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É tempo de 
preparar o futuro
A enorme crise provocada pelo Covid-19 já está a ter efeitos muito 
negativos no setor do pós-venda automóvel em todo o mundo  
e, logicamente, também em Portugal. O momento é de começar  
a pensar no futuro... mesmo que ele seja nesta altura imprevisível
TEXTO  PAULO HOMEM E NÁDIA CONCEIÇÃO

CORONAVÍRUS

Neste momento de enorme aper-
to a nível mundial, não existe 
ninguém que não esteja preo-
cupado com o seu futuro. O 
Coronavírus, que começamos 

a ouvir pelas primeiras vezes no Natal 
passado, mas ao qual ninguém ligou na 
Europa, entrou neste continente com uma 
força brutal, tendo alastrado de país para 
país de uma forma galopante, chegando a 

Portugal rapidamente ao 
ponto de em pou-
co mais de 15 dias 
tudo ter tomado 
um novo rumo.
De uma forma 
geral todos os 
setores da eco-
nomia foram 

afetados pela ne-
cessidade de fazer 

com que as pessoas 
reduzissem ao máxi-

mo a sua exposição social 
e o contato físico, passando mui-

ta gente a trabalhar a partir de 
casa, tendo pelo meio o governo 
decretado Estado de Emergência, 
levando a que uma série de seto-
res económicos tivessem mesmo 
que encerrar as suas portas por 
obrigação do governo, não sendo 

o caso do setor pós-venda 
(oficinas e distribuidores 
de peças).
A necessidade de ga-
rantir a mobilidade de 
pessoas e bens, funda-
mentais para a presta-
ção da assistência mé-
dica aos infetados e 
potenciais infetados 
com Coronavírus, mas 
a também de apoiar a 

economia, mantendo-a a funcionar, le-
vou o Governo a deixar as oficinas e os 
distribuidores de peças em funcionamento.
Apesar disso, a realidade acaba por ser bem 
cruel para todos estes operadores. Numa 
amostra de cerca de 50 oficinas, de norte 
a sul de Portugal, 72% mantiveram-se de 
facto abertas e em funcionamento, mas as 
dúvidas quanto ao futuro são enormes, 
pois estima-se que a redução do número 
de clientes foi superior aos 75%, face a um 
mês normal de funcionamento.
Um dos principais barómetros da ativi-
dade do setor é a área da distribuição de 
peças, onde a CARF (sendo a única enti-
dade que faz a distribuição de peças a ní-
vel nacional), viu-se obrigada a reduzir a 
sua atividade. Fonte da empresa refere que 
a atividade reduziu para 45% em março 
(durante o início do mês a atividade estava 
normal), mas a expetativa é que durante 
os meses de abril e maio, essa percenta-
gem seja ainda mais reduzida.
Em março, segundo José Alves Pires, da 
Atlantic Parts, a atividade reduziu 60% 
a 70%.
Outro dos graves problemas com que 
este setor se vai debater é o das cobranças. 
Historicamente o setor pós-venda, sobre-
tudo o independente, trabalha sempre com 
problemas de cobrança, que agora irão ser 
certamente maiores e incalculáveis.
A revista PÓS-VENDA tentou obter 
do mercado (nacional e internacional) o 
maior número possível de opiniões sobre 
o impacto desta enorme crise, provocada 
pelo Coronavírus, no nosso setor, como 
também recebeu diversa informação vin-
da de associações setoriais (que emitiram 
um comunicado conjunto) e de diversas 
empresas, que de seguida compilamos. 
Aqui publicamos alguns excertos dessas 
opiniões, que poderá ler na integra no 
site www.posvenda.pt.



Tiago Domingos
RESPONSÁVEL DE MARKETING AUTO DELTA

“As nossas operações 
encontram-se longe 
do habitualmente expectável”

Podemos ficar satisfeitos pelo estabelecimen-
to das nossas atividades comerciais como 
“serviços essenciais” pelo decreto que regula-
menta a aplicação do estado de emergência, 
permitindo-nos manter as nossas operações. 
Estas encontram-se longe do habitualmen-
te expectável mas ainda não podemos fazer 
previsões fidedignas pois enfrentamos um 
fenómeno imprevisível. 

