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O sector da restauração, tem sido dos sectores mais afetados pela pandemia, em particular, desde que foi
decretado o primeiro estado de emergência em Março de 2020.

Não sendo dos sectores obrigados compulsivamente a encerrar logo desde inicio, a verdade é que
rapidamente se verificou não ser necessário o encerramento compulsivo da atividade para se perceber o
impacto brutal que o confinamento e as restrições à movimentação de pessoas, em trabalho ou em lazer,
teriam sobre o sector. O retardar desse reconhecimento teve consequências graves, desde o início, pelo
atraso, por exemplo, no acesso ao layoff simplificado. 

Sucessivamente, serviu o sector de bode expiatório à disseminação da COVID-19, mesmo após o
investimento de milhares de euros em equipamentos e na reformulação do acesso de pessoas e bens aos
espaços, sem que existisse qualquer evidência que comprovasse essa suspeição que recaiu sobre o sector.
Curiosamente, apesar disso, voltou o sector a ser totalmente discriminado em termos de apoios e de
acesso aos mesmos, querendo-se ignorar que quebras de faturação na ordem dos 90% são ainda piores
que o decretar de um encerramento compulsivo. 

Entendemos, por isso, ser uma questão de justiça e de equidade a intervenção urgente do Governo no
sentido de se encontrar um justo equilíbrio entre os apoios e as restrições para controlo da Pandemia. Há
um ano que os estabelecimentos se encontram a trabalhar com severas limitação de lotação e de horários,
suportando um elevado conjunto de custos fixos, nomeadamente: rendas, licenças de software (faturação
e gestão), sites, domínios, energia (isto enquanto a EDP apresenta lucros avultadíssimos), água, gás,
serviços de contabilidade, seguros, avenças de HACCP, HST, quebras e desperdícios, entre vários outros,
aos quais acresce ainda a degradação de stocks, pois trabalhando a restauração com produtos perecíveis,
restou apenas a oferta destes bens ou teríamos de os deitar fora. Mesmo no caso de empresas e
empresários que optaram pela solução do take-away, poucos são aqueles que conseguem laborar sem
prejuízo, estando literalmente a “pagar para trabalhar”. 

Quem realmente conhecer aquilo que se está a passar no terreno, sabe que a maioria dos empresários do
setor, apesar do prejuízo, continua apenas a trabalhar por duas razões: i.) para manter alguma liquidez; e
ii.) para garantir a manutenção do elo com o seu cliente.

Passado um ano, podemos afirmar que o setor da Restauração fez a sua parte. Colaborou sempre com o
Governo na implementação de soluções para controlar a pandemia; respondeu, sempre que solicitado,
com a retoma da atividade, tentando ajudar a dinamizar a economia; porém, temos sido o “parente pobre”
que é sucessivamente esquecido, com recorrentes atrasos, exclusões e insuficiências de apoios, colocando
a maioria das empresas no limite da sobrevivência.
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De referir que nos contactos que temos levado a cabo junto dos nossos associados e com base nas
informações e dúvidas que nos têm sido remetidas, o que verificamos na pratica é que 50% das empresas
da restauração tem custos operacionais fixos superiores à média de 31% que o estudo relata. 

Efetivamente, os principais custos operacionais das empresas são os custos das mercadorias vendidas e
matérias consumidas (CMVMC), os fornecimentos e serviços externos, os gastos com pessoal e as
depreciações e amortizações. Estas rubricas contabilísticas são muito diferentes em termos de
flexibilidade. Enquanto que o CMVMC tende a variar com as vendas, alterações aos gastos com pessoal no
curto prazo são difíceis de acomodar e normalmente muito dispendiosas. Os fornecimentos e serviços
externos são também uma categoria muito abrangente que inclui algumas despesas rígidas (por exemplo,
rendas e contratos de serviços informáticos de longo prazo) e algumas despesas flexíveis (por exemplo,
energia e publicidade) e tal é tanto mais grave quanto menor a dimensão da empresa. 

