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        CARTA ABERTA AO GOVERNO 

                                   Excelências 

 

A ACIGAIA - Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Vila Nova de Gaia não pode ficar indiferente à situação 

de crise social e económica atual causada pelo COVID 19. 

Neste momento particularmente difícil que o País atravessa as empresas têm sido fortemente penalizadas, prevendo-

se um maior agravamento num futuro próximo com a redução progressiva da atividade económica. 

O tecido empresarial português é constituído na sua grande maioria por empresas em nome individual, micro 

empresas e pequenas empresas. 

No atual contexto são estas empresas as mais fortemente afetadas e, dada a sua reduzida dimensão, muitas das quais 

laborando com um pequeno número de trabalhadores, não reúnem as condições para aceder aos apoios 

estabelecidos na Portaria 71-A/2020 de 15 de Março sob pena do seu encerramento, com claro reflexo no 

agravamento do desemprego. 

Com a crescente paralisação das atividades e das consequentes faltas de negócio, todos os dias, se verifica o 

desespero de pessoas boas mas incapazes de responsavelmente poderem dar cumprimento aos compromissos 

assumidos. 

A continuar, nada mais esperam do que a falência das suas empresas e a destruição do nosso tecido económico, na 

verdade, sem qualquer previsão da sua dimensão. 

Nada será como dantes, é premente a urgência num apoio imediato e sem burocracias. 

Assim, a ACIGAIA - Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Vila Nova de Gaia, na defesa das suas empresas, 

sente-se no dever de junto do Governo EXIGIR a tomada de medidas que mitiguem esta crise profunda em que estas 

empresas entrarão se nada for feito para contrariar esta situação. 

Parece-nos da extrema importância que no período difícil que se aproxima o nosso Governo o possa vir a considerar, 

num período nunca inferior a 3 meses, entre outras, as propostas seguintes: 

1 - Isenção da Taxa Social Única (TSU) das empresas referidas; 

2 - Isenção do pagamento de Água e restantes taxas; 

3 - Isenção do pagamento da Eletricidade e restantes taxas; 

4 - Suspensão do pagamento do IVA do 1º. Trimestre, até 30.06.2020. 

As nossas empresas bem necessitam de ajuda e na hora. O nosso País merece e conta com elas! 

 

Nota: Tememos que pela falta da adoção das necessárias medidas se venha a instalar um caos económico e social 

incontrolável e o consequente agravamento do desemprego. 
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