Jorge Varandas
MARKETING AUTOZITÂNIA

“É extremamente importante 
as empresas não se 
precipitarem na tomada 
de decisões”

A curto e médio prazo, as relações B2B e 
B2C sofrerão um grande impacto, tendo as 
empresas que se readaptar a esta nova rea-
lidade. Não serão tempos fáceis, no entan-
to, tudo faremos para tentar minimizar os 
efeitos que esta crise inevitavelmente trará.
Neste momento é prematuro fazer qual-
quer tipo de cenário quanto a uma grave 
crise. Estamos perante uma situação com 
uma dinâmica muito própria e imprevi-
sível, contudo, sabemos que esta situação 
acarretará sempre inevitáveis prejuízos, que 
variarão consoante a sua duração.

Nuno Reis
REDEINNOV

“Acreditamos que é 
fundamental que a economia 
não pare totalmente”

As funções estão a ser realizadas como ante-
riormente, tal como acontece com os nossos 
fornecedores, que continuam a receber e a 
enviar os pedidos que solicitamos. 
Nos membros RedeInnov implementa-
ram-se medidas de prevenção nos esta-
belecimentos. Porque acreditamos que é 
fundamental que a economia não pare to-
talmente, os membros da rede mantêm os 
seus negócios para que possam atender às 
necessidades de quem precisa. 
Iremos, sempre que o enquadramento nos 
permitir, continuar a trabalhar e acredita-
mos que todos juntos conseguiremos ven-
cer esta situação!
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José Correia
DEPARTAMENTO DE MARKETING AUTO RECTO

“É difícil fazer qualquer 
tipo de previsão”

A pandemia está a trazer consequências ne-
fastas globais. Por consequência, o sector af-
termarket em Portugal, não foge ao flagelo 
que tem causado tanta tormenta. Torna-se, 
por isso, difícil fazer qualquer tipo de pre-
visão do que poderá resultar, em termos 
económicos.Trabalhamos num sector que 
é considerado indispensável à sociedade, 
não podendo parar a atividade. 
Neste momento, estamos fechados ao públi-
co e com número reduzido de colaboradores 
no ativo. Para além disso, divulgamos um 
comunicado oficial nas nossas plataformas, 
em que solicitamos aos nossos clientes que 
realizassem as encomendas através do Portal 
e que privilegiassem o contato com a Auto 
Recto por e-mail ou telefone.

Vasco Loff Duarte
RESPONSÁVEL DE MARKETING DA AUTO SILVA 
ACESSÓRIOS

“Já reinava um clima 
de mudança”

Estamos perante uma pandemia com carac-
terísticas únicas e imprevisíveis o que leva a 
que qualquer previsão para o ano 2020 seja 
sempre feita com grande incerteza.
Os efeitos da Covid-19 no sector automó-
vel prometem comprometer este mercado, 
no qual já reinava um clima de mudança. 
Esta pandemia poderá levar as principais 
marcas automóveis, que necessitavam de 
fazer avultados investimentos na eletrifi-
cação dos seus modelos, a repensar toda a 
sua estratégia a curto prazo.
A redução das vendas e a incerteza no forne-
cimento de peças, levaram ao encerramento 
de inúmeras fábricas automóveis em toda 
a Europa. Estes encerramentos têm efeitos 
imediatos na cadeia de fornecimento, prin-
cipalmente nos fornecedores localizados nos 
países mais afetados pelo vírus.

Matthias Bleicher
DIRETOR-GERAL LIQUI MOLY IBERIA

“Acreditamos que as crises se 
combatem com mais trabalho”

A LIQUI MOLY definiu um plano de con-
tingência que se ajusta ao evoluir da situa-
ção. Primeiro que tudo está a proteção das 
pessoas e das suas vidas. Mas não podemos 

descurar o fornecimento aos nossos clientes 
que mantêm o seu negócio ativo. Por isso, 
desde a nossa produção na Alemanha, que 
continua em operação, até ao nosso arma-
zém, que continua a satisfazer os pedidos 
dos nossos clientes em Portugal e Espanha. 
Com as limitações impostas por esta si-
tuação de exceção, a nossa direção, equipa 
comercial, técnica e de marketing mantém 
uma ligação direta ativa com os clientes via 
telefone, ao mesmo tempo que foi traçado 
um plano de formação interno à distância 
com toda a equipa. Reforçámos também a 
nossa comunicação através de todas as pla-
taformas. Não vale a pena baixar os braços 
porque não ajuda ninguém e o desespero 
também não é solução. Pelo contrário, acre-
ditamos que as crises se combatem com 
mais trabalho. Quanto às consequências, 
é impossível, neste momento, saber qual a 
gravidade dos efeitos e vamos ter que esperar 
para analisar a real dimensão dos estragos 
no nosso setor. Neste momento, estamos 
focados em apoiar os clientes com todas as 
ferramentas que temos.

