorou durante o
estado de emergência decretado
devido à pandemia da covid-19. 
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07NOTICIAS
DURANTE A COVID-19

lançada pela Câmara Municipal de
Lisboa em parceria com a UACS, as
Juntas de Freguesia, a AHRESP e,
também articulou um serviço de
entregas em colaboração com a
Autocoope e a Kapten.
A plataforma de restauração e
comércio   "Estamos abertos",    esteve  

PLATAFORMA "ESTAMOS
ABERTOS" MOSTROU O
COMÉRCIO QUE ESTEVE A
FUNCIONAR EM LISBOA

U

Plataforma "Estamos Abertos"

ma plataforma com informação     
sobre  os estabelecimentos
comerciais   que  estiveram
abertos em Lisboa durante  o 
 estado      de      emergência      foi 

No dia 22 de março (baseado em comunicado de imprensa)
No dia 1 de abril 

UACS CELEBROU O 
150º ANIVERSÁRIO

150 anos depois de fundada a
primeira Associação que representa o
coletivo e os objetivos de apoio e
defesa dos seus associados, a União
de Associações do Comércio e
Serviços defronta o ano mais
desafiante até à data. Tendo em
consideração o atual estado de
situação do país devido à pandemia
da Covid-19 a UACS tem vindo a
realizar um trabalho próximo de
todos os associados e das entidades
competentes para a definição de
medidas que apoiem e defendam os
interesses dos setores do comércio e
serviços.
Drª Lourdes Fonseca, Presidente da
Direção da UACS sublinha que “O
comércio e os serviços viveram anos
difíceis, mas através da sua resiliência e
muito sacrifício, ultrapassaram todos os
obstáculos. Hoje vivemos mais do que
nunca uma fase em que estes
empresários vão ser novamente
sacrificados e a União irá fazer tudo que
estiver ao seu alcance para encontrar
medidas de apoio junto dos órgãos
institucionais que resultem na proteção
dos seus interesses.” Confessou ainda,
“Nunca pensei que esta data fosse
comemorada numa altura como esta,
mas reforço o que tenho vindo a
defender, este ano, é o ano do comércio
e serviços estar unido mais do que
nunca. É chegado o momento de
defendermos o que é nosso, o que é
português, pois quando tudo voltar à
normalidade, todas as pessoas vão
desejar passear pelas ruas das nossas
cidades e continuar a ver as montras e a
fazer compras nas suas lojas de
comércio local”.

“Este ano é o ano mais
desafiante para os
empresários dos setores
do comércio e serviços"
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REABERTURA DO COMÉRCIOREABERTURA DO COMÉRCIO
TEVE REGRAS CLARASTEVE REGRAS CLARAS  
DE FUNCIONAMENTODE FUNCIONAMENTO

dar estes passos lentamente para não
corrermos o risco de ter surpresas
desagradáveis que nos farão andar
para trás", referiu a presidente
da UACS, Lourdes Fonseca.
A convite da CCP - Confederação do
Comércio e Serviços de Portugal , a
UACS  participou numa reunião com o
primeiro-ministro, António Costa, em que
estiveram também presentes as
associações de comerciantes de Viseu
e  Fafe. António Costa adiantou que o
Conselho de Ministros iria anunciar no
dia 30 de abril quais os setores comerciais
que iriam retomar a  atividade  com
normas de segurança em 04 e 18
de maio e 01 de junho.
Nesta retoma da 'normalidade' a
presidente da  UACS  manifestou-se
disponível para  esclarecer e  informar

todos os empresários do setor sobre
as regras de contenção obrigatórias
que viessem a ser delineadas,
assinalando que, perante esta nova
realidade, seria essencial criar novos
hábitos de consumo no comércio.
A avaliação e decisões que foram
tomadas pelo Governo no dia 30
de  abril  tiveram por base o estado
epidemiológico do país que foi
analisado dois dias antes, em 28
de abril, numa reunião no Infarmed. 
A UACS fez chegar a todos os associados
e empresários do  setor  informação a
esclarecer todas as questões, assim que
foram conhecidos os moldes da
reabertura de algumas empresas.
Lourdes Fonseca adiantou ainda que o
comércio com uma dimensão mais
pequena iria ser o primeiro a abrir
portas, em 04 de  maio, procurando-se
desta forma evitar grandes deslocações
e aglomerações.
Em declarações aos jornalistas, o
primeiro-ministro  na  altura  adiantou      

