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Ministério do Trabalho já pediu que sejam indicados os casos concretos de empresas em queo problema persiste 

Sistema dificulta acesso 
das empresas aos apoios 
CAUSA O Bastonária dos Contabilistas Certificados fala em falha no sistema 
GOVERNO O Pedida informação sobre os casos em que o problema continua 

e A Segurança Social está a 
ameaçar rejeitar o apoio às em-
presas que requereram ao layoff 
por não ter sido introduzido o 
respetivo número de identifica-
ção bancária (IBAN). O proble-
ma, denunciou a bastonária da 
Ordem dos Contabilistas Certifi-
cados, citada pelo 'Negócios', é 
que muitas dessas empresas já ti-
nham submetido a informação. 

A mensagem recebida pelos 
empresários dizia o seguinte: 
"Uma vez que não foi detetado 
qualquer IBAN associado à sua 
Entidade, e dado que o paga-
mento será efetuado obrigato-
riamente por transferência ban-

  

cária, deve registar o seu IBAN." 
"Caso não proceda ao registo de 
IBAN, o seu pedido de apoio será 
rejeitado", concluía. 

Confrontado com a denúncia 
da bastonária Paula Franco, que 

MINISTRA RECONHECEU 
10 MIL CASOS SEM IBAN 
DAS EMPRESAS 
fala numa eventual falha no sis-
tema informático, o Ministério 
do Trabalho, Solidariedade e Se-
gurança Social esclareceu que a 
tutela já pediu que sejam indica-
dos os casos concretos nos quais 
o problema persiste. 

Na passada quinta-feira, a mi-
nistra Ana Mendes Godinho 
dava conta de que havia "muitos 
processos mal instruídos" , sen-
do que cerca de 10 mil deles era 
por fàlta de indicação de IBAN. 
As empresas, esclareceu, foram 
então notificadas para corrigi-
rem o problema. 

O layoff é encarado pelo Go-
verno como a principal medida 
para aguentar as empresas em 
tempo de pandemia. Estão 
abrangidas as que tenham fe-
chado portas, de forma total ou 
parcial, bein como aquelas que 
tiveram uma quebra de 40% na 
faturação mensal. • 


