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15 janeiro 30 janeiro 20 fevereiro 02 março 16 março 19 março 26 março 
1ª 
Declaração 
da DGS sobre 
o novo 
coronavírus

OMS declara 
emergência 
de saúde 
pública 
mundial

Surge o 1º 
caso em 
Itália (2º país 
com a 
situação 
mais critica 
do mundo)

1º caso de 
COVID 19 em 
Portugal

1º morte em Portugal, o 
Governo decreta o “Estado 
de Alerta” que obriga ao 
encerramento de escolas, 
restaurantes e similares e 
restringe a circulação de 
pessoas

TAP reduz a 
operação

EUA 
tornam-se o 
país com 
maior 
numero de 
casos de 
COVID 19

11 janeiro

13 Janeiro 24 janeiro 4 fevereiro 28 fevereiro 11 março 18 março 20 março 02 abril 

Registado 1º 
caso na 
China

 Suspensão 
da 
venda de 
viagens 
organizadas 
da China

O Navio de 
cruzeiro 
Diamond 
Princess 
entra em 
quarentena

13 países 
registam os 
primeiros 
casos de 
COVID 19

OMS declara 
pandemia em 
Portugal

Decreta o 
Estado de 
Emergência

Governo aprova medidas 
extraordinárias e de 
caracter urgente de 
resposta à situação 
epidemiológica da 
COVID 19

Renovação do 
Estado de 
Emergência. Governo 
anuncia que os 
aeroportos vão estar 
encerrados na Páscoa

Identificado 
um novo 
coronavirus
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16 abril 23 abril 02 maio 
Assembleia da República 
debate o pedido de 
autorização para a 
renovação do estado de 
emergência, que depois é 
decretado pelo Presidente 
da República

Reunião do Conselho Europeu, 
após acordo de princípio dos 
ministros das Finanças do Eurogrupo, 
para um pacote de mais de 500 mil 
milhões de euros. António Costa 
defende que líderes europeus devem 
“acordar uma resposta comum 
europeia” à crise provocada pela 
covid-19

Último dia do terceiro 
período de 15 dias em 
estado de emergência

junho

16 abril 17 abril 28 abril 04 maio 
O Presidente da República 
e o primeiro-ministro já 
admitiram prolongar o 
estado de exceção, que, se 
for renovado por mais 15 
dias, durará até 2 de Maio

Data do final do 
segundo período do 
estado de emergência, 
que entrou em vigor em 
19 de Março

Nova reunião dos especialistas, incluindo epidemiologistas, 
com o Presidente da República, primeiro-ministro, 
representantes dos partidos e parceiros sociais para analisar 
a situação da pandemia. “Para ver os dados, ver a evolução, 
fazer o balanço do que se passou em Abril, e depois 
naturalmente decidir em relação ao futuro imediato, a 
Maio”, na descrição de Marcelo Rebelo de Sousa

O primeiro-ministro aponta o dia 4 de 
Maio como a data-limite para um 
eventual recomeço das aulas presenciais 
que assegure o cumprimento com 
normalidade do calendário escolar, 
designadamente no ensino secundário. A 
decisão dependerá da evolução da 
pandemia

António Costa 
prevê que no mês 
de Junho se possa 
discutir e lançar 
aquilo a que 
chamou um “plano 
de relançamento 
da economia” do 
país



ESTADO DE EMERGÊNCIA 
2ª RENOVAÇÃO
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Renovação do estado de emergência permite ao Governo 
levantar restrições em função da idade e região do país



Em função da evolução dos dados e considerada a
experiência noutros países europeus, prevê-se agora a
possibilidade de futura reativação gradual, faseada, alternada
e diferenciada de serviços, empresas e estabelecimentos, com
eventuais aberturas com horários de funcionamento
adaptados, por sectores de atividade, por dimensão da
empresa em termos de emprego, da área do estabelecimento
comercial ou da sua localização geográfica, com a adequada
monitorização



Esta renovação do estado de emergência a vigorar até 2 de
maio, permite que o Governo possa começar já a pensar em
reabrir alguns serviços (possivelmente entre o fim de abril e o
início de maio) desde que seja em “horários de
funcionamento adaptados”.