É, por isso, urgente assumir uma de duas posições: ou o Governo Português assume que efetivamente os
restaurantes devem estar encerrados e assume uma postura de apoio de 70% das perdas, como
aconteceu na Alemanha ou em França; ou seguimos um modelo em que se assume o risco e,
definitivamente, deixa de interferir de forma castradora no funcionamento dos estabelecimentos, tal como
acontece em Espanha. 

Em média, uma empresa da restauração tem 31% de custos fixos operacionais;
25% das empresas tem custos fixos superiores a 42%;
Apenas 25% dos restaurantes têm despesas fixas correspondentes a 20% (que é o apoio que o
estado está a dar de momento);
As empresas pequenas, são aquelas que tendem a ter percentagens mais elevadas de custos
fixos, portanto teriam também de ser aquelas com percentagens de apoio maiores.

De acordo com um estudo recente do Banco de Portugal, é possível confirmar o seguinte:
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Tabela 1: Peso médio dos custos fixos nas vendas das empresas por sector. Fonte: Banco de Portugal



Esta questão afeta sobretudo as empresas constituídas em 2019. 
 
Todas as empresas quando abrem necessitam de um período de investimento, para preparem os
estabelecimentos para a abertura. Acresce que se a empresa não declarar o início de atividade, é multada,
não pode deduzir o IVA dos respetivos investimentos e esses investimentos também não são considerados
para efeitos de custo na empresa. Assim sendo, é impossível uma empresa abrir sem declarar o início de
atividade.
 
Acontece, portanto, que existe um desfasamento entre a data de início de atividade e o início da faturação
(que apenas ocorre com a abertura ao publico). O que se está a verificar é uma interpretação abusiva da
letra da lei que releva como critério o do início de atividade, levando a que muitas empresas constituídas
em 2019, estejam a ser fortemente penalizadas no calculo da quebra de vendas, face ao ano de 2020,
porque estão calcular a média da faturação de 2019, tomando em consideração os meses em que estas 
 empresas não estiveram abertas mas apenas a realizar investimento. Esta situação é tanto mais
penalizadora quando maior o período de investimento. 

Deste modo, entendemos que a única data possível de ser considerada para este efeito é a data de
emissão da primeira fatura do estabelecimento, algo que é facilmente verificável no e-fatura.

Estando em 2021, faz sentido continuar a avaliar exclusivamente com base em indicadores de 2019? 

Neste momento a generalidade das empresas do sector encontram-se em situação dramática, pelo que, se
queremos de facto assegurar a sobrevivência das empresas e do emprego que elas geram, que sentido faz
estar a avaliar indicadores à data de 31 de Dezembro de 2019 e a impor restrições exclusivamente com
base nos dados das empresa a esta data? 

A opção deve ser clara: salvar empregos!

Neste momento a generalidade das empresas do sector encontram-se em situação dramática, pelo que, se
queremos de facto assegurar a sobrevivência das empresas e do emprego que elas geram, devemos
encontra as melhores soluções, elencamos as que entendemos serem as mais urgentes:
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I .  INDICADORES:

I I .  DATA DE INÍCIO DE ATIVIDADE:

PROGRAMA APOIAR
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PROGRAMA APOIAR

I I I .  EMPRESAS RECENTEMENTE CONSTITUÍDAS

Este ponto é uma reivindicação muito simples e independente da dimensão da empresa.

Uma empresa com dois estabelecimentos recebe uma vez o apoio ajustado à sua dimensão (18.750€ se
micro; 103.125€ se pequena; 253.125 se média/encerramento compulsivo), enquanto que um empresário
que tenha optado por montar uma empresa por estabelecimento, multiplica o apoio pelo número de
estabelecimentos (empresas neste caso).

IV .  S ITUAÇÕES FRONTEIRA

V.  NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS:

Diretamente relacionado com os pontos anteriores, temos o caso das empresas recentemente
constituídas. 

Empresas constituídas em finais de 2019 e inícios de 2020, estão a ficar de fora dos apoios por não
apresentarem quebras de faturação suficientes, em virtude de terem apanhado períodos de muito pouca
ou nenhuma faturação, algo normal em início de atividade. 

É urgente uma medida especifica para salvaguardar esta situação.  