André Castro Pinheiro
DIRETOR DIVISÃO AUTOMÓVEL DA FUCHS

“Devemos todos tentar 
manter a nossa actividade 
empresarial, mesmo que seja 
em mínimos”

Sem grandes certezas quanto à sua duração 
e extensão, sabemos que a situação de para-
lisia da economia é gravíssima e o impacto 
será grande. Na Fuchs Lubrificantes, a nos-
sa perspetiva é de longo prazo e assente em 
pilares sólidos. Nesse sentido, vamos man-
ter a nossa estratégia assente nesses pilares 
e manter o foco no negócio, sabendo que 
o mesmo vai baixar e maiores dificuldades 
virão, mas temos uma visão de esperança 
na recuperação e no crescimento futuro do 
negócio. Estamos a fazer tudo o que está ao 
nosso alcance para assegurar os processos 
de negócio e, assim, o serviço e o forneci-
mento aos nossos clientes. Dentro do que 
é possível, devemos todos tentar manter a 
nossa actividade empresarial, mesmo que 
seja em mínimos e de formas diferentes das 
usuais, para que a economia não pare de vez.

Fernando Abrantes
PORTUGAL BUSINESS MANAGER GRUPO 
TRUSACO

“Vamos ter, não tarda 
nada, tudo parado...!”

Na medida do possível estamos a fazer to-
dos os esforços para entregar encomendas 
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que os clientes têm pendentes, mas está a 
ser muito difícil obter meios de entrega 
pois os transportes escasseiam. Só conse-
guimos entregas para camiões completos 
e no nosso caso temos muitos clientes que 
compram 1, 2 e 3 paletes e nessas quanti-
dades os transportes estão muito difíceis de 
conseguir. Cada vez temos mais funcionários 
em casa de quarentena e já só temos 20% 
do pessoal a trabalhar. Neste momento te-
mos o sector ainda a trabalhar, mas com os 
problemas de escoamento dos lubrificantes 
vamos ter não tarda nada tudo parado...!!!

Fernando Vara
DIRETOR APÓS-VENDA DA RENAULT PORTUGAL

“Vamos encontrar um 
mercado ainda mais 
concorrencial do que 
anteriormente”
No curto prazo, enfrentaremos uma dimi-
nuição importante do volume de negócios, 
quer para Renault quer para a nossa Rede 
de Concessionários. Se esta situação se pro-
longar, o poder de aquisição da população 
será inevitavelmente afetado, o que pode-
rá levar a uma crise ainda mais acentuada 
do que aquela que tivemos num passado 
recente. Caso o seu efeito no tempo seja, 
felizmente, menos prolongado, é claro que 
o impacto será menor, contudo, estando os 
automóveis parados, são quilómetros que 
perdemos e isso terá sempre consequên-
cias nas ações de manutenção necessárias.
A nível do mercado, como em todas as cri-
ses, o fundamental é preparar a saída. E, na 
saída, vamos encontrar um mercado ainda 
mais concorrencial porque todos os players 
vão lutar para recuperar ao máximo o ne-
gócio perdido. Aconselhamos os players a 
priorizar o atendimento, nomeadamente, a 
atender os clientes que realmente necessitem 
do automóvel para trabalhar, e a privilegiar 
o atendimento aos profissionais de Saúde. 

