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UMA VACINA  
PARA PREVENIR  
A SITUAÇÃO 
DRAMÁTICA DAS 
NOSSAS EMPRESAS 

Uma vacina para prevenir a situação 
dramática das nossas empresas 
Há muito tempo que a AHRESP 
tem defendido a necessidade do 
reforço da liquidez das empresas, da 
proteção do emprego e do apoio ao 
pagamento das rendas comerciais 
como as áreas de intervenção essen-
ciais para atenuar a deterioração do 
tecido empresarial dos setores do 
alojamento turístico e da restauração 
e similares. Ao longo de meses, têm 
sido essas as mensagens-chave em 
todo o diálogo da AHRESP com as 
entidades competentes. Atendendo 
às nossas expectativas, no dia 10 
de dezembro o Governo finalmente 
respondeu ao apelo da AHRESP e 
das empresas do canal HORECA, e 
aprovou as medidas necessárias.
Mais de um mês depois, algumas 
destas medidas não saíram do papel. 
O risco de insolvências e o risco de 
despedimentos é hoje maior do que 
nunca. Prova disso são os núme-
ros do mais recente inquérito da 
AHRESP relativo a dezembro, onde 
56% das empresas de Restauração e 
similares responderam que a quebra 
de faturação do mês de dezembro foi 
de 60%. Para as empresas de Aloja-
mento Turístico é ainda pior: a que-
bra de faturação daquele mês foi 80% 
para 61% das empresas inquiridas.
Agora que a restauração vai ter de en-
cerrar portas previsivelmente duran-
te um mês, mantendo-se a funcionar 
apenas com takeaway e delivery, um 
novo quadro de apoios é necessário. 
Foi por isso que a AHRESP enviou ao 
Governo um conjunto de medidas 
para a Proteção das Empresas e do 

Emprego. Um plano que reforçava a 
concretização do apelo anteriormente 
feito sobre a necessidade de robustos 
apoios para responder ao agrava-
mento das restrições que penalizam 
ainda mais a atividade económica. 
As propostas consistiam no reforço 
dos apoios a fundo perdido através do 
programa Apoiar.pt; um alargamento 
à proteção ao emprego e, ainda, a in-
tensificação do programa já anuncia-
do de apoio às rendas. 
Após a apresentação, pela AHRESP, 
das propostas já referidas, ouvimos 
ao final desse mesmo dia o anúncio 
das medidas pelo Ministro de Estado 
e da Economia. 
É ajuizado trabalhar-se no equilíbrio 
entre as restrições sanitárias e as 
medidas de compensação às empre-
sas. A saúde da economia será uma 
preocupação permanente de todos, 
agentes económicos e Governo. 
Todas as medidas anunciadas e 
aquelas que ainda estão por regula-
mentar devem expressar mecanis-
mos simples e claros por forma ao 
aproveitamento universal do tecido 
empresarial. Naturalmente que as 
circunstâncias atuais que atraves-
samos obrigam a uma celeridade na 
emissão da regulamentação para os 
mecanismos de apoio. 
Da mesma forma que aguardámos 
com ansiedade que a ciência produ-
zisse uma vacina, assim nós aguar-
damos que as medidas tomadas e 
aquelas que vierem a revelar-se como 
indispensáveis possam também 
constituir uma vacina para a saúde 
das empresas e para a proteção do 
emprego.
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Neste período em que as empresas de restauração e bebidas e 
do alojamento turístico vivem a maior crise de que há memória 
recente, a AHRESP tem sido a voz ativa dos setores de atividade 

que representa, em defesa dos seus interesses. Mas é naturalmente aos seus associados que cabe sinalizar e dar 
resposta à medida, e é isso que a Associação tem procurado fazer. Este é o espaço do Associado, que diga de sua justiça!

ESTE ESPAÇO É SEU!

Filipe Bilro
Proprietário do Larau Restaurante, em Estremoz

Associado da AHRESP desde 2020

“Com as regras sanitárias a alterarem-se a cada 15 dias, 
surgem naturalmente dúvidas sobre as medidas e as normas 
a cumprir, portanto qualquer questão que tenhamos, a 
resposta da AHRESP é imediata ou, se não for possível, os 
colaboradores da AHRESP tentam procurar uma resposta. 
Quando comunicamos com a Gisela Casquinha [da dele-
gação da AHRESP de Évora], que é muito prestável, se não 
puder responder no momento, depressa nos apresenta 
uma solução. Por exemplo, a AHRESP apoiou-nos durante o 
Processo Jurídico com um dos nossos colaboradores. O apoio 
da Associação também é uma mais-valia no que respeita à 
defesa dos nossos interesses, já que quando existe algo com 
que não estamos de acordo, expomos à AHRESP que propõe 
ao Governo medidas que podem melhorar a nossa vida. 
A nossa empresa é composta por três sócios e um emprega-
do; enquanto sócios, nunca tivemos qualquer tipo de apoio, 
ou seja, atualmente quem tem uma casa, o empregado tem 
sempre apoios e o salário garantido ao final do mês, mas nós, 
como sócios-trabalhadores, não temos direito a qualquer tipo 
de apoio. Seria importante o Governo deixar-se de promessas 
e passar a fazer ações relativamente aos sócios-gerentes. 
Para 2021, espero que seja um bom ano. Vai demorar um 
pouco, mas felizmente no Alentejo, sentimos bem e mal: foi 
difícil quando tivemos de fechar, mas sempre trabalhamos 
muito bem durante a pandemia.”

António de Almeida
Proprietário do Restaurante A Fateixa,  
em Vila Nova de Milfontes

Associado da AHRESP desde 1995

“Só posso dizer bem da AHRESP, não tenho outras pala-
vras. A associação tem-se esforçado pelos empresários 
da restauração e do alojamento, mas ‘não põe nem dis-
põe’, isso cabe ao Governo. Dou-lhe a nota máxima nisso. 
Contei com a ajuda da AHRESP no campo da informação 
e tenho pedido para me ajudarem com os contratos. A mi-
nha experiência tem sido muito boa, só tenho encontrado 
disponibilidade. Os empresários necessitam de ter uma 
Associação e cabe-lhe, em nosso nome, discutir ques-
tões com o Governo que nós próprios, individualmente, 
não temos capacidade. Por isso, poder contar com o apoio 
da AHRESP para representar e defender os interesses dos 
empresários junto do Governo é a maior vantagem de ser 
associado. Mas não só: há situações pontuais em que a 
ajuda é preciosa. Por exemplo, o meu restaurante sofreu 
um incêndio grave, ficou destruído, e vi-me ‘a braços’ para 
obter autorização para a nova reconstrução. Sozinho foi 
muito difícil, com uma associação é muito mais fácil.
Era importante que o Executivo implementasse apoios 
a fundo perdido e que também considerasse a questão 
do IVA, que está um pouco pesado para a restauração. 
Estes são dois pontos essenciais para ajudar os empre-
sários. Relativamente a 2021, eu era muito otimista, mas 
sinceramente estou com medo. Ainda assim, espero que 
as coisas melhorem.”
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ALOJAMENTO E RESTAURAÇÃO DEVEM SER ELEGÍVEIS 
NO NOVO PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO NACIONAL 

A AHRESP defende que o novo Programa de Apoio à Produção Nacional inclua 
as CAE 55 (alojamento turístico) e 56 (restauração e similares), como elegí-
veis para aceder a mecanismo de apoio. Este novo programa reveste-se da 
maior relevância para a requalificação e promoção dos estabelecimentos do 
alojamento turístico e da restauração e bebidas, bem como para a manuten-
ção dos postos de trabalho. 

↘  ACORDO COM 
PASSMÚSICA DEVE 
SER REPRODUZIDO POR 
OUTRAS ENTIDADES 
A AHRESP firmou um acordo 
com a PassMúsica para as 
renovações dos licencia-
mentos de música ambiente 
nos estabelecimentos, para 
2021: o mecanismo solidá-
rio será adaptado às novas 
necessidades e exigências 
das empresas através de 
uma campanha que inclui 
descontos e moratórias, 

que pode consultar na íntegra na página 45. Entretanto, a Associação já inter-
cedeu, também, junto da SPA (Sociedade Portuguesa de Autores) e GEDIPE 
(Associação para a Gestão Coletiva de Direitos de Autor e de Produtores 
Cinematográficos e Audiovisuais) no sentido de serem criados mecanismos 
de apoio às empresas para diminuição dos seus encargos, à semelhança do 
que foi acordado com a PassMúsica. Com, pelo menos, mais um mês de confi-
namento geral em todo o país, é por demais urgente garantir às empresas da 
restauração e bebidas e alojamento turístico todos os apoios que lhes per-
mitam ultrapassar mais esta fase difícil. A AHRESP aguarda resposta dessas 
entidades.

SEGURANÇA SOCIAL DEVE REGULARIZAR, COM URGÊNCIA, 
EMISSÃO DE CERTIDÕES DE NÃO DÍVIDA 
A AHRESP voltou a interceder junto do Ministério do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social para que sejam corrigidos os múltiplos casos de dívida que 
foram incorretamente criados às empresas, e que não permitem a emissão 
das respetivas certidões de não dívida. Estas situações decorrem das isen-
ções e dispensas parciais de contribuições sociais, concedidas no âmbito do 
Apoio à Retoma Progressiva e do Incentivo Extraordinário à Normalização da 
Atividade Empresarial e importa que sejam rapidamente corrigidas.

↘ 
Minutas de 
circulação
Atendendo à proibição 
de circulação entre 
concelhos e às regras 
vigentes a AHRESP, 
como habitual, atualiza 
e disponibiliza minutas 
de circulação aos 
seus associados que 
comprovam as exceções 
que permitem circular 
entre concelhos e na via 
pública, para efeitos do 
exercício de atividade 
profissional, quer para 
deslocação para o local 
de trabalho, quer para 
o exercício de entregas 
ao domicílio. Faça o  
download das minutas 
AQUI.

https://ahresp.com/2021/01/minutas-para-circulacao/


MADEIRA RESTRINGE MEDIDAS  
ATÉ AO FINAL DO MÊS

O Governo Regional da Madeira decretou um con-
junto de medidas mais restritivas para a região, que 
vigorarão até 31 de janeiro. Assim, será proibida a 
circulação na via pública, durante a semana, entre as 
19h00 e as 05h00, e entre as 18h00 e as 05h00 aos 
fins-de-semana. Todos os estabelecimentos deverão 
encerrar às 18h00 (durante a semana) e às 17h00 
(aos fins-de-semana). Até ao final do mês de janeiro, 
de 2ª a 6ª feira, os estabelecimentos de restauração 
poderão funcionar até às 22h00, exclusivamente 
para confeção de refeições para entrega ao domi-
cílio. Apenas os profissionais associados à entrega 
das refeições ao domicílio poderão circular depois 
do recolher obrigatório, até às 22h00, com a devida 
identificação. Estas medidas entraram em vigor às 
00h00 de 13 de janeiro.

↘  AÇORES AGRAVA MEDIDAS RESTRITIVAS 

O Governo Regional dos Açores determinou a aplica-
ção na Região da renovação do estado de emergência 
determinado a nível nacional, implementando me-
didas restritivas para o território regional de acordo 
com o nível de risco (baixo, médio e alto) de trans-
missão verificado em cada concelho. Desta forma, 
nos concelhos de alto risco, onde se inclui o concelho 
de Ponta Delgada, o encerramento dos cafés e res-
taurantes fica estipulado para as 15h00, sendo que 
durante esse período a capacidade por mesa é de 
quatro pessoas, salvo se do mesmo agregado familiar. 
A partir das 15h00, os cafés e restaurantes só podem 
funcionar em serviço de takeaway ou entrega ao 
domicílio. Já nos concelhos de médio risco, o encerra-
mento de cafés será às 20h00, exceto para efeitos de 
takeaway ou entrega ao domicílio, com limitação até 
seis pessoas, quer na via pública, como por mesa em 
restaurantes e bares. A AHRESP disponibiliza a minuta 
de circulação entre concelhos aqui.

REVEJA AQUI O QUE TEM DE MUDAR PARA  
SE MANTER EM TAKEAWAY OU DELIVERY 
Atendendo ao novo confinamento e à imposição de os 
estabelecimentos de restauração e similares funciona-
rem apenas em takeaway, entregas ao domicílio (delivery) 
e drive-thru, a AHRESP relembra que:

▪  As regras de higiene e segurança do takeaway, da 
entrega ao domicílio (delivery) e do drive-thru podem 
ser consultadas no Guia de Boas Práticas AHRESP (ver 
páginas 46-55), devidamente validado pela Direção-Ge-
ral da Saúde (DGS), e nos vídeos lançados pela AHRESP 
em conjunto com a MAKRO (veja os vídeos em ahresp.
com/2020/06/videos-guia-boas-praticas-ahresp/);

▪  A DGS publicou regras específicas para estafetas, que 
devem ser seguidas e recomendadas a estes profissio-
nais pelos próprios estabelecimentos;

▪  Os estabelecimentos estão dispensados de licença 
para confeção destinada a consumo fora do estabeleci-
mento  ou entrega no domicílio;; 

▪  No caso de avançarem para delivery ou takeaway, os 
estabelecimentos poderão determinar aos seus trabalha-
dores, desde que com o seu consentimento, a participa-
ção nas respetivas atividades, ainda que as mesmas não 
integrem o objeto dos respetivos contratos de trabalho;

▪  As plataformas intermediárias na venda de bens ou na 
prestação de serviços de restauração e similares estão 
impedidas de cobrar, aos operadores económicos, taxas 
de serviço e comissões que, globalmente consideradas, 
para cada transação comercial, excedam 20 % do valor de 
venda ao público do bem ou serviço;

▪  Os dísticos de afixação obrigatória, disponibilizados 
pela AHRESP aos seus associados, sobre regras de en-
trada, prioridades, entre outros, estão disponíveis nas 
páginas 30-31. 
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NOVA LINHA DE APOIO  
À QUALIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA 

O Turismo de Portugal, em parceria com o sistema bancário, renova e reforça em 
300 milhões de euros a Linha de Apoio à Qualificação da Oferta, destinada ao 
financiamento a médio e longo prazo de projetos turísticos. Para acederem à Li-
nha de Apoio à Qualificação da Oferta 2021, as empresas turísticas devem prever 
a realização de investimentos nas áreas da gestão ambiental e da acessibilidade. 
Informação completa sobre os apoios nas páginas 32-45.

ALARGAMENTO 
E REFORÇO 
DA LINHA DE 
MICROCRÉDITO 
DO TURISMO DE 
PORTUGAL
Conforme a 
AHRESP sempre 
defendeu, a linha 
de apoio à tesou-
raria do Turismo de 
Portugal acaba de 

ser reforçada para 100 milhões de euros e passa também a abranger as pequenas 
empresas, que podem receber financiamento até ao montante máximo de 30 mil 
euros. As empresas cujos estabelecimentos estejam encerrados por determina-
ção administrativa passam também a ter acesso a esta linha. Cada empresa pode 
apresentar mais do que uma candidatura, desde que seja respeitado um intervalo 
de tempo de três meses entre a data da aprovação da anterior e a data da sub-
missão da nova candidatura. Todas as empresas que já apresentaram ou que ve-
nham a apresentar candidaturas ficam obrigadas a não fazer cessar contratos de 
trabalho ao abrigo das modalidades de despedimento coletivo, de despedimento 
por extinção do posto de trabalho ou de despedimento por inadaptação, até três 
meses após a aprovação do financiamento. Informação completa sobre os apoios 
nas páginas 32-45.

PLANO DE RETOMA PARA A PROMOÇÃO DO TURISMO NACIONAL
Já apresentado o Plano de Retoma para a promoção do turismo nacional pelo 
Turismo de Portugal ao Conselho Estratégico para a Promoção Turística Externa 
(CEPT), entidade consultiva constituída por representantes do Turismo de Portu-
gal, dos Governos Regionais da Madeira e dos Açores, do setor privado, através 
da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), das ARPT’s e das Entidades Regio-
nais de Turismo que funciona sob presidência do Ministro de Estado, da Economia 
e Transição Digital, Pedro Siza Vieira. Os eixos basilares da estratégia de promo-
ção turística para 2021 passam pela sustentabilidade e pelo reforço da digitali-
zação da atividade promocional. O Plano de Retoma para 2021 apresenta ainda 
como prioridades a reposição da conectividade aérea, o estímulo à Operação 
Turística, a criação de oferta comercial de produtos turísticos diferenciados que 
promovam a coesão territorial e a capacitação do Trade Nacional e Internacional.

↘ 
Prorrogado  
o uso de máscara 
na via pública
Foi publicado o diploma 
que prorroga a vigência 
da obrigatoriedade de 
utilização de máscara 
na via pública. Desta 
forma, até ao dia 31 de 
março de 2021, continua 
a ser obrigatório o uso 
de máscara (que não 
pode ser substituída 
por viseira) aos maiores 
de 10 anos para o 
acesso, circulação 
ou permanência 
nos espaços e vias 
públicas, sempre que o 
distanciamento físico 
recomendado pelas 
autoridades de saúde se 
mostre impraticável.



09 |

WWW.A HRES P.C OM

PROLONGAMENTO DO APOIO À RETOMA PROGRESSIVA 
APROVADO EM CONSELHO DE MINISTROS

A AHRESP defende a urgente regulamentação dos apoios aprovados a 7 de 
janeiro, em Conselho de Ministros, nomeadamente a prorrogação do Apoio à 
Retoma Progressiva e a criação do Apoio Simplificado para Microempresas. 
Estes mecanismos de apoio, vitais para a proteção do emprego, devem ser 
efetivamente disponibilizados às empresas ainda no decorrer do mês de janei-
ro de 2021. Informação completa sobre os apoios nas páginas 32-45.

↘  SUSPENSÃO DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL 
Um Despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (SEAF) e do 
Secretário de Estado da Segurança Social (SESS), de 8 de janeiro, veio de-
terminar que, entre 1 de janeiro e 31 de março de 2021, ficam suspensos os 
processos de execução fiscal em curso ou que venham a ser instaurados pela 
Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e pela Segurança Social. Enquanto vigo-
rar esta suspensão, a AT fica impedida de constituir garantias. São igualmente 
suspensos os planos prestacionais em curso por dívidas à Segurança Social 
fora do âmbito dos processos executivos. 

PAGAMENTO DO IMI EM 
PRESTAÇÕES NA MADEIRA
Foi aprovada a possibilidade de paga-
mento do IMI em prestações, na Região 
Autónoma da Madeira, nas seguintes 
condições: quando o montante seja 
igual ou inferior a 50 euros, deve ser 
pago numa única prestação, no mês de 
maio; quando o seu montante seja supe-
rior a 50 euros e igual ou inferior a 100 

euros, deve ser pago em duas prestações, nos meses de maio e novembro; 
sempre que o imposto seja superior a 100 euros, poderá ser pago em cinco 
prestações, nos meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro. 

↘  PLANO TURISMO + SUSTENTÁVEL CONTINUA EM CONSULTA 
PÚBLICA
O Plano Turismo + Sustentável 20-23, apresentado em outubro, está em con-
sulta pública até 26 de janeiro. O plano contempla quatro eixos estratégicos: 
Estruturar uma oferta cada vez mais sustentável; Qualificar os agentes do se-
tor; Promover Portugal como um destino sustentável; Monitorizar as métricas 
de sustentabilidade do setor. As metas a alcançar em 2023 são o incremento 
de 50% de empreendimentos turísticos com sistemas de eficiência energéti-
ca, água e gestão de resíduos, a eliminação de plástico de uso único em 50% 
de empreendimentos turísticos de 4* e 5*, 25.000 aderentes ao selo Clean & 
Safe, 30.000 formados e 1.000 auditados, formação de 50.000 profissionais 
nas áreas da sustentabilidade e 500 referências internacionais sobre a oferta 
sustentável em Portugal. 

↘ 
Moratória  
das rendas não 
habitacionais
Foi publicada a Lei n.º 
75-A/2020, de 30 de 
dezembro, que altera 
o regime excecional 
para as situações de 
mora no pagamento 
da renda devida nos 
termos de contratos de 
arrendamento urbano 
habitacional e não 
habitacional. Além de 
outras alterações, a grande 
novidade é a criação de 
um regime específico 
para os estabelecimentos 
encerrados em março 
e que, a 1 de janeiro de 
2021, ainda se mantenham 
encerrados, bem como a 
criação de um regime de 
apoio ao arrendamento não 
habitacional, conforme a 
AHRESP sempre defendeu.
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PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE ADESÃO  
À MORATÓRIA 
PARA CRÉDITOS 
BANCÁRIOS 

Foi publicado o Decreto-Lei nº 
107/2020, de 31 de dezem-
bro, que prolonga o prazo de 
adesão à moratória pública 

para proteção dos créditos bancários. Podem agora aceder as empresas e 
famílias cujos contratos de crédito não se encontrassem abrangidos pela 
moratória a 1 de outubro de 2020. O período de aplicação da moratória não 
pode exceder os nove meses, devendo a comunicação da adesão ser efetuada 
junto das entidades bancárias até 31 de março de 2021. As empresas podem 
ainda solicitar a aplicação da moratória pública relativamente a contratos de 
crédito que já tenham beneficiado desta medida de apoio, mas por um período 
inferior a nove meses. 

↘  REGRAS EUROPEIAS NO SITE REOPEN 
Em toda a Europa, as regras para minimizar e combater a pandemia COVID-19 
estão a ser reforçadas, nomeadamente no que respeita ao funcionamento da 
economia e às regras no alojamento turístico e na restauração. O Site Reopen 
(reopen.europa.eu/pt), da União Europeia, atualiza ao minuto os números da 
pandemia, assim como as regras a nível de viagens internacionais, testagem, 
quarentenas, deslocações internas, transportes, funcionamento de comércio, 
incluindo restaurantes, cultura, entre outros, em todos os países europeus. 

ARRENDATÁRIOS 
PROTEGIDOS ATÉ 30 DE 
JUNHO DE 2021
Foi publicado o diploma que 
alarga até 30 de junho de 
2021, o regime extraordinário 
de proteção dos arrendatá-
rios. Nesta sequência, até ao 
próximo dia 30 de junho, fica 
suspensa a denúncia, caduci-
dade, revogação e oposição 

à renovação de contratos de contratos de arrendamento habitacional e não 
habitacional, em boa parte devido ao trabalho que a AHRESP tem vindo a de-
senvolver em diálogo com o Governo. A concessão deste alargamento do regi-
me depende do regular pagamento da renda devida no respetivo mês, salvo se 
os arrendatários estiverem abrangidos pelo regime do diferimento de rendas 
ou se estiverem em causa estabelecimentos encerrados, por determinação 
legal ou administrativa desde, pelo menos, março de 2020 e que, a 1 de janeiro 
de 2021, ainda permaneçam encerrados. 

ESTAMOS
FECHADOS

↘ 
Formações CFPSA
A AHRESP disponibiliza no 
seu Site a oferta formativa 
do Centro de Formação 
Profissional para o Setor 
Alimentar (CFPSA).  
No mês de janeiro, as 
formações incidem sobre:

• Organização da Cozinha; 

• Capitações; 

• Fichas Técnicas; 

• Cartas e Ementas; 

•  Higiene e Segurança 
Alimentar na Restauração; 

•  10 passos para o seu 
restaurante funcionar; 

• Nutrição e Dietética; 

• Saber comer para bem viver; 

•  Introdução à gestão  
do tempo e à organização  
do trabalho. 
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IEFP PRORROGA A SUSPENSÃO DA VERIFICAÇÃO  
DE DÍVIDAS PARA EFEITOS DE APOIO

No âmbito dos apoios disponibilizados pelo Instituto de Emprego e Formação 
Profissional (IEFP), nomeadamente as medidas de emprego e de formação 
profissional, é novamente prorrogada a suspensão de verificação do requisito 
de não existência de dívidas de entidades candidatas ou promotoras ao IEFP, 
para a aprovação de candidaturas e realização de pagamentos de apoios finan-
ceiros. Esta prorrogação, agora aprovada pela Portaria n.º 309/2020 de 31 de 
dezembro, vigora até 30 de junho de 2021. 

↘  TRIBUNAL DE CONTAS 
DESTACA APOIOS DAS 
AUTARQUIAS ÀS EMPRESAS 
A relevância do papel das autar-
quias locais é destacada pelo Tri-
bunal de Contas (TC) no relatório 
divulgado hoje sobre o “Impacto 
das medidas adotadas no âmbito 
da COVID-19 nas entidades da Ad-
ministração Local do Continente”. 

Segundo o TC, as autarquias adotaram diversas ações de que foram beneficiá-
rias as famílias, as empresas e as instituições, face aos efeitos económicos, 
sociais e financeiros da COVID-19. O Tribunal de Contas assinala que a análise 
foi condicionada pela informação disponível. A AHRESP tem acompanhado de 
perto as medidas de apoio tomadas pelas autarquias, tendo tido reuniões com 
múltiplas dessas entidades. 

CTP ESTIMA IMPACTO NEGATIVO DE 10 MIL MILHÕES DE EUROS 
A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) 
estima que em 2020 as receitas turísticas caiam 
57%, o que se traduz num impacto negativo de 
cerca de 10 mil milhões de euros no saldo das 
contas externas do País. No que respeita ao 
saldo da balança turística, este deve situar-se 
nos 6 mil milhões de euros, menos 62% do que 
em 2019. “Apesar do processo de vacinação, já 
em curso em Portugal, e nos principais merca-
dos emissores da União Europeia, Reino Unido e 

Estados Unidos, entre outros, e da imunidade dos já infetados, vamos ter de 
viver com o vírus ainda em 2021, pelo menos. Importa assim criar condições 
para acelerar o início da retoma do Turismo e da Economia através do estabe-
lecimento de padrões internacionais comuns para as viagens que em conjunto 
com as medidas sanitárias nos destinos devolvam a confiança aos turistas” 
adianta Francisco Calheiros, presidente da CTP, em comunicado.

↘  REDUÇÃO DE 48% NO VOLUME DE NEGÓCIOS DOS SETORES 
HORECA, EM NOVEMBRO
O índice de volume de negócios nos serviços registou uma variação homóloga 
de -15,3% em novembro, em que os setores do Alojamento, restauração e si-
milares foram dos que mais contribuíram para esta redução, com uma variação 
de -48,2%. O Alojamento contraiu -73,1% em termos homólogos e a Restaura-
ção e similares -38,6%. 

↘ 
Novas ações de 
formação do 
Programa BEST
A 3.ª edição do Programa 
BEST tem por objetivo 
dotar os participantes de 
estratégias e técnicas que 
lhes permitam adaptar-
se e reagir, com a menor 
disrupção possível, a 
uma conjuntura que é 
particularmente desafiante 
para as empresas do 
turismo, mitigando impactes 
no desempenho dos seus 
negócios. Estas ações de 
formação e capacitação 
são de acesso livre e 
realizam-se online em direto 
na Academia Digital do 
Turismo de Portugal. Para 
saber toda a informação e 
proceder à sua inscrição, 
aceda à Academia AHRESP 
em ahresp.com/academia-
ahresp/. 

https://ahresp.com/academia-ahresp/
https://ahresp.com/academia-ahresp/
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MAIS DE 28,1 MIL DESEMPREGADOS  
EM NOVEMBRO 2020

De acordo estimativas do INE para novembro de 2020, a taxa de desemprego 
situou-se em 7,2%, (+0,5 p.p. que no mês homólogo de 2019). A população 
desempregada (estimada em 375 mil pessoas) aumentou 8,1% face ao perío-
do homólogo (+28,1 mil pessoas). Consulte o Site AHRESP.

↘  76% DE 
QUEBRAS NAS 
DORMIDAS DO 
ALOJAMENTO 
TURÍSTICO 
De acordo com a 
estimativa rápida do 
Instituto Nacional de 
Estatística (INE), em 
novembro o setor do 
alojamento turístico 
deverá ter registado, 
face ao período homó-

logo, uma quebra de -76,3% no número de hóspedes recebidos e de -76,7% 
no número de dormidas. As dormidas de residentes registaram uma diminui-
ção de -58,6% e as dormidas de não residentes continuam a assinalar fortes 
decréscimos, com uma variação de -85,2%.

DORMIDAS NA REGIÃO DOS AÇORES REGISTAM AS QUEBRAS 
MAIS ACENTUADAS A NÍVEL NACIONAL 
Segundo o IT (Indicador de Turismo)-Açores, as dormidas durante o mês de no-
vembro de 2020 na Hotelaria Tradicional, no Turismo no Espaço Rural e no Alo-
jamento Local terão sido de cerca de 51 mil, uma quebra de 61,7% face a igual 
mês de 2019. Dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) indicam que, até 
outubro de 2020, a Região Autónoma dos Açores registou uma diminuição de 
71,8% no total de dormidas, a maior redução entre todas as regiões nacionais. 

↘  15% DAS EMPRESAS PODERÃO NÃO RESISTIR À CRISE
Segundo dados da Informa D&B, parceira em Portugal da Dun & Bradstreet, a 
criação de novas empresas em 2020, após uma forte evolução nos últimos 
anos, sofreu uma quebra de 24%, regressando aos valores de 2016. Os seto-
res do alojamento e da restauração encontram-se entre aqueles que regista-
ram um maior recuo percentual na criação de novas empresas, face a 2019. 
A consultora refere ainda que os setores do alojamento e da restauração 
registaram, em 2020, 292 novos casos de insolvência, mais 106 casos que 
em 2019. Paralelamente, estes setores apresentaram uma média de atrasos 
de pagamento aos fornecedores de 36,8 dias, tendo sido os que registaram 
o maior aumento (+7,1 dias). A Informa D&B conclui que 15% das empresas 
apresentam um risco elevado de não conseguir resistir à crise. 

↘ 
Saber Servir 
Cerveja
A AHRESP e Turismo de 
Portugal e respetivas 
Escolas de Hotelaria e 
Turismo associaram-
se à iniciativa da 
APCV – CERVEJEIROS 
DE PORTUGAL e da 
APTCM – Associação 
Portuguesa dos Técnicos 
de Cerveja e Malte, e 
lança a formação “Saber 
Cerveja”, integrada no 
projeto Academia da 
Cerveja dos Cervejeiros 
de Portugal. As inscrições 
para o 1º Módulo, “Saber 
Servir Cerveja”, que 
decorre nos dias 25, 26 
e 27 de janeiro via Zoom, 
já estão abertas. Toda 
a informação pode ser 
consultada ahresp.com/
eventos/saber-cerveja/
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ATUALIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO  
E TABELAS SALARIAIS 

O Decreto-Lei nº 109-A/2020, de 31 de dezembro veio fixar o valor da retri-
buição mínima mensal garantida (vulgarmente designado por salário mínimo) 
que foi fixada nos 665€ (seiscentos e sessenta e cinco euros), com efeitos a 
partir do dia 1 de janeiro de 2021. Nessa sequência, os empregadores terão de 
atualizar as retribuições dos trabalhadores que se encontrem abaixo daquele 
valor, mantendo-se, no entanto, a possibilidade de redução do salário mínimo 
em 20%, relativamente a praticantes, aprendizes, estagiários ou formandos, 
conforme contratos coletivos celebrados pela AHRESP. 
Na Região Autónoma dos Açores, o salário mínimo será atualizado para os 
698,25 €. Já quanto à Região Autónoma da Madeira aguarda-se a definição do 
valor a vigorar no presente ano de 2021. A AHRESP reconhece a importância 
da medida, no sentido de se incentivar o consumo, mas receia que esta possa 
produzir um impacto negativo nas empresas o que requer do Governo a defini-
ção e implementação de apoios diretos de compensação.