que "todos os  setores  de  atividade  estavam a
definir normas de segurança, que iriam ter de ser
validadas pela Direção Geral da Saúde".
"Essas normas tinham de estar todas em
condições de ser aplicadas quando, no dia
30 de  abril, o Conselho de Ministros
anunciasse qual era o calendário de
libertação das normas de confinamento", 
De acordo com António Costa, "as normas
de libertação de confinamento entrariam em
vigor de 15 em 15 dias, as primeiras em 04
de maio, as segundas em 18 de maio e outras
em 01 de junho", embora não incluíssem
ainda todos os setores de atividade.
"Portanto, em 30 de  abril, após o
Conselho de Ministros, anunciaram
as  atividades  que a 04, a 18 ou a 1
de  junho  poderam retomar -- e sempre
com restrições em lotação e em
matéria  proteção  de equipamento
individual, seja para quem está a atender,
seja em alguns casos para os clientes",
frisou o primeiro-ministro.

F
A UACS defendeu que a reabertura dos espaços comerciais teve de serA UACS defendeu que a reabertura dos espaços comerciais teve de ser
acompanhada de regras claras de funcionamento e com passos lentosacompanhada de regras claras de funcionamento e com passos lentos  
para evitar surpresas "desagradáveis" no combate à Covid-19para evitar surpresas "desagradáveis" no combate à Covid-19

oi necessário haver regras claras
de funcionamento e que se
mantivesse as condições de
segurança para a saúde pública.    
"O principal objetivo passou por

No dia 24 de abril (baseado em comunicado de imprensa)
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Este verão será diferente nas várias
zonas da cidade de Lisboa, porque a
capital é muito abrangente em termos
de tipologia de comércio. "Lisboa tem
várias zonas. Há zonas em que o
comércio é mais de proximidade e acho
que esses não terão tantas dificuldades, o
seu mercado é quase exclusivamente
interno, por isso vai depender um pouco
do  comportamento  do consumidor, de
como este vai reagir a partir da
reabertura das lojas.", explicou Lourdes
Fonseca, Presidente da Direção da
UACS.
No entanto, há, segundo a presidente
da UACS, zonas em que os clientes são
essencialmente turistas. "Com estes vai
haver mais dificuldades. Não sabem como
vão sobreviver e captar clientes. Por isso,
temos realidades diferentes dentro da
cidade Lisboa", disse. Contudo, Lourdes
Fonseca considera que ainda é cedo
para ter uma perspetiva correta de como
vai correr a época alta. 
"Só depois da reabertura e de ver qual vai ser
a reação das pessoas após o confinamento e
como se vão  comportar  enquanto
consumidores é que vamos conseguir
perceber as consequências. Sabemos que
nada vai ser igual, mas este é
um setor resiliente", referiu.

09NOTICIAS
DURANTE A COVID-19

UACS PREOCUPADA COM VERÃO
ATÍPICO E COM MUITAS INCÓGNITAS
Devido à abrangência dos setores do comércio da cidade de Lisboa tornou-se
muito difícil prever os próximos tempos

No dia 29 de abril (baseado em comunicado de imprensa)

UACS REALIZOU INQUÉRITO AOS
ASSOCIADOS SOBRE AS MEDIDAS DE
APOIO DO GOVERNO
A monitorização dos impactos da
Covid-19 nas empresas foi um
trabalho muito relevante que a UACS
desenvolveu junto dos Associados. 
Esta iniciativa teve como objetivo
estabelecer uma relação de maior
proximidade entre as empresas e
o Governo e assim permitir uma
maior aplicabilidade das medidas
extraordinárias aprovadas. Como
tal, solicitaram a participação dos
associados no inquérito que
estava dividido em duas partes. 

Numa primeira fase pretenderam
avaliar a situação atual das
empresas tendo em conta as
medidas já implementadas para a
segurança das mesmas durante
esta pandemia. 
Numa  segunda fase a UACS
solicitou aos associados que
identificassem as suas maiores
preocupações no presente e no
futuro do setor do comércio e
serviços.
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No dia 30 de abril (baseado em comunicado de imprensa)



ANÁLISE DE RESULTADOS

INQUÉRITO
AOS ASSOCIADOS
Durante a pandemia Covid-19, a UACS fez todos os esforços para estar junto dos seus associados e
levar os temas mais importantes "a bom porto". Desta forma, solicitou a opinião dos mesmos acerca
das medidas adotadas pelo Governo na proteção dos setores do comércio e serviços.

