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Assembleia de Freguesia do Castelo | Sesimbra 

 

MOÇÃO | * Apoiar e Defender as PME  

 

Sob o chapéu do estado de emergência, as medidas adotadas pelo Governo, que se 

consideram um retrocesso económico para os PME, nomeadamente para o sector da 

restauração, onde a ameaça de insolvência e falência paira sobre este sector e similares, 

consequência do confinamento e da redução de horários, que são forçados a encerrar 

pelas 13h00, hora de maior fluxo de atendimento, criando assim um fortíssimo entrave ao 

funcionamento e organização da atividade destas empresas.  

A CDU, considera que tais medidas são inaceitáveis, não se traduzindo estas em 

«segurança sanitária»; pois poderiam as empresas, nomeadamente o sector da 

restauração, funcionar em pleno, adotando e praticando medidas de higiene e segurança 

sanitária, garantindo segurança aos clientes, tal como aconteceu num passado bem 

recente; laborando, garantindo e assegurando assim, os postos de trabalho, e a 

continuidade das suas empresas.  

A falta de apoios a este sector por parte do Governo, tem sido gritante!  

Têm vindo a ser anunciadas medidas que depois no concreto faltam e não se concretizam, 

levando este sector a recorrer à insolvência e à falência colocando postos de trabalho em 

risco, contribuindo para milhares de despedimentos.  

A CDU afirma que é preciso exigir ao Governo apoios concretos para a resolução dos 

problemas deste sector. Pela força da luta dos empresários e trabalhadores deste sector e 

pela intervenção do PCP, na defesa deste sector, no quadro e discussão do OE, foi possível 

avançar com algumas propostas, que consideramos fundamentais, sem contudo deixar de 

admitir que tais medidas podem ser claramente insuficientes, caso o Governo não resolva 

a questão dos horários impostos, pelo estado de emergência.  

 

Pelo acima exposto, a Assembleia de Freguesia do Castelo, reunida em sessão ordinária no 

dia 16 de Dezembro de 2020, delibera: 



 

Assunto _ MOÇÃO 
Documento aprovado por Unanimidade em reunião ordinária de 16 dezembro 2020 
 

1. Exigir ao Governo, que levante as restrições horárias impostas pelo estado de 

emergência, que apenas e só, têm contribuído para agudizar a situação financeira do 

sector e promover insolvências, falências e despedimentos de milhares de 

trabalhadores; 

2. Que as medidas que se referem aos apoios, passem do papel para a realidade.  

 

.Dar conhecimento desta Saudação: 

_ Câmara, Assembleia Municipal de Sesimbra 

 _ Juntas e Assembleia de Freguesia do concelho de Sesimbra; 

_ Senhor Presidente da Assembleia da Republica_ Exmo. Sr. Dr. Ferro Rodrigues; 

_ Senhor Primeiro Ministro_ Exmo. Sr. Dr. António Costa; 

_ Grupos Parlamentares; 

_ Associações de Comércio do concelho de Sesimbra; 

_ AHRESP_ Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal; 

_Comunicação Social local e regional. 

 

 

                                                                                                                Zambujal, 16 dezembro 2020 

 

Os Eleitos da CDU   


