


25 medidas:
 1. Alterações ao IVA 
 a) Redução do IVA de 23 para 21%, permitindo o crescimento e o desenvolvimento da economia nacional;
 b) Entrega do IVA de Caixa só após boa cobrança;
 c) Redução do IVA da Restauração, dando cumprimento ao Art.º 241, do Orçamento de Estado de 2018;
 d) Redução do IVA do gás e eletricidade para a 6% (taxa em vigor até 2011), para todas as atividades económicas;

 2. Criação de um regime de conta-corrente entre as MPME e o Estado, que alivie a tesouraria das empresas e, no 
caso de serem detentoras de créditos sobre o Estado, permita o acerto das suas obrigações tributárias;

 3. Garantia pelo Estado do pagamento das suas dívidas às empresas, nos prazos estabelecidos na lei;

Introdução
A CPPME, na firme defesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME), reclama medidas legislativas urgentes 

que defendam o tecido empresarial português, em especial as Micro e Pequenas Empresas (mais de 99%, e dinamizem a 
economia nacional.

Os dados da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) apontam para a existência de cerca de um milhão e 200 mil empresas 
não financeiras, sendo que mais de 700 mil são empresas individuais, e cerca de 400 mil são sociedades por quotas e 
anónimas. As microempresas totalizam mais de um milhão e 100 mil unidades, com uma média de 2,65 trabalhadores 
por empresa. As pequenas empresas são cerca 37,5 mil. As médias empresas são cerca de seis mil. E as grandes empresas 
são pouco mais de mil. Enquanto as sociedades apresentam um rácio de 8,15 trabalhadores por empresa, as empresas 
individuais apresentam para o mesmo rácio o valor de 1,16.

A realidade objetiva do tecido empresarial português impõe que se invertam as políticas (económicas, fiscais, de crédito 
e outras) que têm sido implementadas até agora, já que têm privilegiado, predominantemente, uma minoria de empresas, 
em desfavor da maioria que são as micro e pequenas empresas, que na prática são as que criam a maior parte dos postos 
de trabalho.

Por outro lado, a CPPME sempre considerou urgente a definição de uma estratégia nacional de industrialização do 
país, aproveitando os recursos nacionais, da terra, do mar, do ar, das novas tecnologias, etc. por forma a aumentar as 
exportações e a substituir muitas importações que hoje desequilibram e agravam a balança comercial.

As políticas fiscais, de crédito e de apoios comunitários têm discriminado pela negativa as micro, pequenas e médias 
empresas, provocando enormes dificuldades à modernização que gera competitividade, tornando assim quase impossível a 
concorrência com as suas congéneres da UE. Neste caso, também no âmbito do mercado interno comunitário as empresas 
industriais portuguesas têm tido enormes dificuldades para se impor, com excepção de um ou outro setor, como tem sido 
o caso do calçado ou dos moldes.

Portugal só terá um comércio, uma restauração e uns serviços saudáveis, economicamente robustos e sustentáveis 
quando tiver um país industrializado e desenvolvido.

Por tudo isto, a CPPME considera que para uma Economia Sustentável e Dinâmica, a Assembleia da República 
e o Governo – dando cumprimento à Constituição da República Portuguesa (Art.º 86.º e 104.º) – terão de responder 
positivamente com as seguintes,
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 4. Promoção da estabilidade e certeza jurídica da legislação aplicável às MPME, maior celeridade nos processos e 
redução dos custos judiciais;

 5. Setor do táxi
 a) Revisão do Sistema Tarifário: a convenção atual, em vigor desde 1 de janeiro de 2013, deve ser revista, de modo 

a contemplar a atualização do sistema tarifário, bem como incluir alterações / ajustamentos já apresentados e 
fundamentados pelo Setor do Táxi;

 b) IVA e IUC: defender a dedutibilidade do IVA na gasolina e na eletricidade para veículos híbridos e/ou elétricos, 
e a simplificação da isenção do IUC (aplicação automática);

 c) Contingentes: defender a criação de contingentes intermunicipais e contingentes sazonais;
 d) Transferir para as autarquias a criação de contingentes e a regulamentação e gestão do Transporte de Passageiros 

em Viaturas Descaracterizadas – TVDE;
 e) Regulamentação de acesso e prestação de serviços nos aeroportos e terminais portuários: reitera-se a absoluta 

necessidade de finalização do processo de criação de regulamentação de acesso e prestação de serviços nos 
aeroportos e terminais portuários, com a criação de uma tarifa especial, para cujo projeto foram vertidas as nossas 
posições e propostas e cuja conclusão se encontra pendente desde 2016.

 6. Redução dos custos fixos e de contexto (taxas e tarifas), da energia, comunicações, telecomunicações e seguros, 
aproximando-as à média europeia. Assim como da água, dos resíduos urbano, das portagens, entre outras. Diminuição 
da taxa do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP);

 7. Alteração ao Regime de Saldos e encerramento do comércio aos domingos e feriados;

 8. Criação de legislação para o ordenamento comercial, e a regulação do retalho, para travar a expansão desenfreada, 
anárquica e desordenada da Grande Distribuição; 

 9. Tributações Autónomas:
 a)  Isenção de Tributação Autónoma para a primeira viatura das micro e pequenas empresas;
 b) Análise e revisão de todas as taxas de tributação, com eventual extinção de algumas e diminuição das percentagens 

aplicáveis em outras.