Um aspeto muito relevante relacionado com a forma como estão definidos os apoios tem a ver com as
situações fronteira. Naturalmente, compreendemos a necessidade de existir um critério que diferencie as
empresas e a forma de atribuição dos apoios, todavia, como sempre acontece quando se definem este tipo
de limitações, é necessário atender com algum cuidado às situações fronteira sob pena de se criarem
distorções geradoras de injustiças profundas. 

Como mero exemplo, podemos analisar o caso de um empresário com 9 trabalhadores. Não faz sentido
um empresário com 9 trabalhadores receber 18.750€ e outro, praticamente nas mesmas circunstâncias,
apenas porque tem mais um trabalhador, receber 103.750€ (com base nos apoios recentemente
definidos). 
 
Entendemos que para situações como esta, deve ser estabelecido uma regra em que se faria um
ajustamento do apoio, por exemplo, em função do número de trabalhadores e do volume de negócios, até
porque, de modo geral, nos parece muito discrepante o apoio que é dado a um Empresário em Nome
Individual ou a uma Microempresa, face aquele que estão a receber as Pequenas e Médias empresas.



A imposição de ter o contrato registado nas finanças até 13 de Março de 2020 não faz sentido. 

Penaliza empresas que iniciaram atividade após esta data. Não bastaria ter o contrato declarado nas
finanças à data de 30 de Novembro de 2020, até porque depois utiliza-se como referência o valor do
contrato de arrendamento em vigor à data de 1 de Dezembro (n.o 3 do artigo 13.o - C). 

Entendemos que tal não faz sentido e prejudica aquela que tem sido a intenção do estado em vários
outros incentivos e desafios que tem colocado aos empresários em geral, i.e., aumentar a dimensão das
empresas do tecido empresarial nacional de modo a dar solidez aos seus capitais próprios e conseguir
empresas com dimensão que possam rivalizar com as empresas europeias e mundiais. 

Acresce que é uma situação evidente de tratamento distinto de situações idênticas, o que não faz sentido,
pois objetivamente é uma situação passível de verificação seja através da IES, seja do e-fatura ou das
declarações à segurança social. 

Como é do conhecimento geral, os custos relacionados com os estabelecimentos de restauração, nos
centros comerciais são muito elevados, sendo inclusivamente superiores aos das outras atividades
comerciais existente nesses mesmos espaços, nomeadamente devido aos custos de manutenção dos
equipamentos (fruto das características e maior grau de exigência imposto pelos próprios centros
comerciais) e devido à existência de custos comuns relacionados com serviços de limpeza, segurança e
manutenção geral dos espaços, específicos à restauração. 
 
O que acontece no caso especifico dos estabelecimentos em centros comerciais, é que os apoios
considerados, acabam por ser manifestamente reduzidos, porque para além das rendas mínimas fixas
elevadas existem também despesas comuns e de aluguer de espaços de arrumos extremamente onerosas,
que não foram alvo de qualquer tipo de apoio ou ajustamento.

É, portanto, crucial a atribuição de uma majoração específica para os estabelecimentos da restauração que
se localizam neste tipo de espaços até porque, as restrições de horários os penalizam de forma particular.
Efetivamente, o período de encerramento destes espaços é por tempo mais alargado por comparação aos
estabelecimentos de restauração de rua e quanto à limitação de horários, existe tamém menor
flexibilidade e esta situação assume maior importância, pois ao fim de semana, obriga estes
estabelecimentos a abrir (por imposição contratual celebrado com o espaço comercial), todavia, o
encerramento do centro comercial (por imposição legal) ocorre, precisamente, à hora em que estas
empresas iniciariam o seu período de maior movimento, estando ainda impedido o serviço de take-away
nestes espaços. 
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VI .  CONTRATO DE ARRENDAMENTO

VII .  CENTROS COMERCIAIS
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MEDIDAS DE COMBATE À  PANDEMIA

I .  PLANO DE DESCONFINAMENTO E  RECONFINAMENTO,  POR NÍVEIS

Em relação ao período futuro, se a opção for manter as restrições severas, sugeridas pelo Infarmed, os
apoios terão que ser, mais uma vez, muito reforçados, caso contrário, o Governo deverá encontrar um
plano de desconfinamento e reconfinamento mais “amigo” das empresas do setor da Restauração.

