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Q U I C K C L I C K     

COVID 19 – Medidas de apoio aos comerciantes da 
cidade de Lisboa 
 

A Câmara Municipal de Lisboa anunciou um pacote de 

medidas de apoio às famílias e às empresas, 

designadamente através da suspensão da cobrança, ou 

mesmo da isenção do pagamento das taxas de 

licenciamento e ocupação do espaço público. 

Aproveitando a entrada em vigor da Lei n.º 6/2020, de 10 

de abril, que aprovou um regime excecional para promover 

a capacidade das autarquias locais, dentro das suas 

competências, de responder aos efeitos sanitários e 

económicos provocados pela COVID-19, a Câmara 

Municipal de Lisboa definiu, por seu turno, um regime 

excecional de isenção objetiva e subjetiva quanto às taxas 

de ocupação do espaço público. O presente regime 

excecional entra em vigor pela mera aprovação da 

proposta em Reunião de Câmara, uma vez que a 

aprovação pela Assembleia Municipal está dispensada, 

nos termos do artigo 2.º, n.º 1, parte final, da Lei n. 6/2020. 

O Anexo V da Proposta n.º 96/2020, da Câmara Municipal 

de Lisboa, prevê, assim, um catálogo de isenções, com 

entrada imediata em vigor, ficando isentas as taxas de: 

• Ocupação e Utilização do Espaço Público – Mobiliário 

Urbano e Outros; 

• Publicidade; 

• Atividades económicas não sedentárias (feiras, 

venda ambulante e outras prestações de serviços); 

• Ocupação de lojas e lugares em mercados municipais 

(apenas se encerrados). 

O período pelo qual vigora a isenção das referidas taxas 

inicia-se a 1 de março de 2020 (atribuindo-se, deste modo, 

eficácia retroativa) e termina a 30 de junho de 2020. 

Todavia, a presente isenção não aproveita a todos os 

sujeitos, estando limitada a estabelecimentos de restauração 

e pequeno comércio, incluindo farmácias, que em 2019 

tenham tido um volume de negócios que não ultrapasse  € 

1.200.000,00 e, quando a actividade seja explorada a título 

pessoal, esse valor limite  seja de € 150.000,00. Além disso, 

a isenção em apreço não aproveita a serviços relacionados 

com a Banca, Seguros e outros serviços financeiros. 

Os casos não elegíveis para a isenção da taxa, podem 

beneficiar da respetiva suspensão da cobrança, pelo mesmo 

período, o que importará o  diferimento do seu pagamento 

para o período de julho a dezembro de 2020, sem que sejam 

cobrados juros. 

Importa, assim, reter  que a isenção vale para uma franca 

parte do pequeno Comércio, restauração e similares, sendo 

que, nesses casos, os valores que tenham sido efetivamente 

pagos por conta do período de 1 de março a 30 de junho de 

2020, poderão ser devolvidos, ou objeto de compensação 

futura. 

Por fim, esta proposta do executivo camarário,  vincula, 

desde logo, os serviços do Município de Lisboa, bem como 

os serviços das Freguesias, na medida das suas 

competências territoriais – que abundam – na área do 

licenciamento do espaço público. 
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