Ana Ramos
DIRETORA DE APÓS-VENDA BMW

“Lançámos um pacote 
de medidas de apoio aos 
nossos parceiros”

Esta pandemia provocada pelo COVID-19 
tem causado um abrandamento significa-
tivo de inúmeras atividades, e o sector au-
tomóvel não é exceção.
O facto das pessoas estarem em casa e os 
negócios estarem fechados ou reduzidos ao 
mínimo, fez com que a atividade nas nossas 
oficinas tenha sofrido uma redução muito 
significativa no mês de março. 
Em todo este processo, uma das nossas 

preocupações é a sustentabilidade da nos-
sa rede de Concessionários e Reparadores 
Autorizados, razão pela qual lançámos um 
pacote de medidas de apoio aos nossos 
parceiros desde a primeira hora. Estamos 
a monitorizar a evolução desta situação, 
pois os 2 primeiros meses do ano corre-
ram particularmente bem, no entanto o 
mês de Março está a ser o pior dos últimos 
5 anos. Uma vez controlada esta pandemia 
iremos lentamente regressar à normalidade 
e eventualmente recuperar algum volume 
de negócio perdido.
Os nossos clientes são fundamentais aquan-
do do regresso à normalidade e nesse sen-
tido, por forma a garantir a sua segurança 
neste momento, a BMW Portugal irá es-
tender o período de garantias das marcas 
BMW e MINI e os contratos de manu-
tenção cujo prazo terminava a partir do 
dia 16 de Março, permitindo que o clien-
te usufrua do que teria direito e que entre-
tanto ficou inibido pela situação de exce-
ção que vivemos.

Sandra Resende
DIRETORA GERAL DA IVECO

“Este abrandamento levará a 
uma diminuição da procura de 
serviços oficinais”

A declaração do estado de emergência e 
o encerrar de todas as atividades de forte 
componente de contacto ao público não 
essenciais vieram abrandar o volume ha-
bitual do transporte de mercadorias. É ex-
pectável que no curto e médio prazo este 
abrandamento levará a uma diminuição da 
procura de serviços oficinais e à suspensão 
da decisão de aquisição de veículos indus-
triais. Exceção são as empresas que efetuam 
transporte de bens essenciais, tais como 
alimentos, medicamentos e equipamento 
médico e hospitalar. Perante este cenário 
há que manter a tranquilidade, tentando 
otimizar os nossos recursos e preparando 
as nossas organizações e estruturas para 
quando a normalidade regressar. Acima 
de tudo há que ter sempre presente que o 
Transporte de mercadorias é algo essencial 
na nossa sociedade e economia.

Armando Lima Santos
DIRETOR GERAL TIRESUR PORTUGAL E CENTER’S 
AUTO PORTUGAL

“Teremos de nos adaptar a 
essas novas exigências e 
“novos” padrões de consumo”

Após esta pandemia vamos passar a ter uma 
atenção redobrada àquilo que são os nossos 

cuidados com a saúde e hábitos de higie-
ne, e alterações nos nossos comportamen-
tos sociais. Forçosamente isto irá provocar 
algumas alterações na forma como vive-
remos no futuro, mas em especial poderá 
vir a ter impacto na forma como passare-
mos a comprar e consumir. Isso irá ajudar 
a desmistificar questões relacionadas com 
compras on-line, comunicação por canais 
digitais, realização de serviços por marca-
ção e agendamento, etc. Ou seja, é algo que 
vai mexer com os “habituais” padrões de 
compra da sociedade em geral. Com isto, 
teremos enquanto operadores neste setor, 
de nos adaptar a essas novas exigências e 
“novos” padrões de consumo. Creio que 
aqui, abre-se uma janela de oportunidade. 
Em relativamente pouco tempo, as vendas 
no nosso setor (mas também na generali-
dade da economia) caíram abruptamente 
e já existem muitas empresas em claras di-
ficuldades de subsistência. Isto demonstra 
de certa forma a fragilidade económica que 
já se reconhecia em boa parte dos atores 
de mercado. Por isto mesmo, e como esta 
situação irá ao que tudo indica continuar 
por tempo indeterminado, é necessário mais 
do que nunca ter muita atenção a aspetos 
fundamentais de gestão do negócio, tais 
como margens de venda, tesouraria, cash 
flow, gestão de crédito e cobranças, impa-
ridades, gestão de recursos humanos, etc.
Na minha opinião, isto vem reforçar ain-
da mais um aspeto que muitas vezes não é 
assim tão valorizado pela maioria das em-
presas, que é a formação. Não temos dú-
vidas, que no curto e médio prazo, apenas 
sobreviverão aqueles que estejam melhor 
preparados neste capitulo.
E esta é umas das principais sugestões que 
damos aos nossos parceiros e que nós apos-
taremos em 2020 e em especial daqui para 
a frente – FORMAÇÃO.