O recente documento do Infarmed, vem colocar ainda mais pressão sobre o presente setor, ao considerar
apenas possível a abertura dos estabelecimentos, abaixo do nível 4 e apenas com as esplanadas. Uma
situação que pode fazer sentido do ponto de vista sanitário mas que é economicamente inviável para uma
faixa significativa dos estabelecimentos de restauração, nomeadamente por ainda se apanhar alturas de
elevada pluviosidade em algumas regiões do país ou por manifesta impossibilidade de as instalar.

Por outro lado, no âmbito do recolher obrigatório, voltam a sugerir o encerramento dos espaços ao final de
semana até as 13:00 horas e até às 21:00 durante a semana. Tal imposição veda os restaurantes do seu
período de maior faturação e de maior valor acrescentado, sobretudo ao fim de semana, colocando-os
numa situação ainda mais difícil, com mais perdas do que quando se encontravam encerrados. 

Se o Governo insistir nesta matéria terá que encontrar apoios ainda mais robustos do que aqueles que são
considerados para os períodos encerrados por decreto.

a.  Desconfinamento e  Reconfinamento

Reforçar a fiscalização: nesta matéria a ideia poderia passar por existir um número COVID19 (entidades
locais, polícia municipal, PSP e GNR), para denúncia de incumprimentos e aumentar as penalizações aos
incumpridores.

Estabelecimento de Linhas “vermelhas”: os restaurantes pedem condições mínimas de funcionamento
para que possam viabilizar a sua operação de acordo com as condicionantes que lhes forem colocadas.
Estas condições deverão ser estabelecidas por níveis, de modo que estes possam operar em segurança
e de acordo com os padrões mínimos de funcionamento de um estabelecimento, seja em take-away ou
no serviço de sala, nomeadamente:

b.  Formas e  Fases  de Desconfinamento e  Reconfinamento

MEDIDAS DE COMBATE À
PANDEMIA 
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MEDIDAS DE COMBATE À  PANDEMIA

Medida estabelecida pelo Governo:
encerramento até às 13.00 horas;

Medida alternativa proposta:
abertura em dois turnos, das 12:00 às 15:30 e das 19:00 às 22.30;
Nos food courts dos centros comerciais, em horário das 12:00 às 22:30 horas.

É prioritário que a realização de eventos corporativos e casamentos tenham datas de desconfinamento
específicas bem definidas, devido ao facto de ser uma atividade que trabalha com marcações podem
assim evitar que o setor perca mais um ano de atividade. Atualmente existem condições de assegurar
que estes eventos se façam em segurança, para isso será necessário que se autorize mediante a
testagem instantanea ou através da apresentação obrigatória do "passaporte" ou certificado de
vacinação e/ou análise de anti-corpos (para quem já esteve infetado).

MEDIDAS DE COMBATE À
PANDEMIA 



É urgente a implementação de medidas de incentivo à capitalização de micro, pequenas e médias
empresas. Os empresários de setor da restauração foram severamente fustigados pela redução drástica da
sua faturação, comprometendo a solidez financeira das suas empresas. 

Para além do apoiar, os apoios lançados pelo Governo, revestiram sobretudo medidas baseadas em
financiamento, o que agudizou a situação financeira destas empresas, pois para além de capitais próprios
reduzidos ou negativos, nos casos em que conseguiram o empréstimo, encontram-se agora também
endividadas. 

O futuro é de grande incerteza e o incentivo à capitalização das empresas muito diminuto, pois, não só
correm o risco de encerrar como, caso queiram capitalizar as empresas com capitais próprios, correm
ainda o risco de perder as poupanças amealhadas ao longo de anos de trabalho, comprometendo ainda
mais a sua situação pessoal.

Deste modo, é fundamental o incentivo à injeção de capitais próprios nas empresas, nomeadamente
através de um crédito adicional de imposto sobre valores investidos pelos empresários nas empresas ou,
por exemplo, na isenção de dividendos ou de mais valias a retirar no futuro até um valor idêntico ao
montante injetado na empresa durante os 12 meses seguintes ao fim da pandemia. 
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MEDIDAS PÓS-PANDEMIA

I .  MEDIDAS DE INCENTIVO À CAPITALIZAÇÃO DE EMPRESAS



2020 foi o pior ano económico dos últimos 15 para o setor da Restauração. 