10. Atividades de rent-a-car e rent-a-cargo mantêm-se nos
termos dos dois diplomas anteriores do Estado de
Emergência



O PÓS ESTADO DE EMERGÊNCIA
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Abertura de estabelecimentos e arranque da atividade
económica

Mantendo-se uma evolução favorável da pandemia, o
governo poderá, já no início de maio, permitir a reabertura do
pequeno comércio de bairro encerrado por determinação do
estado de emergência desde as 00.00 de 19 de março



Permitir a reabertura de algumas das micro, pequenas e
médias empresas obrigadas a fechar em março. Ou seja:
Pequeno comércio de bairro como restaurantes, cafés,
barbearias e cabeleireiros, sapatarias e lojas de roupa em
geral e todo o outro pequeno comércio encerradas desde 19
de março



AS MEDIDAS ANUNCIADAS PELO GOVERNO 
VÃO NA MESMA LINHA DAS INDICAÇÕES 

DADAS POR BRUXELAS:
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A Comissão Europeia propôs ontem um plano de ação para o
levantamento progressivo das medidas restritivas, adotadas
para combater a COVID-19



As medidas propostas são:

1.As concentrações de pessoas devem ser progressivamente
permitidas



b) Atividade comercial (retalho) com possível graduação
(por exemplo, número máximo de pessoas permitidas …)

c) Medidas de atividade social (restaurantes, cafés …), com
possível graduação (horário de funcionamento restrito,
número máximo de pessoas permitido …)

d) Concentrações em massa (por exemplo, festivais)



2. As restrições devem ser levantadas gradualmente, e
coordenadas com outras medidas detalhadas no plano
apresentado esta quarta-feira pela Comissão Europeia



3. Telemóveis

Os especialistas da Comissão Europeia acreditam que esta
tecnologia pode «ajudar a interromper as cadeias de
infeção com mais rapidez e eficiência, do que as medidas
gerais de contenção e reduzir o risco de disseminação», e,
por essa razão «deve ser um elemento importante na
estratégia de saída, complementando outras medidas,
como o aumento da capacidade de teste»



4. Testes
• Expansão generalizada da despistagem

5. Mais capacidade dos sistemas de saúde
• Aumento da capacidade hospitalar, protegendo a

capacidade de financiamento do sistema de saúde ou
através do treino das equipas de saúde



ABERTURA DE FRONTEIRAS
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• Comissão Europeia defende ações graduais 
para levantar restrições, abertura de fronteiras 
e regresso ao trabalho

Abertura de Fronteiras



Abertura de Fronteiras
Primeiro, somente as fronteiras internas devem 
ser abertas, com os países vizinhos a 
coordenarem-se.
Depois, a fronteira externa da UE só deverá ser 
“reaberta numa segunda fase e ter em conta a 
propagação do vírus no exterior da UE”.



ABERTURA DE AEROPORTOS



Aeroportos

• Estão suspensos até 17 de maio os voos de e para fora da União 
Europeia

• Além dos países da UE e do espaço Schengen só há exceções para os 
países de língua portuguesa, o Reino Unido, EUA, Venezuela, Canadá 
e a África do Sul, “dada a presença de importantes comunidades 
portuguesas”



TURISMO INTERNACIONAL



Turismo Internacional
OMT prevê retrocesso de 20 a 30% do turismo traduzida em
uma redução da faturação do turismo mundial de entre 300 e
450 bilhões de dólares, quase um terço do 1,5 trilhão de
dólares gerados em 2019

Segundo a OMT, o COVID-19 provocará perdas equivalentes
ao crescimento gerado pelo setor entre os últimos cinco e
sete anos.



Turismo Nacional

Em Portugal uma quebra de 25% (que pode ser na realidade
superior) no turismo penalizaria economia em 2,9%
(fonte INE)



A concretização de uma diminuição anual de 25% utilizada
nesta simulação do INE depende essencialmente do tempo de
duração da atual crise sanitária. Se o turismo estiver parado
no país durante um trimestre, a redução de 25% parece ser
um cenário provável, mas se a paragem for mais prolongada,
ou se o regresso aos valores anteriores for mais demorado,
este cenário pode pecar por ser demasiado otimista



A agência de notação financeira Standard & Poor’s (S&P)
considerou que Portugal está entre os países mais afetados
pela pandemia Covid-19



A covid-19 e o futuro da Europa



• Acrescentar uma crise financeira a uma crise 
sanitária e a uma crise económica não é 
claramente a melhor das estratégias



• A Covid-19 invadiu as nossas vidas europeias 
em 2020. Para evitar a completa 
desorganização dos sistemas de saúde e assim 
salvar vidas, os governos dos diferentes 
estados sucederam-se a colocar as populações 
de quarentena.



• Poucas empresas, encontraram uma 
oportunidade de negócio com a crise

Sómente as ligadas ao comércio on-line.



• A grande maioria das empresas abrandaram a 
atividade e aquelas que não podem viver em 
teletrabalho simplesmente pararam.