 10. Direito à dedução do IVA na aquisição de carrinhas com caixa aberta de seis ou sete lugares, a exemplo do 
existente nos veículos comerciais e de mercadorias;

 11. Alteração ao regime de arrendamento (arrendamento urbano para as actividades económicas), autonomizando-o 
com legislação própria, que garanta estabilidade contratual e contribua para o crescimento da economia;

 12. Alteração ao serviço de normalização contabilística (auditorias obrigatórias), por forma a que o Revisor Oficial 
de Contas (ROC) só deva intervir nas médias e grandes empresas;

 13. Revisão dos coeficientes de apuramento do Valor Patrimonial Tributário (VPT), em imobiliário para o pequeno 
comércio e indústria, com tributação de discriminação positiva, em particular nas zonas periféricas de cidades e 
vilas, de forma a anular situações em que o VPT é superior ao valor de mercado, com consequências nefastas para 
os MPME no pagamento do IMI de imobiliário próprio e nos IMT; 

 14. Criação de uma política de crédito com instrumentos financeiros e condições (garantias, spreads, comissões) para 
capitalização, investimento ou tesouraria ajustados às MPME;

 15. Intervenção, eficaz e atempada, da Autoridade da Concorrência, contra práticas violadoras da concorrência e o 
abuso dos grupos económicos;

 16. Compilação da legislação fiscal dispersa sobre a mesma temática, facilitando a interpretação sobre as obrigações 
fiscais, inclusivamente evitando que, com tanta frequência, os MPME caiam na ratoeira das penalizações, tais como 
coimas e moras;

 17. Apoio à formação em exercício das atividades tradicionais nas micro e pequenas empresas (criar um programa 
específico);
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 18. Aproveitar as escolas de formação profissional, da responsabilidade do IEFP, espalhadas por todo o território 
nacional, para formar jovens em áreas que respondam às necessidades e efetiva procura nacional, com qualidade e 
capacidade suficiente e adequada;

 19. Aprovação por parte do Governo de um plano estratégico de desenvolvimento do interior do país (que garanta 
meios técnicos, financeiros e humanos);

 
 20. Aprovação de um programa de valorização das Micro, Pequenas e Médias Empresas, a começar pela prioridade 

às MPME na contratação pública e funcionamento, nomeadamente no âmbito das centrais de compras do Estado;
 
 21. Criação, no âmbito do IAPMEI, de um organismo específico de apoio às Micro e Pequenas Empresas, que 

permita a informação e o acesso célere a programas públicos para o sector;
 
 22. Criação de programas específicos, no âmbito da reprogramação do Portugal 2020 (aproveitando o seu 

alargamento até 2022), com plafonds próprios e exclusivos, para a micro e pequenas empresas;

 23. PNI – Programa Nacional de Investimentos
 a) Garantia de acesso prioritário e simplificado aos fundos do Portugal 20-30, fixando para as MPME um mínimo 

de 50% do valor destinado às empresas;
 b) Garantir que as estruturas representativas das MPME tenham assento nos órgãos de definição dos critérios de 

programação e aplicação dos Fundos Comunitários 20-30, para o setor empresarial, como acontece nos restantes 
países da União Europeia.

 24. Investimento Público – O Orçamento de Estado para 2020 terá de romper com o ciclo de baixo investimento 
público que se tem verificado na última década, por forma a que o Estado construa os equipamentos e as 
infraestruturas necessárias que garantam o crescimento económico, o desenvolvimento do país e criem condições 
para o investimento privado. Assim como nos orçamentos de Estado dos anos seguintes;

 25. Medidas da área social
 a) Alteração do Decreto-Lei n.º 12/2013, sobre o apoio social aos MPME, com carreira contributiva mínima, por 

forma a ter aplicação prática;
 b) Reforma dos MPME com carreira contributiva mínima de 40 anos, sem penalizações e sem a obrigatoriedade de 

suspender a função de sócio gerente.

Nota:
A Confederação dispõe de reflexão estratégica sobre algumas áreas que considera da maior importância e que dão 

suporte à maior parte das proposta constantes na Carta Reclamativa, que agora apresenta à Assembleia da República e ao 
Governo, designadamente: 

I) Economia; II) Industrialização; III) Fiscalidade; IV) Comércio, Restauração e Serviços; V) Desenvolvimento 
Nacional e Regional; VI) Arrendamento não Habitacional (actividades económicas). Assim como muita outra reflexão 
sobre as mais variadas temáticas que se prendem com a defesa dos interesses e dos direitos das Micro, Pequenas e Médias 
Empresas e seus empresários.

Juntos seremos mais fortes!
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