Cíntia Reis
MARKETING OPERACIONAL EUROMASTER 
PORTUGAL

“Foram tomadas decisões 
e medidas internas” 

É certo que todos tememos o que esta si-
tuação nos pode trazer e as consequências 
que podem advir. O movimento nos cen-
tros é notoriamente mais baixo. As repa-
rações automóveis ou até mesmo a antiga 
vontade de comprar um carro novo ficará 
para mais tarde. 
Ainda assim, após ter sido decretado o 
estado de emergência pelo Presidente da 
República, e sendo a nossa atividade con-
siderada como fundamental para garantir a 
mobilidade a entidades indispensáveis, bem 
como a continuidade dos serviços prestados 
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às empresas de renting e leasing, trouxe-nos 
algum ânimo, ainda que contido.  
É necessário sobretudo o apoio estatal, ao 
nível de linhas de crédito e medidas que fa-
cilitem a continuidade dos negócios.

José Enrique Carreiro
GERENTE R.S. CONTRERAS

“Estamos perante um grave 
problema de liquidez a curto 
prazo”

A nível económico estamos numa situação 
inédita para a qual não existia nenhum pla-
no B ou de contingência que previsse esta 
situação. Ninguém podia imaginar que 
uma coisa destas pudesse acontecer. Se esta 
situação perdurar mais do que 2-3 meses, 
o problema será muito grave, porque as 
empresas dificilmente poderão suportar 
manter todos os seus compromissos sem 
ter receitas, o que pode antecipar decisões 
drásticas como despedimentos, lay-off ou 
o encerramento total da atividade.
Confio que esta também será ultrapassa-
da com o esforço de todos, para o qual vai 
ser precisa muita ponderação, bom senso 
e boa gestão.
Gostava também de frisar que para sair desta 
crise, será fundamental o trabalho em equi-
pa (distribuidores, retalhistas, fabricantes, 
assim como a banca e o Estado) com flexi-
bilidade e criatividade para resolver os pro-
blemas. Posturas egoístas de “salve-se quem 
puder ou de olhar só para o próprio um-
bigo”, poderão ter consequências nefastas.

Mário Mendes
RESPONSÁVEL DA REDE FIRSTSTOP EM 
PORTUGAL

“Todos sairemos desta 
situação com um “mercado 
novo””

Continuamos a dar todo o apoio ao que o 
negócio do nosso parceiro necessita numa 
conjuntura tão especial como esta. Ações 
como a “mobilidade a quem necessita” 
é um exemplo claro da reação da rede a 
esta situação.
Quanto aos efeitos que esta pandemia terá 
no mercado, será difícil nesta fase falar sobre 
os mesmos. Temos de ter consciência que 
a realidade de hoje não é a mesma realida-
de do passado mês. Todos sairemos desta 
situação com um “mercado novo” e com 
novos desafios pela frente.
O principal conselho que damos a todos 
atualmente é apenas um: Mantenha-se 
saudáveis, protejam-se. Estaremos cá todos 
juntos para o próximo desafio.  

Roberto Gaspar
SECRETÁRIO GERAL DA ANECRA

“Estamos ainda muito longe 
de perceber o real impacto 
das medidas extraordinárias”

O atual Secretário Geral da ANECRA, 
Roberto Gaspar, diz que as medidas ex-
traordinárias do Governo “não obstante 
o seu mérito, teriam que ser mais céleres, 
mais simplificadas e mais abrangentes 
e, portanto, reforçadas de forma a dar 
resposta às necessidades do nosso sector, 
composto na sua grande maioria por 
micro e pequenas empresas”.
Dessa forma, Roberto Gaspar, destaca 
“algumas das muitas medidas e ações 
tomadas ao longo destes últimos dias: 
1. Criámos um “Gabinete de Crise”, com-
posto por vários profissionais e membros 
da Direcção da ANECRA, tendo em 
vista o gravíssimo cenário e o potencial 
impacto económico financeiro nos nossos 
associados; 
2. Reforçámos a nossa capacidade insta-
lada de apoio às questões colocadas pelos 
nossos associados, com particular destaque 
para o nosso Gabinete Jurídico, Gabinete 
Económico e Fiscal, entre outros; 
3. Criámos uma zona específica dentro 
do nosso website com a disponibiliza-
ção de informação relacionada com esta 
temática, com particular destaque para 
os Esclarecimentos e Recomendações 
efectuadas pelos diferentes organismos 
estatais; 