↘  SUBSÍDIO DE DESEMPREGO PROLONGADO  
POR MAIS SEIS MESES
Com a publicação do Orçamento de Estado para 2021, os subsídios de de-
semprego que terminam durante o corrente ano serão, excecionalmente, 
prolongados por mais seis meses (Artigo 154º da Lei 75-B/2021, de 31 de 
dezembro – Lei do Orçamento do Estado). Assim, o subsídio de desemprego 
que termine em janeiro de 2021 será prolongado por mais seis meses. O sub-
sídio de desemprego será prolongado automaticamente a partir de fevereiro. 
Juntamente com a prestação de fevereiro irá receber os dias de janeiro a que 
tenha direito e que ainda não tenham sido pagos.

USO DOS SISTEMAS AVAC 
EM ESTABELECIMENTOS DE 
RESTAURAÇÃO E BEBIDAS
Segundo a Orientação nº 023/2020, 
atualizada a 20/07/2020, exatamen-
te para clarificar a questão do uso dos 
sistemas AVAC, e com as temperatu-
ras a descer, recordamos que é permi-
tido o uso de sistemas AVAC – Aque-

cimento, Ventilação e Ar Condicionado nos estabelecimentos de restauração 
e bebidas. Apesar da ventilação dos espaços dever ser preferencialmente 
natural, através da abertura de portas ou janelas, recordamos que pode tam-
bém ser utilizada a ventilação mecânica de ar (sistema AVAC – Aquecimento, 
Ventilação e Ar Condicionado). Nestes casos deve ser garantida a limpeza e 
manutenção adequada, de acordo com as recomendações do fabricante.

PORTUGAL MANTÉM INALTERADAS TAXAS DE VOOS  
DE E PARA O REINO UNIDO 
Oficialmente, a 1 de janeiro de 2021, o Reino Unido deixa de fazer parte da 
União Europeia, implicando que todos os passageiros que voem entre aquele 
território e Portugal devam pagar uma taxa aeroportuária de segurança mais 
elevada. No entanto, o Governo português decidiu manter o valor desta taxa 
em 3,20€, ao invés de promover o seu aumento para os 6,21€ (valor aplicado 
aos voos considerados internacionais). Este valor manter-se-á inalterado até 
ao dia 31 de dezembro de 2021.

↘ 
Novas regras 
na cobrança 
de comissões 
bancárias 
Entraram em vigor,  
a 1 de janeiro, novas 
regras que limitam ou 
proíbem a cobrança 
de comissões 
pela prestação de 
serviços associados 
a contratos de crédito 
e pela realização de 
transferências através de 
aplicações de pagamento 
operadas por terceiros, 
como é o caso do MBWay. 
As operações realizadas 
através do MBWay 
ficam assim isentas de 
comissões sempre que: 
não seja ultrapassado 
o valor de 30 euros 
por transferência, ou 
não seja ultrapassado 
o valor total de 150 
euros transferidos 
por mês, ou não sejam 
realizadas mais de 25 
transferências por mês. 
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Proteger as empresas  
e o emprego é a prioridade

EMPRESAS 
PRECISAM DE 
VACINA EFICAZ JÁ
EM RISCO SUSTENTABILIDADE DOS NEGÓCIOS  
E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO



Portugal debate-se com a propagação 
galopante da pandemia COVID-19, 
o que levou o Governo a implemen-
tar uma nova fase de confinamento 
geral, que impõe o encerramento 
legal das atividades da restauração e 
similares, permitindo apenas o fun-
cionamento em regime de takeaway 
e entrega ao domicílio (delivery).
As restrições impostas no âmbito 
deste novo confinamento, com o 
dever de permanecer em casa, a obri-
gatoriedade do teletrabalho e o subs-
tancial aumento das coimas pelo não 
cumprimento das regras sanitárias 
agravam a já muito debilitada situa-
ção financeira de toda a atividade 
turística. Para além do encerramen-
to legal da restauração e similares, 
também o alojamento turístico se 

vê obrigado a suspender a atividade, 
com consequências dramáticas para 
a sustentabilidade dos negócios e 
manutenção dos postos de trabalho.
Neste contexto, a AHRESP entregou, 
a 14 de janeiro, ao Governo uma pro-
posta de novas medidas que visam 
Proteger as Empresas e o Emprego 
e que consistem no reforço dos apoios 
a fundo perdido, na maior proteção 
do emprego e na intensificação do 
apoio ao pagamento das rendas. 
No mesmo dia, o Ministro de Estado, 
da Economia e da Transição anun-
ciou novos apoios à economia e ao 
emprego. A AHRESP aplaudiu desde 
logo o anunciado reforço e acelera-
ção da atribuição do fundo perdido, 
bem como o alargamento, já comu-
nicado em 2020, aos empresários em 

nome individual sem contabilidade 
organizada e às médias empresas, 
tal como propôs.  No entanto, no que 
toca aos apoios ao emprego também 
anunciados, e perante as dúvidas 
quanto à sua aplicação, aguarda-se 
a rápida regulamentação, tendo a 
AHRESP a expetativa que o seu aces-
so seja célere e universal. Por último, 
é de lamentar que o apoio às rendas 
comerciais não tenha sido objeto de 
reforço, à semelhança do Programa 
APOIAR, uma vez que é incompor-
tável para os empresários suportar 
a totalidade deste relevante custo de 
atividade das empresas, estando as 
mesmas legalmente impedidas de 
funcionar. Está em causa a sustenta-
bilidade das empresas e da manuten-
ção dos postos de trabalho.

↘ PROTEGER AS EMPRESAS E O EMPREGO É A PRIORIDADE
AS MEDIDAS PROPOSTAS PELA AHRESP

Face à situação dramática que assola 
as empresas da restauração e simila-
res e do alojamento turístico, confir-
mada por mais um inquérito AHRESP 
realizado pela NIELSEN (ver páginas 
seguintes), é urgente a adoção de me-
didas específicas e excecionais para a 
Proteção das Empresas e do Empre-
go, nomeadamente:

▪   Reforço das tesourarias com a 
atribuição de apoio a fundo perdido 
através do programa Apoiar.PT, au-
mentando a intensidade de apoio nas 
micro, pequenas e médias empresas;

▪   Apoio excecional à manutenção 
do emprego, com o apoio a 100% 
dos salários dos trabalhadores (sem 

limites de quebras de faturação), e 
isenção a 100% da TSU;

▪   Apoio a fundo perdido ao paga-
mento de rendas, com o reforço do 
programa Apoiar Rendas, nomeada-
mente com o apoio a 100% do valor 
das rendas nos meses de janeiro e 
fevereiro.
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Perante a nova fase de confinamento geral, com a drástica imposição de encerramento 
legal das atividades de restauração e similares, o Governo anunciou novas medidas de apoio 
à economia e ao emprego com reforço e aceleração da atribuição do fundo perdido, bem 
como o alargamento aos empresários em nome individual sem contabilidade organizada 
e às médias empresas. A AHRESP espera a rápida regulamentação das medidas de apoio 
ao emprego anunciadas, na expetativa de que o acesso seja célere e universal. De fora das 
medidas de apoio para PROTEGER AS EMPRESAS E O EMPREGO, apresentadas ao Governo, 
fica o reforço do apoio às rendas comerciais.
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↘ APOIO À ECONOMIA E AO EMPREGO
O PROGRAMA ANUNCIADO PELO GOVERNO

APOIO AO EMPREGO 

↘  Trabalhadores por conta de outrem
▪  Trabalhadores com remunerações até 3 SMN 
recebem a 100% (Lay-off e Apoio à Retoma)

↘  Trabalhadores independentes
▪  Reativado o Apoio à Redução da Atividade (medida 
que apoiou 182 mil TI em 2020). Incluídos TI que estão 
isentos do pagamento de contribuições
▪  Novo Apoio Extraordinário ao Rendimento dos 
Trabalhadores

↘  Sócios-gerentes
▪  Reativado o Apoio à Redução da Atividade (Medida 
que abrangeu 60 MOE em 2020)
▪  Acesso ao Apoio Extraordinário à Retoma 
Progressiva

↘  Trabalhadores em situação de desproteção social 
/ Trabalhadores do Serviço Doméstico
▪  Novo Apoio Extraordinário ao Rendimento dos 
Trabalhadores

SUSPENSÃO DE EXECUÇÕES

▪  Suspensão dos processos de execução fiscal em 
curso ou que venham a ser instaurados pela AT e pela 
Segurança Social: de 1 de janeiro a 31 de março
▪  Não é possível executar penhoras neste período. 
O pagamento dos planos prestacionais por dívidas à 
Segurança Social também é suspenso

APOIO À ECONOMIA

↘  Reabertura de linhas com garantia de Estado
▪  Reabertura de linha para os setores mais afetados pelas 
medidas de mitigação da pandemia – 400 milhões €
▪  Quebra homóloga de faturação superior a 25% no ano 
2020
▪  Manutenção de postos de trabalho e não distribuição 
de lucros

↘  Apoio a fundo perdido (41 mil micro e pequenas 
empresas – 375 M€ a fundo perdido
▪  Setores mais afetados pelas medidas de mitigação 
da pandemia (Comércio e serviços, restauração, 
alojamento e atividades turísticas, atividades culturais 
e atividades encerradas por determinação legal)
▪  Quebra homóloga de faturação superior a 25% no ano 
2020
▪  Manutenção de postos de trabalho e não distribuição 
de lucros
▪  Majoração para os setores encerrados, desde março 
de 2020, por determinação legal ou administrativa
▪  Condições: pagamento antecipado da segunda 
tranche, aumento do limite por empresa, extensão 
ao 4º trimestre de 2020, pagamento de um apoio 
extraordinário
▪  Candidaturas: janeiro e fevereiro, com início dos 
pagamentos nos mesmos meses
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EMPRESAS SEM  
MEIOS PARA RESISTIR,  
JÁ DESPEDIRAM 

50 % na Restauração  
e similares

 30 % no Alojamento 
Turístico 

O mais recente inquérito mensal 
da AHRESP, referente ao mês de 
dezembro, foi realizado pela NIEL-
SEN, uma empresa internacional 
de elevada reputação na execução 
de estudos de mercado e de opi-
nião, com enorme experiência no 
Canal HORECA, e os principais 
resultados revelam empresas com 
quebras avassaladoras e sem meios 
e condições para continuar a lutar 
pela sua sobrevivência. 

O contexto dramático em que as 
empresas se encontram foi conheci-
do em véspera de entrada do país em 
confinamento e do fecho da restau-
ração que poderá apenas funcionar 
através do regime de takeaway e 
entregas ao domicílio e apoiam que, 
sem a chegada célere e universal dos 
apoios à economia real, empresas e 
emprego nos setores do alojamento 
turístico e da restauração e similares 
não serão sustentáveis num futuro 
muito próximo. 

RESTAURAÇÃO E SIMILARES

↘  INTENÇÃO DE INSOLVÊNCIA
39% das empresas ponderam avan-
çar para insolvência, dado que as 
receitas realizadas e previstas não 

permitirão suportar todos os encar-
gos que decorrem do normal funcio-
namento da sua atividade;

↘  QUEBRA DE FATURAÇÃO
56% das empresas inquiridas regis-
taram perdas de 60% no mês de de-
zembro 60%; 

↘  PAGAMENTO DE SALÁRIOS
13% das empresas não conseguiram 
efetuar o pagamento dos salários em 
dezembro e 18% só o fez parcialmen-
te, como consequência da forte redu-
ção de faturação;

↘  DESPEDIMENTOS
50% das empresas já efetuaram des-
pedimentos desde o início da pande-
mia. Destas, 19% reduziram em mais 
de 50% os postos de trabalho a seu 
cargo. 20% das empresas assumem 
que não vão conseguir manter todos 
os postos de trabalho até ao final do 
primeiro trimestre de 2021;

↘  PERSPETIVAS DE 
RECUPERAÇÃO DA ATIVIDADE 
ECONÓMICA
43% das empresas referem que o 
setor só deverá começar a recuperar 
em 2022, e 35% indicam que será a 
partir do 2º semestre de 2021, com o 
início do Verão. 

ALOJAMENTO TURÍSTICO

↘  SUSPENSÃO DE ATIVIDADE
20% das empresas indicam estar com 
a atividade suspensa;

↘  TAXA DE OCUPAÇÃO  
DAS UNIDADES
43% das empresas com atividade 
em funcionamento indicaram uma 
ocupação máxima de 10% no mês 

de dezembro. Para o mês de janeiro 
e fevereiro, 40% das empresas esti-
mam uma taxa de ocupação zero, e 
36% das empresas perspetivam uma 
ocupação máxima de 10%. À data de 
preenchimento do inquérito, apenas 
12% das empresas indicaram terem 
reservas para o período da Páscoa;

↘  INTENÇÃO DE INSOLVÊNCIA
16% das empresas ponderam avançar 
para insolvência por não consegui-
rem suportar todos os normais en-
cargos da sua atividade;

↘  QUEBRA DE FATURAÇÃO
61% das empresas inquiridas re-
gistaram perdas devastadoras, em 
dezembro, acima dos 80%. A quebra 
de faturação do mês de dezembro foi 
devastadora;

↘  PAGAMENTO DE SALÁRIOS
24% das empresas não conseguiram 
efetuar pagamento de salários em 
dezembro e 8% só o fez parcialmente 
como consequência da forte redução 
de faturação; 

↘  DESPEDIMENTOS
30% das empresas já efetuaram des-
pedimentos desde o início da pande-
mia. Destas, 32% reduziram em mais 
de 50% os postos de trabalho a seu 
cargo. 10% das empresas assumem 
que não vão conseguir manter todos 
os postos de trabalho até ao final do 
primeiro trimestre de 2021;

↘  PERSPETIVAS DE 
RECUPERAÇÃO DA ATIVIDADE 
ECONÓMICA
38% das empresas referem que o 
setor só deverá começar a recuperar 
em 2022, e 37% indicam que será a 
partir do 2º semestre de 2021, com o 
início do Verão.
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Hóspedes têm de estar iso-
lados no fim de ano? Res-
taurantes fecham a que 
horas? AHRESP esclarece  
A partir das 23h00 de ama-
nhã, no alojamento turístico 
só poderão estar hóspedes 
e trabalhadores da unidade, 
alerta a associação. Para 
ajudar os empresários da 
hotelaria e da restauração 
a perceberem como é que 
poderão funcionar durante 
a noite de fim de ano, espe-
cificamente sobre que tipos 
de serviços poderão dispo-
nibilizar e até que horas, a 
Associação da Hotelaria, 
Restauração e Similares de 
Portugal (AHRESP) emitiu 
uma nota com os detalhes 
sobre as medidas imple-
mentadas pelo Governo.
[in Jornal Económico, Gazeta 
Rural, Magazine Imobiliário, 
Agricultura e Mar Atual, +Algarve]

Covid-19 vs. Restauração. “Cada dia é um passo para o precipício”  Sem o 
“balão de oxigénio” do fim de ano, parte da restauração e hotelaria “não vai 
resistir”. Mas há esperança: “Acreditamos que 2021 seja de recuperação”, 
diz a Secretária-geral da AHRESP, Ana Jacinto.
 [in Observador]

Município de Albufeira assina protocolo e entrega primeiros vales de 
restauração a profissionais de saúde  A Câmara Municipal de Albufeira, a 
ACRAL – Associação de Comércio e Serviços do Algarve e a AHRESP – As-
sociação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal assinaram esta 
terça-feira, dia 29 de dezembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, um 
protocolo de cooperação que possibilita a atribuição de vales solidários a 
todos as pessoas que estão na linha da frente do combate à pandemia de 
Covid-19 no concelho de Albufeira No total vão ser distribuídos 5700 vou-
chers, no valor unitário de 20 euros (um por cada profissional mais um para o 
respetivo acompanhante) que poderão ser utilizados nos estabelecimentos 
de restauração, similares e hotelaria do concelho, num investimento global a 
rondar os 120 mil euros. O “Vale Restauração” poderá ser descontado numa 
rede de aderentes, entre 31 de dezembro e 31 de março de 2021, sendo que 
a lista está disponível para consulta no site da autarquia.
[in Correio da Manhã, A Voz do Algarve, Algarve Marafado, Algarve Primeiro, PlanetAlgarve, 
Postal do Algarve, Sul Informação, Jornal do Algarve]

AHRESP NOS MEDIA

A entrada em vigor de um novo confinamento geral foi o tema mais marcante da quinzena 
mediática da AHRESP, com ampla divulgação da posição da Associação a reclamar a entrada 
imediata em vigor das medidas de apoio anunciadas pelo Governo a 10 de dezembro.  
A antecipar as restrições, que muito provavelmente irão durar por um mês, a AHRESP avançou 
ainda com a proposta de um novo quadro de apoios mais musculado, intenso e abrangente para 
mitigar as perdas brutais que as empresas irão ter em resultado das medidas sanitárias.
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Novo quadro de incentivos para apoiar  
as empresas durante o confinamento

30 DE DEZEMBRO DE 2020  
A 15 DE JANEIRO DE 2021



ACREDITEMOS NA RECUPERAÇÃO EM 2021

Não podemos pôr em causa milhares de empresas, 
empreendedores, trabalhadores e famílias que ao 
longo dos anos, investiram e dedicaram todo o seu 
esforço a estes setores de atividade.

Chegou ao fim um ano, em tudo, fora do normal. O 
mundo, o país, as empresas e as pessoas vivem hoje 
uma situação totalmente distinta de todas as que já 
enfrentámos.
As incertezas que ainda temos sobre esta pandemia 
são enormes, mas queremos acreditar que em 2021 
iniciaremos a tão desejada recuperação da nossa 
economia, das nossas empresas, dos nossos postos 
de trabalho.
Mas para que a recuperação seja efetivamente uma 
realidade, é absolutamente necessário termos uma 
resposta imediata por parte do Governo, na disponi-
bilização de todos os novos apoios anunciados, e que 
correspondem às propostas que a AHRESP apresen-
tou desde a primeira hora. 
Não podemos pôr em causa milhares de empresas, 
empreendedores, trabalhadores e famílias que ao 
longo dos anos, investiram e dedicaram todo o seu 
esforço a estes setores de atividade. Com resiliência, 
conseguiremos ultrapassar a atual crise sanitária, 
mantendo a estrutura económica e social criada por 
estas empresas. E temos de saber sair desta situa-
ção mais preparados e mais fortes.
É também nos momentos de maior adversidade, 
como a crise que agora estamos a atravessar, que 
novos caminhos se podem trilhar. Caminhos ino-
vadores, que passam pela maior digitalização ou 
pela sustentabilidade, nomeadamente ambiental. A 
qualidade da nossa oferta não pode ser descurada, 
sendo a formação profissional, fundamental para dar 
continuidade ao processo de dignificação de todas 
as profissões ligadas à atividade turística. Se não 
se trabalhar a fundo nestas áreas, nenhum destino 
conseguirá enfrentar o futuro de forma competitiva.
Em 2021, tal como em 2020, a AHRESP nunca baixará 
os braços. Sempre com espírito resiliente e sempre 
com respeito por todos e muita dignidade, em nome 
dos setores que representamos.
[Editorial de Mário Pereira Gonçalves, Presidente da AHRESP, 
Manual de Negócios AHRESP, in Notícias de Aveiro, +Algarve]
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100 mil empregos em risco na restauração   
[...] Também a AHRESP critica a demora nas 
ajudas. “As medidas e apoios anunciados têm 
de sair do papel e chegar rapidamente às em-
presas”, reagiu, por escrito, a associação mais 
representativa da restauração. A organização 
liderada por Ana Jacinto lembra ainda que as 
últimas medidas anunciadas são determinantes 
para o equilíbrio do setor mas que carecem de 
regulamentação urgente. [...]
[in Correio da Manhã]

Restrições do final de ano vão ter “impacto 
brutal” nos restaurantes  [...] A AHRESP, asso-
ciação que representa o sector da restauração, 
já veio congratular-se com o alargamento do 
programa Apoiar, recentemente anunciada pelo 
Secretário de Estado Adjunto e da Economia, 
em entrevista a um jornal diário. “Esta medida 
reveste-se da maior importância para a compen-
sação financeira dos elevados prejuízos que as 
nossas empresas estão a registar, na época na-
talícia e muito particularmente na passagem de 
ano”. As candidaturas serão abertas na primeira 
quinzena de Janeiro. 
[...] A AHRESP já alertou o Governo que as medi-
das restritivas de funcionamento e circulação 
decretadas para o final do ano vão ter um “um 
impacto brutal nas empresas”, visto ser uma 
época que normalmente era de “grande intensi-
dade na prestação de serviços”.
[in Correio de Leiria]
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CARTA AO EMPRESÁRIO DO TURISMO

“Do alto dos seus 124 anos de existência, a AHRESP 
vive hoje um dos maiores ‘combates’ da sua história, 
na certeza de que os seus Associados vivem o maior 
desafio que já conheceram. Ao longo de mais de um sé-
culo, a história da AHRESP confunde-se com a história 
do próprio Turismo nacional e sabemos que o próximo 
ano será determinante para o curso que irá tomar o 
resto das nossas vidas. Algumas coisas estarão fora 
do nosso alcance, mas outras estarão nas nossas 
mãos. 
Uma coisa é certa, a AHRESP estará sempre no espaço 
da negociação com firmeza e com propostas credíveis 
e exequíveis, reforçando todos os dias uma credibilida-
de de mais de um século. [...] é absolutamente essen-
cial que o Estado entenda a urgência da situação e 
recorra a todos os meios para, até lá, preservar o nosso 
produto turístico e as empresas que o sustentam. É 
preciso que se robusteçam e simplifiquem as medidas 
e se aposte nas únicas que podem ajudar as empresas 
nesta fase e que passam, principalmente, por aliviar 
a carga fiscal e dar dinheiro às empresas, a fundo 
perdido, reconhecendo que regimes de moratórias não 
servem e que apenas adiam as dificuldades para um 
tempo futuro, que se afigura muito incerto e difícil. Sa-
bemos a resistência que sempre houve em dar dinheiro 
a fundo perdido, sendo uma medida que nunca fez 
parte das usuais estratégias de apoios e incentivos, 
mas esta situação é precisamente isso, ou seja, é tudo 
menos normal. [...] 
Mas não nos iludamos, os desafios vão ser enormes. 
A procura certamente vai mudar e as empresas vão 
precisar de reganhar a agenda da competitividade 
e da criação de valor. Não será fácil, mas estaremos 
empenhados, como sempre tivemos, a dar o nosso 
contributo para que o Turismo possa retomar a sua rota 
ascendente e carregar consigo a nossa economia. 
Acredito que, mais cedo do que tarde, cairão as másca-
ras e poderemos ver novamente os sorrisos nas caras 
dos nossos clientes.
[Ana Jacinto, Secretária-geral da AHRESP, in Publituris]
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Manual de Negócios 
da AHRESP esclarece 
tecido empresarial   
A AHRESP - Associação 
da Hotelaria, Res-
tauração e Similares 
de Portugal está a 
disponibilizar a todas 
as empresas do canal 
HORECA o Manual de 
Negócios AHRESP. 
Trata-se de uma publi-
cação que reúne “toda 

a informação útil em tempos de grandes desafios 
para as empresas”. O Manual de Negócios AHRESP 
tem periodicidade quinzenal, sendo atualizado aos 
dias 15 e 30 de cada mês.
[in Diário As Beiras]

AHRESP lembra que a restauração deverá bene-
ficiar dos novos apoios  A Lei 75-A/2020 de 30 de 
Dezembro estabelece “apoios a fundo perdido, no 
valor de 30% do valor da renda, para arrendatários 
que tenham sofrido quebras significativas de fatu-
ração, entre 25% e 40%, e de 50% da renda para 
quebras superiores a 40% no ano de 2020”. A AH-
RESP já se congratulou relativamente a este apoio, 
que se reveste da maior importância e que está ali-
nhado com as propostas da AHRESP. Porém, ainda 
se desconhecem as condições de acessibilidade 
e de elegibilidade, que são urgentes. É também 
importante que a medida seja aplicável a todos 
os estabelecimentos, incluindo os de alojamento 
turístico, desde Empreendimentos Turísticos ao 
Alojamento Local, o que não acontece. 
[in Turismo.pt]

Balanço de 2020  Do nosso ponto de vista é muito 
urgente injetar dinheiro a fundo perdido: o apoio à 
tesouraria das empresas tem que ser rápido. A AH-
RESP elaborou cerca de 40 propostas para o setor, 
temos discutido essas propostas com o Governo 
e estamos permanentemente em diálogo cons-
trutivo no sentido de estas propostas virem a ser 
concretizadas. Portanto, vamos continuar a pugnar 
pela urgência da aplicação destas medidas porque 
o que estamos a assistir, até agora, é a medidas 
que criam endividamento e não sabemos se haverá 
condições para suportar estes encargos todos que 
estamos a adiar para o futuro
[Ana Jacinto, Secretária-geral da AHRESP, in TSF, declaração 
obtida em setembro de 2020]
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Mário Pereira Gonçalves 
distinguido com Prémio 
Carreira pelo Prémio Na-
cional de Turismo  “É um 
grande motivo de orgulho 
e receber este Prémio num 
ano atípico como este é 
razão para o sentir de uma 
forma ainda mais intensa.” 
[in A Comarca de Arganil]

Turismo ainda não sabe como aceder aos apoios às rendas “que são urgentes”, 
alerta a AHRESP  Já existe a lei que concede apoios a fundo perdido para pagamen-
to de rendas em casos de quebras significativas de faturação devido à pandemia 
covid-19, publicada a 30 de dezembro. Mas os estabelecimentos turísticos “ainda 
desconhecem as condições de acessibilidade e de elegibilidade” destes apoios, 
“que são urgentes”, alerta a AHRESP. [...] A AHRESP refere que “já se congratulou 
relativamente a este apoio, que se reveste da maior importância”, mas frisa que o 
sector ainda não sabe em que condições pode ter acesso à ajuda nas rendas, e num 
momento particularmente duro da situação epidémica em que precisa rapidamen-
te destes apoios. “É também importante que a medida seja aplicável a todos os 
estabelecimentos, incluindo os de alojamento turístico, desde empreendimentos 
turísticos ao alojamento local, o que não acontece”, destaca ainda a AHRESP.
[in Expresso, + Algarve, Diário Imobiliário]

CONCORDA COM A RENOVAÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA?  
A AHRESP tem dito por diversas vezes que não tem informação suficiente para 
contestar as medidas sanitárias que vão sendo aplicadas, mas a verdade é que 
os apoios económicos não chegam às empresas, nomeadamente os apoios im-
portantes que foram anunciados a 10 dezembro. Estamos quase a 10 de janeiro 
e, um mês depois, o facto é que os apoios continuam sem sair do papel. Vamos 
tendo cada vez mais restrições sanitárias, que reforço, não contestamos, mas 
que se torna mais difícil compreendê-las porque o facto é que os casos de 
infeção por COVID-19 não diminuem. Aliás, a AHRESP evidenciou a necessidade 
de usar os nossos espaços de restauração, que são seguros e controlados, para 
que as pessoas pudessem fazer as suas refeições nesta época das festivi-
dades em segurança, porque as cozinhas das casas não têm frequentemente 
condições para que haja distanciamento, são locais de mais perigosidade de 
contágio, e a própria DGS o referenciou, e não foi isso que aconteceu. Cada vez 
vamos tendo mais restrições. Havendo mais restrições, é preciso que os apoios 
anunciados saiam do papel. O último inquérito da AHRESP, relativo a novembro, 
indicava que as 48% das empresas de restauração e 32% do alojamento turísti-
co não aguentavam mais dois meses: já passou um mês e as empresas não têm 
apoio nenhum, além de algumas moratórias, que criem liquidez nas tesourarias 
para fazer fase à situação iminente de fecho. Nada aconteceu, nada saiu do 
papel e tememos que os apoios não cheguem de forma universal às empresas: 
continuamos sem saber se as empresas de alojamento estão incluídas no apoio 
às rendas, se o Programa Apoiar é alargado ao alojamento, de que forma, quais 
as condições de acesso, de elegibilidade... tudo isto é muito difícil! [...] Há outra 
questão muito relevante que é o facto de ser muito difícil para as empresas de 
restauração e similares e do alojamento turístico fazerem os seus planeamen-
tos, comprar matérias-primas, escalas de colaboradores, contratar serviços 
sem um normativo jurídico estável e com alterações de regras constantes, à 
última hora. É impossível fazer esta gestão de véspera! As empresas estão a ser 
muito resilientes, mas cada vez é mais difícil manter as portas abertas, o INE 
refere uma perda de 50 mil postos de trabalho, a cada dia, estamos a dar passos 
para o precipício e precisamos que os apoios entrem urgentemente nas empre-
sas, de forma acessível, descomplicada e universal.”
[Ana Jacinto, Secretária-geral da AHRESP, in TSF]
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Empresários consideram novas 
medidas `restritivas’ e pedem 
mais apoios AHRESP e Câmara do 
Comércio consideram a situação 
“frustrante”  A Câmara de Comér-
cio e Indústria de Ponta Delgada 
(CCIPD) e a AHRESPnos Açores 
consideram que as novas medi-

das anunciadas ontem pelo Governo Regional para São 
Miguel são bastante “restritivas” para os empresários. 
[...] A presidente da AHRESP nos Açores, Cláudia Chaves, 
considera que se trata de uma situação “frustrante” e 
que as medidas são “bastante restritivas para os cafés 
e restaurantes” de São Miguel. “Isto não vai ser fácil 
sobreviver. A restrição de quatro pessoas limita imenso 
a faturação dos espaços, além das restrições horárias. 
O takeaway e as entregas ao domicílio não são viáveis, 
mas é melhor que nada, até para haver algum retorno 
financeiro para cobrir os custos”, afirma Cláudia Chaves, 
alertando que “o principal problema é manter os postos 
de trabalho para se poderem candidatar a apoios”. 
[in Açoriano Oriental RTP, Antena 1, etc.]

