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MOÇÃO  
 

Medidas necessárias e urgentes de apoio às Micro, 

Pequenas e Médias Empresas 

 

 

A situação de pandemia que o País enfrenta obrigou a responder, em primeiro plano, ao grave 

problema de saúde pública. Contudo, outros problemas se colocam como a degradação da 

situação económica e social, designadamente no que respeita às micro, pequenas e médias 

empresas, que constituem 99 % do tecido empresarial português. 

 

No nosso concelho a quase totalidade da dinâmica empresarial tem por base as micro, pequenas 

e médias empresas. Numa economia local que apresenta enormes fragilidades a crise instalou-se 

e é transversal aos múltiplos setores de atividade desde a restauração ao alojamento, à construção 

civil e limpeza, do pequeno comércio, aos feirantes, à reparação automóvel, dos cabeleireiros e 

barbeiros, às esteticistas, aos ginásios, dos táxis, às artes e espetáculos, à prestação de serviços 

contabilísticos, entre tantas outras.  

 

Neste momento muitos pequenos empresários e as suas famílias vivem uma situação de grande 

aflição.  

 

Desde a emergência de saúde pública à escala internacional que se traduziu, designadamente, 

na classificação do COVID 19 como uma pandemia, foi estabelecido pelo governo um alargado 

conjunto de medidas de contenção da atividade económica e social com vista a prevenir a 

transmissão da doença.  

 

Estas medidas conduziram à suspensão da atividade por parte de muitas micro, pequenas e 

médias empresas, o que por sua vez se traduziu na quebra abrupta de entrada de receitas 

mantendo estas empresas, no entanto, as suas obrigações fiscais e outras.  

 

Um Governo que ditou desta forma o encerramento em definitivo de muitas empresas e colocou 

em graves dificuldades outras. É gritante o abandono de todos aqueles que contribuem há anos e 

agora foram esquecidos. 

 

As medidas adotadas pelo Governo têm sido limitadas e insuficientes para os problemas com que 

estas empresas se defrontam, apresentando critérios de elegibilidade desajustados às 

especificidades deste tecido empresarial o que, a manter-se, pode levar à falência de muitas 

empresas. 
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Milhares de sócios-gerentes ficaram de fora dos critérios definidos pelo Governo, de forma 

escandalosa. Apesar da aprovação de uma lei que reporia a mais elementar justiça e que o 

Presidente da Republica, em entendimento com o Governo vetou, vetando não a Lei, mas o direito 

à proteção social a quem possui longas carreiras contributivas. 

 

São já conhecidos os grandes números dos cenários de evolução pós-COVID-19 da economia 

nacional e internacional elaborados por várias agências nacionais e internacionais. Para Portugal, 

as estimativas da quebra da atividade económica apontam para que se observe nos próximos dois 

anos, uma redução da atividade económica superior aos níveis de redução de atividade ocorridos 

no decurso da crise internacional de 2008-2009.  

 

Num território como o nosso quem será mais uma vez chamado a reconstruir a economia local 

serão os pequenos empresários, que não usufruindo dos benefícios dados às grandes empresas 

nem dos privilégios da banca, irão continuar a desenvolver as suas atividades mantendo a 

dinâmica do concelho e combatendo a desertificação. 

 

Mesmo em fase de desconfinamento progressivo, é expectável que os problemas de sobrevivência 

económica e empresarial sentidos pelas micro, pequenas e médias empresas se acentuem e se 

prolonguem com resultados que poderão ser brutais no domínio do desemprego e da destruição 

de capacidade produtiva.  

 

É, pois, fundamental, criar políticas nacionais que de forma robusta e ampla, venham de encontro 

às características deste tecido empresarial, do ponto de vista social, económico e organizacional. 

 

 

Assim, a Assembleia Municipal de Serpa reunida a 30 de junho de 2020, decide recomendar 

ao Governo, para que:  

 

1. Sejam adotadas medidas urgentes, designadamente, no domínio dos apoios financeiros ao 

funcionamento das micro e pequenas empresas, nomeadamente, com a criação de um Fundo 

Público de Apoio à Tesouraria e à Recapitalização com taxas de juro nulas e com um período de 

carência alargado;  

2. Sejam adotadas medidas urgentes de compensação e apoio dirigidas aos sócios gerentes, com 

carreira contributiva para a Segurança Social, das micro e pequenas empresas, com um volume 

de faturação anual inferior a, pelo menos, 250 000 euros;  

  

3. O Governo crie, com a máxima urgência, um Gabinete de Apoio directo às Micro e Pequenas 

Empresas. 

  

4. Dinamização imediata do investimento público, previsto no Orçamento de Estado, contrariando 

efeitos da contracção do mercado interno.  
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5. Proceda com urgência à adaptação às circunstâncias atuais do DL nº12/2013, de 25 de Janeiro 

(regime jurídico de proteção na eventualidade de desemprego de natureza contributiva) para os 

casos de encerramento (sem razões fraudulentas) das micro, pequenas e médias empresas;  

6. Proceda à eliminação do Pagamento por Conta (PPC) do presente ano (2020) e liberte célere, 

os reembolsos do IVA, IRC e IRS;  

 

Serpa, 30 junho de 2020 

 

Moção apresentada pelos eleitos da CDU e aprovada, por maioria, com 8 votos contra dos eleitos do PS, 

a abstenção do eleito da Coligação PSD/CDS e 15 votos a favor dos eleitos da CDU.  