4. Abrimos uma linha de diálogo com 
algumas das nossas congéneres, em par-
ticular Associações do Sector Automóvel, 
que visam em termos finais, tanto quan-
to possível, tomar posições conjuntas e 
concertadas (a exemplo do Comunicado 
Conjunto da ANECRA, ACAP, AFIA e 
ARAN) de 18/03. 
5. Em 24 de Março, lançámos um Repto 
Público que procura alertar para o facto 
das Medidas Extraordinárias anunciadas 
pelo Governo, teriam forçosamente que 
ser agilizadas, simplificadas e em alguns 
casos (situação muito concreta do regime 
do lay-off) reforçadas, sob pena de não 
produzirem, nem no tempo nem na gra-
duação, o resultado a que se propuseram”.
No que concerne ao futuro, em particu-
lar a médio e a longo prazo, “julgo que 
dificilmente alguém pode, com absoluta 
honestidade, fazer grandes projeções ou 
previsões”, refere o Secretário Geral da 
Anecra, reforçando que “ao dia de hoje 
estamos ainda muito longe de perceber o 
real impacto das medidas extraordinárias 
anunciadas pelo Governo Português na 
Economia Real”.

Rodrigo Ferreira da Silva, 
PRESIDENTE DA ARAN

“Setor à espera de apoios”

O Presidente da ARAN, Rodrigo Ferreira 
da Silva, sobre os efeitos desta crise, coloca 
o tónico no apoio especial que o Governo 
tem que dar ao setor automóvel e que, por 
isso, “seja criado um plano específico de 
apoio ao setor automóvel. Estas medidas, 
permitirão às empresas não só atenuar 
esta crise, mas também para manter a 
sua competitividade, após este período, 
logo que se verifique a retoma gradual da 
economia”. Diz o mesmo responsável que 
“o regresso de um plano de incentivo ao 
abate de veículos em fim de vida, com o 
objetivo de renovar o parque automóvel 
e permitir às empresas uma saída gradual 
da crise”, é importante. 
Rodrigo Ferreira da Silva, diz ainda que 
“em termos logísticos, o setor não sente 
ainda ruturas. Para já, não há problemas, 
porque os transportes de mercadorias ain-
da estão a funcionar a 100%. No imediato, 
pelo menos, nas peças de rotação, não se 
preveem problemas”.
Nas oficinas, diz o Presidente da ARAN, 
“estão a ser implementadas boas práticas. 
Há realidades diferentes e uma coisa são as 
que recebem 30 clientes por dias e outras 
as que recebem cinco clientes por dia. 
Estão a ser ajustados os procedimentos. 
Algumas oficinas estão a trabalhar à porta 
fechada, com marcação”. 
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Medidas a tomar 
pelas oficinas
FONTE: ACAP / DPAI

A Comissão de Serviços de Mobilidade 
da DPAI-ACAP fez um extenso docu-
mento onde, entre outras informações, 
deixou algumas medidas que as oficinas 
devem tomar nesta fase, como forma de 
prevenção da transmissão da infeção pelo 
Coronavírus, mas também de operacio-
nalização da atividade. Para além das 
medidas que a Direção Geral da Saúde 
emitiu, aqui ficam algumas medidas es-
pecifica em resumo:
> As medidas de contingência e prevenção 
adotadas pela oficina devem ser comu-
nicadas a todos os seus colaboradores, 
clientes, fornecedores e parceiros, através 
dos meios eletrónicos disponíveis e, igual-
mente, afixadas em lugar visível, durante 
o período de contingência;
> Privilegiam-se todas as formas de contac-
to com clientes, fornecedores e parceiros à
distância: telefone, e-mail, skype e plata-
formas web disponibilizadas para pedidos 
de material a fornecedores, orçamentos e 
marcações online para clientes;
> Não se deve promover nem frequentar 
eventos ou ações de formação presenciais;
> Deve ser vedado o acesso, de forma 
generalizada, ao público e a quaisquer 
pessoas estranhas ao serviço, a todas as 
áreas da oficina;
> Todos os serviços rececionados, devem 
ter sido previamente agendados através 
dos meios de contacto à distância, de 
acordo com a capacidade de resposta e 
orientações estritas da oficina;
> Envio de orçamentos, aprovação de 
ordens de reparação, pagamentos e envio 
de faturas devem ser efetuados à distância, 
através de meios eletrónicos;
> As viaturas de serviços de urgência 