AHRESP defende diminuição do número de escalões de 
quebra de faturação  A AHRESP continua a insistir que é 
necessário ir mais longe nas medidas de apoio à retoma 
económica. Defende a simplificação do acesso ao apoio 
à retoma progressiva, com a diminuição do número de 
escalões de quebra de faturação, o seu acesso a todas as 
empresas – independentemente da dimensão e do regime 
de contabilidade – e o apoio na taxa social única à tota-
lidade da remuneração do trabalhador. No caso do apoio 
simplificado às microempresas, a associação pretende que 
também contemple um apoio à TSU a cargo da empresa. 
[in Vida Económica, +Algarve]

Aumento de restrições exige maior celeridade no apoio 
às empresas  A AHRESP defende a urgente disponibili-
zação das medidas anunciadas pelo Governo no início 
de Dezembro de 2020. O urgente acesso a estes apoios 
por parte das empresas torna-se ainda mais importante, 
face à renovação de restrições à atividade económica e 
à circulação de pessoas. Conforme referido pelo Sr. Pri-
meiro-Ministro, se a evolução da pandemia não regredir 
nos próximos dias, terão de ser aplicadas medidas ainda 
mais restritivas, o que irá agravar o já muito debilitado 
estado financeiro das nossas empresas.
[in Tecno Hotel, Agricultura e Mar Actual, Jornal Económico, etc.]
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AHRESP e PassMúsica fecham novo 
acordo que prevê redução de 50% 
para licenciamento até março  O acor-
do, que prevê a redução de 50% no 
licenciamento relativo ao 1º trimestre, 
deste ano visa apoiar as empresas de 
restauração e bebidas, incluindo os 
incluídos em alojamentos turístico, na 

retoma das atividades. A AHRESP destaca “a importân-
cia que assume a continuidade deste tipo de mecanis-
mos de solidariedade, que podem contribuir para que as 
empresas consigam sobreviver a esta fase e retomar a 
sua atividade normal, que gostaríamos pudesse acon-
tecer no curto prazo mas cuja certeza sobre o seu início 
ainda se desconhece”, diz Carlos Moura, Primeiro-Vice 
Presidente da direção da AHRESP, citado em nota de 
imprensa. Carlos Moura destaca o “bom exemplo que é 
dado pela PassMúsica”, afirmando que o mesmo “deve 
seguido e replicado pelas restantes entidades que co-
bram direitos de autor e direitos conexos, trabalho este, 
aliás, que a AHRESP já se encontra a desenvolver.”
[in Dinheiro Vivo, Ambitur, ECO, Grande Consumo,  
Marketeer, Notícias ao Minuto, Publituris, Sapo, Arte Sonora, 
TunetRadio, etc.]

“A confirmar-se novo confinamento, apoios são 
fundamentais”, afirma AHRESP  A AHRESP defen-
deu a necessidade de “um novo quadro de apoio 
às empresas e aos seus trabalhadores” caso os 
restaurantes voltem a encerrar devido à pandemia 
de covid-19. Em comunicado, a Associação recorda 
as declarações do Ministro da Economia, que na sex-
ta-feira admitiu a possibilidade de os restaurantes 
voltarem a encerrar face ao agravamento da situação 
pandémica, salientando ser cada vez mais urgente “a 
imediata disponibilização das medidas anunciadas 
pelo Governo” em dezembro. Além disso, acrescen-
ta a AHRESP, a concretizar-se o encerramento dos 
estabelecimentos de restauração, mantendo-se a 
funcionar apenas em takeaway e para entregas ao 
domicílio, “será necessário um novo quadro de apoio 
às empresas e aos seus trabalhadores”.
[in Dinheiro Vivo, Público, Rádio Renascença, Observador, 
TSF, TVI24, RTP, Expresso, Jornal de Notícias, Jornal i, Diário 
de Notícias, Negócios, Notícias de Coimbra, Notícias ao 
Minuto, Jornal Económico, Porto Canal, Açoriano Oriental, 
Destak, Correio de Lagos, +Algarve, Agricultura e Mar Actual, 
Comunidades Lusófonas, Elvas.com, HealthNews, Inevitável, 
Jornal do Centro, Jornal Económico, Nascer do Sol, BeiraNews, 
Diário do Minho, DiáriOnline – Região Sul, JM, Correio de Lagos, 
Destak, Elvas.com, Comunidades Lusófonas, Turismo.PT, 
Ambitur, NiT – New in Town, Marketeer, Diário de Leiria, MAGG, 
Ambitur, etc.]



WWW.A HRES P.C OM

23 |AHRESP NOS MEDIA 
30 DE DEZEMBRO DE 2020 A 15 DE JANEIRO DE 2021

Governo prepara confinamento geral  
“Para que o setor resista são necessários 
apoios, que já foram anunciados há um 
mês, mas não entraram nas empresas. 
Não basta anunciar. É urgente a imediata 
disponibilização de medidas. Com este novo 
confinamento geral, mais se adensa esta 
preocupação, portanto não só precisamos 
que os apoios entrem nas empresas como 
precisamos de um novo quadro de apoios e 
já. É que mesmo quando os apoios são regu-
lamentados, a complexidade é tal que não 
atinge as empresas todas. Se continuamos 
com processos complexos, burocráticos e a 
segregar as que não tenham condições de 
elegibilidade, não vamos conseguir chegar a 
essas empresas.”
[Ana Jacinto, Secretária-geral da AHRESP, in 
Renascença, TVI24, TVI]

PS quer apoio à compra de produtos locais para restau-
ração  [...] À margem de um encontro com a delegação dos 
Açores da AHRESP) em Ponta Delgada, o deputado socia-
lista Francisco César declarou que o estado da economia, 
por via da pandemia, “é muito complicado para diversas 
empresas, mas em particular para o setor da restauração, 
hotelaria e todas as atividades que estão ligadas ao con-
sumo interno e ao turismo”. [...] A responsável nos Açores 
pela AHRESP, Cláudia Chaves, declarou, entretanto, que 
os números de falências relativos às empresas “vão 
aumentar porque as dificuldades são enormes”. Cláudia 
Chaves considerou ser “muito urgente que tudo aquilo 
que foi proposto, a que as empresas se candidataram, 
efetivamente este ano chegue”, uma vez que os prazos 
previstos lá foram ultrapassados”.
[in Açoriano Oriental, Correio dos Açores, Diário dos Açores, Diário 
Insular, Tribuna das Ilhas, RTP Açores]

AHRESP antecipa confinamento e partilha recomenda-
ções e continua muito ativa na proteção dos agentes 
económicos do setor da restauração  Na antecâmara 
de um novo confinamento e pretendendo antecipar a 
eventualidade dos estabelecimentos de restauração e 
similares poderem funcionar apenas em takeaway, entre-
gas ao domicílio (delivery) e drive-thru, a AHRESP avança 
com algumas recomendações aos agentes do setor da 
restauração[...] “No caso de avançarem para delivery ou 
takeaway, os estabelecimentos poderão determinar aos 
seus trabalhadores, desde que com o seu consentimento, 
a participação nas respetivas atividades, ainda que as 
mesmas não integrem o objeto dos respetivos contratos 
de trabalho”, explica a AHRESP. Os dísticos de afixação 
obrigatória, disponibilizados pela AHRESP aos seus asso-
ciados, sobre regras de entrada, prioridades, entre outros, 
serão atualizados logo que seja publicada a regulamenta-
ção desta eventual nova situação, acrescenta a nota. 
[in Diário As Beiras, Beira News, Mundial FM, Portugal News, TV 
Record Europa]

Takeaway, delivery e drive-thru devem 
ser permitidos em novo confinamento    
A AHRESP apela ao Governo que, face a um 
novo confinamento e ao encerramento dos 
estabelecimentos de restauração e simila-
res ao público, seja permitido, tal como tem 
sido veiculado, o respetivo funcionamento 
em regime de delivery (entregas ao domicí-
lio) e takeaway, neste último se incluindo a 
permissão de funcionamento em regime de 
drive-thru, modalidade em que os clientes 
se mantêm nas suas viaturas, sem possi-
bilidade de ajuntamento e, logo, reduzindo 
qualquer risco de contágio.
[in Correio da Manhã, Dinheiro Vivo, Lusa, Expresso, 
Ambitur, Notícias ao Minuto, Público, Agricultura e 
Mar Actual, Sábado, Sapo, TSF, Visão, Automonitor, 
Correio de Lagos, Diário Imobiliário, DiariOnline, 
HealthNews, Notícias de Coimbra, Penacova Actual, 
Postal do Algarve, HiperSuper, Impala, Rádio Nova, 
RUM - Rádio Universitária do Minho, Magazine 
Imobiliário, Maia Primeira Mão, Minho, Mundo Atual, 
Tâmegasousa.pt, Voz do Algarve, Distribuição Hoje, 
TV Record Europa]
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Apoios anunciados em dezembro ainda não 
chegaram às empresas “Já estávamos a precisar 
de medidas antes do confinamento, medidas essas 
que foram anunciadas, e bem, pelo Senhor Ministro 
da Economia, a 10 de dezembro, e que não viram 
a luz do dia até à data. Portanto, essas medidas 
precisam efetivamente de ser postas em prática e 
disponibilizadas às empresas e agora, com o novo 
cenário de confinamento geral, não são suficien-
tes: precisamos de um novo quadro de medidas, 
que devem incidir sobre os três eixos anunciados, 
mas reforçadas: apoios à tesouraria das empresas 
a fundo perdido, à manutenção dos postos de 
trabalho e à rendas, que um custo substancial das 
nossas empresas, e que não conseguem suportar.”
[Ana Jacinto, Secretária-geral da AHRESP, in RTP]

AHRESP exige ao Governo novas medidas para 
proteger empresas e emprego  A AHRESP vai enviar 
“de imediato” ao Governo uma proposta de novas 
medidas que visam proteger as empresas e o em-
prego nos próximos meses, agora que se confirmou 
que a restauração, bares e cafés terão de encerrar 
portas durante pelo menos um mês. 
A associação defende um novo quadro de apoio, que 
passa pelo reforço dos apoios a fundo perdido con-
tribuindo para a liquidez das empresas, uma maior 
proteção ao emprego e, ainda, a intensificação do 
programa já anunciado de apoio às rendas. 
“No dia em que se confirmou que as empresas de 
Restauração, Bares e Cafés terão de encerrar nova-
mente portas durante pelo menos um mês, manten-
do-se a funcionar apenas com takeaway e entregas 
ao domicílio, a que acresce o dever de permanecer 
em casa, e em que o teletrabalho é imposto com 
coimas agravadas, impõe-se um novo quadro de 
apoio às empresas da restauração, similares e do 
alojamento turístico”, diz a AHRESP em comunicado.
[in Dinheiro Vivo, TVI, Jornal Económico, Notícias ao Minuto, 
Jornal Económico, Sapo, Notícias de Coimbra, Sapo, ECO, 
Refúgios & Petiscos, +Algarve, Correio de Lagos, Turismo.PT, 
Agricultura e Mar Actual, Ambitur, Distribuição Hoje, Jornal 
do Centro, Magazine Imobiliário, MundiaFM, Nascer do Sol, 
Publituris, Diário As Beiras, Inevitável, BeiraNews, Opção 
Turismo, Correio de Lagos, Diário Imobiliário, TecnoHotel, 
Turismo.PT, etc.]

“Manter o takeaway não salva a restauração”  
- Representante da restauração assume que sem “inje-
ção robusta” o setor “não tem dinheiro para salários e 
não sobreviverá”.  “[...] Estamos em meados de janeiro e 
não há apoios efetivos das empresas, - as medidas foram 
anunciadas, mas não concretizadas. É o mesmo que dizer 
que não existem. É urgentíssimo, e agora ainda mais, que 
esses apoios entrem nas empresas: o reforço do Apoiar, 
à tesouraria a fundo perdido, a manutenção dos postos 
de trabalho, com a simplificação da retoma progressiva, 
e o acesso às microempresas com um apoio específico, 
o apoio às rendas... Nada disso aconteceu. É importan-
te que se concretize e as empresas possam aceder de 
forma ágil, célere, eficaz e que abranja a universalidade 
das empresas.
[...] Estamos em janeiro e o cenário tem vindo a piorar. É 
muito negro. Se não houver aqui uma injeção robusta de 
apoios a fundo perdido não é possível aguentar. Mesmo 
fechadas as empresas têm custos.
[...] Takeaway e delivery são modalidades residuais para 
a maioria dos casos. No delivery, as empresas pagam 
uma comissão muito avultada às plataformas de entrega 
de refeições e a maioria não tem margem sequer para 
fazer face a estas comissões. Na primeira fase, estas 
modalidades tiveram importância pois permitiram escoar 
stocks, mas é meramente residual, até porque, se vamos 
confinar muita gente estará em teletrabalho, há proibi-
ções de circulação. Não é a manutenção destas modali-
dades que vai salvar o setor.
[...] Tesouraria das empresas e manutenção de postos de 
trabalho são as duas áreas mais importantes. Tesouraria 
porque as empresas continuam com custos fixos, como 
as rendas. No estado em que nos encontramos já não 
chega dizer que temos um apoio à manutenção dos pos-
tos de trabalho parcial, isto é, os trabalhadores recebem, 
e bem, os 100%, mas a empresa tem de ser responsável 
por parte do seu salário. Já não há capacidade, vamos 
encerrar. Se no primeiro estado de emergência, quando 
confinámos as empresas ainda tinham hipótese de ir 
buscar reservas e foi possível pagar parte dos salários 
mesmo fechadas, agora não será. São muitos meses de 
redução ou quase ausência de faturação. As empresas 
não têm mais reservas.”
[Entrevista a Ana Jacinto, Secretária-geral da AHRESP,  
in Diário de Notícias, Dinheiro Vivo, Jornal de Notícias]
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Crise na restauração e no alojamento local  
“As empresas precisam de apoios urgentes. Os 
setores de atividade que a AHRESP representa, 
o da restauração e similares e do alojamento 
turístico, já estava numa situação muito débil 
e difícil, pois têm sido os mais impactados 
durante a pandemia que já dura há quase um 
ano. Esta situação exigiu, e bem, que o Governo 
anunciasse no dia 10 de dezembro um pacote 
de medidas importantíssimas, que vieram de 
encontro ao que a AHRESP vinha sinalizando, 
nomeadamente no que toco ao reforço da 
tesouraria a fundo perdido, a manutenção 
do emprego e o apoio às rendas. A verdade é 
que esses apoios não saíram do papel. E, até 
ao dia de hoje, as empresas continuam sem 
poder aceder a esse apoio. Com a confirmação 
de um novo período de confinamento geral, 
de pelo menos um mês, precisamos de um 
novo quadro de apoios e vamos apresentar ao 
Governo medidas nesse sentido que passam 
pelo reforço destes três eixos que mencionei. 
Já não para aguentar mais: a situação é mesmo 
muito dramática, com 48% dos restaurantes 
em novembro a dizerem que não aguentam. 
No caso do alojamento turístico, apesar de 
não ter a ordem de encerramento durante o 
confinamento, a verdade é que as pessoas têm 
o dever de ficar em casa... Portanto, se já não 
temos turistas internacionais, também vamos 
deixar de ter turistas nacionais. Na globalida-
de, não faz sentido que o alojamento turístico 
esteja aberto. Muito já estavam encerrado, e 
na sequência das restrições inerentes ao con-
finamento, muitos outros irão fechar portas.”
[Ana Jacinto, Secretária-geral da AHRESP, 
 in SIC Notícias]

Confinamento coloca empresas em situação ainda mais grave  
“O novo confinamento geral coloca as empresas da restauração 
e similares numa situação ainda mais grave face à fragilidade que 
tecido deste setor já sofre, ao fim de quase um ano de pandemia. 
Antes desta notícia de voltarmos a confinar, já estávamos a preci-
sar de apoios que já tinham sido anunciados pelo Governo em de-
zembro e que não saíram do papel: o reforço à tesouraria, o apoio à 
manutenção dos postos de trabalho e às rendas comerciais ainda 
não ficaram disponíveis e precisam de chegar às empresas de 
forma ágil, célere, descomplicada e que abranja a universalidade 
das empresas. O que nós queremos é proteger empresas e, com 
isso, naturalmente proteger empregos.”
[Ana Jacinto, Secretária-geral da AHRESP, in SIC, RTP, Antena 1]

Restauração. 50% já despediu desde a pandemia. 20% não 
consegue manter empregos até março.   Metade dos restau-
rantes já despediu desde o início da pandemia, 19% reduziram 
em mais de 50% os postos de trabalho a seu cargo e 20% assu-
mem que não vão conseguir manter todos os postos de trabalho 
até ao final do primeiro trimestre de 2021, segundo o inquérito 
mensal da AHRESP, referente ao mês de dezembro, realizado 
pela Nielsen. A AHRESP defende uma nova linha de apoio para 
ajudar a mitigar as perdas do sector de restauração, similares 
e do alojamento turístico, composto por 120 mil empresas com 
400 mil postos de trabalho diretos. 
O relatório de dezembro surge em véspera de entrada do país 
em confinamento e do fecho da restauração que poderá apenas 
funcionar através do regime de takeaway e entregas em casa 
e revela um sector em dificuldades. Em dezembro, 56% das 
empresas registaram perdas acima dos 60%, levando a que 
39% pondere avançar para a insolvência, “dado que as receitas 
realizadas e previstas não permitirão suportar todos os encar-
gos que decorrem do normal funcionamento da sua atividade”, 
realça a AHRESP. A começar por salários: cerca de 13% não con-
seguiu efetuar o pagamento dos salários em dezembro e 18% só 
o fez parcialmente.
[in Dinheiro Vivo]

AHRESP critica falta de reforço no apoio às rendas comerciais  
A associação que representa a hotelaria e restauração sinaliza 
que “é incomportável suportar a totalidade” do custo das rendas 
comerciais, tendo em conta as restrições em vigor. A AHRESP 
aplaude as medidas anunciadas pelo ministro da Economia para 
fazer face ao impacto de um novo confinamento, mas lamenta a 
falta de reforço ao apoio às rendas comerciais, já que assegurar 
a totalidade destes custos é “incomportável”.
[in ECO, Notícias ao Minuto]
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REGRAS  
DE 15 A 30 DE JANEIRO DE 2021   

PORTUGAL CONTINENTAL

Em resposta ao aumento do número de novos casos de contágio 

COVID-19, o Governo considerou necessária a adoção de medidas 

restritivas adicionais, procurando inverter o crescimento 

acelerado da pandemia. Deste modo, recuperando soluções já 

adotadas durante os meses de março e abril de 2020, as quais – 

em conjugação com a adoção de comportamentos dos cidadãos 

– considerou que obtiveram resultados positivos, o Governo 

decidiu pela adoção de novas medidas mais restritivas. O Decreto 

n.º 3-A/2021, de 14 de janeiro define as regras em vigor desde 

as 00h00 do dia 15 de janeiro de 2021 e, previsivelmente, até às 

23h59 do dia 30 de janeiro de 2021.
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Regras em Vigor

de 15 a 30 de janeiro 2021

↘  
DEVER GERAL DE
RECOLHIMENTO DOMICILIÁRIO

Os cidadãos não podem circular em 
espaços e vias públicas, bem como 
em espaços e vias privadas equi-
paradas a vias públicas, e devem 
permanecer no respetivo domicílio, 
exceto para deslocações autorizadas 
(consultar lista completa no artigo 
4º nº 2 do Decreto n.º 3-A/2021, de 
14 de janeiro).

https://dre.pt/application/conteudo/153959843
https://dre.pt/application/conteudo/153959843
https://dre.pt/application/conteudo/153959843
https://dre.pt/application/conteudo/153959843
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São deslocações autorizadas, desig-
nadamente, aquelas que visam:

a) A aquisição de bens e serviços 
essenciais;
b) O desempenho de atividades pro-
fissionais ou equiparadas, quando 
não haja lugar ao teletrabalho nos 
termos do presente decreto, ou a pro-
cura de trabalho ou resposta a uma 
oferta de trabalho. (A AHRESP dispõe 
de minutas para facultar aos seus 
Associados e seus trabalhadores);
c) A frequência por menores de esta-
belecimentos escolares, creches e a 
deslocação dos seus acompanhantes, 
bem como as deslocações de estu-
dantes para instituições de ensino 
superior ou outros estabelecimentos 
escolares;
d) O acesso a estações e postos de 
correio, agências bancárias e agên-
cias de mediadores de seguros ou 
seguradoras;
e) As deslocações necessárias à en-
trada e à saída do território continen-
tal, incluindo as necessárias à deslo-
cação de e para o local de alojamento;
f) A fruição de momentos ao ar livre e 
o passeio dos animais de companhia;
g) Atender a motivos de saúde;
h) Outras atividades de natureza aná-
loga ou por outros motivos de força 
maior ou necessidade impreterível, 
desde que devidamente justificados;
i) O retorno ao domicílio no âmbito 
das deslocações autorizadas.

↘  
ENCERRAMENTO DE INSTALA-
ÇÕES E ESTABELECIMENTOS 

São encerradas as seguintes insta-
lações e estabelecimentos (ver lista 
completa no Anexo I do Decreto nº 
3-A/2021, de 14 de janeiro): 
▪  Discotecas, bares e salões de 
dança ou de festa; 
▪  Casinos;
▪  Estabelecimentos de jogos de 

fortuna ou azar, como bingos ou 
similares;
▪  Equipamentos de diversão e si-
milares;
▪  Salões de jogos e salões recreativos;
▪  Restaurantes e similares, cafeta-
rias, casas de chá e afins, salvo para 
efeitos de entrega ao domicílio, 
diretamente ou através de inter-
mediário, bem como para disponi-
bilização de refeições ou produtos 
embalados à porta do estabeleci-
mento ou ao postigo (takeaway);
▪  Bares e afins;
▪  Bares e restaurantes de hotel, 
salvo para entrega nos quartos dos 
hóspedes (room service) ou para 
disponibilização de refeições ou 
produtos embalados à porta dos 
hotéis (takeaway);
▪  Esplanadas. 

↘  
SUSPENSÃO DE ATIVIDADES 
DE INSTALAÇÕES 
E ESTABELECIMENTOS

São suspensas as atividades de 
comércio a retalho e de prestação 
de serviços em estabelecimentos 
abertos ao público, ou de modo iti-
nerante, com exceção daquelas que 
disponibilizem bens de primeira 
necessidade ou outros bens consi-
derados essenciais ou que prestem 
serviços de primeira necessidade ou 
outros serviços considerados essen-
ciais na presente conjuntura.
Podem manter o seu funcionamento, 
as seguintes atividades, ainda que in-
tegradas em centros comerciais (ver 
lista completa no Anexo II do Decreto 
nº 3-A/2021, de 14 de janeiro):
▪  Restauração e bebidas para efei-
tos de entrega ao domicílio, direta-
mente ou através de intermediário, 
bem como para disponibilização de 
refeições ou produtos embalados 
à porta do estabelecimento ou ao 
postigo (takeaway);

▪  Máquinas de vending;
▪  Hotéis, estabelecimentos turís-
ticos e estabelecimentos de aloja-
mento local, bem como estabeleci-
mentos que garantam alojamento 
estudantil;
▪  Mercearias, minimercados, su-
permercados e hipermercados;
▪  Frutarias, talhos, peixarias e padarias;
▪  Feiras e mercados.

↘  
RESTAURAÇÃO E SIMILARES

Os estabelecimentos de restauração 
e similares, independentemente da 
área de venda ou prestação de ser-
viços, funcionam exclusivamente 
para efeitos de atividade de confe-
ção destinada a consumo fora do 
estabelecimento através de entrega 
ao domicílio (delivery), direta-
mente ou através de intermediário, 
bem como para disponibilização de 
refeições ou produtos embalados 
à porta do estabelecimento ou ao 
postigo (takeaway).

Os estabelecimentos de restauração 
e similares que pretendam manter 
a respetiva atividade, total ou par-
cialmente, para efeitos de confeção 
destinada a consumo fora do estabe-
lecimento ou entrega no domicílio, 
diretamente ou através de interme-
diário, estão dispensados de licença 
para confeção destinada a consumo 
fora do estabelecimento ou entrega 
no domicílio e podem determinar aos 
seus trabalhadores, desde que com 
o seu consentimento, a participação 
nas respetivas atividades, ainda que 
as mesmas não integrem o objeto dos 
respetivos contratos de trabalho. 

↘  
BARES E OUTROS ESTABELECI-
MENTOS DE BEBIDAS

Permanecem encerrados, por via do 

DE 15 A 30 DE JANEIRO 2021  (PORTUGAL CONTINENTAL)

REGRAS EM VIGOR

https://ahresp.com/2021/01/minutas-para-circulacao/
https://ahresp.com/2021/01/minutas-para-circulacao/
https://ahresp.com/2021/01/minutas-para-circulacao/
https://dre.pt/application/conteudo/153959843
https://dre.pt/application/conteudo/153959843
https://dre.pt/application/conteudo/153959843
https://dre.pt/application/conteudo/153959843
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Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de 
março, os bares, outros estabeleci-
mentos de bebidas sem espetáculo e 
os estabelecimentos de bebidas com 
espaço de dança.

↘  
CONSUMO DE  
BEBIDAS ALCOÓLICAS

É proibido o consumo de bebidas 
alcoólicas em espaços ao ar livre de 
acesso ao público e vias públicas.

Nas entregas ao domicílio, direta-
mente ou através de intermediário, 
bem como na modalidade de venda 
através da disponibilização de refei-
ções ou produtos embalados à porta 
do estabelecimento ou ao postigo 
(takeaway), não é permitido forne-
cer be- 
bidas alcoólicas a partir das 20h00.

É proibida a venda de bebidas alcoóli-
cas em áreas de serviço ou em postos 
de abastecimento de combustíveis e, a 
partir das 20h00, nos estabelecimen-
tos de comércio a retalho, incluindo 
supermercados e hipermercados.

↘  
TAXAS E COMISSÕES COBRA-
DAS PELAS PLATAFORMAS IN-
TERMDEDIÁRIAS NO SETOR DA 
RESTAURAÇÃO E SIMILARES

Durante o período de vigência do 
Decreto n.º 3-A/2021, de 14 de janei-
ro, as plataformas intermediárias 
na venda de bens ou na prestação de 
serviços de restauração e similares 
estão impedidas de cobrar, aos ope-
radores económicos, taxas de ser-
viço e comissões que, globalmente 
consideradas, para cada transação 
comercial, excedam 20 % do valor de 
venda ao público do bem ou serviço.

As plataformas intermediárias na 
venda de bens ou na prestação de 
serviços de restauração e similares 
estão igualmente impedidas de:

a) Aumentar o valor de outras taxas 
ou comissões cobradas aos operado-
res económicos estabelecidas até ao 
dia 13 de janeiro (data de aprovação 
do decreto);
b) Cobrar, aos consumidores, taxas 
de entrega superiores às cobradas 
antes do dia 13 de janeiro;
c) Pagar aos prestadores de serviços, 
que com as mesmas colaboram, va-
lores de retribuição do serviço pres-
tado inferiores aos praticados antes 
do dia 13 de janeiro;
d) Conceder aos prestadores de 
serviços que com as mesmas colabo-
ram, menos direitos do que aqueles 
que lhes eram concedidos antes do 
dia 13 de janeiro.

↘  
EVENTOS

É proibida a realização de celebra-
ções e de outros eventos, à exceção:

a) De cerimónias religiosas, incluin-
do celebrações comunitárias; e
b) De eventos no âmbito da campa-
nha eleitoral e da eleição do Presi-
dente da República.

Em situações devidamente justi-
ficadas, os membros do Governo 
responsáveis pelas áreas da admi-
nistração interna e da saúde podem, 
conjuntamente, autorizar a realiza-
ção de outras celebrações ou even-
tos, definindo os respetivos termos.

↘  
ATENDIMENTO PRIORITÁRIO

Os estabelecimentos de comércio a 
retalho ou de prestação de serviços 
devem atender com prioridade os
profissionais de saúde, os elementos 
das forças e serviços de segurança, 
de proteção e socorro, o pessoal das
forças armadas e de prestação de 
serviços de apoio social.

Nota: A AHRESP dispõe de dístico 
específico sobre esta matéria (veja 
na página 30).

↘  
DEVER DE PRESTAÇÃO 
DE INFORMAÇÕES

Os estabelecimentos de comércio a 
retalho ou de prestação de serviços 
devem informar, de forma clara e
visível, os clientes relativamente às 
novas regras de ocupação máxima, 
funcionamento, acesso, prioridade,
atendimento, higiene, segurança e 
outras relevantes aplicáveis a cada 
estabelecimento.

Nota: A AHRESP dispõe de dístico 
específico sobre esta matéria (veja 
na página 30).

↘  
TELETRABALHO

É obrigatória a adoção do regime de 
teletrabalho, independentemente do 
vínculo laboral, da modalidade ou da 
natureza da relação jurídica, sempre 
este seja compatível com a atividade 
desempenhada e o trabalhador dispo-
nha de condições para a exercer, sem 
necessidade de acordo das partes.

O trabalhador em regime de teletra-
balho tem os mesmos direitos e de-
veres dos demais trabalhadores, sem 
redução de retribuição, nos termos 
previstos no Código do Trabalho ou 

AHRESP  -  ESPECIAL CO VID -1 9

MANUAL DE NEGÓCIOS 
Regras em Vigor

de 15 a 30 de janeiro 2021

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/151865212/202101141547/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=diplomasModificantes
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/151865212/202101141547/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=diplomasModificantes
https://dre.pt/application/conteudo/153959843
https://dre.pt/application/conteudo/153959843


WWW.A HRES P.C OM

em instrumento de regulamentação 
coletiva aplicável, nomeadamente 
no que se refere a limites do período 
normal de trabalho e outras condi-
ções de trabalho, segurança e saúde 
no trabalho e reparação de danos 
emergentes de acidente de trabalho 
ou doença profissional, mantendo 
ainda o direito a receber o subsídio 
de refeição que já lhe fosse devido.

A entidade empregadora deve dispo-
nibilizar os equipamentos de trabalho 
e de comunicações necessários à 
prestação de trabalho em regime de 
teletrabalho. Quando tal disponibili-
zação não seja possível e o trabalhador 
assim o consinta, o teletrabalho pode 
ser realizado através dos meios que o 
trabalhador detenha, competindo à 
entidade empregadora a devida pro-
gramação e adaptação às necessidades 
inerentes à prestação do teletrabalho.

Sempre que a adoção do regime de 
teletrabalho não seja possível, a en-
tidade empregadora deve, indepen-
dentemente do número de trabalha-
dores, organizar de forma desfasada 
as horas de entrada e saída dos locais 
de trabalho, bem como adotar as me-
didas técnicas e organizacionais que 
garantam o distanciamento físico e 
a proteção dos trabalhadores, apli-
cando-se o disposto nos artigos 3º e 
4º do Decreto-Lei n.º 79-A/2020, de 
1 de outubro.
 
↘  
ESTABELECIMENTOS DE 
COMÉRCIO A RETALHO QUE 
COMERCIALIZEM VÁRIOS 
TIPOS DE BENS

O Governo pode, mediante despacho, 
vir determinar que os estabelecimen-
tos de comércio a retalho que comer-
cializem mais do que um tipo de bem 
e cuja atividade seja permitida no 

âmbito do presente decreto não pos-
sam comercializar bens tipicamente 
comercializados nos estabelecimen-
tos de comércio a retalho encerrados 
ou com a atividade suspensa do atual 
decreto, devendo o despacho identi-
ficar quais os bens ou categorias de 
bens que estão abrangidos pela limi-
tação de comercialização.

↘  
REGRAS APLICÁVEIS AO 
TRÁFEGO AÉREO E AOS 
AEROPORTOS

Os passageiros de voos com origem 
em países a definir por despacho do 
Governo, têm de apresentar, no mo-
mento da partida, um comprovativo 
de realização de teste molecular por 
RT -PCR para despiste da infeção por 
SARS-CoV -2 com resultado negativo, 
realizado nas 72 horas anteriores à 
hora do embarque, sob pena de lhes 
ser recusado o embarque na aeronave 
e a entrada em território continental.