,

Fechada
54.9%

Aberta
45.1%

A minha empresa está:

,

Em regime de lay-off
55.2%

A trabalhar na empresa
31.3%

Simplesmente em casa
11.9%

Em teletrabalho
1.5%

Os empregados estão:

Se a empresa está a laborar,
como está o comportamento
das vendas?

,

Redução de mais de 40%
61%

Redução entre 10 a 40%
31.7%

Conseguiu obter um aumento das vendas
4.9%

QUESTIONÁRIO
AOS ASSOCIADOS10

,

Sim
68.6%

Não
31.4%

A empresa candidatou-se
a apoios do estado?
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,

Lay-off
41%

Linha de crédito
20.5%

Flexibilização pagamentos à AT
13.7%

Flexibilização pagamentos à SS
12.8%

Moratória de crédito
12%

,

Sim
66.7%

Não
33.3%

,

Sim
53.8%

Não
46.2%

Se sim, quais? (pode assinalar
mais do que 1 hipótese)

Conseguiu obter os apoios?

Teve dificuldades em obter
estes apoios?

Depois desta análise de resultados recolhida
no âmbito do questionário realizado pela
UACS, a União contactou com os associados
que colocaram dúvidas relativamente aos
apoios de forma a ajudá-los na resolução dos
temas pendentes.

11QUESTIONÁRIO
AOS ASSOCIADOS

UACS NOS OCS
Durante a pandemia Covid-19 em Portugal, entre os meses de março e julho a
UACS esteve constantemente em defesa do comércio junto dos Órgãos de
Comunicação Social. 
Fonte: Agência de Comunicação Green Media

+ DE 150
NOTÍCIAS

+ DE 15
ENTREVISTAS+ DE 9

PRESENÇAS
EM RÁDIO
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"CERCA DE 90%" DAS"CERCA DE 90%" DAS
PEQUENAS LOJAS JÁ REABRIU.PEQUENAS LOJAS JÁ REABRIU.
AGORA FALTAM CLIENTESAGORA FALTAM CLIENTES

de clientes, as pessoas começaram a
aparecer lentamente, mas ainda não
numa quantidade que justifique um
volume de negócio.
A realidade da região de Lisboa não
fugiu ao panorama nacional. A
presidente da União de Associações do
Comércio e Serviços da Região de
Lisboa confirmou a abertura da
maioria das lojas, mas explicou que
muitas faturaram "quase nada" na
primeira semana de desconfinamento.
Tudo o que tem a ver com produtos de
consumo teve um desenvolvimento melhor.
Tudo o que tem a ver com moda, como é
óbvio, teve um desenvolvimento muito
pacato, mesmo muito pacato", especificou
Maria de Lourdes Fonseca. "Tudo aquilo que
não é um bem essencial teve um
desenvolvimento muito lento".

UACS PARTICIPOU NO
FÓRUM TSF
A Presidente da Direção da UACS foi
convidada a participar no Fórum TSF em
3 momentos importantes para os setores
do comércio e serviços. Em primeiro lugar
sobre o tema: "despedimentos, o "lay-off"
e as empresas com a corda na garganta",
em 2º lugar sobre o tema "Comerciantes
estão ansiosos pelo regresso ao trabalho"
e por fim acerca da "primeira semana de
desconfinamento".

O Fórum é um momento de
reflexão aberto a perguntas
do público e está disponível
no site da TSF.

E
No dia 11 de maio deu-se a maior abertura do
comércio na cidade de Lisboa

m termos de comércio
de proximidade, cerca
de 90% abriu sem
grandes problemas.
Houve uma falta grande 

No dia 11 de maio - através de entrevista à TSF

23 de abril/ 27 de abril/11 de maio 
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UACS LANÇOU CAMPANHA
MORO AQUI. COMPRO AQUI.

A União de Associações do Comércio e Serviços
(UACS) lançou uma campanha de comunicação a
apelar à compra no comércio tradicional da cidade. 

