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Assunto: Elegibilidade para a medida APOIAR

Destinatário: Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Considerando que:
- Na sequência das restrições ao funcionamento em função da pandemia, o Governo decidiu
apoiar os restaurantes que enfrentam quebras na sua faturação superiores a 25% quando
comparadas com períodos anteriores;
- Para fazer face às quebras de faturação resultantes da aplicação das medidas excecionais de
mitigação da crise sanitária, houve restaurantes que fizeram um enorme esforço para se
adaptarem aos tempos que correm, de modo a evitarem o seu encerramento e a consequente
perda de postos de trabalho;
- Parte desse esforço passou pela aposta no take away, com recurso às chamadas plataformas
delivery, das quais os restaurantes se veem dependentes, uma vez que neste momento é, em
grande medida, graças a estas empresas que a sua atividade pode subsistir;
- Justamente por saber desta dependência e, certamente, por considerar que os restaurantes
estariam numa posição negocial de inferioridade, o Governo limitou a 20% as comissões
cobradas aos restaurantes pela entrega de refeições ao domicílio e proibiu o aumento das taxas
de entrega;
- Além do mais, quer comissões, quer taxas de entrega, consoante a plataforma em causa,
poderão ser faturadas pelos restaurantes diretamente ao cliente final, verificando-se,
posteriormente, um acerto das contas entre restaurantes e plataformas.
- Esta prática leva a um aumento artificial da faturação dos restaurantes, porquanto é um valor
que recebem por conta das empresas de delivery, não retirando qualquer benefício ou margem
dessa faturação, nem correspondendo esse valor a qualquer serviço prestado pelos
restaurantes;
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- Atento este facto, o volume de vendas dos restaurantes é, como já se referiu, ficticiamente
inflacionado e, por conseguinte, os resultados das vendas apresentados no e-fatura levam a que
os mesmos não sejam considerados para efeitos dos apoios conferidos na medida APOIAR,
uma vez que são aqueles os dados que contam para a aferição das perdas face a períodos
anteriores;
- Utilizando o caso concreto de um restaurante que trabalha, nos moldes acima identificados,
com uma empresa de delivery, através dos resultados do e-fatura considera-se que o
restaurante não tem direito a apoios por o volume de queda nas vendas ser de 23,62%.
- No entanto, se se reduzir cumulativamente o valor de taxas e comissões, a quebra real do
volume de vendas é de 32,21%;
- Toda esta situação se reveste de uma enorme injustiça para quem fez um esforço para
manter a atividade aberta, evitando o encerramento de uma empresa e os consequentes
despedimento, face a quem, por infortúnio não o conseguiu fazer; e
- É de elementar justiça considerar para efeitos de perdas o valor da faturação real dos
restaurantes;
Assim:
Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais
aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3
fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;
Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro de
Estado, da Economia e da Transição Digital, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e
fundamentos que antecedem, respostas às seguintes perguntas:
1 – Face ao exposto, considera o Governo que se está perante uma injustiça provocada por
uma questão de índole meramente contabilística e que, por força desta, haja restaurantes que
ficaram fora da elegibilidade da medida APOIAR?
2– À semelhança do que acontece relativamente à cobrança de taxas e comissões por parte das
empresas de delivery, reconhece o Governo que os restaurantes estão dependentes destas
empresas para poderem subsistir e que, nessa medida, estão numa posição negocial de
inferioridade, sujeitando-se às condições impostas por aquelas?
3– É o Governo capaz de encontrar um mecanismo no e-fatura que permita aos restaurantes
descontar, para efeitos de volume de perdas, o valor correspondente a comissões e taxas
cobradas por conta das empresas de delivery?
4 – Está o Governo disposto a encontrar uma solução para corrigir esta situação?

Palácio de São Bento, 10 de fevereiro de 2021
Deputado(a)s
JOÃO GONÇALVES PEREIRA(CDS-PP)

Deputado(a)s
CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)
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