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Excelentíssimo Senhor Presidente  

da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação 

Deputado António Topa 

 

 

Assunto: Requerimento para audição, com carácter de urgência, do Ministro 

de Estado, da Economia e da Transição Digital e de entidades institucionais 

representativas dos setores do turismo, hotelaria, eventos, restauração, bares 

e discotecas. 

 

As constantes restrições de circulação e limitação de horários, muitas vezes 

diferentes de dia para dia, impostas pelo Governo, condicionam fortemente quer a oferta, 

quer a procura, nos setores do turismo, hotelaria, eventos, restauração, bares e discotecas.  

 

Nestes setores operam dezenas de milhares de empresas, que se reinventaram 

nestes meses e se adaptaram às exigências sanitárias do Governo, responsáveis por 

centenas de milhares de empregos no país e por uma percentagem considerável do 

Produto Interno Bruto português. Estas empresas, praticamente sem clientes, continuam 

a ter de pagar custos fixos e inúmeras obrigações fiscais e, consequentemente, como é 

impossível pagar custos sem ter receitas, todos os dias o número de falências de empresas 

e de desempregados nestes setores tem vindo a aumentar. 

 

A contestação social destes setores, por um lado, a algumas restrições impostas, 

e, por outro lado, à falta de medidas de resposta para a recuperação económica ou às 

condições de acesso a algumas das medidas tem vindo aumentar, com o crescente número 

de manifestações e protestos por todo o país. 

 

Importa por isso ouvir não só o Ministro da tutela, mas também as entidades 

representativas destes setores do turismo, hotelaria, eventos, restauração, bares e 
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discotecas, concretamente: a Confederação do Turismo de Portugal; a Associação da 

Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal; a Associação Portuguesa de Hotelaria, 

Restauração e Turismo; a Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação 

Turística e Eventos; a Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos; e 

a Associação Nacional de Discotecas. 

 

 

Nestes termos, o Deputado Único Representante da Iniciativa Liberal requer, nos 

termos regimentais aplicáveis, que a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e 

Habitação promova a audição urgente do Ministro de Estado, da Economia e da Transição 

Digital, Dr. Pedro Siza Vieira, bem como da Confederação do Turismo de Portugal, da 

Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, da Associação Portuguesa 

de Hotelaria, Restauração e Turismo, da Associação Portuguesa de Empresas de 

Congressos, Animação Turística e Eventos, da Associação de Promotores de Espetáculos, 

Festivais e Eventos e da Associação Nacional de Discotecas. Requer ainda o deputado 

que, no caso de aprovação do Requerimento, e embora não integre a referida Comissão, 

lhe seja conferida a possibilidade de assistir e intervir na mesma. 

 

Palácio de São Bento, 02 de dezembro de 2020 

 

O Deputado 

João Cotrim Figueiredo 