Os cidadãos nacionais e os cidadãos 
estrangeiros com residência legal 
em território continental, bem como 
o pessoal diplomático colocado em 
Portugal que, excecionalmente, não 
sejam portadores de comprovativo 
de realização de teste molecular por 
RT -PCR para despiste da infeção 
por SARS-CoV-2 com resultado ne-
gativo nos termos do número ante-
rior, devem realizar o referido teste à 
chegada, antes de entrar em territó-
rio continental, a expensas próprias, 
sendo, para o efeito, encaminhados 
pelas autoridades competentes.

↘  
FEIRAS E MERCADOS

É permitido o funcionamento de 
feiras e mercados, nos casos de ven-
da de produtos alimentares e me-

diante autorização do presidente da 
câmara municipal territorialmente 
competente.
Para cada recinto de feira ou mer-
cado deve existir um plano de con-
tingência para a doença COVID-19, 
elaborado pelo município competen-
te ou aprovado pelo mesmo, no caso 
de feiras e mercados sob exploração 
de entidades privadas, a disponibili-
zar no site do Município.

↘  
VEÍCULOS PARTICULARES 
COM LOTAÇÃO SUPERIOR
A CINCO LUGARES

Os veículos particulares com lota-
ção superior a cinco pessoas apenas 
podem circular no âmbito das deslo-
cações autorizadas do decreto em vi-
gor, salvo se todos os ocupantes inte-
grarem o mesmo agregado familiar, 
com dois terços da sua capacidade, 
devendo os ocupantes usar máscara 
ou viseira, exceto se devidamente 
justificado por razões médicas.

↘  
PESSOAS

Confinamento obrigatório, em 
estabelecimento de saúde, em es-
trutura residencial ou em outras 
respostas dedicadas a pessoas ido-
sas, no domicílio ou, não sendo aí 
possível, noutro local definido pelas 
autoridades competentes:
▪  Doentes com COVID-19 e os infe-
tados com SARS-Cov2;
▪  Cidadãos relativamente a quem a 
autoridade de saúde ou outros pro-
fissionais de saúde tenham
determinado a vigilância ativa;
▪  Cidadãos residentes em estru-
turas residenciais para idosos e em 
outras respostas dedicadas a
pessoas idosas, para efeitos do exer-
cício do direito de voto na eleição do 
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COMUNIQUE REGRAS  
DE FORMA CLARA!
Para sensibilizar os clientes e colaboradores dos estabelecimentos de restauração e bebidas  
para as recomendações da Direção-Geral da Saúde, e já estabelecidas no Guia de Boas Práticas para  
a Restauração e Bebidas (página 46), a AHRESP criou um conjunto de dísticos que estão à disposição  
dos seus associados de forma gratuita para afixação nos locais indicados com clara visualização.  
Confira os dísticos disponíveis e os respetivos links para download. Basta passar o rato por cima  
da imagem de cada dístico e acede diretamente à imagem para download. De realçar, que os dísticos  
se situam na área reservada do site AHRESP para associados.
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↘ “REGRAS PARA CLIENTES”  
Disponível em: 
bit.ly/disticoclientes

↘  “PROCEDIMENTO DE LAVAGEM 
DAS MÃOS” Disponível em: 
bit.ly/lavagemaos

↘  “PROCEDIMENTO DE LAVAGEM 
DAS MÃOS COM SOLUÇÃO À BASE 
DE ÁLCOOL”  Disponível em: 
bit.ly/lavagemalcool

↘  “ESTE ESTABELECIMENTO  
DISPÕE DE LIVRO DE RECLAMAÇÕES”   
Disponível em:   
bit.ly/LivroReclamacoes

www.ahresp.com/disticos

A-027 - COVID-19 | Este dístico é para uso exclusivo dos Associados AHRESP

www.ahresp.com

Este estabelecimento dispõe 
de livro de reclamações

COVID-19 | GUIA DE BOAS PRÁTICAS DA AHRESP

Como forma de prevenção, recomendamos a utilização do Livro de Reclamações 
Eletrónico (LRE), disponível em www.livroreclamacoes.pt.

Se pretender fazer a reclamação no formato físico, deve higienizar as mãos antes e 
depois do preenchimento da folha de reclamação.

 

http://bit.ly/disticoclientes
http://bit.ly/lavagemaos
http://bit.ly/lavagemalcool
http://bit.ly/disticoclientes
http://bit.ly/lavagemaos
http://bit.ly/lavagemalcool
http://bit.ly/LivroReclamacoes
http://bit.ly/LivroReclamacoes
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↘  “LAVAGEM FREQUENTE  
DAS MÃOS” Disponível em: 
bit.ly/lavagemfreqmaos
Nota: Este dístico é só para 
colaboradores e deve ser afixado em 
locais estratégicos, como a saída da 
cozinha e/ou vestiários.

↘  “ÁREA DE ISOLAMENTO”  
Pedir diretamente: geral@ahresp.com

↘  “EXEMPLO DE UM PLANO DE HIGIENIZAÇÃO”  
Disponível em: bit.ly/planohigienizacao

↘  “ATENDIMENTO PRIORITÁRIO” 
Disponível em: bit.ly/disticoaprioritario

↘ “UTILIZAÇÃO CORRETA DA 
MÁSCARA”  Disponível em: 
bit.ly/utilizacaomascara
Nota: Este dístico é só para 
colaboradores e deve ser afixado em 
locais estratégicos, como a saída da 
cozinha e/ou vestiários.

↘  “EXEMPLO DE UM REGISTO  
DE HIGIENIZAÇÃO”  Disponível em: 
bit.ly/registohigienizacao

↘  “OBRIGATORIEDADE DE USO DE MÁSCARA” 
Disponível em: https://ahresp.com/2020/10/
disticos_regras_covid19/

http://bit.ly/lavagemfreqmaos
mailto:geral%40ahresp.com?subject=D%C3%ADstico%20-%20%C3%81rea%20de%20Isolamento
http://bit.ly/planohigienizacao
http://bit.ly/disticoaprioritario
http://bit.ly/utilizacaomascara
http://bit.ly/registohigienizacao
http://bit.ly/disticoaprioritario
http://bit.ly/lavagemfreqmaos
mailto:geral%40ahresp.com?subject=D%C3%ADstico%20-%20%C3%81rea%20de%20Isolamento
http://bit.ly/utilizacaomascara
http://bit.ly/registohigienizacao
http://bit.ly/planohigienizacao
https://ahresp.com/2020/10/disticos_regras_covid19/
https://ahresp.com/2020/10/disticos_regras_covid19/
https://ahresp.com/2020/10/disticos_regras_covid19/
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Incentivos para as empresas  
do canal HORECA
Face ao contexto pandémico vivido em todo 
o mundo, o Governo português (e algumas 
autarquias) têm vindo a anunciar e implementar 
várias medidas que visam melhorar a situação das 
empresas. Neste caderno, atualizado de 15 em  
15 dias, consta as medidas disponíveis à data,  
bem como aquelas que estão previstas entrar 
em vigor no decorrer das próximas 
semanas. Consulte aqui a que 
mais se adequa ao seu caso.
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FINANCIAMENTO 

1. Microcrédito  
do Turismo de Portugal 

Inicialmente destinada apenas a 
microempresas, a Linha de apoio à 
tesouraria do Turismo de Portugal 
passa também a abranger as peque-
nas empresas do setor do turismo.  
A sua dotação orçamental foi refor-
çada para 100 milhões de euros. 20% 
do financiamento concedido pode 
ser convertido em incentivo não 
reembolsável desde que, até 30 de 
setembro de 2021 (para microem-
presas) ou até 30 de novembro de 
2021 (para pequenas empresas), a 
empresa não faça cessar contratos 
de trabalho ao abrigo das modali-
dades de despedimento coletivo, 
despedimento por extinção do posto 
de trabalho ou de despedimento por 
inadaptação. As empresas cujos es-
tabelecimentos estejam encerrados 
por determinação administrativa 
passam também a ter acesso a esta 
linha. Cada empresa pode apresen-

tar mais do que uma candidatura, 
desde que seja respeitado um 

intervalo de tempo de 3 
meses entre a data 
da aprovação da 
anterior e a data 
da submissão da 
nova candidatura. 
Todas as empresas 
que já apresen-
taram ou que 

venham a apresentar candidaturas 
ficam obrigadas a não fazer cessar 
contratos de trabalho ao abrigo das 
modalidades de despedimento cole-
tivo, de despedimento por extinção 
do posto de trabalho ou de despedi-
mento por inadaptação, até 3 meses 
após a aprovação do financiamento.

↘  A quem se destina?
Estabelecimentos hoteleiros; Aloja-
mento mobilado para turistas; Turis-
mo no espaço rural; Outros locais de 
alojamento de curta duração; Par-
ques de campismo e de caravanismo; 
Restaurantes; Estabelecimentos de 
bebidas

↘  Qual é o montante máximo  
de financiamento por empresa?
O apoio financeiro corresponde ao 
valor de € 750 mensais por cada posto 
de trabalho existente na empresa a 29 
de fevereiro de 2020 (para microem-
presas) ou a 30 de novembro de 2020 
(para pequenas empresas), multipli-
cado pelo período de 3 meses, até aos 
montantes máximos de 20 mil euros 
(para microempresas) ou de 30 mil 
euros (para pequenas empresas).

↘  Quais são as condições  
de acesso?
▪  Ser micro ou pequena empresa 
(até 49 postos de trabalho, 
inclusive);
▪  Ser detentor da Certificação PME 
obtida no Portal do IAPMEI;
▪  Ter a situação financeira 
regularizada junto da Administração 
Fiscal e da Segurança Social, à data 

 

A AHRESP criou um Gabinete 
de Crise, disponibilizando uma 

linha de atendimento permanente 
para prestar esclarecimentos e 

orientar as empresas no recurso aos 
instrumentos de apoio financeiro. 

LINHA COVID-19
 212 464 704
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da contratação do financiamento;
▪  Demonstrar que a atividade de-
senvolvida foi afetada negativamen-
te pelo surto da doença COVID-19. 
A demonstração será feita através 
de declaração da empresa aquando 
do preenchimento do formulário de 
candidatura. Para o efeito, a empresa 
deverá descrever a situação no cam-
po de texto previsto no formulário de 
candidatura;
▪  Encontrar-se em atividade efetiva, 
à exceção das situações em que as 
empresas estejam impossibilitadas 
de exercer efetivamente a atividade 
por determinação expressa das au-
toridades públicas competentes no 
contexto das medidas de combate à 
propagação da doença COVID-19.

↘  Como é feita a amortização  
de Capital?
No limite, as empresas terão 3 anos 
para liquidar os empréstimos, com 
um período de carência de 12 meses.

↘  Qual é a Taxa de Juro? 
Não existem taxas de juros remune-
ratórios associadas.

↘  Onde proceder à candidatura?
Aceda ao endereço e siga os procedi-
mentos necessários: http://business.
turismodeportugal.pt/pt/Investir/
Financiamento/Programas_incentivos/
Paginas/linha-apoio-tesouraria-mi-
croempresas-turismo-covid-19.aspx

2. Linha de crédito para 
inquilinos e senhorios

Financiamento destinado a apoiar o 
pagamento de rendas, sem restrição 
de acesso para quem já acedeu a ou-
tras linhas de crédito.

Os estabelecimentos que permane-
çam encerrados por determinação 
legislativa são também elegíveis para 
esta linha de crédito, com prazo de 
reembolso até 6 anos e período de 
carência de 12 meses.

3. Fundo de tesouraria para 
micro e pequenas empresas

Trata-se de um financiamento com 
dotação de 750 milhões de euros, des-
tinado a micro e pequenas empresas. 
O período de carência é de 18 meses e 
o reembolso poderá ser efetuado até 
5 anos.

4. Linha de crédito para 
atividades exportadoras e 

empresas do setor do turismo

É um financiamento no valor de 4 
mil euros por posto de trabalho, com 
a possibilidade de conversão de 20% 
do crédito em incentivo não reem-
bolsável.

5. Linha de crédito para 
empresas de eventos

É um financiamento específico para 
empresas que atuem na área da or-
ganização de eventos, no valor de 4 
mil euros por posto de trabalho, com 
a possibilidade de conversão de 20% 
do crédito em incentivo não reem-
bolsável.

6. Linha de crédito  
para grandes empresas

Financiamento destinado a grandes 
empresas dos setores mais afetados.

7. Apoio à qualificação  
da oferta turística

O Turismo de Portugal, em parceria 
com o sistema bancário, renovou e 
reforçou a Linha de Apoio à Qualifi-
cação da Oferta Turística, destinada 
ao financiamento a médio e longo 
prazo de projetos turísticos.

↘  São elegíveis investimentos  
que se traduzam:
▪  na requalificação de empreendi-
mentos, estabelecimentos e ativida-
des;
▪  na criação de empreendimentos, 
estabelecimentos e atividades a im-
plementar em territórios de baixa 
densidade.

Para acederem à Linha de Apoio 
à Qualificação da Oferta 2021, as 
empresas turísticas devem prever 
a realização de investimentos nas 
áreas da gestão ambiental e da aces-
sibilidade.
O financiamento é repartido entre a 
Banca (60%) e o Turismo de Portugal 
(40%), sendo que a parcela do Turis-
mo de Portugal não vence juros. Em 
projetos a implementar em territó-
rios de baixa densidade e em toda a 
região NUT-II do Algarve, a parcela 
de financiamento do Turismo de 
Portugal atinge os 75%.

↘  São enquadráveis os seguintes 
CAE:
▪  551 – Estabelecimentos hoteleiros
▪  55201 – Alojamento mobilado 
para turistas (enquadramento 
limitado ao alojamento local na 
modalidade de estabelecimentos de 
hospedagem ou moradias)
▪  55202 – Turismo no espaço rural
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▪  55204 – Outros locais de 
alojamento de curta duração 
(enquadramento limitado ao 
alojamento local na modalidade de 
estabelecimentos de hospedagem ou 
moradias)
▪  55300 – Parques de campismo e 
de caravanismo
▪  561 – Restaurantes
▪  563 – Estabelecimentos de bebidas

O enquadramento da operação deve 
ser requerido pela empresa junto de 
uma das instituições de crédito pro-
tocoladas.

8. Moratória Pública para 
Contratos de Crédito 

Bancário

No âmbito das medidas anunciadas 
pelo Governo, está em vigor uma 
moratória em que empresas e con-
sumidores, com contratos de crédito 
abrangidos, têm a possibilidade de 
solicitar junto do Banco onde têm 
créditos contratualizados o seu não 
pagamento até 30 de setembro de 
2021.

↘  Como irá ser feito o pagamento 
das mensalidades?
▪  Se optarem pelo não pagamento 
do capital e juros, após 30 de se-
tembro de 2021 a mensalidade será 
ajustada; 
▪  Se optarem pelo não pagamento 
apenas do capital, após 30 de setem-
bro de 2021 a mensalidade mantém-
-se inalterada; 
▪  Em qualquer dos casos, e com a 
aprovação destas moratórias, o prazo 
do contrato de empréstimo é prolon-
gado automaticamente pelo respeti-
vo número de meses;

▪  As empresas que integrem os 
setores mais afetados da pandemia 
beneficiam de uma extensão da 
maturidade dos seus créditos, pelo 
período de 12 meses, que acresce ao 
período em que os créditos tenham 
estado em moratória, permitindo 
que os pagamentos sejam feitos de 
forma mais faseada.

↘  Quem pode beneficiar  
deste apoio?
As empresas, os empresários em 
nome individual, as instituições 
particulares de solidariedade social, 
as associações sem fins lucrativos e 
outras entidades da economia social 
que:
▪  Tenham domicílio ou sede em 
Portugal e, no caso das empresas, 
exerçam a sua atividade económica 
no país; 
▪  Não estejam, a 18 de março de 
2020:
• Em mora ou incumprimento de 
contratos de crédito há mais de 90 
dias;
• Em situação de insolvência ou sus-
pensão ou cessão de pagamentos;
• A ser objeto de execução judicial 
por parte de qualquer instituição 
junto das quais têm contratos de 
crédito;
▪  Tenham a sua situação regulari-
zada junto da Autoridade Tributária 
e Aduaneira e da Segurança Social, 
não relevando para este efeito, até 
ao dia 30 de abril de 2020, as dívidas 
constituídas no mês de março de 
2020; ou
▪  Tenham uma situação irregular 
cuja dívida seja um montante infe-
rior a 5000 (euro); ou
▪  Tenham em curso processo nego-
cial de regularização do incumpri-

mento; ou
▪  Realizem pedido de regularização 
da situação até 30 de setembro de 
2020.

↘  Como aceder a este apoio?
Para aceder a este apoio, as empresas 
e consumidores têm de se dirigir ao 
seu Banco até 31 de março de 2021 e 
solicitar a moratória dos contratos 
abrangidos. 

APOIO À TESOURARIA

1.  
Apoiar.pt

Trata-se de um subsídio a fundo per-
dido, no valor de 20% da quebra de 
faturação sentida, com os seguintes 
limites máximos:
▪  3000 euros para empresários em 
nome individual sem contabilidade 
organizada, com trabalhadores a seu 
cargo;
▪  7500 euros para mi croempresas;
▪  40 mil euros para microempresas 
dos CAE 56302, 56304 e 56305; 
▪  40 mil euros para pequenas em-
presas;
▪  100 mil euros para pequenas 
empresas dos CAE 56302, 56304 e 
56305; 
▪  100 mil euros para médias empre-
sas e empresas com mais de 250 tra-
balhadores, mas com faturação infe-
rior a 50 milhões de euros anuais.

↘  A quem se destina?
Micro, pequenas e médias empresas, 
bem como empresas com mais de 
250 trabalhadores mas menos de 50 
milhões de euros de faturação, dos 
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setores mais afetados (onde se in-
cluem o alojamento turístico e a res-
tauração e similares), com quebras 
de faturação mínimas de 25%.
A quebra de faturação é avaliada 
tendo em conta a faturação registada 
entre janeiro e setembro de 2019 e 
a faturação de janeiro a setembro 
de 2020. No caso de empresas que 
iniciaram atividade no ano de 2019, a 
quebra de faturação é avaliada tendo 
em conta os três primeiros trimes-
tres de 2020, face à média mensal do 
período de atividade decorrido até 29 
de fevereiro de 2020.

↘  Quais são as condições  
de acesso?
▪  Ter capitais próprios positivos 
à data de 31 de dezembro de 2019, 
exceto para empresas que tenham 
iniciado atividade após 1 de janeiro 
de 2019. Como alternativa, pode 
apresentar balanço intercalar que 
demonstre capitalização;
▪  Ter a situação regularizada junto 
da Autoridade Tributária, da Se-
gurança Social ou, no caso de ter 
dívidas, sujeitar-se à condição da sua 
regularização;
▪  Ter certificação PME, emitida pelo 
IAPMEI;
▪  Dispor de contabilidade organi-
zada, exceto para Empresários em 
Nome Individual com trabalhadores 
a seu cargo;
▪  Estar legalmente constituída a 1 
de janeiro de 2020.

↘  Quais são as obrigações dos 
beneficiários?
Desde a submissão da candidatura e 
até 60 dias úteis após o pagamento 
final, as empresas não podem:
▪  Cessar contratos de trabalho ao 

abrigo das modalidades de despedi-
mento coletivo, de despedimento por 
extinção do posto de trabalho, ou de 
despedimento por inadaptação;
▪  Cessar a atividade;
▪  Distribuir lucros ou dividendos.

↘  Como aceder a este apoio?
As candidaturas podem ser subme-
tidas no Balcão 2020 (https://balcao.
portugal2020.pt), a partir de dia 25 de 
novembro, e serão aceites até que se 
esgote a dotação orçamental prevista 
de 600 milhões de euros.
Para apresentar a candidatura é in-
dispensável que o beneficiário tenha 
efetuado o registo e autenticação no 
Balcão 2020.

2. Apoiar  
Restauração

Trata-se de um apoio específico para 
o setor da restauração, para ajudar a 
fazer frente às dificuldades criadas 
pelas limitações à circulação nos fins 
de semana. O apoio irá corresponder 
a 20% da perda de receita sentida nos 
dias em que a atividade do estabe-
lecimento esteja limitada por estas 
restrições, face à média de faturação 
dos fins de semana anteriores (de 1 
janeiro a 31 outubro de 2020). 

↘  A quem se destina?
Micro, pequenas e médias empresas 
inseridas nos CAE 56 e que tenham 
sido abrangidas pela suspensão de 
atividades imposta pelas novas res-
trições de combate à pandemia.

↘  Quais são as condições  
de acesso?
▪  Ter capitais próprios positivos 
à data de 31 de dezembro de 2019, 

exceto no caso de empresas que te-
nham iniciado a atividade após 1 de 
janeiro 2019. Como alternativa, pode 
apresentar balanço intercalar que 
demonstre capitalização;
▪  Ter a situação regularizada jun-
to da Autoridade Tributária e da 
Segurança Social ou, no caso de ter 
dívidas, sujeitar-se à condição da sua 
regularização;
▪  Ter certificação PME, emitida pelo 
IAPMEI;
▪ Dispor de contabilidade organi-
zada, exceto para Empresários em 
Nome Individual com trabalhadores 
a seu cargo;
▪  Estar legalmente constituída a 1 
de março de 2020.

↘  Quais são as obrigações  
dos beneficiários?
Desde a submissão da candidatura e 
até 60 dias úteis após o pagamento 
final, as empresas não podem:
▪  Cessar contratos de trabalho ao 
abrigo das modalidades de despedi-
mento coletivo, de despedimento por 
extinção do posto de trabalho, ou de 
despedimento por inadaptação;
▪  Cessar a atividade;
▪  Distribuir lucros ou dividendos.

↘  Como aceder a este apoio?
As candidaturas podem ser subme-
tidas no Balcão 2020 (https://balcao.
portugal2020.pt), a partir de dia 25 de 
novembro, e serão aceites até que se 
esgote a dotação orçamental prevista 
de 150 milhões de euros.
Para apresentar a candidatura é in-
dispensável que o beneficiário tenha 
efetuado o registo e autenticação no 
Balcão 2020.
No caso das empresas que se candi-
datem simultaneamente à medida 
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APOIAR.PT e à medida APOIAR 
RESTAURAÇÃO, a candidatura é 
única, no mesmo formulário de can-
didatura.

3. Apoiar  
rendas

Trata-se de um apoio a fundo per-
dido para o pagamento de rendas, 
atribuído por referência a um pe-
ríodo de seis meses, nos seguintes 
montantes:
▪  Para empresas com quebras de 
faturação entre 25% e 40%, o apoio 
corresponde a 30%  do valor da 
renda, até 1200 euros por mês;
▪  Para empresas com quebras de 
faturação superiores a 40%, o apoio 
corresponde a 50% do valor da renda, 
até 2 mil euros por mês;

O pagamento é efetuado em duas 
tranches ao longo do primeiro 
semestre de 2021.
↘  Quais são as condições  
de acesso?
▪  Ter quebra de faturação superior 
a 25%.

4. Apoio simplificado 
para microempresas

Apoio destinado a microempresas, 
atribuído como alternativa ao Apoio 
à Retoma Progressiva.
O montante a conceder corresponde 
a dois salários mínimos por traba-
lhador, pago em duas tranches ao 
longo do primeiro semestre de 2021.

↘  Quais são as condições  
de acesso?
▪  Ter quebra de faturação superior 
a 25%.

↘  Quais são as obrigações  
dos beneficiários?
▪  Proibição de despedimentos 
coletivos ou por extinção do posto de 
trabalho até dois meses após o final 
do apoio.

5. Fundo Lisboa Protege – 
Município de Lisboa

Esta iniciativa, gerida pela Câmara 
Municipal de Lisboa, tem como 
principal objetivo disponibilizar um 
apoio extraordinário ao Comércio, 
Restauração e Atividades culturais e 
artísticas do município de Lisboa.
O limite máximo de apoio varia 
mediante o volume de negócios da 
empresa no final de 2019:
▪  volume de negócios igual ou infe-
rior a 100 mil euros – apoio máximo 
de 4 mil euros;
▪  volume de negócios superior a 100 
mil euros e inferior ou igual a 300 
mil euros – apoio máximo de 6 mil 
euros;
▪  volume de negócios superior a 300 
mil euros e inferior ou igual a 500 mil 
euros – apoio máximo de 8 mil euros.

↘  A quem se destina?
Empresas e Empresários em Nome 
Individual (ENI) do município de 
Lisboa.

↘  Quais são as condições  
de acesso?
▪  Ter sede e atividade desenvolvida 
na cidade de Lisboa;
▪  No caso das empresas de restau-
ração e similares, devem ter CAE 
principal 56;
▪  Dispor de contabilidade organi-
zada;
▪  Estar legalmente constituída a 30 

de setembro de 2020;
▪  Evidenciar, no final de 2019, um 
volume de negócios igual ou inferior 
a 500 mil euros;
▪  Nas situações em que os candida-
tos não tenham um ano completo 
de atividade até 31 de dezembro de 
2019, é considerada a seguinte abor-
dagem para o cálculo do volume de 
negócios:
•  caso a abertura de atividade tenha 
ocorrido até 31 de março de 2020, o 
cálculo do volume de negócios será 
apurado através da extrapolação da 
média do volume de negócios mensal 
entre o mês de início de atividade e 
março de 2020 (considerando ape-
nas os meses civis completos) e mul-
tiplicando por 12;
•  caso a abertura de atividade tenha 
ocorrido a partir de 1 de abril em 
2020, o cálculo do volume de negó-
cios será apurado através da extra-
polação do volume de negócios rea-
lizado até 30 de novembro de 2020 
(regra proporcional simples), apu-
rando-se o valor médio do volume 
de negócios mensal nesse período 
(considerando apenas os meses civis 
completos) e multiplicando por 12;
▪  Apresentar uma quebra de fatu-
ração homóloga igual ou superior a 
25%, no período de janeiro a setem-
bro de 2020;
▪  Nas situações em que os candida-
tos não tenham um ano completo 
de atividade até 31 de dezembro de 
2019, é considerada a seguinte abor-
dagem para o cálculo da quebra de 
faturação:
•  caso a abertura da atividade tenha 
ocorrido até 31 de março 2020, é 
comparado o volume de negócios 
médio mensal entre o mês de início 
de atividade e março de 2020 (consi-
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derando apenas os meses civis com-
pletos), multiplicado por 12, com o 
volume de negócios extrapolado a 
partir da média de 1 de abril a 30 de 
novembro de 2020 (regra proporcio-
nal simples);
•  caso a abertura da atividade tenha 
ocorrido depois de 1 de abril de 2020, 
é comparado o volume de negócios 
médio mensal realizado até 30 de 
novembro de 2020 (considerando 
apenas os meses civis completos), 
multiplicando por 12, com o volume 
de negócios extrapolado dos últimos 
dois meses de atividade anteriores à 
submissão da candidatura;
▪  Ter certificação PME, emitida pelo 
IAPMEI.

↘  Quais são as obrigações  
dos beneficiários?
▪  Manter a atividade durante o pe-
ríodo do apoio (de dezembro de 2020 
a março de 2021);
▪  Não cessar contratos de trabalho 
ao abrigo da modalidade de despedi-
mento coletivo, nem iniciar os respe-
tivos procedimento;
▪  Manter a situação regularizada 
perante a Segurança Social, a Auto-
ridade Tributária e o Município de 
Lisboa.

↘  Como aceder a este apoio?
O período de candidaturas decorre 
entre 9 de dezembro de 2020 e 31 
março de 2021, mediante a dotação 
do fundo.
As candidaturas são submetidas 
através de um formulário eletrónico 
disponível em: https://apps.cm-lisboa.
pt/LisboaProtegeFundos/ 

6. Sale and  
Lease Back

A TF Turismo Fundos-SGOIC, S.A. 
(Turismo Fundos) lançou a Open-
Call202020, que coloca à disposição 
das empresas, principalmente das 
pequenas e médias empresas (PME), 
a liquidez disponível nos fundos de 
investimento imobiliário que gere. 
Será concretizado através de um 
instrumento financeiro que se ca-
racteriza pela venda e subsequente 
arrendamento de longo prazo de um 
imóvel, salvaguardando o direito de 
recompra do mesmo.
A OpenCall202020 manter-se-á em 
vigor até que a Turismo Fundos con-
sidere que os objetivos desta iniciati-
va se encontrem cumpridos.

↘  A quem se destina?
Empresas que sejam proprietárias de 
imóveis afetos à atividade turística 
ou industrial. Admitem-se ainda 
como destinatários empresas que, 
sendo ou não proprietárias do imóvel 
objeto da operação, nele desenvol-
vam ou pretendam vir a desenvolver 
atividade turística.

↘  Quais as condições?
▪  Montante máximo da operação: o 
preço de aquisição corresponderá no 
máximo a 90% da média simples do 
valor das avaliações do imóvel, até ao 
máximo de 5 milhões de euros;
▪  Prazo de arrendamento: até 15 
anos;
▪  Renda: é paga mensalmente e 
corresponderá à aplicação de uma 
taxa sobre o valor da operação entre 
o mínimo de 2,5% (no caso imóveis 
localizados em territórios de baixa 
densidade) e o máximo de 4% (para 

as restantes localizações);
▪  Aplicação de preço: os meios fi-
nanceiros disponibilizados com a 
venda do imóvel devem ser aplicados 
em investimentos na adaptação, re-
qualificação, sustentabilidade e mo-
dernização dos imóveis, incluindo 
em eficiência energética e economia 
circular. É ainda admitido, de forma 
complementar, o investimento em 
fundo de maneio e liquidação de 
ónus e encargos que incidam sobre 
o imóvel. Serão privilegiados in-
vestimentos que contribuam para a 
sustentabilidade económica, social e 
ambiental;
▪  Opção de compra: será faculta-
da à empresa inquilina a opção de 
compra do imóvel, que poderá ser 
exercida a partir do terceiro ano de 
vigência do arrendamento e até ao 
termo do prazo do contrato de arren-
damento. A opção de compra do imó-
vel poderá ser acompanhada ainda 
da obrigação de compra no final do 
prazo do arrendamento;
▪  Encargos com o imóvel: os seguros 
multirriscos de responsabilidade 
civil, bem como todos os encargos re-
lacionados com o imóvel, devem ser 
assegurados pela empresa inquilina.

↘  Como aceder a este apoio?
As candidaturas devem ser apresen-
tadas através de formulário eletróni-
co, na respetiva área reservada em 
https://candidaturas.turismofundos.pt/

7. Apoiar.pt 
Açores

As micro, pequenas e médias empre-
sas da Região Autónoma dos Açores, 
com quebras de faturação mínimas 
de 25%, podem receber um apoio a 
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fundo perdido no montante de 20% 
da diminuição da faturação da em-
presa, com o limite máximo de 7500 
euros para as microempresas, 40 mil 
euros para as pequenas empresas e 
100 mil euros para as médias em-
presas. Este apoio será pago em duas 
prestações.