O volume de negócio consolidado teve uma quebra de cerca de 3 mil milhões. Perderam-se cerca de 20 mil
empregos e as receitas do estado diminuíram só em IVA de mais de 200 milhões. 

Acrescem muitos mais efeitos na economia e na sociedade, nomeadamente nos setores fornecedores da
restauração, na baixa de mais impostos, nomeadamente em sede de IRS e IRC, no aumento de inscrições
no subsídio de desemprego, no apoio do estado ao layoff, e á drástica diminuição do saldo externo do
setor fruto da diminuição das exportações via turismo.

Em nosso entender, a descida do IVA, nomeadamente a descida da taxa das comidas de 13% para 6% nos
próximos anos, o apoio que melhor poderá garantir a retoma do setor sem discriminar nenhuma empresa,
mantendo as regras de sã concorrência e uma política fiscal justa e não discriminatória.
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MEDIDAS PÓS-PANDEMIA

I I .  IVA DIFERENCIADO,  REDUÇÃO DO IVA DAS COMIDAS DE 13%,  PARA OS
6% ( IVA 6% |  23%)

Gráfico 1: Evolução do Volume de Negócios do setor da Restauração.
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MEDIDAS PÓS-PANDEMIA

Gráfico 2: Evolução do emprego no sector da restauração

Gráfico 3: Receita do IVA com simulação deiva diferenciadoem 2016 a 2018.

FONTES:
Central de Balanços do Banco de Portugal 2019
Índices de Volume de Negócios e Emprego nos serviços do INE



Em 2019 a receita do IVA era já superior à do ano de 2016, ano (1/Jul) de alteração do IVA
das comidas de 23 para 13%. Com o aumento do emprego e o aumento dos resultados das
empresas as receitas fiscais diretas do setor da restauração, considerando IVA, TSU, IRS, IRC
ultrapassaram largamente as de 2016.
Em 2020 as receitas de IVA do setor poderão ter descido para pouco mais de metade, i.e,
cerca de 200 milhões de euros. Considerando o efeito igualmente negativo nos restantes
impostos, o impacto total nas contas públicas é muito elevado.

Da análise do gráfico supra, é possível constatar o seguinte: 
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Atualmente, as taxas de IVA no setor da restauração são de 13% nas comidas e 23% na
generalidade das bebidas, o que equivale a uma taxa média de cerca de 16%. A redução da
taxa de IVA das comidas de 13% para 6%, equivale a um ajustamento da taxa média para
cerca de 11%.
Estamos convictos que a introdução do IVA diferenciado com 6% na taxa das comidas terá
um efeito “positivo” nas receitas de IVA, pelo crescimento esperado do setor. A aplicação da
taxa de IVA das comidas em 6% permitirá que em 2023 ou 2024 que as receitas totais de IVA
no setor sejam equivalentes às de 2019.
·Em média estimamos que aplicado ao volume de negócios relativo ao ano de 2019, no
decurso de 1 ano o benefício por empresa deverá ser:

Microempresa 5.000€ /ano
Pequena empresa 45.000€ /ano
Média empresa 200.000€ /ano
Grande empresa 2.500.000€ /ano

A redução do IVA irá beneficiar todas as empresas do setor da restauração e nomeadamente
as que tem maior capacidade de sobreviver à crise.
A sobrevivência de mais empresas da restauração irá provocar a manutenção e a criação de
mais emprego no setor, evitando o acréscimo de gastos com o subsídio de desemprego.

Porquê Introdução do IVA diferenciado a 6% nas comidas (bebidas 23%)?