• De um dia para o outro, setores inteiros de 
atividade veem o seu volume de negócios 
reduzir-se a quase nada, como a restauração 
ou o turismo



• Para enfrentar o problema de saúde publica e 
amortecer o choque económico, os governos 
desdobram-se em medidas e anúncios de 
apoios económicos brutais para evitar 
falências, preservar emprego, apoiar os mais 
vulneráveis e manter a estrutura do tecido 
económico.



• Este investimento brutal, somado ao aumento 
da despesa publica decorrente dos chamados 
amortizadores automáticos (subsídios de 
desemprego, por exemplo) e à diminuição das 
receitas de impostos resultante da quebra da 
atividade económica, vão criar enormes 
buracos orçamentais.



• Os governos precisarão de avultadas somas 
para financiar os défices, isto é, precisarão de 
se endividar em larga escala. Para os governos 
já muito endividados (como a Grécia, Itália, 
Bélgica, França, Espanha ou Portugal, para só 
referir aqueles cujo peso da dívida ultrapassa 
100% do PIB)



• No melhor dos cenários, estes países ficarão à 
mercê da confiança que os mercados 
financeiros depositam na capacidade de cada 
um destes países honrar o serviço da dívida 
emitida



IMPACTO DO COVID 19 NAS EMPRESAS DE 
RENT-A-CAR
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Frotas
• Quebra abrupta da aquisição de novas viaturas

Mês de Março 
 Veículos Novos:
2588 VP
202 VM



 RAC 2:
406VP
33VM

• Redução da dimensão das frotas

• Dificuldade de venda de veículos usados



Taxas de ocupação

Meses de Março e Abril ?
•Quebra estimada em Março – 50% face a 2019
•Quebra que se estima em Abril – 90% face a 2019



Retoma do Turismo – Perspetivas
I semestre?
Tendo em conta as previsões (não passam de previsões), a 
atividade de rent-a-car poderá ter quebras a nível nacional da 
ordem dos 65%
II semestre?
A quebra no segundo semestre poderá oscilar entre os 50% e 
os 90% dependendo da eventual retoma, ainda que tímida  
da atividade turistica



Mercado empresarial – Perspetivas
I semestre? 
Quebra estimada de 50% face a 2019
II semestre?
Recuperação gradual da atividade, estimando-se uma quebra 
de 30% a 40% face a 2019



Postos de Trabalho (inquérito realizado pela ARAC nos dias 11 
e 12 de abril)

I. Lay-off simplificado
80% das empresas confirmam que já requereram a aplicação

do lay-off simplificado, 15% ainda não o requereram, mas
pensam fazê-lo durante o mês de Abril.

Somente 5% das empresas não manifestaram a intenção de
recorrer a este meio de suspensão dos contratos de
trabalho em vigor



II. Despedimentos
Nenhuma das empresas inquiridas recorreu até á presente

data á figura do despedimento coletivo
Nenhuma das empresas inquiridas recorreu até durante o

lay-off a despedimentos individuais.
III. Contratos a termo
Das empresas inquiridas nenhuma procedeu á renovação

de contratos a termo



Linhas de crédito (inquérito realizado pela ARAC nos dias 11 e 
12 de abril)

I. Linha de apoio á tesouraria para microempresas do setor
do turismo € 60M

De acordo com elementos do TURISMO DE PORTUGAL
recorreram até dia 13 de abril 28 empresas de rent-a-car



• Linha de crédito para empresas (geral)  € 3,4 
Mil milhões

• Das empresas que responderam ao inquérito 
nenhuma recorreu a esta Linha de crédito



III.Linha de crédito para empresas do setor do turismo
(incluído rent-a-car, empreendimentos turísticos e
alojamento turístico € 900M)
40% das empresas que responderam que já recorreram á
Linha de crédito para empresas do setor do turismo (incluído
rent-a-car, empreendimentos turísticos e alojamento)



Fiscalidade
I. IVA
II. IRC

Não existe informação disponível até dia 17 de abril



IUC – Imposto Único de Circulação

Pedido de dilação de pagamento ao SEAF e ao Ministro da
Economia

Resposta não adequada propondo o cancelamento de
matricula



• Novo pedido efetuado junto do Ministro da 
Economia e da Transição Digital e do 
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais



SEGUROS
• Pedido de dilação para pagamento de prémios 

de seguro



Higienização de viaturas
• Circular Informativa da ARAC 060/2020



ASSUNTOS DIVERSOS
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PROPOSTAS DE NOVAS AÇÕES 
A EMPREENDER PELA ARAC NO ÂMBITO 

DA CRISE DO COVID 19
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MARCAÇÃO DA PRÓXIMA REUNIÃO 
DO GRUPO DE TRABALHO 

ARAC- CORONAVÍRUS
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OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO
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