
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal  

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

Exmo. Senhor Presidente da Junta de Freguesia 

 

Somos um grupo de empresários extremamente preocupados, não só com o presente, mas 

sobretudo com o futuro. Os tempos que se avizinham serão talvez os mais desafiantes desde o 

25 de Abril, e temos todos de estar unidos para dar uma resposta adequada às dificuldades 

 

Começamos a ter bons sinais na luta à pandemia, e tudo aponta para que o País comece a 

reabrir (cautelosamente) as atividades económicas que nos garantem o sustento diário. De 

facto era difícil vivermos nestas condições muito mais tempo.  

 

O País vai atravessar uma crise como não há memória, estimando-se uma quebra no PIB de 8% 

(mínimo), um endividamento que deverá passar dos 135% e o desemprego os 14%. 

Se isto é mau para Portugal, o Algarve e o nosso Concelho em particular irá com certeza sofrer 

ainda mais. Estamos muito dependentes do turismo, direta ou indiretamente, não porque 

temos turismo a mais, mas certamente temos outros sectores a menos. Um assunto a debater 

posteriormente. 

 

Poderíamos elencar, aqui, o número de empresas do concelho, o número de empregos 

dependentes dessas empresas, a quantidade de autoemprego e pequenos comerciantes, mas 

os destinatários desta carta saberão melhor que nós esses números. Sabem melhor que nós 

que a grande massa empresarial do Concelho são micro entidades altamente vulneráveis. 

 

O que queríamos deixar bem claro é que a nossa situação é de quase desespero. À data que 

estamos a escrever esta carta começaram a chegar as empresas e pequenos empresários os e-

mail dos contabilistas com a segunda segurança social para pagar após o encerramento de 

portas. Pelo meio liquidamos os salários de Março (sem ajudas), e demasiadas contas para 

enumerar aqui. Quem pode e teve coragem e força de vontade para se manter aberto (take 

away por exemplo) mal fatura para a luz, as contas não fizeram “quarentena”. 

 

Os financiamentos anunciados pelo governo ainda não chegaram às contas, e pelo que temos 

falado entre nós e com os Bancos, ainda nem têm aprovação da Lisgarante. A palavra correta é 

desespero! 

 

Dito isto, dirigimo-nos a V. Exa para transmitir a nossa vontade de lutar, mas precisamos de 

ajuda.  

 



 

 

É público que a Câmara goza de uma saúde financeira invejável, e nesta hora esses recursos, 

assim como outros de natureza não financeira, têm de ser usados de forma mais incisiva do 

que em tempos mais folgados. Deixar a “coisa” andar só vai criar desemprego, falências, 

miséria! 

 

Propostas temos muitas mas, mais importante do que explanarmos aqui um rol de ideias que 

poderiam ajudar-nos, é pedirmos a criação urgente de um grupo de trabalho que possa 

aproximar a autarquia dos empresários, onde pudéssemos conversar para ajudarmos a 

autarquia a ajudar-nos. Mas reforçamos a urgência, amanhã já é tarde. 

 

Queremos discutir taxas e licenças, sem dúvida, mas também medidas comuns de proteção de 

funcionários e clientes, certificações de qualidade e higienização, campanhas publicitárias a 

nível do concelho, ações de solidariedade conjuntas, utilização e disponibilização de Epi´s, 

normativos de segurança entre tantos outros assuntos. 

 

Sejamos claros, sentimo-nos muito longe dos decisores, nos últimos anos houve uma serie de 

decisões que influenciaram de uma forma muito incisiva os negócios, e nas quais não 

participámos, nem fomos consultados para tal. Agora temos mesmo de trabalhar em sintonia, 

talvez a crise que vivemos e vamos continuar a viver, possa ser de facto uma oportunidade 

para sairmos mais fortes. 

 

Assim, e como referido atras, solicitamos encarecidamente a vossa disponibilidade para 

conversarmos no âmbito de um grupo de trabalho, onde nos possam indicar a preparação que 

está a ser feita para o pós-Covid, assim como ouvir as nossas propostas. 

 

 

Associação Concessionários da Praia de Quarteira 

Adelino Rocha – Comercio 

Alberto Afonso – Restauração 

Alessandra Macário – Estética 

Alessandra Santos - Cabeleireiros 

André Madeira – Restauração 

António Diogo – Bar 

António malveira – Comercio alimentação animal 

Artur Campelo – Distribuição alimentar 



Beatrice Mouska – Restauração 

Bruno Fraga - Restauração 

Bruno Rocha – Bar 

Carlos Mestre 

Catarina Vieira – Comercio  

Cátia Jeremias – Restauração 

Cláudio Aguas – Restauração 

Cláudio Lima – Economista 

Cristina Brito – Mediação imobiliária 

Damásio Santos - Restauração 

Daniel Batista – Restauração 

Daniel Duarte – Jardinagem 

Dario Guerreiro – Publicidade 

Dario Mouta – Pastelaria\padaria 

Délio Santos – Transporte passageiros 

Dinis Estevens – Restauração 

Dinora Viegas – Transporte passageiros 

Duarte Esmeraldo – Restauração 

Eleusa Justiano 

Élvio Pires – Restauração 

Fábio Nobre – Transporte passageiros 

Fátima Almeida – Restauração 

Gustavo guerreiro - Advogado 

Helena Grogan – Bar 

Jack Andrade – Restauração 

Joana Mascarenhas – Comercio 

Joana Passos – Restauração 

Joelma Poltoraki - Estética 

Jorge Guerreiro - Contabilidade 

Jorge Martins – Construção 

Jorinho Marques – Pastelaria 



José Carlos Santos – Armador pesca 

José Gonçalves – Comercio 

José Mascarenhas – Comercio 

José Neto – Equipamentos hotelaria 

José Rodrigues - Engenharia 

José Vitorino 

Lia Rosa – Restauração 

Luís Coelho – Restauração 

Luís Dantas – Sapateiro 

Luís Filipe – Oficina 

Luís Silva – Animação  

Magna Ferreira – Concessão praia 

Marc Policarpo – Musico 

Marcelo Quintino – Pastelaria 

Márcia Santos - Estética 

Maria Viera Castro – Restauração 

Marta Azenha – Estética 

Michele Viegas – Transporte  

Michelle Marum 

Miguel Mendes – Oficina 

Nélio Gonçalves 

Nelson Guerreiro – Concessão praia 

Nelson Ramos – Pesca 

Nelson Rodrigues – Restauração 

Nelson Varela – Pastelaria 

Patrícia Souza 

Paulo Abrantes – transferes 

Paulo Martins – Engenharia 

Paulo Pais – Construção 

Peter Carvalho – Maquinas Vending 

Ricardo Agostinho – Restauração 



Ricardo Gonçalves – Restauração 

Ricardo Grosso – Alojamento Local 

Rosa Rei – Alojamento Local 

Ruben Mascarenhas – Transferes 

Rui Pedro – Técnico Gás 

Rui Rocha – Mediação imobiliária 

Sandra ribeiro – Mediação imobiliária 

Sandrina Flor 

Sandy Barreiros – Serviços Turísticos 

Sebastião Luís – Restauração 

Sérgio Afonso - Restauração 

Sílvio encarnação – Distribuição bebidas 

Susana Silva – Estética 

Tales rodrigo 

Tatiana Melo –  

Tatiana melo – Publicidade 

Tiago Duro – Concessão Praia 

Tinoco Rodrigues – Publicidade 

Vando Guerreiro – Pastelaria 

Vânia Ramos – Restauração 

Vitor Duro - Restauração 

Wellington Sá 

Wilson Viegas – Hotelaria 

 

 

 

 

 