↘  Como aceder ao apoio? 
As candidaturas podem ser efetua-
das no Balcão 2020 

8. Programa Adaptar 2.0 - Apoio 
à adaptação das PME ao 

contexto COVID-19 – R.A. AÇORES

↘  O que é? 
O Governo Regional dos Açores 
lançou este apoio financeiro a fundo 
perdido às pequenas e médias empre-
sas (PME), com o objetivo de minorar 
os custos na retoma da atividade.

↘  A quem se destina?
PME da região Autónoma dos Açores 
de qualquer natureza e sob qualquer 
forma jurídica e cooperativas, que 
se proponham desenvolver projetos 
que satisfaçam as condições impos-
tas pela autoridade de saúde para a 
retoma da atividade económica.

↘  Montante de Financiamento 
Incentivo não reembolsável: A taxa 
de incentivo a atribuir é de 70% das 
despesas elegíveis, incorridas a par-
tir de 18 de março e compreendidas 
entre 5 mil euros e 40 mil euros. Para 
efeitos do cálculo do montante das 
despesas elegíveis, apenas são con-
siderados os valores que correspon-
dam aos custos médios do mercado 
para a respetiva tipologia de despesa, 

sendo deduzido o imposto sobre o 
valor acrescentado (IVA). 
Cada estabelecimento apenas pode 
ser objeto de apoio uma única vez. 
No caso de beneficiários que ex-
plorem diversos estabelecimentos, 
o valor máximo de investimento 
elegível a apoiar por beneficiário é 
de 120 mil euros, podendo integrar 
vários estabelecimentos numa única 
candidatura.

↘  Como aceder ao apoio? 
O prazo para a apresentação de can-
didaturas decorre entre 26 de junho 
de 2020 e 31 de março de 2021.  
A candidatura deverá ser efetuada 
via Balcão 2020, através de formu-
lário eletrónico disponibilizado na 
plataforma do Sistema de Incentivos 
às empresas do PT2020.
Para mais informações consulte:  
https://www.portugal2020.pt/content/
acores-2020-apoia-adaptacao-das-
empresas-no-contexto-da-covid-19

9. Programa de Manutenção do 
Emprego II - Açores

O Governo Regional dos Açores atri-
bui um apoio a fundo perdido às em-
presas que tenham recorrido a linhas 
de crédito COVID-19, em função do 
cumprimento de critérios de manu-
tenção do emprego, comparando o 
mês de setembro de 2020 com o mês 
de junho de 2021. O valor a atribuir 
varia consoante o número de postos 
de trabalho existentes e a dimensão 
da empresa.
O prazo de pagamento deste apoio 
corresponde ao prazo máximo de 
amortizações dos financiamentos, 
definido na linha de crédito CO-
VID-19 a que a empresa recorreu 

(após a utilização do prazo de carên-
cia), sendo liquidado trimestralmen-
te e em prestações constantes.

↘  Como aceder ao apoio? 
As candidaturas devem ser apresen-
tadas após a aprovação do crédito, 
à Direção Regional de Apoio ao 
Investimento e à Competitividade 
(DRAIC), através de formulário de 
candidatura a disponibilizar em ht-
tps://portal.azores.gov.pt/web/draic/
apoios-covid19

MANUTENÇÃO E 
DINAMIZAÇÃO DO EMPREGO

1. Apoio à retoma  
progressiva

Esta medida, considerada o substitu-
to do Lay-off simplificado, pretende 
incentivar a retoma da atividade 
económica e, ao mesmo tempo, pro-
mover a progressiva recuperação 
da retribuição dos trabalhadores. 
O Apoio Extraordinário à Retoma 
Progressiva vigora até ao final do 
primeiro semestre de 2021.

↘  A quem se destina?
Empresas com quebras de faturação 
iguais ou superiores a 25%, compa-
rando o mês anterior ao pedido ini-
cial ou de prorrogação com:
▪  o mesmo mês do ano anterior; ou
▪  a média mensal dos 2 meses ante-
riores.

↘  Em que consiste?
Esta medida de apoio centra-se na 
redução do período normal de tra-
balho (PNT) dos colaboradores. A 
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partir de outubro, a redução do PNT 
deve respeitar os seguintes limites:
▪  As empresas ou estabelecimentos 
com quebra de faturação igual ou su-
perior a 25% e inferior a 40% podem 
reduzir o PNT até 33%;
▪  As empresas ou estabelecimentos 
com quebra de faturação igual ou su-
perior a 40% e inferior a 60% podem 
reduzir o PNT até 40%;
▪  As empresas ou estabelecimentos 
com quebra de faturação igual ou 
superior a 60% podem reduzir o PNT 
até 60%;
▪  As empresas ou estabelecimentos 
com quebra de faturação igual ou 
superior a 75% podem reduzir o PNT 
até 100%.

A partir de 2021, passam a estar 
igualmente abrangidos pelo Apoio à 
Retoma Progressiva os gerentes de 
empresas com trabalhadores perma-
nentes, com contribuições sociais 
feitas na empresa.

↘  Qual o apoio concedido?
Durante a redução do PNT, o traba-
lhador recebe 100% da retribuição as-
sociada às horas trabalhadas (a cargo 
do empregador) e recebe ainda uma 
compensação retributiva referente 
às horas não trabalhadas (comparti-
cipada a 70% pela Segurança Social e 
a 30% pelo empregador). As empre-
sas com quebras de faturação iguais 
ou superiores a 75% recebem ainda 
um apoio adicional de 35% no paga-
mento das horas trabalhadas. No 
caso de trabalhadores com reduções 
de horário superiores a 60% (possível 
apenas em empresas com quebras de 
faturação a partir de 75%), a compen-
sação retributiva (horas não traba-
lhadas) é comparticipada a 100%. A 

compensação retributiva devida ao 
trabalhador tem o montante de 80% 
do salário normal correspon dente às 
horas não trabalhadas. Quando haja 
redução de horário superior a 60%, a 
compensação retributiva é aumen-
tada até perfazer 88% do salá rio nor-
mal do trabalhador. A partir de 2021, 
os trabalhadores passarão a receber 
100% da sua remuneração.
A compensação retributiva (horas 
não trabalhadas) tem um limite 
máximo de três vezes o valor do sa-
lário mínimo nacional (1905€). Se 
a soma da retribuição pelas horas 
trabalhadas com a compensação 
retributiva for inferior ao valor do 
salário mínimo nacional (635€), o 
valor da compensação retributiva 
é aumentado, de forma a assegurar 
este montante mínimo. No caso das 
empresas com quebras de faturação 
iguais ou superiores a 75%, o apoio da 
Segurança Social de 100% relativo à 
compensação retributiva (horas não 
trabalhadas), somado ao apoio adi-
cional de 35% das horas trabalhadas, 
não pode ser superior a 1905€.

Isenção / dispensa parcial do 
pagamento de contribuições
As micro, pequenas e médias empre-
sas têm direito à dispensa parcial de 
50% do pagamento de contribuições 
a cargo da entidade empregadora. 
Este benefício é atribuído com refe-
rência aos trabalhadores em redução 
de horário e apenas à compensação 
retributiva (horas não trabalhadas).

↘  Quais são as obrigações  
dos beneficiários?
▪  Não podem fazer cessar contratos 
de trabalho ao abrigo das modali-
dades de despedimento coletivo, 

despedimento por extinção do posto 
de trabalho ou despedimento por 
inadaptação durante a aplicação da 
medida e nos 60 dias subsequentes;
▪  Não podem requerer o incentivo 
extraordinário à normalização da 
atividade.

↘  Como aceder a este apoio?
A empresa deve comunicar a decisão 
de recurso ao apoio extraordinário à 
retoma progressiva, por escrito, aos 
trabalhadores a abranger, indicando 
a percentagem de redução do PNT 
por trabalhador e a duração previsí-
vel de aplicação da medida.
O acesso ao apoio faz-se via eletróni-
ca, através de requerimento a sub-
meter na Segurança Social Direta. O 
requerimento é sempre efetuado por 
referência a um mês civil completo. 
Os requerimentos devem ser sub-
metidos até ao mês seguinte àquele 
a que o pedido diz respeito. A aplica-
ção da medida pode ser prorrogada 
mensalmente com efeitos até 30 de 
junho de 2021, podendo ainda ser 
requerida em meses interpolados.

2. Lay-off  
Simplificado

Os estabelecimentos que permane-
çam encerrados por determinação 
legislativa, podem continuar a 
beneficiar do regime de Lay-off sim-
plificado, nos termos aplicados ante-
riormente, enquanto a obrigação de 
encerramento se mantiver. 

3. Apoio Extraordinário ao Ren-
dimento dos Trabalhadores

Com vista a compensar a perda de 
rendimentos dos trabalhadores cau-
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sada pelos efeitos negativos da crise 
pandémica, em 2021 entrará em 
vigor o Apoio Extraordinário ao Ren-
dimento dos Trabalhadores. 
São abrangidos os gerentes de micro 
e pequenas empresas, tenham ou 
não participação no capital da em-
presa, e empresários em nome indi-
vidual (ENI), nos seguintes termos:
▪  Como condição, devem estar, nes-
sa qualidade, exclusivamente abran-
gidos pelos regimes de Segurança 
Social; 
▪  Devem ter, pelo menos, 3 meses 
seguidos ou 6 meses interpolados de 
contribuições nos 12 meses imedia-
tamente anteriores ao requerimento 
do apoio. 

↘  Para aceder ao apoio, devem 
estar numa de duas situações: 
▪  em situação comprovada de pa-
ragem total da sua atividade, ou da 
atividade do respetivo setor, em con-
sequência da pandemia da doença 
COVID-19; ou 
▪  em situação de quebra abruta e 
acentuada de, pelo menos, 40% da 
faturação nos 30 dias anteriores aos 
do pedido junto da Segurança Social, 
com referência à média mensal dos 
dois meses anteriores a esse perío-
do; ou face ao período homólogo do 
ano anterior; ou ainda, para quem 
tenha iniciado a atividade há menos 
de 12 meses, à média desse período. 
Esta situação deve ser comprovada 
mediante declaração do próprio, 
conjuntamente com certidão de con-
tabilista certificado. 

O apoio tem a duração de um mês, 
prorrogável mensalmente até um 
máximo de seis meses, e correspon-
de: 

▪  ao valor da remuneração base, nas 
situações em que esse valor é inferior 
a 1,5 IAS (658,22 euros); 
▪  a 2/3 do valor da remuneração 
base, nas situações em que seja igual 
ou superior a 1,5 IAS (658,22 euros), 
com o limite máximo de 3 remune-
rações mínimas mensais garantidas 
(RMMG).

4. Medidas proteção beneficiá-
rios Segurança Social

Incluído no pacote de medidas para 
mitigar o impacto do Coronavírus, 
foi publicado a 4 de março o Despa-
cho nº 2875-A/2020, que determina 
as medidas de proteção aos benefi-
ciários da Segurança Social que se 
encontrem impedidos de exercer a 
sua atividade profissional, por ordem 
de autoridade de Saúde, por perigo 
de contágio pelo COVID-19. 
Na sequência deste Despacho, todos 
os trabalhadores que se encontrem 
temporariamente impedidos de 
exercer a sua atividade profissional, 
por suspeita de terem contraído co-
ronavírus, por perigo de contágio de 
COVID-19, terão direito ao pagamen-
to do respetivo subsídio de doença a 
100%, desde o primeiro dia de impe-
dimento (e até ao 14º dia, inclusive).

MEDIDAS FISCAIS

1. Diferimento do pagamento de 
contribuições sociais

As entidades empregadoras classi-
ficadas como micro, pequenas ou 
médias empresas, assim como os 
trabalhadores independentes, têm 

direito ao diferimento extraordiná-
rio do pagamento de contribuições 
referentes a novembro e dezembro 
de 2020.  As contribuições podem 
ser pagas em três ou seis prestações 
iguais e sucessivas, sem juros: 
▪  nos meses de julho a setembro de 
2021; 
▪  nos meses de julho a dezembro de 
2021. 

Para beneficiar deste diferimento 
extraordinário, as entidades empre-
gadoras e os trabalhadores indepen-
dentes não necessitam de efetuar 
qualquer requerimento. Em feverei-
ro de 2021, devem indicar, na Segu-
rança Social Direta, qual dos prazos 
de pagamento previstos (três ou seis 
prestações) pretendem utilizar.

2. Diferimento do IVA do 
primeiro semestre de 2021

Todas as empresas do regime trimes-
tral de IVA, incluindo Empresários 
em Nome Individual, podem fasear o 
pagamento do IVA devido no primei-
ro semestre de 2021. O pagamento 
pode ser feito em 3 ou 6 prestações, 
sem juros.
As empresas do regime mensal de 
IVA podem igualmente efetuar o pa-
gamento do IVA devido no primeiro 
semestre de 2021 em 3 ou 6 presta-
ções, sem juros, desde que apresen-
tem uma quebra de faturação anual 
superior a 25%.

3. Suspensão de processos  
de execução fiscal

Entre 1 de janeiro e 31 de março de 
2021, ficam suspensos os processos 
de execução fiscal em curso ou que 
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venham a ser instaurados pela Auto-
ridade Tributária e Aduaneira (AT) 
e pela Segurança Social. Enquanto 
vigorar esta suspensão, a AT fica 
impedida de constituir garantias, 
nomeadamente penhores. São 
igualmente suspensos os planos 
prestacionais em curso por dívidas à 
Segurança Social fora do âmbito dos 
processos executivos.

4. Benefícios fiscais à 
implementação dos códigos 

QR e ATCUD nas faturas

Em 2021, fica a suspensa a obrigato-
riedade de inclusão de um código de 
barras bidimensional (código QR) 
e de um código único de documento 
(ATCUD) em todas as faturas e de-
mais documentos fiscalmente rele-
vantes, passando a ser facultativa.
Para efeitos de determinação do 
lucro tributável dos sujeitos passivos 
de IRC e dos sujeitos passivos de 
IRS com contabilidade organizada, 
podem ser consideradas as despesas 
com a aquisição de bens e serviços 
diretamente necessários para a im-
plementação do código QR e do AT-
CUD, nas seguintes condições:
▪  em 120% dos gastos contabilizados 
no período referente a despesas de 
implementação do Código QR e do 
ATCUD, na condição de constarem 
em todas as suas faturas e outros 
documentos fiscalmente relevantes a 
partir de 1 de janeiro de 2022;
▪  em 140% dos gastos contabiliza-
dos, na condição de o sujeito passivo 
passar a incluir o código QR em todas 
as suas faturas e outros documentos 
fiscalmente relevantes até final do 
primeiro trimestre de 2021;
▪  em 130% do gasto contabilizado 

no período, na condição de o sujeito 
passivo passar a incluir o código QR 
em todas as suas faturas e outros do-
cumentos fiscalmente relevantes até 
final do primeiro semestre de 2021.

Este benefício fiscal é aplicável às 
despesas incorridas a partir de 1 de 
janeiro de 2020 até ao final de cada 
um dos períodos previstos. Apenas 
as micro, pequenas e médias empre-
sas poderão beneficiar do presente 
benefício fiscal.

5. Pagamento em prestações de 
IRC ou IVA

No ano de 2021, os sujeitos passivos 
de IRC ou de IVA podem beneficiar 
de um regime especial e transitório 
de pagamento destes impostos, sem-
pre que forem verificadas as seguin-
tes condições:
▪  se encontre a decorrer o prazo 
para pagamento voluntário do 
imposto para o qual se pretende o 
pagamento em prestações, indepen-
dentemente do ano a que respeite a 
liquidação do mesmo;
▪  o sujeito passivo tenha a sua situa-
ção tributária e contributiva perante 
a Autoridade Tributária (AT) e a 
Segurança Social regularizada à data 
do requerimento para pagamento em 
prestações;
▪  o valor do tributo a pagar em pres-
tações seja inferior a 15 mil euros, no 
momento do requerimento;
▪  o sujeito passivo seja tributado no 
âmbito da categoria B do IRS ou seja 
considerado uma micro, pequena ou 
média empresa, conforme certifica-
ção por contabilista certificado no 
Portal das Finanças.

6. Pagamento em prestações 
de dívidas à Autoridade 

Tributária e Aduaneira e à 
Segurança Social

Os tributos à Autoridade Tributária 
(AT) e as contribuições à Seguran-
ça Social cujo prazo de pagamento 
voluntário tenha vencido podem 
ser pagos em prestações, mediante 
requerimento do contribuinte, que 
poderá ser formalizado sem que a co-
brança dos tributos esteja em fase de 
processo de execução fiscal. A AT e a 
Segurança Social deverão responder 
ao requerimento no prazo de 30 dias. 
Caso não o façam, considera-se que o 
requerimento foi deferido.

7. Suspensão temporária dos 
pagamentos por conta do IRC

Em 2021, as micro, pequenas e mé-
dias empresas podem ser dispensa-
das dos pagamentos por conta. As 
micro, pequenas e médias empresas 
que pretendam efetuar o pagamen-
to por conta podem realizá-lo, nos 
termos e nos prazos habitualmente 
definidos.

8. Devolução antecipada de 
pagamentos especiais por 

conta não utilizados

As cooperativas e as micro, peque nas 
ou médias empresas podem solicitar 
o reembolso do pagamento especial 
por conta referente aos períodos de 
tributação de 2014 a 2019, desde que 
não tenham sido deduzidos até à 
declaração periódi ca de rendimen-
tos de 2019, sendo dispensadas do 
prazo habitual esti pulado no Código 
do IRC. O pedido de reembolso deve 
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ser dirigido à Autoridade Tributária, 
através de funcionalidade do serviço 
E-balcão no Portal das Finanças, até 
ao final do mês de janeiro de 2021 ou 
até ao final do sexto mês seguinte à 
data limite da entrega da declaração 
pe riódica de rendimentos (neste 
últi mo caso, apenas quando o perío-
do de tributação de 2019 seja diferen-
te do ano civil).

MEDIDAS DE SUSPENSÃO  
E ISENÇÃO DE RENDAS

1. Suspensão das denúncias de 
contratos de arrendamento 

habitacional e não habitacional

Relativamente às denúncias de 
contratos de arrendamento, habita-
cional e não habitacional, foi esta-
belecido um regime de proteção dos 
arrendatários, extraordinário e tran-
sitório, que determina a suspensão 
das denúncias de contratos, efetua-
das pelo senhorio, até 30 de junho de 
2021. A concessão deste alargamento 
do regime depende do regular paga-
mento da renda devida no respetivo 
mês, salvo se os arrendatários esti-
verem abrangidos pelo regime do 
diferimento de rendas ou se tratem 
de estabelecimentos encerrados, por 
determinação legal ou administra-
tiva, desde, pelo menos, março de 
2020, e que, a 1 de janeiro de 2021, 
ainda permaneçam encerrados.
Esta disposição aplica-se às rendas 
devidas nos meses de outubro a de-
zembro de 2020, bem como nos me-
ses de janeiro a junho de 2021.

2. Moratória para  
Pagamento de Rendas

A Lei nº 45/2020, de 20 de agosto, 
vem alterar o regime excecional para 
as situações de mora no pagamento 
da renda devida no âmbito dos con-
tratos de arrendamento não habita-
cionais, permitindo que seja diferido 
o pagamento das rendas vencidas 
durante o estado de emergência e no 
mês subsequente, nos meses em que 
o estabelecimento se encontra en-
cerrado ou com a atividade suspensa 
por determinação legal bem como 
nos três meses subsequentes àquele 
em que ocorra o levantamento da 
imposição de encerramento, para 
1 de janeiro de 2021. O pagamento 
é efetuado em 24 prestações suces-
sivas, com início na referida data e 
termina a 31 de dezembro de 2022 (o 
montante total em dívida exclui as 
rendas vencidas e já pagas, as quais 
se consideram, para todos os efeitos, 
liquidadas).
O arrendatário que pretenda benefi-
ciar do regime (e apenas para as ren-
das vencidas após 1 de julho de 2021) 
deverá comunicar a sua intenção ao 
senhorio, por escrito e até cinco dias 
antes do vencimento da primeira 
renda, mediante carta registada com 
aviso de receção, enviada para a res-
petiva morada constante do contrato 
de arrendamento ou da sua comuni-
cação imediatamente anterior.
Em alternativa, o arrendatário pode 
endereçar ao senhorio, mediante 
carta registada com aviso de receção, 
enviada para a respetiva morada 
constante do contrato de arrenda-
mento ou da sua comunicação ime-
diatamente anterior, uma proposta 
de acordo de pagamento das rendas 

vencidas e vincendas, diferente da 
prevista no atual regime.
Este regime não invalida a existência 
de regimes mais favoráveis ao ar-
rendatário, decorrentes da lei ou de 
acordo, celebrado ou a celebrar entre 
as partes, nomeadamente acordos 
de perdão de dívida ou acordos de 
diferimento no pagamento de rendas 
mais benéficos para o arrendatário.

↘  A quem se destina? 
▪  Aos estabelecimentos abertos ao 
público destinados a atividades de 
comércio a retalho e de prestação de 
serviços encerrados ou que tenham 
as respetivas atividades suspensas; 
▪  Aos estabelecimentos de restaura-
ção e similares, incluindo nos casos 
em que estes mantenham atividade 
para efeitos exclusivos de confeção 
destinada a consumo fora do estabe-
lecimento ou entrega no domicílio. 
▪  Com as necessárias adaptações, 
este regime aplica-se ainda a outras 
formas contratuais de exploração de 
imóveis para fins comerciais, não se 
aplicando contudo a estabelecimen-
tos inseridos em conjuntos comer-
ciais que se encontrem a beneficiar da 
isenção de pagamento de rendas mí-
nimas, até 31 de dezembro de 2020.

↘  A que rendas se aplica  
este regime? 
Aplica-se às rendas vencidas a partir 
do dia 1 de abril de 2020.

↘  Estabelecimentos encerrados 
por determinação legal
A Lei n.º 75-A/2020, de 30 de dezem-
bro, veio alterar também o diploma 
que estabelece um regime excecional 
para as situações de mora no paga-
mento da renda devida nos termos 
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de contratos de arrendamento urba-
no habitacional e não habitacional.
Este diploma vem criar um regime 
específico para os estabelecimentos 
que permaneçam encerrados, por 
determinação legal, a 1 de janeiro de 
2021 que podem, relativamente às 
rendas vencidas em 2020, cujo paga-
mento tenha sido deferido ao abrigo 
do presente regime,  voltar a diferir o 
respetivo pagamento, nos seguintes 
termos:
▪   O período de regularização da 
dívida tem início a 1 de janeiro de 
2022 e prolonga -se até 31 de dezem-
bro de 2023;
▪   O pagamento é efetuado em 24 
prestações sucessivas, de valor cor-
respondente ao resultante do rateio 
do montante total em dívida por 24, 
liquidadas juntamente com a renda 
do mês em causa ou até ao oitavo dia 
do calendário de cada mês, no caso 
de renda não mensal.
 
Relativamente às rendas vencidas 
em 2021, o arrendatário pode reque-
rer o diferimento do pagamento das 
rendas, correspondentes aos meses 
em que os estabelecimentos se en-
contrem encerrados, aplicando-se os 
termos supra referidos.
Os arrendatários que pretendam 
beneficiar deste regime devem co-
municar a sua intenção ao senhorio, 
por carta registada com aviso de 
receção (enviada para a morada que 
consta do contrato de arrendamento 
ou da sua comunicação anterior) e 
até ao dia 19 de janeiro, retroagindo 
os seus efeitos a 1 de janeiro de 2021, 
se a comunicação tiver sido posterior 
a esta data. A AHRESP disponibiliza 
uma minuta de comunicação ao se-
nhorio. Aceda AQUI

 O diferimento no pagamento das 
rendas nos termos ora referidos não 
constitui falta ou mora no pagamen-
to das rendas em causa para quais-
quer efeitos legais.
Este regime não é aplicável aos esta-
belecimentos inseridos em conjun-
tos comerciais que beneficiem, para 
o ano de 2021, de um regime de re-
dução ou desconto na remuneração 
devida nos termos do contrato.

3. Redução de rendas fixas em 
estabelecimentos inseridos 

em centros comerciais

As rendas mensais fixas ou mínimas 
devidas pelos lojistas de estabeleci-
mentos inseridos em centros comer-
ciais é reduzida proporcionalmente 
à redução da faturação mensal, até 
ao limite de 50% do valor da renda. 
Como condição, os estabelecimentos 
devem apresentar uma quebra do 
volume de vendas mensal: 
▪   face ao volume de vendas do mês 
homólogo; ou 
▪   não existindo mês homólogo para 
comparar, face ao volume médio de 
vendas dos últimos 6 meses ante-
riores a 18 de março, ou de período 
inferior, se aplicável. 
Esta redução vigora no primeiro 
trimestre de 2021 e pode ser prorro-
gada por despacho do Governo, até 
30 de junho de 2021, caso a situação 
excecional de prevenção, contenção, 
mitigação e tratamento da infeção 
epidemiológica por SARS-CoV-2 e da 
doença COVID-19 se prolongue para 
além do primeiro trimestre de 2021.

PROCESSO DE INSOLVÊNCIA E 
RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS

1. PEVE – Processo 
Extraordinário de Viabilização 

de Empresas

Criação de um novo processo ex-
traordinário de viabilização de em-
presas (PEVE), de caráter excecional 
e temporário, que pode ser utilizado 
por qualquer empresa que, não tendo 
pendente um processo especial de 
revitalização, se encontre em situa-
ção económica difícil ou em situação 
de insolvência iminente ou atual 
em decorrência da crise económica 
provocada pela pandemia da doen-
ça COVID-19, desde que a empresa 
demonstre que ainda é suscetível de 
viabilização.
Este processo, que visa a homologa-
ção judicial de um acordo alcançado 
extrajudicialmente entre a empresa 
e os seus credores, tem caráter ur-
gente, assumindo prioridade sobre a 
tramitação e julgamento de proces-
sos de natureza congénere.

↘  A quem se destina?
Empresas em situação económica 
difícil ou de insolvência, iminente ou 
atual, em virtude da COVID-19, que à 
data da apresentação do requerimen-
to não tenham pendente processo 
especial de revitalização ou processo 
especial para acordo de pagamento e 
desde que:
▪  reúnam as condições necessárias 
para a sua viabilização;
▪  demonstrem ter, em 31 de dezem-
bro de 2019, um ativo superior ao 
passivo.
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Micro e pequenas empresas que não 
tivessem, em 31 de dezembro de 
2019, um ativo superior ao passivo, 
desde que:
▪  tenham recebido auxílios estatais 
no contexto da pandemia COVID-19 
(lay-off, moratórias, financiamentos) 
que não tenham sido reembolsados 
nos termos legais; ou
▪  estejam abrangidas por um plano 
de reestruturação ao abrigo das re-
gras em matéria de auxílios estatais.

2. Obrigatoriedade de rateios 
parciais nos processos de 

insolvência

Em todos os processos de insolvência 
pendentes, passa a ser obrigatória a 
realização de rateios parciais – pa-
gamento aos credores – das quantias 
depositadas à ordem da massa in-
solvente, desde que sejam iguais ou 
superiores a 10 mil euros. O adminis-
trador da insolvência deverá elaborar 
o mapa de rateio, dispondo os credo-
res de 15 dias para se pronunciarem. 
Findo este prazo, e caso não exista 
oposição, o mapa de rateio torna-se 
definitivo, devendo o administrador 
da insolvência proceder, de imediato, 
ao pagamento aos credores.

MEDIDAS RESULTANTES 
DE NEGOCIAÇÕES DIRETAS 
DA AHRESP COM OUTRAS 
ENTIDADES

1.  
PASSMÚSICA

Desde o início da pandemia que a 
AHRESP tem contactado diversas 

entidades no sentido de serem 
criados mecanismos de apoio para 
as empresas diminuindo-se desta 
forma os seus encargos. A PassMú-
sica, marca gerida pela Audiogest 
e a GDA, entidade que representa e 
cobra os direitos dos artistas, intér-
pretes e produtores musicais, foi das 
que prontamente acedeu às solici-
tações da AHRESP, ainda em março 
de 2020, quando a lei determinou o 
encerramento dos estabelecimentos, 
através da criação de um mecanis-
mo de crédito concedido quanto aos 
pagamentos que as empresas efetua-
ram no período compreendido entre 
15/03/2020 e 31/05/2020.
Agora, e para as renovações dos 
licenciamentos para o corrente ano 
de 2021, a AHRESP e a PassMúsica 
voltam a promover a criação de um 
novo apoio às empresas, renovando 
e adaptando o mecanismo solidário, 
através de uma campanha que inclui 
descontos e moratórias, com o ob-
jetivo de contribuir para o processo 
de retoma das atividades que mais 
sofrem com as restrições impostas 
pela situação de pandemia.
Nesta sequência, e para além dos 
créditos concedidos no período de 
março a maio de 2020, que serão 
devidamente refletidos nas faturas, 
as renovações dos licenciamentos 
do ano de 2021, relativas aos direitos 
conexos dos estabelecimentos de 
restauração e bebidas (incluindo os 
que se inserem em estabelecimentos 
de alojamento turístico) contem-
plam as seguintes medidas cumula-
tivas:
▪    Redução de 50 % no licenciamen-
to relativo ao 1º trimestre de 2021;
▪   Concessão de moratória no paga-
mento da renovação para 2021, que 

poderá ser efetuado até 15 de abril de 
2021;
▪    Ausência de aumento dos valores 
dos licenciamentos (tarifários);
▪  Mantém-se a isenção de cobrança 
de tarifas para os estabelecimentos 
que tenham encerrado provisoria-
mente, desde que informem a Pass-
Música através dos procedimentos 
disponibilizados para este efeito.
 
Para informações mais detalhadas 
e adesão à Campanha de Renovação 
do Licenciamento para 2021, aceda 
AQUI. 

Em caso de decretamento de novo 
confinamento geral, com encerra-
mento das atividades, será consi-
derada a isenção do pagamento do 
licenciamento durante esse período 
que vigorar a obrigação de encer-
ramento. A emissão de eventuais 
créditos por este motivo será assim 
automática, não necessitando de 
comunicação prévia por parte dos 
empresários.
 

2. SPA  
e GEDIPE

A AHRESP intercedeu junto da SPA 
(Sociedade Portuguesa de Autores) 
e GEDIPE (Associação para a Ges-
tão Coletiva de Direitos de Autor e 
de Produtores Cinematográficos e 
Audiovisuais) no sentido de serem 
criados mecanismos de apoio às 
empresas para diminuição dos seus 
encargos, à semelhança do que foi 
acordado com a PassMusica. Aguar-
da-se uma resposta por parte destas 
entidades.
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Confiança e Segurança,  
as palavras-chave da retoma

GUIA DE BOAS PRÁTICAS 
PARA A RESTAURAÇÃO E BEBIDAS

A AHRESP estabeleceu, em parceria com a Direção-Geral de Saúde, um conjunto de recomenda-
ções a ser observadas pelas empresas de Restauração e Bebidas na reabertura da sua atividade 
após o confinamento de março/abril de 2020. O Guia de Boas Práticas tem sido uma ferramenta 
indispensável para que as empresas possam funcionar com toda a segurança e continuará a 
ser uma referência quando for permitida a reabertura dos restaurantes e similares após o atual 
confinamento. Assim, no contexto atual, deverá estar atento às boas práticas que  respeitam às 
atividades que são permitidas: takeaway, delivery e drive-thru.

