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CIRCULAR 01704/CCB/2020 

“Nota da Direção da CCB dirigida ao Sr. Vice-Primeiro 

Ministro” 

Propostas de Medidas para a Revisão dos Normativos sobre Medidas Económicas 

 

A Câmara de Comércio de Barlavento concorda com as propostas da CCISS e subscreve-as na íntegra. 

Entretanto, acrescentamos, a seguir, um conjunto de propostas que advêm do feedback dos nossos associados e 

operadores em geral da região de Barlavento, que agradecíamos que fossem levadas em consideração na revisão 

dos normativos sobre as medidas económicas: 

1. As principais medidas do pacote que mais despertam o interesse da maioria das empresas são as linhas 

de crédito e moratória dos créditos correntes. Ocorre que as tentativas de acesso a essas medidas têm 

sido fortemente comprometidas pela pouca capacidade de resposta do INPS e Repartições de Finanças 

na emissão das certidões e declarações que são da sua responsabilidade. Compreendendo, embora, as 

dificuldades de funcionamento dessas instituições tendo em conta a situação excepcional derivada da 

pandemia, sugerem os operadores um incremento dessa capacidade de resposta e, eventualmente, a 

fixação de um prazo para a emissão dos documentos; 

2. Sugerem vários empresários incluir no pacote das medidas, nomeadamente em termos de moratórias, o 

IUP, cobrado pelas Câmaras Municipais, já que as transacções por conta desse imposto têm um 

importante significado na tesouraria das empresas. Sugere-se a dilação de prazo de pagamento, redução 

ou mesmo isenção temporária. Tendo em conta a natureza de tributo local, temos a noção da limitação 

da capacidade de intervenção do Governo nessa matéria, até porque teria de haver alguma forma de 

compensação às autarquias pela perda da receita, mas trata-se de questão pertinente que deveria ser 

estudada em conjunto com o poder local; 

3. Reiteramos a questão levantada pela CCISS quanto à questão dos prazos de carência nos créditos, que 

deveriam ser fixados em termos de mínimo de seis meses, evitando a eventual discricionariedade, 

sobretudo em relação aos bancos. Até seis meses pode significar 0 meses, em função do interesse do 

banco; 

4. Um dos critérios de elegibilidade para o acesso às medidas é a quebra de volume de 30%, tendo como 

referência a data da publicação do diploma. Um exercício de benchmarking indica que muitos países 

optaram por uma referência de quebra na ordem dos 20%, tendo como base de analise 30 dias 

imediatamente anterior à data da publicação do diploma. Em Cabo Verde, onde as empresas são na sua 

maioria micro e pequenas, o mercado é exíguo, o poder de compra é limitado, a quebra deveria ser 

inferior às da EU, e não superior. Por outro lado, deve ser identificado um mecanismo mais eficaz e 

simples de provar a quebra. A comparação de períodos simétricos em anos seguidos não se aplica a 

muitas empresas recentes, para além de não ser um argumento eficaz para se aplicar em curso período 

de tempo; 

5. A situação das empresas no REMPE carece de tratamento profundo, no que tange as medidas fiscais e 

acesso a crédito; 

6. Redução temporária e discricionária do valor do IVA. Ou melhor, repor provisoriamente o regime de 

há alguns anos, quando o valor do IVA era reduzido para alguns setores/atividades (nomeadamente, 

restauração e hotelaria); 

7. Especificamente para as micro e pequenas empresas, sugere-se a criação de um incentivo 

financeiro extraordinário para apoio à normalização da atividade da empresa, nos casos de (i) 
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Paragem total ou parcial da atividade, (ii) Quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 30% da faturação 

nos 30 dias anteriores ao do pedido junto da Segurança Social ou (iii) Encerramento do estabelecimento 

por decisão da autoridade de saúde ou decorrente do estado de emergência. Pelas características das 

micro e pequenas empresas, a maior parte delas dificilmente irá beneficiar-se das demais medidas, pelo 

que, em relação às mesmas se justificará alguma forma de injecção directa de capital tendencialmente a 

fundo perdido, com a condição de não haver despedimentos; 

8. Para garantir a efectividade da implementação das medidas, com uma efectiva participação das 

agremiações empresariais, sugere-se a criação de um Fundo de Assistência Técnica: Gerido pela 

Proempresa, para financiar as atividades de assistência técnica personalizada ou de grupo de empresas. 

O acesso a esse fundo seria exclusivo às Câmaras de Comércio e Associações de Classe oficialmente 

ativas, as quais teriam a responsabilidade de identificar as empresas com essas necessidades, gerir o 

Procurement para contratar consultores, acompanhar, monitorizar e avaliar as assistências. Os projetos 

de assistência técnica poderiam ser de 3 tipos: (1) Preparação e acompanhamento aos pedidos de 

financiamento (Medida Creditícia) pelas empresas; (2) Preparação de propostas/planos de 

reestruturação de créditos para encaminhamento aos bancos; (3) Reestruturação do negócio, totalmente 

ou parcialmente, de forma a evitar o encerramento, quando esse se afigurar como um resultado provável 

perante a crise 

Algumas questões de ordem prática também se colocam, no que respeita à aplicação do regime do "layoff" 

simplificado, que necessitam de esclarecimento: 

− A maior parte das empresas ficou obrigada a encerrar as actividades por decisão do Governo, no quadro 

do Estado de Emergência, desde o dia 29 de Março de 2020; 

− No entanto, a norma sobre o "layoff" simplificado só o permite a partir de 1 de Abril e, 

excepcionalmente, a quem já o tivesse solicitado antes dessa data. Não havendo lei antes dessa data, 

naturalmente que as empresas não poderiam fazer o pedido no quadro do regime excepcional, mas 

apenas no quadro do regime normal do Código Laboral (art.º 198º); 

− A lei foi publicada no dia 4 de Abril, entrando em vigor no dia seguinte, 5 de Abril; 

− Considerando que o pedido de suspensão deve ser comunicado à DGT com 4 dias de antecedência e aos 

trabalhadores com 3 dias de antecedência, uma empresa que fizesse o pedido no dia 5, na melhor das 

hipóteses, só conseguiria beneficiar da suspensão a partir do dia 9 de Abril. No entanto, já estava em 

situação de encerramento desde o dia 29 de Março, não por sua vontade ou decisão, mas porque o Estado 

a tal a obrigou; 

− Deveria haver um mecanismo que permitisse às empresas que reunissem todos os demais requisitos 

beneficiarem do regime desde a data do encerramento por determinação do Governo; 

− Verifica-se, por outro lado, a necessidade de se alargar aos trabalhadores independentes, nomeadamente 

os profissionais liberais, sujeitos ao regime fiscal de contabilidade organizada e respectivos 

trabalhadores a cargo, as medidas, apoios e benefícios constantes do DL 38/2020, Lei 83/IX/2020 e 

Resolução 58/2020. 

Reiteramos a nossa total disponibilidade para continuar a colaborar com todos os demais parceiros sociais na 

busca das melhores soluções possíveis para ultrapassar esta difícil situação e garantir o futuro do país. 

 

Melhores cumprimentos, 

Belarmino Lucas 

/Câmara de Comércio de Barlavento/ 

- Presidente da Direcção - 

 