O IVA das comidas a 6% repõe uma política fiscal justa e não discriminatória. O IVA de venda
de comidas passa a ser o mesmo do IVA de compra dos seus ingredientes. Um exemplo bem
demonstrativo é um hamburger de carne. Sem transformação, tem taxa de IVA de 6% se
adquirido num supermercado; tem taxa de 13% se adicionado um fio de azeite Português e
grelhado por um cozinheiro empregue num restaurante Português; e tem taxa de 23% se,
uma vez cozinhado, for embalado em vácuo, aumentando a sua duração para segurança
alimentar e vendido embalado ao consumidor. O que se verifica é que quanto maior o valor
acrescentado nacional mais discriminatória é a taxa de IVA aplicada.
Esta descida do IVA das comidas coloca Portugal em situação mais próxima de outros países
da Europa (Espanha 10%, França 7%, Grécia 13%, Itália 10%, Chipre 8%) e por isso ganhamos
competitividade em relação aos nossos principais concorrentes em Turismo, condição que
será enorme importância na reabertura de tão determinante setor para a economia
Portuguesa.
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I I I .  OUTRAS MEDIDAS 

#TUPODES, este programa foi anunciado, mas nunca foi regulamentado para o setor da
Restauração, trata-se de um importante apoio à valorização das melhores propostas de valor
que o setor de turismo oferece. A ideia deste apoio era apoiar em 50% do valor de desconto
dado pelo operador, num mínimo de 30% e num montante de apoio máximo de 25,00€ por
proposta. Esta ação estava prevista ser apoiada pelo Turismo de Portugal mediante inscrição
dos Estabelecimentos aderentes, mas ao que parece não terá sido ainda regulamentado
para o setor da Restauração. 
IVAUCHER, este programa deverá ser reajustado, incentivando os consumidores a usarem
as verbas acumuladas fora dos períodos de maior consumo. Por exemplo, um incentivo ao
consumo nos períodos de baixa frequência de pessoas, nomeadamente à semana, com duas
vantagens para o país: o controlo da Pandemia, com a diminuição dos fluxos de pessoas; e
dinamização da económica, ao melhorar o consumo nos períodos de mais baixa faturação.
INCENTIVO À CRIAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGO – Rever o programa +CO3SO que não está
a chegar da forma pretendida às empresas, agilizando a sua abrangência e critérios de
atribuição.
BANCO DE FOMENTO – Criação de linhas de financiamento às empresas excluídas da
banca. Do que se conhece os linhas que estão a ser criadas não estão de acordo com os
interesses e características da generalidade das micro e pequenas empresas do setor.



A Associação Nacional de restaurantes, a PRO.VAR, mantém contacto permanente com o
Governo, Partidos Políticos e seus Grupos Parlamentares apresentando soluções para, mitigar
problemas, PROmover e inoVAR, o setor da restauração.

Edif ic io AEP -  AV.  Dr.  Antonio Macedo,  196 
 4450-617 Leça da Palmeira

Geral@provar.pt

Tel :  +351 918 170 681

CONTACTOS PRO.VAR:

Daniel Serra:
Telemóvel: +351 969 062 001
Email: daniel.serra@provar.pt

Contributos Grupo de trabalho (Gabinete de
crise) -  Conselho consultivo da PRO.VAR:

A PRO.VAR criou um grupo de trabalho de
empresários representativos de norte a sul do País e
das principais regiões

ENI 's  e Microempresas:

Branca Pereira - Porto - brancapereira.cozinhadomartinho@gmail.com
Ricardo Gonçalves - Algarve - retinto.vilamoura@gmail.com

Pequenas Empresas:

Carlos Santos – Gaia- geral@queijaria-portuguesa.pt
Manuel Pinheiro – Matosinhos - geral@ogaveto.com
Marco Ferreira – Póvoa de Varzim - marcoferreira@grupo-m.pt
Nuno Gomes - Matosinhos- palatorestaurante@gmail.com
Paulo Rodrigues – Coimbra- reidosleitoes@reidosleitoes.com.pt
Pedro Cardoso – Lisboa- pedro@solardospresuntos.com
Serafim Miranda – Matosinhos - info@restaurantelusiadas.com

Médias Empresas:

Jorge Santos – Porto - jsantos@bbgourmet.net
Miguel Castro Silva – Lisboa - miguelcastrosilva@yahoo.com
Nelson Pena – Vila do Conde - nelsonpena@romando.pt
Ricardo Ribeiro – Leça da Palmeira - ricardo.ribeiro@grupodoavesso.pt
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