Conscientes de que as tarefas das empresas 
do setor do alojamento e restauração não 
estão facilitadas e constituem uma grande 
responsabilidade, a AHRESP considerou 
fundamental, em parceria com a Direção-
Geral da Saúde, lançar um conjunto de 
recomendações que devem ser observadas 
pelas empresas de restauração e bebidas. 
Apesar de todos os esforços de contenção ao 
nível da propagação do novo coronavírus, o 
risco de contágio ainda é uma realidade que não 
se pode ignorar, pelo que as recomendações 

constantes neste Guia de Boas Práticas para a 
Restauração e Bebidas são fundamentais para 
proteger colaboradores e clientes, criando um 
clima de confiança onde todos podem trabalhar 
e desfrutar, minimizando os riscos de contágio. 
Não é a situação que todos gostaríamos para 
o regresso da atividade, mas é o compromisso 
possível e muito estudado para que possamos 
retomar o dia a dia com segurança. Quaisquer 
dúvidas, não hesite em contactar a Linha de 
Esclarecimentos AHRESP-COVID-19, através do 
telefone 212 464 704.

Este capítulo 
contém a versão 
integral do 
GUIA DE BOAS 
PRÁTICAS PARA 
A RESTAURAÇÃO 
E BEBIDAS, 
originalmente 
publicado no  
site AHRESP.

https://ahresp.com/guia-de-boas-praticas-pos-covid19/


1.  Layouts e capacidade  
dos estabelecimentos

É necessário garantir o distancia-
mento entre as pessoas durante o 
período de funcionamento dos esta-
belecimentos. Deverá verificar-se:

▪   Sempre que possível e aplicável, 
promover e incentivar o agen-
damento prévio para reserva de 
lugares por parte dos clientes;

▪   A utilização preferencial de espa-
ço exterior (ex: esplanada) ou  
o serviço de takeaway, delivery  
e/ou drive-in;

▪   Dispor, sempre que possível, as 
cadeiras e as mesas por forma a 
garantir uma distância de, pelo 
menos 2 metros entre as pessoas. 
Os coabitantes podem sentar-se 
frente a frente ou lado a lado a uma 
distância inferior a 2 metros (1)(2);

▪   A disposição dos lugares em dia-
gonal para facilitar a manutenção 
da distância de segurança;

▪   Os lugares em pé, pela dificuldade 
de garantir a distância entre pes-
soas, estão desaconselhados;

▪   A circulação de pessoas para as 
instalações sanitárias devem 
ocorrer em circuitos onde seja 
possível manter a distância ade-
quada entre as pessoas que circu-
lam e as que estão sentadas nas 
mesas. Sempre que possível, os 
lavatórios devem estar acessíveis 
sem necessidade de manipular 
portas;

▪   Evitar a circulação de clientes 
pelo espaço, sinalizando quais os 
percursos mais adequados.

2.  Sensibilização  
e capacitação

É essencial que todos os colabora-
dores estejam devidamente infor-
mados sobre a doença, o plano  de 
contingência adotado pelo  estabe-
lecimento (3) e capacitados sobre os 
procedimentos que devem ser cum-
pridos individualmente e em grupo. 
Para o efeito recomenda-se:

▪   Sensibilizar e informar os cola-
boradores e clientes através da 
afixação de cartazes e/ou folhe-
tos, promovendo as boas práticas 
recomendadas pela Direção-Geral 
da Saúde;

▪   Sensibilizar os colaboradores e 
clientes que devem informar o 
Responsável pelo estabelecimento 
ou as autoridades competentes so-
bre situações de incumprimento 
das medidas implementadas que 
possam implicar perigo para  a 
Saúde Pública;

▪   Afixar nos locais de lavagem de 
mãos o respetivo cartaz emitido 
pela Direção-Geral da Saúde;

▪   Capacitar os colaboradores sobre 
as regras que, dentro das suas 
áreas de atuação, constam deste 
Guia, preferencialmente através 
de vídeos explicativos ou através 
de outros documentos de apoio;

▪   Que os colaboradores, sempre que 
possível, mantenham uma distân-
cia de 2 metros dos clientes e dos 
outros colaboradores;

▪   Alertar os colaboradores que 
devem cumprir as medidas de 
higiene das mãos e etiqueta respi-
ratória, assim como evitar cum-
primentos sociais com contacto 
físico;

▪   Informar os colaboradores que de-
vem comunicar ao seu Responsá-
vel sempre que tenham estado em 
contacto próximo  ou  direto  com  
alguém  infetado pela COVID-19;

▪   Informar os colaboradores que 
devem também comunicar ao 
seu Responsável, sempre que 
apresentem um quadro respira-
tório agudo com tosse (recente ou 
agravamento da tosse habitual) 
ou febre (temperatura igual ou 
superior a 38ºC) ou dificuldade 
respiratória;

▪   Os colaboradores que desenvol-
vam sinais ou sintomas sugestivos 
de COVID- 19 não devem apre-
sentar-se no local de trabalho e 
devem contactar a linha SNS 24, 
através do número 808 24 24 24, 
ou o número de emergência 112, 
conforme gravidade da situação.

↘  Quanto aos clientes:
▪   Exigir aos clientes o cumprimento 

das regras impostas pelos estabe-
lecimentos, elaboradas com base 
no material de comunicação dis-
ponibilizado no microsite da DGS 
(https://covid19.min-saude.pt/);

▪   Informar os clientes que devem 
evitar tocar em superfícies e obje-
tos desnecessários;

▪   Informar os clientes que não po-
dem modificar a orientação das 
mesas e das cadeiras;

▪   Informar os clientes que devem 
manter uma distância de, pelo 
menos, 2 metros nas filas de es-
pera no espaço exterior ao esta-
belecimento e nas filas de espera 
que se geram para pedidos/pa-
gamentos ao balcão. Tal pode ser 
conseguido através de sinalética 
ou informação adequada.
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(1) A capacidade máxima de pessoas/serviço do estabelecimento deve estar afixada em documento próprio, visível para o público. (2) Sobre o distanciamento e a 
capacidade dos estabelecimentos, existem outras opções previstas na lei, mas que por se tratarem de medidas que se alteram com muita frequência, não foram 
incluídas no nosso Guia de Boas Práticas. Consulte https://ahresp.com/2020/06/estado-de-calamidade/ (3) Na elaboração do seu Plano de Contingência considere o 
Guia de Orientação para estabelecimentos HORECA elaborado pela AHRESP com base na Orientação da DGS 006/2020, disponível em: https://ahresp.com/2020/03/
covid-19-orientacoes-para-estabelecimentos- horeca/

https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/CARTAZES-COVID19-V25-02-2020_RECOMENDA%C3%87%C3%95ES.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/triptico-COVID19-26-02-2020.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/triptico-COVID19-26-02-2020.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/01-DGS_lavarmaos_adultos.pdf
https://covid19.min-saude.pt/
https://ahresp.com/2020/03/covid-19-orientacoes-para-estabelecimentos-horeca/
https://ahresp.com/2020/03/covid-19-orientacoes-para-estabelecimentos-horeca/


3.  Regras de controlo  
de entrada

O acesso ao estabelecimento é um 
ponto crítico de todo o processo de 
controlo. Para  o efeito recomenda-se:

▪   Evitar a concentração dos colabo-
radores na entrada e na saída, e 
sempre que possível, nas zonas de 
trabalho;

▪   Disponibilizar solução antissép-
tica de base alcoólica (SABA) 
para uso à entrada e saída do es-
tabelecimento e informar como 
é que esta deve ser aplicada cor-
retamente nas mãos, através da 
afixação do cartaz emitido pela 
Direção-Geral da Saúde;

▪   Evitar a excessiva circulação dos 
fornecedores no interior do es-
tabelecimento, nomeadamente 
nas salas de refeição. No caso 
de fornecedores de serviço (ex: 
empresas de manutenção) e for-
necedores de produto que tenham 
obrigatoriamente que entrar no 
estabelecimento, deve-lhes ser 
comunicado que a entrada é feita 
com máscara e após a higieniza-
ção das mãos com solução antis-
séptica de base alcoólica (SABA).

4.  Regras de  
higiene pessoal

É importante que todos os seus co-
laboradores cumpram uma rigorosa 
higiene  pessoal e apresentem um 
bom estado de saúde, sem sintomas 
associado à COVID-19. Para o efeito 
recomenda-serecomenda-se lavar as 
mãos regularmente e nas seguintes 
situações:
▪   À entrada e à saída do estabeleci-

mento;
▪   Antes e depois das refeições;
▪   Depois de idas à casa de banho;

▪   Sempre após tossir ou espirrar e 
depois de se assoar;

▪   Quando aplicável, sempre que se 
toque na máscara;

▪   Antes e depois de mexer em em-
balagens vindas do exterior (ex: 
na receção de matérias primas);

▪   Depois de mexer no lixo;
▪   No caso dos manipuladores de 

alimentos, antes de iniciar a pre-
paração/confeção dos alimentos e 
também frequentemente durante 
o processo;

▪   No caso dos empregados de mesa, 
antes de iniciar o serviço de re-
feições, regularmente durante o 
mesmo e entre serviços de mesas 
diferentes.

Para tal, é necessário assegurar que 
todas as estruturas para a lavagem 
das mãos possuem sabão líquido e 
toalhetes descartáveis para secagem 
das mãos. As torneiras devem ser, 
sempre que possível, automáticas.
As mãos devem ser lavadas com 
água e sabão líquido durante pelo 
menos 20 segundos. Se tal não for 
possível, e como alternativa, utilizar 
uma solução antisséptica de base 
alcoólica (SABA) que tenha pelo me-
nos 70% de álcool, cobrindo todas as 
superfícies das mãos e esfregando-
-as até ficarem secas.

▪   Tossir ou espirrar para o antebra-
ço fletido ou usar lenço de papel, 
que depois deve ser imediatamen-
te deitado ao lixo e as mãos devem 
ser higienizadas. Não tossir ou 
espirrar para as mãos;

▪   Não tocar nos olhos, nariz e boca 
com as mãos;

▪   Alterar a frequência e a forma de 
contacto com os clientes, dispen-
sando todas as formas de contacto 
físico (ex: apertos de mão, beijos e 
abraços);

▪   Não partilhar comida, utensílios e 
copos com colegas.

4.  Fardamento e equipamentos 
de proteção individual – EPI’s

↘  Todos colaboradores devem:
▪   Colocar máscaras de proteção, 

de acordo com a recomendação 
da DGS. As máscaras devem ser 
colocadas (cobrindo a boca e o 
nariz), utilizadas e removidas 
corretamente. Esta obrigação é 
dispensada quando, em função da 
natureza das atividades, o seu uso 
seja impraticável;

▪   Usar o respetivo fardamento (rou-
pa e calçado).

ATUALIZAÇÃO: O fardamento dos 
colaboradores tem que ser exclusivo 
para o local de trabalho e mudado de 
preferência diariamente. A farda já 
usada deve ser colocada num saco 
plástico devidamente fechado, que só 
deverá ser aberto imediatamente an-
tes da colocação da roupa na respetiva 
máquina de lavar. O saco que trans-
porta a farda deve ser imediatamente 
colocado no lixo e a farda lavada num 
ciclo de lavagem que integre pré-lava-
gem, lavagem a temperatura de 60ºC, 
seguido de um ciclo de desinfeção quí-
mica também  em máquina.

O uso de luvas, por conferir uma 
falsa sensação de segurança e inibir 
o colaborador na lavagem das mãos, 
apenas é aconselhável nas seguintes 
situações: se existir ferimentos ou 
infeções nas mãos; no decorrer das 
operações de limpeza e desinfeção. O 
mesmo par de luvas só pode ser utili-
zado para uma única tarefa e deve ser 
substituído se danificado ou se o cola-
borador interromper a tarefa. Se um 
colaboradores estiver a executar uma 
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mesma tarefa continuadamente, as 
luvas devem ser substituídas a cada 4 
horas ou sempre que necessário.

↘  Os colaboradores que efetuam 
limpezas devem usar:
▪   Bata ou avental impermeável por 

cima da farda;
▪   Máscara descartável comum bem 

ajustada à face - a máscara deve 
ser mudada sempre que estiver 
húmida (mínimo de 4-6 horas);

▪   Luvas resistentes aos desinfetan-
tes (de usar e deitar fora).

▪   No uso de luvas, os colaboradores 
devem garantir: 
▪  A higienização adequada das 
mãos antes e depois da colocação 
de luvas e sempre que mudarem 
de luvas; 
▪  Luvas descartáveis e adequadas 
ao tamanho do utilizador; 
▪  A troca de luvas quando estas 
ficarem sujas ou rasgadas.

Todos os EPI’s descartáveis, quando 
retirados, devem ser prontamente 
colocados em recipientes para re-
síduos sólidos acionados por pedal 
e revestidos por sacos plásticos. Os 
resíduos nunca devem ser calcados, 
nem deve ser apertado o saco para 
sair o ar. O saco de plástico apenas 
deve ser cheio até 2/3 da sua capaci-
dade e deve ser bem fechado com 2 
nós bem apertados e, preferencial-
mente, com um atilho ou adesivo.

6.  Recursos  
Materiais

Deve ser regularmente mantido o 
adequado stock de materiais e equi-
pamentos, a saber:
▪   Sabão líquido para a lavagem das 

mãos;
▪   Toalhetes de papel para secagem 

das mãos, nas instalações sani-

tárias e noutros locais onde seja 
possível a higienização das mãos;

▪   Solução antisséptica de base al-
coólica (SABA);

▪   Máscaras de proteção e luvas des-
cartáveis;

▪   Contentor de resíduos com aber-
tura não manual, forrado com 
saco plástico;

▪   Materiais de limpeza, de uso úni-
co, que devem ser eliminados ou 
descartados após utilização;

▪   Produtos de higiene, limpeza e 
desinfeção.

7.  Regras de Limpeza e 
desinfeção

Os estabelecimentos de restauração 
e bebidas, por serem frequentados e 
expostos a várias pessoas e de forma 
continuada, podem contribuir para 
a transmissão indireta do vírus. O 
vírus permanece em superfícies 
durante um período temporal que 
pode ir de algumas horas a 6 dias, e a 
limpeza e desinfeção frequente dos 
espaços diminui consideravelmente 
esse período.

↘  Assim, torna-se importante:

▪   Assegurar uma boa ventilação e re-
novação frequente de ar nas áreas 
do restaurante, por exemplo atra-
vés da abertura de portas e janelas;

▪   Em caso de utilização de ar con-
dicionado, esta deve ser feita em 
modo de extração e nunca de re-
circulação do ar. O equipamento 
deve ser alvo de uma manutenção 
adequada (desinfeção por método 
certificado);

ATUALIZAÇÃO: As novas diretrizes da 
DGS, de 20/07/2020, determinam que 
o Ar Condicionado pode ser utilizado, 
desde que seja garantida a limpeza e 

manutenção adequada (desinfeção por 
método certificado). Os estabelecimen-
tos devem, igualmente, assegurar a 
renovação do ar dos espaços fechados, 
por arejamento frequente e/ou pelos 
próprios sistemas de ventilação mecâ-
nica (quando esta funcionalidade este-
ja disponível).

▪   Proceder à limpeza e desinfeção 
das superfícies com maior risco 
de transmissão, como aquelas ma-
nipuladas ou tocadas por muitas 
pessoas, pelo menos 6 vezes por 
dia. São exemplos destas superfí-
cies: maçanetas de portas, inter-
ruptores de luz, telefones, tablets 
e teclados de computadores prin-
cipalmente quando usados por vá-
rias pessoas, botões de elevadores, 
torneiras de lavatórios, manípulos 
de autoclismos, tabuleiros, ban-
cadas, corrimãos, puxadores de 
armário, entre outros;

▪   Desinfetar, após cada utilização, 
os equipamentos críticos, tais 
como TPA’s - terminal de paga-
mento automático, ementas indi-
viduais, mesas e cadeiras;

▪   Estabelecer um plano de limpeza 
e higienização das instalações, 
que deve estar afixado em local 
visível;

▪   Existir um sistema de registo da 
limpeza com identificação das 
pessoas responsáveis e a frequên-
cia com que esta é realizada;

▪   Conhecimento detalhado, por 
parte dos  colaboradores, dos 
produtos a utilizar (detergentes 
e desinfetantes), das precauções 
a ter com o seu manuseamento, 
diluição e aplicação em condições 
de segurança, como se proteger 
durante os procedimentos de lim-
peza dos espaços e como garantir 
uma boa ventilação dos mesmos 
durante a limpeza e desinfeção.
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↘  Técnicas de Limpeza
▪   A limpeza deve ser sempre húmi-

da, sem recursos a aspiradores a 
seco (salvo se forem aspiradores 
com tanque de água que recolham 
a sujidade  na  água);

▪   A limpeza deve ser sempre reali-
zada no sentido de cima para bai-
xo, e das áreas mais limpas para 
as mais sujas: 
▪  Paredes e teto (se aplicável); 
▪  Superfícies acima do chão 
(bancadas, mesas, cadeiras,  
corrimãos, outros); 
▪  Equipamentos existentes  
nas áreas; 
▪  Instalações sanitárias; 
▪  Chão – é o último a limpar.

↘  Materiais de Limpeza
▪   Devem existir materiais de lim-

peza distintos (de uso exclusivo) 
de acordo com o nível de risco das 
áreas a limpar;

▪   Os panos de limpeza devem, 
sempre que possível, ser de uso 
único e descartáveis. Quando não 
o forem, devem ser diferenciados 
por um código de cores, para cada 
uma das áreas, de acordo com o 
nível de risco. São exemplos: 
▪  Bancadas, mesas, cadeiras, en-
tre outros: azul; 
▪  Mesas de refeição e áreas de 
preparação de alimentos: verde; 
▪  Instalações sanitárias: pano só 
para limpar o lavatório: amarelo; 
pano para as sanitas (exterior): 
vermelho.

▪   A parte interior da sanita não pre-
cisa de pano. Deve ser esfregada 
com o próprio piaçaba e com de-
tergente de base desinfetante;

▪   O balde e a esfregona para o chão 
são habitualmente reutilizáveis, 
pelo que  se deve garantir uma 
limpeza e desinfeção destes equi-
pamentos no final de cada utili-

zação. O balde e esfregona devem 
ser diferentes, para as áreas atrás 
referidas. Por exemplo: o balde e 
esfregona usados nas instalações 
sanitárias, não devem ser usados 
nas áreas de alimentação, ou em 
outros espaços públicos.

↘  Frequência de Limpeza
▪   A limpeza de superfícies de toque 

frequente pode ser realizada com 
desinfetante que não necessite de 
enxaguamento, para conseguir 
um procedimento mais rápido, ou 
com detergente de base desinfe-
tante, isto é, um produto que con-
tém na sua composição, detergen-
te e desinfetante em simultâneo 
(2 em 1). Estes produtos podem 
ter várias apresentações: líquida, 
gel, espuma ou spray, sendo que 
os spray’s não devem ser usados 
nas áreas de exposição e venda 
de alimentos já confecionados se 
estiverem alimentos

▪   A limpeza das superfícies de to-
que frequente deve ser adequada 
à sua utilização e várias vezes ao 
dia;

▪   As mesas e cadeiras, incluindo 
os respetivos apoios de braço, se 
existirem, utilizadas pelos clien-
tes devem ser sempre limpas, 
aquando da sua rotação;

▪   Os puxadores de portas devem ser 
limpos com frequência ao longo 
do dia;

▪   O chão deve ser lavado frequente-
mente, com água quente e deter-
gente comum, seguido da desinfe-
ção com solução de lixívia diluída 
em água fria, ou ser higienizado 
com detergente desinfetante;

▪   As instalações sanitárias, de co-
laboradores e clientes, devem ser 
lavadas preferencialmente com 
produto que contenha na compo-
sição detergente e desinfetante. 

A frequência de limpeza deve ser 
adequada à sua utilização, deven-
do ser no mínimo, 3 vezes ao dia.

↘  Produtos de limpeza e desinfeção
▪   É necessário ter no estabeleci-

mento fichas de dados de segu-
rança dos produtos (vulgarmente 
designadas por fichas técnicas) 
que constam no plano de higieni-
zação;

▪   Devem ser cumpridas as indica-
ções do fabricante e instruções 
nos rótulos dos produtos e nas 
fichas de segurança;

▪   Os produtos químicos devem 
estar devidamente rotulados, 
fechados e conservados nas suas 
embalagens de origem, de modo 
a evitar, por exemplo, o risco de 
contaminação de alimentos;

▪   Os produtos químicos devem ser 
armazenados fora das áreas onde 
são manuseados os alimentos, em 
local fechado e devidamente iden-
tificado;

▪   Os detergentes a usar deverão ser 
adequados para utilização em es-
tabelecimentos alimentares;

▪   Os desinfetantes mais utilizados 
são: a vulgar lixívia (hipoclorito 
de sódio) com pelo menos 5% de 
cloro livre na forma original e o 
álcool a 70%;

▪   Podem ser ainda utilizados pro-
dutos de desinfeção rápida sob a 
forma de toalhetes humedecidos 
que juntam habitualmente na sua 
composição, detergente e desin-
fetante compatíveis e que são for-
necidos em dispensador próprio 
(tirar 1 a 1 sem os contaminar). 
Estes toalhetes são para usar 
numa única superfície e não de-
vem ser reutilizados. Deve-se usar 
um toalhete para cada superfície 
e descartar para o caixote do lixo. 
Não se deve secar a superfície 
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depois de usar o toalhete desinfe-
tante, porque é necessário que a 
superfície fique molhada durante 
uns minutos até secar ao ar, para 
ser eficaz;

▪   As partes metálicas das super-
fícies, ou as que não são compa-
tíveis com a lixívia, devem ser 
desinfetadas com álcool a 70% ou 
outro produto compatível, para 
evitar a corrosão ou danificação;

▪   Ao aplicar lixívia ou outro produto 
semelhante, abrir as janelas para 
arejar e renovar o ar, ajudando 
também a secar mais rapidamen-
te as superfícies.

↘  Limpeza e desinfeção das 
superfícies de áreas comuns
▪   Preparar a solução de lixívia (hi-

poclorito de sódio) com concen-
tração original de 5% ou mais de 
cloro livre. A lixívia deve ser diluí-
da na altura de utilizar. A solução 
diluída deve ser a 0,1%, na propor-
ção de 1 parte de lixívia para 99 
partes iguais de água;

▪   Lavar primeiro as superfícies com 
água e detergente;

▪   Deixar atuar a lixívia nas super-
fícies durante pelo menos 10 
minutos – ler as instruções do 
fabricante/fornecedor. Essa etapa 
é fundamental;

▪   De seguida enxaguar as superfí-
cies só com água quente;

▪   Deixar secar ao ar.

No caso das instalações sanitárias 
deve-se:

▪   Utilizar panos diferentes para os 
lavatórios e as áreas à volta destes 
e para o exterior das sanitas;

▪   A limpeza da sanita deve ser 
efetuada com recurso a produto 
detergente com base desinfetante. 
Na limpeza do interior deve-se 

usar apenas o piaçaba, enquanto 
no exterior deve-se recorrer a um 
pano;

▪   O botão do autoclismo deve ser 
igualmente limpo e desinfetado, 
com detergente/desinfetante ou 
com álcool a 70º-80º;

▪   Seguir a sequência:
▪   Iniciar a limpeza pelos lavatórios 

(1.º as torneiras e só depois o lava-
tório) e superfícies à volta destes;

▪   Limpar as sanitas;
▪   Limpar o chão;
▪   No final da limpeza, deve voltar a 

passar um pano humedecido em 
desinfetante em todas as torneiras;

▪   Não esquecer de limpar frequente-
mente as maçanetas das portas das 
instalações sanitárias.

No caso das áreas de preparação e 
confeção de alimentos:

▪   Os materiais e produtos de lim-
peza são exclusivos para estas 
áreas e não podem contaminar os 
alimentos;

▪   Não é permitido usar desinfetante 
em spray nas áreas onde há ali-
mentos em preparação, confeção, 
exposição ou em empratamento/
distribuição;

▪   Deve haver panos diferentes de 
limpeza para as bancadas, utensí-
lios, equipamentos, mobiliário e 
material específico para o chão;

▪   Os panos para higienizar e os res-
tantes materiais de limpeza de-
vem ser preferencialmente de uso 
único. Quando não o são, é neces-
sária a sua lavagem e desinfeção 
após o término da tarefa. Podem 
ser diferenciados por um código 
de cores, para cada uma das áreas 
(ex: vermelho para as áreas de 
preparação, amarelo para as áreas 
de confeção e verde para as áreas 
de distribuição);

▪   Deve-se seguir escrupulosamen-
te os procedimentos do plano 
de higienização definido para o 
estabelecimento, aumentando a 
frequência de limpeza;

▪   As torneiras, os puxadores, os in-
terruptores, os manípulos de por-
tas e outros equipamentos análo-
gos, por serem de toque frequente, 
devem ser limpos e desinfetados 
regularmente;

▪   A louça e utensílios deves ser la-
vados na máquina a temperaturas 
elevadas, idealmente a 80-90ºC. 
Quando tal não for possível,  
deve ser usado um detergente  
desinfetante.

8.  Preparação e confeção  
de alimentos

Assegurar as boas práticas de higie-
ne durante a preparação e confeção 
dos alimentos pelos manipuladores 
faz parte do dia-a-dia de todos os 
estabelecimentos de restauração e 
bebidas, que têm já implementados 
os seus sistemas HACCP. Mas refor-
çar estas boas práticas neste período 
é de extrema importância, pelo que 
destacamos algumas de maior rele-
vância:

▪   Separar os alimentos crus dos ali-
mentos cozinhados;

▪   Utilizar diferentes equipamentos 
e utensílios, como facas ou tábuas 
de corte para alimentos crus e 
alimentos cozinhados (sugestão – 
utilizar códigos de cores);

▪   Guardar os alimentos em emba-
lagens ou recipientes fechados, 
para que não haja contacto entre 
alimentos crus e cozinhados;

▪   Lavar adequadamente as mãos 
entre tarefas com alimentos crus 
e alimentos cozinhados;

▪   Cozinhar bem os alimentos, de 
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preferência a temperaturas acima 
dos 75ºC, especialmente carne, 
ovos e pescado;

▪   No caso das carnes, assegurar que 
não existe contacto com os exsu-
dados;

▪   Não descongelar os alimentos à 
temperatura ambiente, mas sim 
no frigorífico;

▪   Preparar os alimentos retirados do 
frio o mais rapidamente possível;

▪   Não deixar os alimentos cozinha-
dos mais de 2 horas à temperatura 
ambiente;

▪   Refrigerar rapidamente os ali-
mentos cozinhados e/ou perecí-
veis (preferencialmente abaixo 
de 5ºC);

▪   Manter os alimentos cozinhados 
quentes (acima de 60ºC) até ao 
momento de serem servidos;

►   Esta consideração é particularmente 
relevante para os estabelecimentos 
que necessitem de organizar o seu 
serviço de refeições em diferentes 
turnos.

▪   Lavar muito bem a fruta e os 
hortícolas (lavagem prolongada 
com água corrente e abundante; 
no casos dos hortícolas de folha, 
a lavagem deve ser folha a folha), 
em especial aqueles que vão ser 
consumidos em cru. Sempre que 
necessário, desinfetar com produ-
tos próprios.

A qualidade e a segurança das ma-
térias-primas depende também dos 
procedimentos adotados durante o 
processo de receção/aquisição dos 
produtos alimentares. Para o efeito 
recomenda-se:
▪   Organizar o horário de receção 

dos produtos alimentares de 
modo a que o horário da receção 
não coincida com períodos de 
maior volume de trabalho e evi-

tando que se verifique a receção de 
produtos alimentares de diferen-
tes fornecedores em simultâneo;

▪   Lavar adequadamente as mãos 
antes e depois da receção dos pro-
dutos alimentares;

▪   Utilizar equipamento de prote-
ção do fardamento habitual para 
o momento da receção (utilizar 
uma bata descartável ou em alter-
nativa pode ser também utilizado 
um avental descartável, que é 
de utilização exclusiva para esta 
tarefa);

▪   Verificar as características dos 
produtos alimentares quando à 
sua higiene e salubridade, no mo-
mento da receção/aquisição;

▪   Descartonar e remover as emba-
lagens exteriores (embalagens 
secundárias ou terciárias) antes 
de armazenar os produtos;

▪   Armazenar os produtos alimenta-
res com a maior celeridade possí-
vel, em particular para os produ-
tos que requerem armazenamento 
à temperatura de refrigeração ou 
congelação, de modo a não inter-
romper a cadeia de frio;

▪   Garantir que existem contentores 
próprios para a colocação de lixo, 
e restantes resíduos, em número 
suficiente e que permitam uma 
boa gestão de resíduos.

9.   Serviço

O serviço, pela proximidade que im-
plica entre colaboradores e clientes, 
pode ser um veículo de propagação 
da doença, pelo que é extremamente 
importante que se assegure algumas 
regras, para além das de higiene pes-
soal e fardamento já referidas atrás:

▪   Os colaboradores devem usar 

máscara de proteção e lavar fre-
quentemente as mãos com água e 
sabão;

▪   As toalhas ou individuais de mesa 
devem ser de papel e de utilização 
única. Em caso de toalha em teci-
do deve ser de utilização única por 
cliente;

▪   Retirar acessórios decorativos e 
temperos das mesas;

▪   Os pratos, copos, talheres e 
guardanapos devem, depois de 
lavados, ser guardados em local 
fechado devidamente protegido e 
de acesso exclusivo  aos colabora-
dores, e só devem ser colocados na 
mesa na presença do cliente que 
os vai utilizar;

▪   Preferencialmente o serviço deve 
ser realizado com empratamento 
individual. Quando isso não acon-
teça, sugere-se a colocação de um 
talher de servir por cada cliente;

▪   Para evitar o manuseamento dos 
menus por vários clientes e pelos 
próprios colaboradores, estes 
devem ser de uso único e descartá-
veis ou, em opção, pode-se recor-
rer a um quadro, por exemplo de 
ardósia, um placard ou um LCD 
ou equivalente, onde a ementa 
é afixada diariamente e está vi-
sível a todos os clientes. Outras 
soluções podem ser consideradas 
desde que esteja garantida a de-
sinfeção entre usos (ex: ementas 
plastificadas);

▪   Outra solução, é recorrer a um 
software de gestão de ementas que 
permita disponibilizar ementas 
online, acessíveis pelo cliente 
através de smartphone. Como, por 
exemplo, colocar em cada mesa, 
numa moldura de acrílico (facil-
mente higienizável) um QR Code 
impresso para aceder à ementa 
online.
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10.  Modo  
de pagamento

No que se refere ao ato de pagamen-
to, a DGS considera que o risco da 
utilização de moedas e notas muito 
baixo, desde que se cumpram as 
regras de higienização das mãos. 
Ainda recomenda que:

▪   Devem ser promovidos, sempre 
que possível, os pagamentos 
através de cartão sem contacto - 
contactless (ex: cartão de débito/
crédito ou cartão refeição) ou por 
telemóvel (ex: MB WAY);

▪   Esta informação pode estar afi-
xada ao público ou ser uma infor-
mação a constar, por exemplo, do 
menu;

▪   Os TPA’s - terminal de pagamento 
automático por serem equipa-
mentos de contacto frequente 
devem ser desinfetados com fre-
quência e entre cada utilização 
(de preferência à frente do cliente 
e antes da sua utilização).

