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Caro empresário, 

 

O súbito e violento impacto do Coronavírus está a afetar significativamente as nossas vidas. 

Também os empresários estão a ser duramente atingidos pelas medidas tomadas para 

restringir a propagação do vírus. O município de Roterdão está a trabalhar arduamente com 

as autoridades nacionais para minimizar as consequências. Estamos atualmente a fazer um 

balanço do impacto das medidas económicas a nível nacional e a organizar a sua 

implementação na prática. Além disso, adotamos ainda as nossas próprias medidas para 

prestar mais apoio na cidade e na região, sempre que possível e desejável. De seguida, 

apresentamos um resumo das medidas mais relevantes.  

 

As medidas adotadas sucedem-se a um ritmo acelerado e a partilha de informação correta e 

atualizada é, por isso, crucial. Iremos mantê-lo informado através da página Ondernemen010 

e da página do Regionaal Bureau Zelfstandigen (Gabinete Regional para Trabalhadores 

Independentes). Aqui pode encontrar toda a informação de que necessita, como empresário, 

para obter ajuda ou fazer perguntas. Iremos manter a informação o mais atualizada possível. 

Também disponibilizamos essa informação em inglês, através da nossa página 

Ondernemen010 , bem como noutros idiomas, através do botão Traduzir. Em caso de 

dúvidas, pode ainda contactar os nossos colegas do Balcão do Empreendedor, a equipa para 

assuntos empresariais, gestores de contas e gestores de projetos, com os quais 

possivelmente já estará em contacto. Estes estão preparados para ajudar. 

 

Medidas a nível nacional 

Esta semana, o governo anunciou um vasto pacote de medidas, que se encontram resumidas 

de seguida: 
- Medida temporária Fundo de emergência para a manutenção do emprego: esta 

medida substitui a redução do tempo de trabalho, que será abolida.  
- Prestação temporária de apoio ao rendimento dos trabalhadores independentes: este 

regime baseia-se no decreto Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) 
[regulamento relativo a apoios para trabalhadores independentes], mas com maior 
celeridade no tratamento e na concessão, e com condições temporariamente 
flexíveis.  

- Alargamento da Garantia para Créditos às PME: BMKB-C: a medida permite às 
empresas recorrer ao crédito bancário em condições mais favoráveis. 

- Adiamento do pagamento de impostos: poderá aplicar-se ao IRS, IRC, IVA e outros 
impostos sobre o salário. Veja também as medidas a nível local.  

- Flexibilização do regulamento Garantie Ondernemersfinanciering (GO) [Garantia de 
Financiamento às Empresas]: o executivo propõe um aumento do limite máximo da 
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garantia na ordem dos 400 milhões de euros, para 1,5 mil milhões de euros. Com 
esta medida, o governo concede uma garantia de 50% sobre empréstimos bancários 
e garantias bancárias.  

 

Medidas para empresários a nível local já adotadas: 
- A todos os empresários e trabalhadores independentes de Roterdão é concedido um 

adiamento de três meses no pagamento dos impostos municipais (IMI, taxa de 
eliminação de resíduos e de esgotos, impostos para publicidade e utilização de 
espaços públicos). Isto é feito automaticamente e não terá que fazer nada. Todos os 
procedimentos de cobrança relativos a estes impostos serão igualmente suspensos 
durante três meses.  

- Conforme decisão do executivo, o município reduziu igualmente os juros de cobrança 
de 4% para 0,01%.  

- Suspensão do imposto BIZ: a imposição de quaisquer impostos BIZ em 2020 será 
provisoriamente suspensa. Serão fornecidas informações mais detalhadas assim que 
este assunto estiver mais clarificado. 

- Aumento da capacidade de disponibilização de informações através da página 
Ondernemen010 e do Gabinete Regional para os Trabalhadores Independentes, de 
modo a prestar a melhor informação possível.  

- Através do programa Versnellen innovatie MKB [acelerar a inovação nas PME], 
estamos a trabalhar com o setor retalhista para determinar de que forma a 
digitalização pode ser utilizada para reforçar a resiliência do setor retalhista.  

- Enquanto o comércio ambulante nos nossos mercados estiver encerrado, os 
empresários em causa não receberão qualquer fatura relativa a taxas de mercado e 
eletricidade. Em breve, serão fornecidas informações especificas para os nossos 
feirantes.  

 

O município de Roterdão está a analisar a necessidade de medidas adicionais a nível local. 

Para ver todas as medidas explicadas, informações atualizadas e perguntas frequentes, 

consulte a página Ondernemen010. O botão 'Traduzir' permite-lhe traduzir a informação para 

outros idiomas. Pode ainda encontrar a comunicação em vários idiomas no site do governo 

central: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/14/coronavirus-

communicatiemiddelen-preventie-en-publieksvragen-anderstalig.  

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Ondernemen010 
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