Sob o mote “Moro Aqui, Compro Aqui” a UACS
partilhou com todos as empresas um cartaz
publicitário para servir de inspiração às pessoas e
captar a sua atenção para a importância de comprar
no comércio de proximidade. 

Esta iniciativa teve como objetivo proporcionar a
todas as empresas, quer sejam ou não associadas da
UACS, o apoio gratuito ao comércio local através da
promoção e sensibilização das pessoas para a
compra de serviços e produtos portugueses, de
forma a apoiar a economia do país e este setor que
foi gravemente afetado pela Covid-19. 

A presidente da Direção da UACS, Lourdes Fonseca,
considerou que “apesar de ser uma ótima notícia o
facto de 90% do setor já estar de portas abertas, a
primeira semana de desconfinamento não foi muito
favorável e fica a faltar o essencial: clientes. Esta
semana tudo o que tem a ver com produtos de
consumo teve um desenvolvimento melhor, no
entanto, tudo aquilo que não é um bem essencial
tem tido um desenvolvimento muito lento. 

A maior parte dos pequenos negócios enfrentam
graves dificuldades, e se há altura em que deve
apoiar o que é local é agora.”, acrescentou Maria de
Lourdes Fonseca.

AROUND ME. NOVO SITE PARA SABER ONDE
COMPRAR O QUE PRECISA SEM SAIR DO SEU BAIRRO
A Around Me é uma aplicação que
permitiu ao utilizador encontrar um
comércio local em torno da sua
localização, que estivesse aberto.
Utilizando a geolocalização do
smartphone ou computador, a
plataforma informou o utilizador de
quais as lojas, mercearias e
supermercados, entre outros, que
estavam próximos de si. Foi possível
encontrar e consultar informações
úteis sobre  o  estabelecimento,  assim 

como as lojas locais que vendiam o
produto que procurava e no horário
que pretendia, podendo ainda
contactar o comerciante ou
simplesmente deslocar-se até lá.
A app foi   criada pela ForTrevo e
promovida pela Câmara Municipal de
Lisboa, em colaboração com a
Associação da Hotelaria, Restauração
e Similares de Portugal (AHRESP) e
com a União de Associações do
Comércio e Serviços. É também mais 

uma ideia do OutSystems COVID-19
Community Response Program, que
procurou criar até 20 apps para ajudar
no combate ao novo coronavírus.

No dia 15 de maio (baseado em comunicado de imprensa)

No dia 8 de maio (baseado em comunicado de imprensa)
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nos seus estabelecimentos e locais de
trabalho. Após a exposição da
informação, houve um período de
perguntas e respostas para os
participantes poderem esclarecer as
suas dúvidas.

UACS PARTILHOUUACS PARTILHOU
GUIA DE BOAS PRÁTICASGUIA DE BOAS PRÁTICAS  
PARA O COMÉRCIOPARA O COMÉRCIO

comércio no âmbito da Covid-19. No
Webinar organizado pelo programa
Lisboa Empreende+ da Câmara
Municipal de Lisboa, a UACS
apresentou as medidas preventivas de
segurança e higiene de forma a
proteger os clientes, os colaboradores
e os próprios negócios no setor do
comércio.
De acordo com Maria de Lourdes
Fonseca, Presidente da Direção da UACS
“A associação partilhou um documento
que elaborou recentemente atendendo
à emergência de saúde pública mundial,
com o intuito de acautelar a proliferação
de contágio de Covid-19 no setor do
comércio.” Sublinhou ainda que, “Neste
momento em que já é notório o número
de pessoas que estão a voltar a procurar
o comércio de rua é essencial respeitar e
aplicar  as   medidas   que   aumentem   a

A
No Webinar organizado pelo programa Lisboa Empreende+ 
da Câmara Municipal de Lisboa

União de Associações
do Comércio e Serviços
(UACS), partilhou no dia
26 de maio um guia de
boas   práticas   para    o  