médica e de outros serviços de utilidade 
pública, bem como as de transporte de 
mercadorias essenciais devem ter priori-
dade no agendamento e atendimento;
> O depósito de viaturas e chaves na 
oficina, deve fazer-se, no exterior, nos 
horários previamente acordados e num 
espaço seguro, determinado e assinalado 
pela oficina, para o efeito;
> Deve iniciar-se e terminar-se a interven-
ção nos automóveis com a desinfeção de 
todos os pontos frequentes de contacto 
físico: chaves, portas, puxadores, volantes, 
travão de mão, manete das mudanças e 
manípulos de instrução internos;
> Durante a intervenção na viatura deve 

Apoio do Estado às empresas

Entraram em vigor no passado dia 
27 de março, os seguintes diplomas 
legais que têm em vista ajudar as 
empresas e os profissionais. Deixamos 
os principais Decretos-Lei que poderá 
consultar através deste site (https://
dre.pt/application/file/130779600) 

Decreto-Lei n.º 10-F/2020 Estabelece 
um regime excecional e temporário 
de cumprimento de obrigações fiscais 
e contribuições sociais, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19

Decreto-Lei n.º 10-G/2020 Estabelece 
uma medida excecional e temporária 
de proteção dos postos de trabalho, no 
âmbito da pandemia COVID-19

Decreto-Lei n.º 10-H/2020 Estabelece 
medidas excecionais e temporárias de 
fomento da aceitação de pagamentos 
baseados em cartões, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19

Decreto-Lei n.º 10-J/2020 Estabelece 
medidas excecionais  de  proteção  

dos  créditos  das  famílias,  empresas, 
instituições particulares de solidariedade 
social e demais entidades da economia 
social, bem como um regime especial de 
garantias pessoais do Estado, no âmbito 
da pandemia da doença COVID-19

Decreto-Lei n.º 10-K/2020 Estabelece 
um regime excecional e temporário 
de faltas justificadas motivadas por 
assistência à família, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19

utilizar-se material descartável de proteção 
de bancos, volantes, manipulo de travão 
de mão e das manetes de mudanças;
> Não deve tocar-se em nenhum objeto 
pessoal que esteja dentro da viatura;
> A realização de testes de estrada não 
deverá ser acompanhada pelo cliente;
> Não se recomenda a execução de serviços 
externos, nem a prestação de serviços
subcontratados;
> As transportadoras devem aguardar pela 
autorização da oficina para descarregar o 
material e seguir as suas indicações estritas. 
A receção de material deverá ser confinada 
a apenas um colaborador nomeado para 
tal, que procederá à sua recolha e enca-
minhamento, assegurando os cuidados de 
desinfeção em objetos e mãos;
> Deve limitar-se, ao máximo, a troca ou 
partilha de objetos e ferramentas entre 
colaboradores, os quais também devem 
ser desinfetados após cada utilização;
> A gerência deve nomear um colaborador 
que se encarregue de manter as zonas de 
passagem e contacto comuns, frequen-
temente desinfetadas com uma solução 
à base de álcool (mínimo 70%): casas 
de banho, portas de acesso, maçanetas, 
puxadores, torneiras, equipamentos e 
ferramentas;
> Todos os colaboradores devem usar 
luvas descartáveis e proceder à substituição 
das mesmas com frequência, bem como 
evitar levar as mãos à boca, nariz e olhos;
> Os uniformes de trabalho devem ser 
de arejados e lavados com frequência;
- Sempre que se aplique, deverão ser 
promovidas equipas para trabalhar em 
escalas espaçadas e rotativas, que evitem 
um contágio coletivo;
> Todos os espaços de trabalho devem ser 
arejados frequentemente;
> A oficina não deverá ser responsabi-
lizada por eventuais incumprimentos 
provocados por atrasos de fornecimento 
ou por absentismo.