11.  Requisitos específicos 
para self-service e buffet

As operações do tipo self-service,  
nomeadamente buffets e dispensa-
dores de alimentos devem respeitar 
as seguintes condições:

▪   Estão desaconselhados quando 
impliquem contacto por parte do 
cliente;

▪   Assegurar a manutenção da dis-
tância de segurança entre pessoas 
durante o tempo de permanência 
nas filas de espera e filas de self;

▪   A oferta poderá continuar a ser 
disponibilizada na linha de self, 
mas em recipiente individuali-
zado;

▪   Os alimentos passam a ser ser-
vidos diretamente por um cola-
borador, portador de máscara 
individual;

▪   Neste caso, os alimentos devem 
estar disponíveis em equipamen-
tos protegidos (com tampa, porta, 
prateleira, etc.), de modo a impe-
dir a queda sobre os alimentos de 
gotículas respiratórias, cabelos, 
objetos ou pó, até que o cliente os 
escolha e o colaborador os sirva. 
Estes equipamentos, por serem 
de contacto frequente, devem ser 
desinfetados com frequência;

▪   As sobremesas, sandes e saladas, 
mesmo que embaladas, devem 
ser servidas diretamente por um 
colaborador;

▪   Os talheres e os guardanapos, se 
em auto serviço pelos clientes, 
devem ser ensacados ou ser dispo-
nibilizados em equipamento que 
permitam a retirada individual;

▪   Os copos devem estar virados para 
baixo, e em tabuleiros que permi-
tam a sua retirada individual, por 
exemplo em cestos que habitual-
mente são utilizados na máquina 
de lavar ou outros que permitam 
minimizar o contacto;

▪   As máquinas de café, as máquinas 
de refrigerantes e outras, em es-
pecial as peças mais em contacto 
com as mãos dos clientes, devem 
ser limpas e desinfetadas pelo me-
nos após cada serviço e com maior 
frequência;

▪   Deverá ser admitida a possibili-
dade de alargamento do horário 
de disponibilização de alimentos, 
permitindo uma menor concen-
tração de clientes nos respetivos 
locais;

▪   Deve ser disponibilizada solução 
antisséptica de base alcoólica 
(SABA) à entrada da sala.

↘  Takeaway (levar para casa)
▪   O colaborador responsável pela 

entrega da refeição/alimentos 
deverá usar máscara de proteção 
e lavar frequentemente as mãos 
com água e sabão, ou solução 
antisséptica de base alcoólica 
(SABA);

▪   Deve ser garantida a distância 
física segura entre colaboradores 
e clientes;

▪   Devem ser promovidos, sempre 
que possível, os pagamentos atra-
vés de cartão;

▪   Caso isso não seja possível, o cola-
borador deverá lavar as mãos com 
água e sabão, ou solução antis-
séptica de base alcoólica (SABA), 
sempre antes e depois dos paga-
mentos;

▪   Sempre que seja realizado um pa-
gamento através de um Terminal 
de Pagamento Automático (TPA) 
móvel deverá ser feita a desinfe-
ção do mesmo utilizando toalhitas 
ou solução desinfetantes;

▪   Os utensílios e caixas que contac-
tam com os alimentos devem ser 
próprias para o efeito e estarem 
em adequado estado de higiene e 
conservação;

▪   Qualquer embalagem destinada a 
conter alimentos deverá ostentar 
a menção “próprio para alimen-
tos” ou um símbolo (copo e  gar-
fo), caso  não  seja evidente que se 
destina a entrar em contacto com 
géneros alimentícios.

↘  Delivery (entrega ao domicílio)
▪   O estafeta responsável pela entre-

ga da refeição/alimentos ao domi-
cílio deverá usar máscara na reco-
lha e na entrega das encomendas, 
bem como lavar frequentemente 
as mãos com água e sabão, ou 
desinfetá-las com solução antis-
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séptica de base alcoólica (SABA), 
de preferência antes e depois de 
entregar a encomenda e sempre 
que entre no estabelecimento 
para recolha de encomendas;

▪   O estafeta deverá desinfetar fre-
quentemente com solução antis-
séptica de base alcoólica (SABA), 
ou com toalhitas desinfetantes, 
o volante do meio de transporte 
utilizado, a caixa de velocidades, 
os puxadores das portas do carro, 
o seu telemóvel e ainda os acessó-
rios utilizados para o transporte 
das encomendas (ex.: mochilas 
térmicas usadas no transporte de 
refeições);

▪   Devem ser promovidos, sempre que 
possível, os pagamentos através de 
meios que não impliquem contacto 
físico entre o estafeta e o cliente;

▪   Caso não seja possível, deverá 
desinfetar as mãos com solução 
antisséptica de base alcoólica 
(SABA), antes e depois dos paga-
mentos (se mexer em dinheiro ou 
em cartões);

▪   Sempre que seja realizado um pa-
gamento através de um Terminal 
de Pagamento Automático (TPA) 
móvel deverá ser feita a desinfe-
ção do mesmo utilizando toalhitas 
desinfetantes;

▪   Afixar nos pontos de recolha das 
encomendas as orientações para 
estafetas e as recomendações ge-
rais emitidas pela Direção-Geral 
da Saúde.

▪   Os veículos de transporte e/ou 

contentores utilizados devem ser 
mantidos em boas condições, lim-
pos e desinfetados, a fim de prote-
gerem os géneros alimentícios de 
contaminações;

▪   As caixas de carga dos veículos e/
ou contentores devem transportar 
exclusivamente alimentos;

▪   No transporte em viaturas par-
ticulares que sejam usadas para 
o mesmo efeito, é aconselhável a 
utilização de malas ou sacos tér-
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QUADRO  1 - No transporte de géneros alimentícios,  
devem ser respeitadas as orientações indicadas no quadro seguinte:

Produtos
Temperatura 

recomendada
Desvio 

aceitável

Refeições confecionadas (quentes) ≥ 65 ºC - 5 ºC

Refrigerados ≤ 5 ºC + 3 ºC

Congelados - 12 ºC + 3 ºC

Ultracongelados -18 ºC + 3 ºC

Fonte: DGAV-Direção-Geral de Alimentação e Veterinária

Exemplos de embalagens  
para takeaway

Exemplo de mala térmica

Símbolo "próprio para alimentos"
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micos que permitam assegurar a 
manutenção da temperatura dos 
alimentos que necessitam de con-
dições especiais de conservação;

▪   Todos os alimentos devem ser 
transportados em malas ou sacos 
térmicos isolantes, à exceção do 
pão, bolos secos, frutos secos, fru-
ta e tubérculos.

No transporte de géneros alimentí-
cios, devem ser respeitadas as orien-
tações indicadas no QUADRO  1.

↘  Drive-in
▪   O colaborador responsável pela 

entrega da refeição/alimentos 
deverá usar máscara de proteção 
e desinfetar frequentemente as 
mãos com solução antisséptica de 
base alcoólica (SABA), de prefe-
rência antes e depois de entregar a 
encomenda;

▪   Deve-se garantir uma distância 
física segura entre colaboradores 
e clientes, recorrendo, quando 
possível, à colocação de barreiras 
de proteção;

▪   Devem ser promovidos, sempre 
que possível, os pagamentos 
através de cartão. Caso não seja 
possível, o colaborador deverá 
higienizar as mãos com solução 
antisséptica de base alcoólica 
(SABA), sempre antes e depois 
dos pagamentos;

▪   Sempre que seja realizado um pa-
gamento através de um Terminal 
de Pagamento Automático (TPA) 
móvel deverá ser feita a desinfe-
ção do mesmo utilizando toalhitas 
desinfetantes;

▪   Os utensílios e caixas que contac-
tam com os alimentos devem ser 
próprias para o efeito e estarem 
em adequado estado de higiene e 
conservação;

▪   Qualquer embalagem destinada a 
conter alimentos deverá ostentar 
a menção “próprio para alimen-
tos” ou um símbolo (copo e  gar-
fo), caso  não  seja evidente que se 
destina a entrar em contacto com 
géneros alimentícios.

12.  Livro de  
reclamações

▪   O operador económico deve infor-
mar o cliente  de  que  a  reclama-
ção pode ser submetida através 
da plataforma online www.livro-
reclamacoes.pt. Caso o operador 
económico ainda não se tenha 
registado na plataforma do livro 
de reclamações eletrónico, deverá 
fazê-lo com urgência de molde 
a permitir que os consumidores 
possam apresentar reclamações 
por esse canal. Em caso de dúvida 
quanto ao registo na plataforma 
deverão contactar a linha de 
atendimento da Direção-Geral do 
Consumidor através 21 799 80 10.

▪   Sendo obrigatória a entrega do 
Livro de Reclamações (1), sempre 
que solicitado, o operador econó-
mico deve informá-lo de que, an-
tes de efetuar a reclamação, deve 
desinfetar as mãos ou colocar 
luvas para o efeito  e assegurar-se 
de que a higienização é efetuada 
antes e após a colocação das mes-
mas. Após o preenchimento da 
folha de reclamação, o operador 
económico deve entregar o dupli-
cado ao reclamante, o qual deve 
desinfetar  as mãos novamente.
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REFERÊNCIAS

No decorrer deste Guia foram tidas em 
consideração as seguintes Orientações 
emitidas pela Direção-Geral da Saúde:

Orientação nº 023/2020  
de 08/05/2020
Procedimentos em estabelecimentos de 
restauração e bebidas

Orientação nº 014/2020  
de 21/03/2020
Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) – 
Limpeza e desinfeção de superfícies em 
estabelecimentos de atendimento ao 
público ou similares

Orientação nº 011/2020  
de 17/03/2020 
Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) – 
Medidas de prevenção da transmissão 
em estabelecimentos de atendimento ao 
público

Orientação nº 010/2020  
de 16/03/2020 
Isolamento por SARS-COV-2 (COVID-19) – 
Distanciamento Social e Isolamento

Orientação nº 006/2020  
de 26/02/2020
Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) – 
Procedimentos de prevenção, controlo e 
vigilância em empresas

(1)  Este texto consta do Guia de Boas Práticas da 
AHRESP para a Restauração e Bebidas, validado 
pela DGS. Atualmente a suspensão da obrigatorie-
dade já não está em vigor, conforme poderá 
confirmar na FAQ 50, página 54 deste Manual.

NOTA

Todas as regras constantes deste 
documento respeitam as diversas 
Orientações emitidas pela DGS 
-Direção-Geral da Saúde e a legislação 
aplicável atualmente em vigor. 
 
Validado pela Direção-Geral  
da Saúde –DGS - Editado em  
13 de Maio de 2020

https://www.livroreclamacoes.pt/inicio
https://www.livroreclamacoes.pt/inicio
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0232020-de-08052020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0232020-de-08052020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0142020-de-21032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0142020-de-21032020-pdf.aspx
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/i026012.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/i026012.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/i026011.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/i026011.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/Orientac%CC%A7a%CC%83o-006.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/Orientac%CC%A7a%CC%83o-006.pdf
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Os empresários da Restauração e 
Bebidas já têm ao seu dispor mais 
uma ferramenta para os ajudar na 
reabertura dos estabelecimentos ao 
público: a AHRESP, com o apoio da 
MAKRO Portugal, lançou um con-
junto de seis vídeos que reúnem as 
diretrizes a ser seguidas pelas em-

presas do canal HORECA a nível na-
cional, para salvaguardar a saúde e 
segurança dos colaboradores e clien-
tes que os frequentem. De ressalvar 
que os vídeos não invalidam a con-
sulta do Guia de Boas Práticas para a 
Restauração e Bebidas da AHRESP, 
cujo documento original se encontra 

na íntegra nas páginas 78-87, para 
esclarecimento de outras dúvidas ou 
questões que não sejam abordadas 
nos vídeos AHRESP x MAKRO.   
Para facilitar a sua pesquisa por 
informações nos vídeos, a AHRESP 
elaborou um mini-guia sobre o con-
teúdo de cada um deles:

GUIA DE BOAS PRÁTICAS PARA  
A RESTAURAÇÃO E BEBIDAS

VÍDEOS  
DE ESCLARECIMENTO6

A AHRESP, com apoio da makro Portugal, disponibiliza seis vídeos ilustrativos de boas 
práticas a aplicar pelos estabelecimentos de restauração e bebidas a nível nacional. 
Este conjunto de vídeos tem por base o GUIA DE BOAS PRÁTICAS PARA A RESTAU-
RAÇÃO E BEBIDAS (página 46), desenvolvido pela AHRESP em parceria com a Dire-
ção-Geral da Saúde na sequência da evolução da COVID-19 no nosso país e estão dis-
poníveis no canal de Youtube da AHRESP. Pode aceder a youtube.com/user/AHRESP  
ou visionar diretamente a partir do link de cada vídeo.

http://youtube.com/user/AHRESP
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Layouts e capacidade dos estabelecimentos   
|  Regras de controlo de entrada  |  Regras de 
higiene pessoal  |  Fardamento e equipamentos 
de proteção individual – EPI’s
Um estabelecimento que contacta diariamente com 
público deve obedecer a um conjunto de regras no que 
toca à capacidade e organização dos espaços, ao controlo 
de entradas, à higiene pessoal e ao fardamento e equipa-
mentos de proteção individual dos colaboradores. Escla-
reça as suas dúvidas relativamente a esta temática em: 

bit.ly/GBP_Layout_capacidade_estabelecimento

Recursos Materiais  |  Regras de Limpeza  
e desinfeção  |  Materiais de Limpeza 
Este será um período em que os recursos materiais, lim-
peza e desinfeção e as técnicas de limpeza de superfícies 
serão fundamentais para garantir o bom funcionamento 
dos espaços de Restauração e Bebidas, tanto para colabo-
radores, como para clientes. Saiba tudo sobre as medidas 
a adotar em: 

bit.ly/RecursosMateriais_RegrasLimpezaeDesinfecao

Serviço e Modos de Pagamento
As mesas devem estar prontas antes ou depois do cliente 
se sentar? As toalhas devem ser de papel ou em tecido? 
O menu deve ser descartável ou existem outras opções? 
Tem mesmo de se optar por pagamento através de cartão 
ou pode utilizar-se dinheiro? Um vídeo que dá resposta a 
todas as questõe.. Descubra em: 

bit.ly/servico_modo_pagamento

Sensibilização e capacitação  
 |  Livro de Reclamações 
É essencial que todos os colaboradores estejam  
devidamente informados sobre a COVID-19 e o plano de  
contingência, bem como os procedimentos a cumprir a 
nível individual e em grupo. Também é importante que  
o Livro de Reclamações esteja ao dispor dos clientes.  
Para descobrir de que forma deve disponibilizar este 
elemento no seu estabelecimento e as restantes regras, 
assista ao segundo vídeo em: 

bit.ly/GBP_SensibilizacaoeCapacitacao_LR

Receção  |  Preparação  |  Confeção dos Alimentos 
Hoje, mais do que nunca, é fundamental fazer um reforço 
às já habituais boas práticas de Receção, Preparação e 
Confeção dos Alimentos. Este vídeo ilustra quais as re-
gras que deve seguir para garantir o bom funcionamento 
do seu estabelecimento neste campo. Veja em: 

bit.ly/rececao_preparacao_confecaoAlimentos

Buffets  |  Self-service  |  Takeaway   
|  Delivery  |  Drive-in 
Tem um restaurante que funciona em regime self-service 
ou takeaway? Presta serviços de delivery ou drive-in? Este 
vídeo clarifica muitas das regras para poder trabalhar com 
toda a segurança, protegendo colaboradores e clientes sem 
comprometer a qualidade do serviço que presta? Veja em: 

bit.ly/Self-Service_BuffetTakeawayDelivery_Drive-in

http://bit.ly/GBP_Layout_capacidade_estabelecimento
http://bit.ly/RecursosMateriais_RegrasLimpezaeDesinfecao
http://bit.ly/servico_modo_pagamento
http://bit.ly/GBP_SensibilizacaoeCapacitacao_LR
http://bit.ly/rececao_preparacao_confecaoAlimentos
http://bit.ly/Self-Service_BuffetTake-AwayDelivery_Drive-in
https://bit.ly/GBP_Layout_capacidade_estabelecimento
https://bit.ly/RecursosMateriais_RegrasLimpezaeDesinfecao
https://bit.ly/servico_modo_pagamento
https://bit.ly/GBP_SensibilizacaoeCapacitacao_LR
https://bit.ly/rececao_preparacao_confecaoAlimentos
https://bit.ly/Self-Service_BuffetTake-AwayDelivery_Drive-in
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PERGUNTAS  
COM RESPOSTA88

A AHRESP reuniu um conjunto de perguntas frequentes dirigidas pelos associados. Se pro-
cura esclarecimentos sobre as regras a implementar no seu estabelecimento ou as questões 
relacionadas com o Programa APOIAR, para foram elaboradas um conjunto de 23 perguntas 
com respostas às questões mais frequentes dos empresários. Este é o capitulo indicado para 
para encontrar respostas às suas questões. Procure as perguntas/respostas que estão ade-
quadas para o período de confinamento.

AHRESP  -  ESPECIAL CO VID -1 9
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LAYOUT E CAPACIDADE  
DOS ESTABELECIMENTOS

1 O que são  
coabitantes?

São as pessoas que partilham o mes-
mo local de residência, os mesmos 
espaços, estão em proximidade 
e não estão protegidos (ex: pais e 
filhos). Por exemplo, os colegas de 
trabalho ou os amigos que partilham 
a mesma viatura, têm de manter as 
medidas recomendadas. São, por 
isso, considerados conviventes.

2 Como se sabe se as pessoas 
são ou não coabitantes?

Essa responsabilidade e risco cabe 
exclusivamente ao(s) cliente(s).  
O estabelecimento não tem como 
verificar ou confirmar essa situação.

3 Pode-se usar acrílicos 
no estabelecimento para 

diminuir a distância física de 
segurança?
Atualmente, e de acordo com a Re-
solução do Conselho de Ministros 
n.º 70-A/2020, de 11 de setembro, 
desde que sejam utilizadas barreiras 
físicas impermeáveis de separação 
entre os clientes que se encontrem 
frente a frente o distanciamento 
pode ser reduzido para 1,5m. Os 
coabitantes podem continuar a sen-
tar-se frente a frente ou lado a lado, 
na mesma mesa, sem qualquer res-
trição. No caso de uso de barreiras 
físicas, não se esqueça que estas têm 
que ser higienizadas sempre que o 
cliente muda.

4 Há algum limite para  
o número máximo de 

pessoas numa mesa? 
Sim, não é admitida a permanência 
de grupos superiores a 6 pessoas, 

salvo se pertencerem ao mesmo 
agregado familiar.
▪  Até às 20,00 h dos dias úteis, nos 
estabelecimentos de restauração, 
cafés, pastelarias ou similares que 
se localizem num raio circundan te 
de 300 metros a partir de um esta-
belecimento de ensino, básico ou 
secundário, ou de uma instituição 
de ensino superior, não é admitida a 
permanência de grupos superiores 
a quatro pessoas, salvo se pertence-
rem ao mesmo agregado familiar.
▪  Nas áreas de consumo de comidas 
e bebidas dos conjuntos comerciais 
(food-courts), não é admitida a 
permanência de grupos superiores 
a quatro pessoas, salvo se pertence-
rem ao mesmo agregado familiar.

5 Devo retirar as mantas 
e almofadas na zona 

exterior?
Uma vez que as mantas e almofa-
das contactam diretamente com os 
clientes, é aconselhável que sejam 
retiradas, para não terem de ser 
removidas e higienizadas entre cada 
utilização.

6 As Câmaras Municipais vão 
deixar colocar esplanadas?

Esta decisão depende da própria 
Câmara Municipal. Atualmente 
já existem vários Municípios que 
aprovaram um regime excecional de 
alargamento ou atribuição pontual, 
excecional e temporária de esplana-
da, que visa redistribuir o número 
de mesas já existente por uma área 
maior, salvaguardando as medidas 
de distanciamento (e de lotação) 
aconselhadas pela Direção Geral de 
Saúde.

7 O distanciamento entre as 
mesas das esplanadas terá 

de ser o recomendado pela 
Direção-Geral da Saúde (DGS), 
isto é, 2m?

Sim, as regras a cumprir nas espla-
nadas são as mesmas a ser cumpri-
das no interior dos estabelecimen-
tos, incluindo o uso correto da 
máscara fora dos períodos de con-
sumo.

SENSIBILIZAÇÃO  
E CAPACITAÇÃO

8 Existe algum modelo de 
Plano de Contingência?

Na elaboração do Plano de Contin-
gência os nossos associados podem 
levar em consideração o Plano de 
Contingência Modelo elaborado pela 
AHRESP com base na Orientação da 
DGS 006/2020. Veja na página 78

REGRAS DE CONTROLO  
DE ENTRADA

9 É obrigatório medir a 
temperatura diariamente 

aos colaboradores antes de 
entrarem ao serviço?

Não. A medição de temperatura 
aos colaboradores é facultativa. De 
acordo com a Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 55-A/2020, de 31 de 
julho, podem ser realizadas medições 
de temperatura corporal a trabalha-
dores para efeitos de acesso e perma-
nência no local de trabalho, exclusi-
vamente por motivos de proteção da 
saúde do próprio e de terceiros.
Contudo, é proibido o registo da 
temperatura corporal associado à 
identidade da pessoa, salvo com ex-
pressa autorização da mesma. Caso 
se registem medições de tempera-
tura ao normal, pode ser impedido 
o acesso dessa pessoa ao local de 
trabalho.
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10 É proibido o regime 
biométrico, utilizado para 

controlo de assiduidade e 
pontualidade?
Não temos conhecimento de legisla-
ção que proíba o registo biométrico. 
Existem sim, recomendações por 
parte da Ordem dos Médicos e ACT. 
A Ordem dos Médicos recomenda 
a todas as instituições de saúde do 
setor público, privado ou social que 
encontrem medidas alternativas ao 
registo biométrico. A ACT indica 
que as empresas devem considerar 
a adoção de medidas alternativas 
ao registo biométrico utilizado para 
controlo de assiduidade.
Caso não consiga outra medida 
alternativa, deve disponibilizar so-
lução antisséptica de base alcoólica 
(SABA) junto do registo biométrico 
para a higienização das mãos, antes 
e depois de uso do equipamento.

11 É aconselhável a colocação 
de um tapete desinfetante 

para pés à entrada do 
Estabelecimento?
Não há qualquer obrigatoriedade 
de uso de tapetes desinfetantes na 
entrada, mas é um método adicional 
no controlo de entradas no estabele-
cimento.

SAÚDE DOS COLABORADORES

12 A entidade empregadora 
deverá providenciar a 

realização e avaliação pela 
Medicina no Trabalho dos seus 
colaboradores, para retomar a 
atividade em segurança?
A Autoridade para as Condições de 
Trabalho está a notificar algumas 
empresas para apresentarem um 
conjunto de informação mas, até à 
data, não temos conhecimento que 
seja necessário a realização de novos 

exames médicos. A informação que 
tem sido mais frequentemente soli-
citada é:
▪  Plano de contingência no âmbito 
da infeção pelo novo Coronavírus 
SARS-CoV-22, assim como procedi-
mentos a adotar perante um traba-
lhador com sintomas;
▪  Atualização da avaliação de riscos 
profissionais em função da potencial 
exposição ao COVID-19;
▪  Correspondentes medidas pro-
postas pelos serviços de Segurança e 
Saúde no Trabalho (SST) e estado de 
implementação.

FARDAMENTO E  
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL – EPI

13 Os colaboradores devem 
usar máscaras/viseiras?

De acordo com o Decreto-Lei n.º 24-
A/2020, de 29 de maio, é obrigatório 
o uso de máscaras ou viseiras para o 
acesso ou permanência nos espaços 
e estabelecimentos comerciais e de 
prestação de serviços. 
Contudo, a Orientação n.º 023/2020 
da DGS, especifica para estabeleci-
mentos de restauração e bebidas,  
refere no ponto e. da página 4,  
o seguinte: os colaboradores devem  
“utilizar corretamente uma más-
cara, durante todo o período de 
trabalho num espaço com múltiplas 
pessoas”. Para além deste procedi-
mento, também o Guia de Boas  
Práticas para a Restauração e Bebi-
das da AHRESP, por imposição da 
própria DGS, só refere a utilização 
obrigatória da máscara. 
Recordamos que as máscaras devem 
ser colocadas, utilizadas e removidas 
corretamente (https://www.youtube.
com/watch?v=bnZ9vRr7_vI&featu-
re=emb_title) e que o seu uso não 
dispensa o cumprimento das regras 

de distanciamento social, de etiqueta 
respiratória e de higiene das mãos. 
Esta obrigação é dispensada quando, 
em função da natureza das ativi-
dades, o seu uso seja impraticável 
(como é o caso dos cozinheiros). 
As viseiras, assim como os óculos de 
proteção, por só conferirem prote-
ção aos olhos, só podem ser usadas 
como complemento das máscaras, 
mas nunca como seu substituto.

14 Na cozinha as máscaras 
representam um perigo 

para os cozinheiros, por 
exemplo ao nível da proteção 
contra incêndios?
A obrigação do uso de máscaras é 
dispensada quando, em função da 
natureza das atividades, o seu uso 
seja impraticável. Esta situação veri-
fica-se no caso dos cozinheiros quan-
do se lida com altas temperaturas, 
pois o risco que a máscara acarreta 
é maior  do que a proteção que esta 
confere.

15 É obrigatório nos 
restaurantes, pastelarias 

e cafés o uso de máscaras por 
parte dos clientes?
De acordo com o Artigo 13.º-B do 
Decreto-Lei n.º 31/2020, de 11 de 
agosto, é obrigatório o uso de más-
caras ou viseiras para o acesso ou 
permanência nos espaços, estabele-
cimentos comerciais e de prestação 
de serviços.
O uso de máscara não dispensa o 
cumprimento das regras de distan-
ciamento social, de etiqueta respira-
tória e de higiene das mãos.

16 É obrigatório o uso de 
máscaras por parte dos 

clientes na esplanada?
Sim é obrigatório o uso correto de 
máscara durante o acesso, circula-
ção ou permanência no estabeleci-

AHRESP  -  ESPECIAL CO VID -1 9
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mento (incluindo esplanada) com 
exceção dos períodos de consumo.

17 As crianças também têm 
de usar máscara quando 

entram num estabelecimento?
Sim, desde que tenham mais de 10 
 anos de idade.

18 Que tipo de máscara  
é exigida?

Para profissionais em contacto 
frequente com o público está re-
comendado o uso de uma máscara 
profissional (nível II), que pode ser 
de uso único ou reutilizável. Antes 
de a adquirir, verifique apenas se a 
máscara é comercializada por uma 
empresa certificada pelo CITEVE 
em www.citeve.pt/artigo/selo_mas-
cara_aprovado ou se possui o selo 
“Máscaras – COVID-19 Aprovado”, 
atribuído pelo CITEVE.
Sempre que adquirir máscaras, te-
nha em atenção a sua ficha técnica 
para verificar as condições de utili-
zação e o número de lavagens. O uso 
de máscara não dispensa o cumpri-
mento das regras de distanciamento 
social, de etiqueta respiratória e de 
higiene das mãos.

19 Os colaboradores devem 
usar luvas? E trocá-las de 

quanto em quanto tempo?
O uso de luvas, por conferir uma 
falsa sensação de segurança e inibir 
o colaborador na lavagem das mãos, 
apenas é aconselhável nas seguintes 
situações: 
▪  se existirem ferimentos ou infe-
ções nas mãos; 
▪  no decorrer das operações de lim-
peza e desinfeção. 
O mesmo par de luvas só pode ser uti-
lizado para uma única tarefa e deve 
ser substituído se danificado ou se o 
colaborador interromper a tarefa. Se 
um colaborador estiver a executar a 

mesma tarefa continuadamente, as 
luvas devem ser substituídas a cada 4 
horas ou sempre que necessário.

20 Os empregados de mesa 
têm de usar luvas? 

Ou podemos optar pela 
higienização das mãos?
Os empregados de mesa não têm, 
nem devem usar luvas. As luvas de-
vem ser substituídas pela lavagem 
correta e frequente das mãos. Pode 
consultar as situações em que as 
mãos devem ser higienizadas, no ca-
pítulo 4 do Guia de Boas Práticas para 
a Restauração e Bebidas da AHRESP.

REGRAS DE LIMPEZA  
E DESINFEÇÃO

21 Devo desligar os  
secadores de mãos das 

casas de banho?

A DGS não recomenda o uso de seca-
dores de mãos. Em sua substituição 
devem ser disponibilizadas toalhas 
de papel de uso único.

22 É obrigatório o dispensa-
dor de sabão automático 

nas casas de banho?
Não. O que deve ser automático são 
as torneiras. Se não forem, depois 
de lavar as mãos e antes de fechar a 
torneira, deve retirar um toalhete 
de papel descartável para fechar a 
torneira, evitando assim o contacto 
direto com as mãos.

23 É obrigatório ter 
dispensadores de papel 

higiénico fechados?
A Orientação 023/2020 não faz qual-
quer referência ao dispensador de pa-
pel higiénico, mas aconselha-se a que 
este seja fechado para que não haja 
possibilidade de o papel higiénico 

cair no chão e para evitar o contacto 
com as mãos de quem o vai utilizar.

24 O balde da casa de  
banho para os papéis das 

mãos pode ser aberto?  
Tem de ter tampa?
A Orientação 023/2020 não faz qual-
quer referência ao balde para colo-
cação dos toalhetes de papel de uso 
único, mas as boas práticas de hi-
giene e segurança alimentar já exis-
tentes sugerem que os recipientes 
para o lixo devem estar forrados com 
sacos de plástico, possuírem tampa 
acionada por pedal, serem limpos e 
desinfetados diariamente.

25 O que fazer às máscaras e 
luvas depois de usadas?

Todos os EPI descartáveis, como as 
máscaras e luvas, quando retirados, 
devem ser prontamente colocados 
em recipientes para resíduos sólidos 
acionados por pedal e revestidos por 
sacos plásticos. Os resíduos nunca 
devem ser calcados, nem deve ser 
apertado o saco para sair o ar. O saco 
de plástico apenas deve ser cheio até 
2/3 da sua capacidade e deve ser bem 
fechado com dois nós bem apertados 
e, preferencialmente, com um atilho 
ou adesivo.

26 Pode-se usar o ar 
condicionado?

Sim, pode. Em caso de utilização de 
ar condicionado, deve ser assegurada, 
sempre que possível, uma boa venti-
lação dos espaços, preferencialmente 
com ventilação natural, através da 
abertura de portas ou janelas, nos pe-
ríodos do dia com menor calor. Pode 
também ser utilizada ventilação me-
cânica de ar (sistema AVAC – Aqueci-
mento, Ventilação e Ar Condiciona-
do). Nestes casos deve ser garantida 
a limpeza e manutenção adequada, 
de acordo com as recomendações do 

PERGUNTAS  
COM RESPOSTA88

https://www.citeve.pt/artigo/selo_mascara_aprovado
https://www.citeve.pt/artigo/selo_mascara_aprovado


62 |

fabricante, e a renovação do ar dos es-
paços fechados, por arejamento fre-
quente e/ou pelos próprios sistemas 
de ventilação mecânica (quando esta 
funcionalidade esteja disponível).

27 O aumento da frequência 
de higiene deve ser regis-

tado? Ou deve ser apenas ga-
rantido o registo habitual se-
gundo o plano de higienização 
em vigor já anteriormente?
Devem ajustar o plano de higieniza-
ção já existente com o aumento da 
frequência de algumas zonas e equi-
pamentos e alteração de dosagens de 
detergentes (se for o caso). Os mode-
los podem ser os já existentes. Para 
equipamentos que sejam desinfeta-
dos a cada utilização, deve registar no 
plano a frequência com que o fazem.

PREPARAÇÃO E  
CONFEÇÃO DE ALIMENTOS

28 Que cuidados devo ter na 
preparação e confeção de 

alimentos?

Lave muito bem as mãos antes e 
enquanto está a confecionar as re-
feições. Tenha o cuidado de lavar 
adequadamente os alimentos crus 
e cozinhar e empratar a comida a 
temperaturas adequadas. Não parti-
lhe comida ou objetos entre pessoas 
durante a sua preparação, confeção 
e consumo. Em todos os momentos, 
adote as medidas de etiqueta respi-
ratória. Evite a contaminação entre 
comida crua e cozinhada.

29 O pão terá que 
ser embalado 

individualmente?
Não. O pão não precisa de ir emba-
lado, mas só deve ser colocado na 
mesa na presença do cliente.

30 Pode-se ou não colocar o 
cesto de pão na mesa?

À semelhança dos pratos, copos, 
talheres e guardanapos, que só de-
vem ser colocados na mesa na pre-
sença do cliente que os vai utilizar, 
também o cesto do pão só deve ser 
colocado na mesa na presença do 
cliente. Além disso, o cesto utilizado 
deve ser de um material que permita 
a sua higienização entre clientes. 

31 O pão pode ir à mesa 
somente por unidade à 

medida que o cliente pedir ou 
tem de ir embalado?
A Orientação 023/2020 não faz 
qualquer referência ao embalamen-
to do pão. O cesto do pão deve ser 
colocado na mesa na presença do 
cliente e por se tratar de um alimen-
to exposto e pronto a consumidor, 
os colaboradores não devem entrar 
em contato este alimento com as 
próprias mãos e devem usar utensí-
lios adequados, como guardanapos, 
espátulas, pinças, luvas de uso único 
ou equipamentos de distribuição.

32 É permitido servir água 
ao cliente através de um 

jarro de água, em que apenas o 
colaborador manipule o jarro, 
estando este devidamente 
fechado? 
Sim, nos casos onde o jarro seja 
pousado na mesa, este deve ser hi-
gienizado entre cada utilização. Se 
for um funcionário a servir a bebida 
do jarro, a sua pega deve ser higieni-
zada sempre que outro funcionário 
pegue no jarro. Os self-services não 
devem possuir jarros de bebidas que 
possam ser tocados por múltiplos 
clientes, pelo que, nestes casos, a 
bebidas devem ser servidas, por 
exemplo, por um funcionário.

33 Como se deve proceder 
ao fabrico de sobremesa? 

Terá que ser individual e 
embalado para servir ao cliente?
Não. As sobremesas, assim como 
as restantes iguarias, podem ser 
servidas normalmente ao cliente. 
Contudo, recorde-se que os colabo-
radores não devem entrar em conta-
to com alimentos expostos e prontos 
para comer com as próprias mãos e 
devem usar utensílios adequados, 
como guardanapos, espátulas, pin-
ças, luvas de uso único ou equipa-
mentos de distribuição.

34 Se um cliente pedir para 
levar as suas sobras para 

casa, posso fazê-lo?
Sim. Neste caso o colaborador deve ir 
buscar uma embalagem de uso único 
e a transferência das sobras do prato 
ou travessa pode/deve ser feita pelo 
próprio cliente para este recipiente.

SERVIÇO

35 Como deve ser feito o 
transporte da loiça suja 

desde a mesa à copa?
Segundo as boas práticas de higiene 
e segurança alimentar já existentes, 
a cozinha deve ser próxima das co-
pas, devendo ambas ser instaladas 
de forma a permitir uma comunica-
ção rápida com a sala de refeições, 
sempre que possível, com trajetos 
diferenciados para sujos e limpos. O 
ideal é a existência de passa-pratos 
independentes com comunicação 
direta para as respetivas copas.

36 Se não são permitidos 
elementos decorativos 

nas mesas, qual a solução 
para os dispensadores de 
guardanapos?
Os guardanapos só devem ser colo-
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cados na mesa na presença do clien-
te juntamente com os pratos, copos 
e talheres.

37 Os galheteiros podem ir 
à mesa com higienização 

após cada uso ou têm 
mesmo de ser os individuais 
descartáveis?
A Orientação 023/2020 não faz 
qualquer referência em relação aos 
galheteiros. Quando utilizados, 
devem ser colocados na mesa após 
solicitação por parte do cliente e 
higienizados a cada utilização.

38 Relativamente  
aos “motivos decorativos 

das mesas” podemos manter 
vasos de plantas naturais, 
ou estão incluídos nos que 
devemos retirar?
Os vasos de plantas naturais estão 
incluídos nos motivos ou acessórios 
decorativos, pelo que devem ser 
retirados.

39 É permitido utilizar 
toalhas de PVC ou outro 

material?
Sim, desde que as toalhas sejam 
desinfetadas entre cada cliente.

MODO DE PAGAMENTO

40 Está provado que o 
dinheiro transmite mais 

facilmente o vírus do que 
os terminais de pagamento 
automático?
Não existe qualquer evidência cien-
tífica que confirme essa afirmação.

41 O que fazer quando  
o pagamento é efetuado 

em dinheiro?
No caso de serem utilizadas moedas 
e notas bancárias, as mãos devem 

ser higienizadas após o seu manu-
seamento.

42 Para fazer os 
pagamentos, o 

colaborador e o cliente, ambos 
com máscara, têm que estar  
a menos de 2 metros.  
Isso é permitido?
Sim. O tempo de exposição durante 
pagamento é reduzido, o que mini-
miza a risco de infeção. 

SELF-SERVICE  
E BUFFET

43 Os buffets de saladas 
estão autorizados?  

Se sim, existem restrições?

Sim, desde que cumpra as duas se-
guintes condições:
▪  Assegurar a manutenção da dis-
tância de segurança entre pessoas 
durante o tempo de permanência 
nas filas de espera;
▪  Os alimentos passam a ser servi-
dos diretamente por um colabora-
dor, portador de máscara individual;
Neste caso os alimentos devem estar 
disponíveis em equipamentos prote-
gidos (com tampa, porta, prateleira, 
etc.), de modo a impedir a queda sobre 
os alimentos de gotículas respirató-
rias, cabelos, objetos ou pó, até que o 
cliente faça a sua escolha e o colabora-
dor o sirva. Estes equipamentos, por 
serem de contacto frequente, devem 
ser desinfetados com frequência.

44 Como vai funcionar o 
serviço de rodízio, em que 

o serviço é feito mesa a mesa?
Durante os rodízios deve ser feito 
um esforço para não haver contacto 
entre os utensílios dos colaborado-
res e dos clientes. Por exemplo, não 
colocar o espeto no prato do cliente. 

45 Como pode funcionar  
o fondue?

Segundo a Orientação n.º 023/2020, 
da Direção-Geral da Saúde, o ar condi-
cionado pode ser ligado se garantida a 
sua limpeza e manutenção adequada, 
de acordo com as recomendações do 
fabricante, e a renovação do ar dos 
espaços fechados, por arejamento fre-
quente e/ ou pelos próprios sistemas 
de ventilação mecânica (quando esta 
funcionalidade esteja disponível). 

46 Os espetos das  
carnes podem ser 

servidos nas mesas?
Se forem para manipulação por par-
te do cliente, deverão ser higieniza-
dos entre cada utilização. 
Se forem servidos por um colabora-
dor, aconselha-se a que não seja feito 
diretamente para o prato do cliente 
de forma a garantir o distanciamen-
to recomendado (pelo menos 2 me-
tros). O colaborador pode, por exem-
plo, colocar a carne cortada para um 
prato que esteja no topo da mesa.

TAKEAWAY, DELIVERY  
E DRIVE-IN

47 É verdade que os 
recipientes de alimentos 

e sacos também podem 
transmitir o vírus?

Até à data acredita-se que sim.

48 Como se sabe que os 
entregadores de delivery 

estão a cumprir as regras de 
higiene?
Não existe um certificado próprio 
que garanta o cumprimento das 
Orientações Técnicas emanadas 
pela Direção-Geral da Saúde. Os en-
tregadores de delivery devem fazer 
esforços para implementar estas 

PERGUNTAS  
COM RESPOSTA88



64 |

Orientações Técnicas de forma a 
minimizar o risco de transmissão de 
SARS-CoV-2 e o impacto da doença.

49 Pode um estabelecimento 
funcionar apenas com 

takeaway?
Sim, pode. A Orientação 023/2020 
da DGS diz até que se deve privile-
giar a utilização de espaços destina-
dos aos clientes em áreas exteriores, 
como as esplanadas (sempre que 
possível) e serviço takeaway, pelo 
que se quiser só funcionar em regi-
me de takeaway, pode fazê-lo.

LIVRO DE RECLAMAÇÕES 

50 Está dispensada a 
entrega do livro de 

reclamações em suporte físico?
Não. Houve uma fase em que, de 
facto, esta obrigação esteve suspen-
sa, porém, atualmente, já está em 
vigor, sendo obrigatória a entrega do 
Livro de Reclamações sempre que 
solicitado. 

51 Como podem ser feitas as 
reclamações atualmente?

Atualmente, as reclamações podem 
ser efetuadas por uma das seguintes 
vias: através do Livro de Recla-
mações Eletrónico, na plataforma 
online, em www.livroreclamacoes.
pt/inicio, sendo este o meio pre-
ferencial na atual conjuntura, ou 
diretamente no livro de reclamações 
físico. Para o ajudar a comunicar 
esta informação, a AHRESP dispõe 
de um dístico específico.

52 Ao entregar o livro de 
reclamações em suporte 

físico que cuidados devo ter?
Se o cliente solicitar o livro de re-
clamações no formato físico, deve 
entregá-lo imediatamente e ambos 

(cliente e colaborador) devem hi-
gienizar as mãos antes e depois do 
manuseamento do livro de reclama-
ções. Por último, não se esqueça de 
entregar o duplicado ao reclamante.

QUESTÕES LOGÍSTICAS  
DE FUNCIONAMENTO

53 Os cafés e pastelarias 
têm as mesmas regras 

que a restauração?
Sim, têm as mesmas regras ao nível 
sanitário. A Orientação 023/2020  
da DGS, assim como o Guia de Boas  
Práticas para a Restauração e  
Bebidas da AHRESP, aplicam-se  
aos estabelecimentos de restauração 
e de bebidas.

54 Quem não cumprir  
a Orientação da DGS  

pode ser coimado?
Sim. Foi publicado, pelo Decreto-Lei 
nº 28-B/2020, de 26 de junho, um regi-
me contraordenacional, no âmbito da 
situação de calamidade, contingência 
e alerta, e que prevê coimas para as 
disposições que resultam da declara-
ção dessas situações. Remetendo essas 
regras para Orientações da DGS, estas 
devem ser cumpridas, pelo que todos 
os nossos Associados devem consultar 
as Orientações da DGS, bem como o 
Guia de Boas Práticas para a Restau-
ração e Bebidas da AHRESP, aprovado 
por aquela entidade.

55 O que é o Selo 
Estabelecimento  

“Clean & Safe”?
O Selo “Clean&Safe” destina-se a 
distinguir os estabelecimentos, no-
meadamente, de restauração e bebi-
das (restaurantes, cafés, bares, etc.), 
alojamentos locais, empreendimen-
tos turísticos, termas e casinos e salas 
de bingo, que cumpram as recomen-
dações da DGS para evitar a contami-

nação dos espaços com o novo coro-
navírus.. O selo tem a validade de um 
ano, é gratuito e opcional. A AHRESP 
disponibiliza aos seus associados os 
passos a percorrer no Site eportugal.
gov.pt para obtenção do Selo “Clean 
& Safe” no âmbito das suas ativida-
des. Igualmente dispomos de um 
serviço de apoio aos Associados sobre 
esta matéria.

56 Onde poderá ser solicitado 
o Selo Estabelecimento 

“Clean & Safe”?
Restauração e Bebidas:  
bit.ly/CSRestauracao
Alojamento Local:  
bit.ly/CSAlojamentoLocal
Empreendimentos Turísticos: de-
vem solicitar o Selo através da plata-
forma digital do Turismo de Portu-
gal relativa ao registo das empresas 
turísticas: Registo Nacional Agên-
cias de Viagens e Turismo (RNET)
Termas: seguir as diretrizes  
disponíveis em bit.ly/CSTermas 
Bingos e casinos: seguir as diretrizes 
disponíveis em https://bit.ly/bin-
gos_casinos

57 Em caso de fiscalização, 
como comprovo que 

o Selo “Clean & Safe” 
afixado corresponde ao meu 
estabelecimento?
O Selo que é afixado não tem qualquer 
informação quanto ao estabeleci-
mento a que pertence, pelo que deve 
guardar o requerimento que deu ori-
gem ao pedido do mesmo, bem como 
o comprovativo de entrega da mera 
comunicação prévia, documentação 
que comprova a veracidade do selo.

58 A minha empresa  
explora vários estabe-

lecimentos. Para pedir o Selo 
Estabelecimento “Clean&Safe” 
temos de pedir um por estabe-
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lecimento? Posso pedir vários 
na mesma inscrição ou tem  
de se pedir um a um?
O Selo Estabelecimento Saudável 
& Seguro é atribuído por estabele-
cimento, devendo ser entregue um 
requerimento por cada estabeleci-
mento da empresa.

59 Sou proprietário de um 
bar. Ainda sou obrigado a 

estar encerrado ou posso estar 
em funcionamento?
Permanecem, ainda, encerrados, por 
via do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 
13 de março (na sua atual redação) 
os bares, outros estabelecimentos de 
bebidas sem espetáculo e os estabe-
lecimentos de bebidas com espaço 
de dança. No entanto, estes estabele-
cimentos podem funcionar com su-
jeição às regras estabelecidas para os 
cafés ou pastelarias, sem necessidade 
de alteração da respetiva classificação 
de atividade económica, desde que 
sejam observadas as regras e orien-
tações em vigor para estes estabele-
cimentos. Paralelamente, os espaços 
destinados a dança ou similares não 
podem ser utilizados para esse efeito, 
devendo permanecer inutilizáveis 
ou, em alternativa, ser ocupados com 
mesas destinadas aos clientes.

60 Devo informar qual o 
número máximo de 

pessoas permitido no meu 
estabelecimento?
Atualizar o dístico para a versão 
mais recente.

61 Posso servir apenas bebi-
das alcoólicas na esplana-

da do meu estabelecimento?
As atuais regras em vigor proíbem 
o consumo de bebidas alcoólicas em 
espaços ao ar livre de acesso ao públi-
co e vias públicas, excetuando-se as 
esplanadas dos estabelecimentos de 

restauração e bebidas devidamente 
licenciadas para o efeito. No entanto, 
e quanto às mesmas, após as 20:00 
h, apenas é admitido o consumo de 
bebidas alcoólicas no âmbito do ser-
viço de refeições.

62 O meu restaurante está 
perto de uma escola. 

Que regras específicas devo 
cumprir?
Até às 20:00 h dos dias úteis, nos es-
tabelecimentos de restauração, cafés, 
pastelarias ou similares que se locali-
zem num raio circundante de 300 me-
tros a partir de um esta belecimento 
de ensino, básico ou secundário, ou de 
uma instituição de ensino superior, 
não é admitida a permanência de 
grupos superiores a 4 pessoas, salvo 
se pertencerem ao mesmo agregado 
familiar. Fora des te período, está proi-
bida a admissão de grupos com mais 
de 5 pessoas, com exceção também 
dos casos em que façam parte do mes-
mo agregado familiar.

63 Preciso de uma licença 
extra para efetuar os ser-

viços de takeaway e delivery?
Os estabelecimentos estão dispensa-
dos de licença para confeção destina-
da a consumo fora do estabelecimen-
to ou entrega no domicílio e podem 
determinar aos seus trabalhadores, 
desde que com o seu consentimento, 
a participação nas respetivas ativida-
des, ainda que as mesmas não inte-
grassem o objeto dos respetivos con-
tratos de trabalho. Adicionalmente, 
os estabelecimentos têm de cumprir 
com as regras de higiene e segurança 
alimentar para estes serviços, que 
podem ser consultadas no nosso Guia 
de Boas Práticas em tempos de CO-
VID-19, devidamente validado pela 
Direção-Geral da Saúde (DGS), e no 
vídeo lançado pela AHRESP em con-
junto com a MAKRO disponibilizado 

no site da AHRESP, mas também na 
informação publicada diretamente 
pela DGS para estafetas.
https://ahresp.com/guia-de-boas-pra-
ticas-pos-covid19/
https://www.facebook.com/direcaoge-
ralsaude/posts/3017331014956166

OUTRAS

64 Já posso permitir música  
ao vivo no meu restauran-

te,  desde que só tenha o músico 
a cantar sem pista de dança?
Sim, desde que sejam cumpridas to-
das as regras e orientações existen-
tes, em particular o uso de máscara 
pelo músico, as regras do distancia-
mento e de etiqueta respiratória e 
higienização das mãos, e desde que a 
música seja apenas para ambientar a 
refeição não tem problema.

65 Posso disponibilizar 
jornais e revistas no meu 

estabelecimento para uso e 
leitura dos meus clientes?
Sim, pode, uma vez que o risco de 
transmissão do vírus através do pa-
pel é muito reduzido. Ainda assim, e 
porque o risco de contaminação não 
é nulo, os leitores dos jornais e revis-
tas, devem cumprir com as regras de 
etiqueta respiratória, de preferência 
usar máscara, para evitar tossir ou 
espirrar para cima do jornal/revista 
e cumprir também com as regras 
de higienização das mãos, antes de 
depois de utilizar o jornal ou revista.

66 É possível ter 
decorações de natal no 

estabelecimento?
Sim. São de evitar decorações de uso 
comum ou toque frequente.
Por precaução, sugere-se a deco-
ração em locais menos acessíveis, 
permitindo que as mesas estejam li-
bertas de objetos ou adornos. Poderá 
assim ser dada preferência a objetos 
de decoração para teto ou paredes.
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PROGRAMA APOIAR
O Programa APOIAR, que inclui 
as medidas APOIAR.PT e APOIAR 
RESTAURAÇÃO, trata-se de um 
instrumento de apoio a fundo 
perdido à tesouraria das micro e 
pequenas empresas, que atuem em 
setores particularmente afetados 
pelas medidas de confinamento, 
assegurando e preservando a sua 
liquidez no mercado e a continuidade 
da sua atividade económica 
durante e após o surto pandémico. 
Atendendo a várias dúvidas que têm 
surgido por parte dos empresários, 
a AHRESP reuniu um conjunto 
de respostas, disponibilizadas 
pelo COMPETE 2020, a questões 
mencionadas com frequência.

1 A quem se destina?
O Programa APOIAR destina-se às 

micro, pequenas e médias empresas, 
de qual quer natureza e sob qualquer 
forma jurídica, localizadas em todo o 
territó rio do continente, desde que 
inseridas nos CAE elegíveis.

2 Quando é que devem encontrar-
se observados os critérios de 

elegibilidade e as condições de 
acesso dos beneficiários?
As empresas têm de assegurar que 
reúnem os critérios de elegibilidade e 
as condições de acesso previstas na 
data da submissão da candidatura.

3 Uma empresa cujo CAE principal 
não se encontra previsto nos 

Anexos ao Aviso do programa 
APOIAR poderá candidatar-se ao 
abrigo de um CAE secundário?
Possuindo um CAE principal não en-
quadrável, a empresa não se enquadra 
nas medidas do APOIAR. 

4 Qual o prazo limite para 
apresentação das candidaturas?

As candidaturas serão aceites até ser 
esgotada a respetiva dotação orça-
mental: 600 milhões de euros para a 

medida APOIAR.PT e 150 milhões de 
euros para a medida APOIAR RESTAU-
RAÇÃO.

5 Como devo proceder para 
apresentar candidatura ao 

APOIAR?
A apresentação da candidatura é feita 
através de formulário eletrónico dis-
ponível no Balcão 2020 (www.balcao.
portugal2020.pt). Para apresentar 
a candidatura é indispensável que a 
empresa tenha efetuado previamente 
o registo no Balcão2020.

6 Após submeter uma candidatura 
ao APOIAR é possível desistir para 

alterar e submeter nova candidatura?
Caso exista algum lapso no preen-
chimento da candidatura que seja 
determinante para a concessão e/ou 
apuramento do apoio, pode ser apre-
sentada desistência e submetida nova 
candidatura. A desistência é forma-
lizada diretamente na Plataforma de 
Acesso Simplificado – PAS no menu 
“Pedidos”, selecionando o tipo “Desis-
tência” e o motivo “Apresentação de 
novo projeto”, e é irreversível sendo 
processada automaticamente sem 
qualquer análise. A desistência ape-
nas pode ser aceite em projetos que 
ainda não tenham uma decisão.

7 Um empresário em nome individual 
com regime simplificado de 

tributação pode candidatar-se?
Sim, desde que tenha trabalhadores a 
seu cargo.

8 Uma empresa recentemente 
criada pode candidatar-se?

A empresa tem que se encontrar le-
galmente constituída a 1 de janeiro de 
2020 para que se possa candidatar ao 
APOIAR.PT, ou a 1 de março de 2020 
para as PME que se candidatem ao 
APOIAR RESTAURAÇÃO (com atividade 
iniciada na autoridade tributária). 
Logo, desde que a essa data se encon-
tre com atividade aberta pode apre-
sentar candidatura ao referido Aviso. 
Para as empresas que se queiram can-
didatar simultaneamente ao APOIAR.

PT e APOIAR RESTAURAÇÃO terão de 
se encontrar legalmente constituídas 
a 1 de janeiro de 2020.

9 O que se entende por empresa 
legalmente constituída?

Uma empresa legalmente constituída, 
no caso de pessoa coletiva, é aquela 
que está registada na Conservatória do 
Registo Comercial a título definitivo. 
Note-se que o pedido de registo na 
Conservatória do Registo Comercial 
acontece após o Ato de Constituição 
(escritura pública) e que o Ato da Cons-
tituição não comprova que a empresa 
se encontra legalmente constituída.
No caso de empresa em nome indivi-
dual, considera-se a empresa legal-
mente constituída com o início de 
atividade declarado nas Finanças.

10 Onde é que se obtém a 
certificação de micro/pequena/

média empresa?
Para efeitos de comprovação do esta-
tuto de micro, pequena ou média em-
presa deve ser obtida ou atualizada a 
correspondente Certificação Eletróni-
ca, através do site do IAPMEI: https://
www.iapmei.pt/Paginas/Certificacao-
-PME-Area-Empresa.aspx

11 Uma empresa constituída em 
2019 que, no final desse ano, 

apresente capitais próprios negativos 
pode fazer a candidatura e beneficiar 
do apoio?
Uma empresa que tenha iniciado a 
atividade após 1 de janeiro 2019 está 
excecionada de possuir capitais pró-
prios positivos à data de 31 de dezem-
bro de 2019, para candidatar-se.

12 Na candidatura ao aviso 
Programa APOIAR as empresas 

precisam de anexar algum 
documento?
No formulário de candidatura não será 
exigido qualquer documento adicional.

13 O meu projeto à medida APOIAR.
PT está aprovado. Tenho de 

solicitar o pedido de adiantamento 
de 50%?
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A partir do momento em que aceita a 
decisão, é iniciado automaticamente o 
processamento do seu adiantamento 
de 50%. Deverá aguardar pelo recebi-
mento do mesmo, não sendo necessá-
rio proceder a qualquer pedido.

14 Como pode o contabilista 
certificado confirmar os dados 

relativos à diminuição da faturação 
declarados em sede de candidatura 
submetida ao APOIAR.PT ou APOIAR 
RESTAURAÇÃO?
Um contabilista certificado pode ace-
der às candidaturas submetidas onde 
tenha sido identificado como respon-
sável pela confirmação dos dados 
relativos à diminuição da faturação, 
por três vias diferentes, após aceder à 
Página de Acesso (https://pas.compe-
te2020.gov.pt/cc):
• autenticação através dos elementos 
de validação da Autoridade Tributária 
(NIF e password da AT);
• cartão de cidadão ou chave móvel 
digital;
• com as credenciais do Balcão 2020 
(caso se tenha inscrito).

15 Durante quanto tempo têm de 
ser observadas as obrigações 

relacionadas com a não distribuição 
de lucros e dividendos, fazer cessar 
contratos de trabalho, ou cessar a 
atividade?
Essas obrigações são exigidas a partir 
do momento de submissão de candi-
datura e até 60 dias úteis após o paga-
mento final. Durante este prazo, caso 
se venha a detetar o incumprimento 
destas obrigações, o beneficiário terá 
de devolver o incentivo recebido.

16 No âmbito da medida APOIAR 
RESTAURAÇÃO, se uma empresa 

tiver a sede num dos concelhos 
abrangidos pela suspensão de 
atividades e outros estabelecimentos 
localizados em concelhos não 
abrangidos, pode candidatar-se à 
medida? Qual o valor da diminuição 
da faturação que deve reportar? 
Apenas o da sede ou de todos os 
estabelecimentos?

Poderá submeter candidatura à me-
dida APOIAR RESTAURAÇÃO desde 
que a sede se encontre registada num 
desses concelhos. O valor a comunicar 
tem por base o volume de faturação 
associado ao NIF da empresa, englo-
bando por isso a faturação associada 
a todos os estabelecimentos que se 
encontrem em nome da empresa.

17 O valor da faturação a considerar 
para apurar o montante de 

quebra deve incluir o IVA?
O valor da faturação deverá ser consi-
derado sem IVA.

18 Tenho o meu projeto aprovado à 
medida APOIAR.PT e já recebi o 

adiantamento de 50%. Quando posso 
receber o restante incentivo?
Para receber o incentivo remanescen-
te a empresa terá de apresentar um 
pedido de pagamento final. O pedido 
de pagamento final deve ser apresen-
tado pelo beneficiário no Balcão 2020, 
no prazo mínimo de 60 dias úteis e 
máximo de 90 dias úteis após o pri-
meiro pagamento.

19 Tenho um trabalhador que se 
despediu durante o projeto 

(rescisão por mútuo acordo), poderei 
ter problemas no final do projeto?
Se o contrato não foi cessado ao abrigo 
das modalidades de despedimento 
coletivo, de despedimento por extinção 
do posto de trabalho, ou de despedi-
mento por inadaptação, então conside-
ra-se que a empresa cumpre a obriga-
ção de não efetuar despedimentos.

20 Recebi o 1º adiantamento, mas 
a situação da empresa agravou-

se e tenho de encerrar a atividade. 
Tenho de devolver o incentivo já 
recebido?
Sim, a empresa submete um pedido de 
anulação/desistência da candidatura 
e será dado seguimento à anulação do 
apoio, devendo a empresa devolver vo-
luntariamente o incentivo já recebido, 
sob pena de ficar sujeita a procedi-
mento de execução fiscal.

21 Se o valor da quebra for 
24,99% a minha empresa tem 

enquadramento no Programa?
Não, o valor da quebra deverá ser igual 
ou superior a 25%.

22 Em relação aos sujeitos 
passivos pessoas singulares 

tributados no âmbito do regime de 
contabilidade organizada para efeitos 
de IRS, mas que, não adotando a 
forma societária, não têm capital 
próprio, como se afere o requisito dos 
capitais próprios positivos?
Os sujeitos passivos pessoas singula-
res (também designados empresários 
em nome individual ou ENIs) e que 
sejam tributados no âmbito do regime 
de contabilidade organizada para efei-
tos de IRS, a contabilidade organizada 
não visa apurar um lucro distribuível, 
podendo o ENI apropriar-se do lucro 
sem quaisquer restrições legais, ao 
contrário do que sucede com as socie-
dades comerciais.
Assim, o critério de solvabilidade a 
utilizar deve ser o total do capital pró-
prio apurado nos termos das normas 
contabilísticas, mas com exclusão dos 
saldos devedores e credores da conta 
utilizada para movimentações entre 
a esfera particular e a empresarial, 
usualmente a conta 513 (ou equivalen-
te), que representa os levantamentos 
em dinheiro pelo ENI e que, se não 
fossem excluídos, anulariam o valor 
dos capitais próprios da atividade. Esta 
conta particular é movimentada pelas 
retiradas de dinheiro que o empresário 
efetua para utilização na sua esfera 
particular, independente da atividade 
comercial desempenhada, bem como 
para as entradas de meios monetários 
que faça para sua atividade.

PERGUNTAS  
COM RESPOSTA88
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“UNIDOS CONTRA O DESPERDÍCIO” é um 
movimento cívico e nacional, congregador e 
agregador, que une a sociedade num 
combate ativo e positivo ao desperdício 
alimentar, e à promoção do consumo 
responsável. O Movimento tem o Alto 
Patrocínio do Presidente da República, e foi 
fundado por várias entidades, congregadas 
pela Federação Portuguesa dos Bancos 
Alimentares. Com várias vozes e diferentes 
tons, une e congrega empresas, instituições, 
o público e o privado, entre as quais a 
AHRESP, que é um dos parceiros fundadores.

Para sensibilizar a comunidade, as várias 
entidades  na fundação do Movimento 
propõem-se reunir e dar visibilidade às boas 
práticas já existentes através de uma 
plataforma online, convidar à adesão do 
público em geral que se queira comprometer 
neste desafio, disseminar a mensagem aos 
mais jovens e solicitar contributos e ideias 
para diminuir o desperdício de alimentos.

Mantenha-se informado e partcipe ativamen-
te neste movimento. Mais informações em: 
ahresp.com/2020/09/unidos-contra-o-des-
perdicio/
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A SUA MESA
EM GRANDE FORME

Inspirada no “Manifesto da Cozinha Futurista”, de Marinetti, a nova coleção 
Forme apresenta um forte design escultural com uma releitura contemporânea 

e funcional. As formas geométricas elementares são desconstruídas 
e reconstruídas de forma distinta em cada prato, permitindo-lhes destacar-se 

sozinhos ou em conjunto, valorizando as suas criações.

https://hotelware.vistaalegre.com/
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