No dia 26 de maio (baseado em comunicado de imprensa)

possibilidade de distanciamento social,
de forma a proteger estes clientes, os
colaboradores e os próprios
negócios.”
A iniciativa teve como objetivo
apresentar as recomendações
importantes para ajudar as empresas
do comércio a adotarem as medidas
preventivas   de   segurança   e  higiene 
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estabelecimentos e instabilidade na
própria atividade. Consequentemente,
essa indecisão contribuiu para a
anulação dos processos de lay off e a
sua reposição de novo, tratando-se de
uma atividade que representa 35% do
negócio na capital de Lisboa. Os
empresários presentes na reunião de
Conselho estavam certos de que dia
15 de junho todos os Centros
Comerciais da Área Metropolitana de
Lisboa iriam abrir definitivamente as
suas portas e que as administrações
afirmaram terem há já algum tempo
criado as condições necessárias para o
fazer com segurança e confiança de
acordo com as recomendações
emanadas da DGS. 
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O Conselho de Presidentes da UACS,
que integra os presidentes de
Direções das suas 11 Associações
integradas, esteve reunido e
manifestou a sua preocupação pela
medida decretada pelo Governo de
adiar a abertura dos Centros
Comerciais da Área Metropolitana de
Lisboa. Estando em causa diversos
postos de trabalho, negócios e muito
deles dos Associados integrados na
UACS, existe a agravante de ainda não
estar delineada uma data definitiva
para que possam voltar a abrir portas. 
Desta forma, a UACS defendeu que não
existiam razões objetivas em relação
aos restantes desconfinamentos que
levasse o Governo a tomar tal decisão,
criando   expectativas   na   abertura dos
 

CONSELHO DE PRESIDENTES DA UACS
REVELOU PREOCUPAÇÃO
COM O PROLONGAMENTO DO
ENCERRAMENTO DOS CENTROS
COMERCIAIS EM LISBOA

No dia 5 de junho 
(baseado em comunicado de imprensa) 20 de julho - texto retirado na íntegra em

entrevista ao Jornal Público

O COMÉRCIO
TRADICIONAL AINDA
ESTÁ A FUNCIONAR EM
MODO SOS

(...) Em Lisboa, a União de Associações de
Comércio e Serviços (UACS) concorda
com a proposta dos apoios a fundo
perdido e lança a ideia ao município para
a criação de um fundo de emergência
municipal dedicado às empresas. Para a
presidente, Lourdes Fonseca, faziam falta
também apoios ao pagamento das
rendas, à semelhança do que foi feito nos
centros comerciais. 
“Há rendas que estão desajustadas, que
sofreram grandes aumentos, e que podem
implicar que algumas lojas não consigam
manter-se”, nota a responsável.  Segundo
as contas da UACS, entre os seus 2500
associados (onde não se incluem os do
sector da restauração), cerca de cem
empresas da capital — algumas com
vários estabelecimentos — estão a avaliar
a sua sustentabilidade e a continuação do
negócio. 
“Existe um desespero muito grande por não
saberem se vão conseguir sobreviver”, nota
Lourdes Fonseca. Quanto a números
relativos aos encerramentos  já 
 concretizados  devido à  pandemia, a
responsável diz não ter dados,  mas  adianta  
que  sectores  como os da moda, estética,
drogarias e lavandarias  estão  entre  os 
 mais “penalizados”. Os negócios que
vendem bens de primeira necessidade,
como as mercearias, “equilibram-se melhor”.  
Se o primeiro impacto é para aqueles que
têm a porta aberta, mas não têm clientes,
Lourdes Fonseca lembra que há um
conjunto de problemas que se formam a
jusante: “Com as lojas fechadas, há
contabilistas que ficam  com  menos
empresas  com  quem trabalhar, há vários
fornecedores que perdem clientes... isto tem
consequências muito maiores”.

“Cerca de uma centena de
empresas de Lisboa,
algumas com vários
estabelecimentos, estão a
avaliar a continuação do
negócio, diz a UACS"

DR_João Porfírio_Observador
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Contacte-nos:
uacs@uacs.pt

TELEFONES: +351 213 515 610 / +351 910 304 741/2/3

As linhas de financiamento esgotadas
A demora na disponibilização das linhas de crédito garantidas
A fase de análise pelos bancos dos pedidos de financiamento
Os entraves dos bancos e pedidos de garantias adicionais
As condições discricionárias e, não raro usuárias, fixadas pelos bancos 

A UACS esteve durante este período em contacto com o Governo na defesa
dos seus associados. Em matérias tão diversas como:


