
 
Comunicado à Imprensa  

 

Trabalho desenvolvido em conjunto pela PwC e pela Espanha & Associados estará 

concluído na próxima semana 

 

AHRESP vai entregar ao Primeiro-Ministro estudo sobre o 

impacto do IVA a 23 % na Restauração e Hotelaria 

 
Lisboa, 13 de setembro de 2012- A AHRESP, associação que representa as empresas do setor 

da Restauração e Hotelaria, aguarda com natural expectativa a marcação de uma audiência 

com o Primeiro-Ministro, conforme ficou acordado na reunião de 01 de junho passado, para 

analisar os resultados de um estudo solicitado à consultora PwC Portugal e à Sociedade de 

Advogados Espanha & Associados que faz o levantamento dos impactos reais gerados no setor 

pelo aumento do IVA para 23%.  

Este estudo, a cargo das duas prestigiadas entidades independentes referidas estará finalizado 

na próxima semana e equaciona, pormenorizadamente, a estabilidade e sustentabilidade das 

empresas do setor, os impactos reais do aumento da taxa do IVA no setor da Restauração e 

Hotelaria ao nível do emprego, das receitas fiscais do Estado, do consumo, incluindo também 

uma reflexão sobre os efeitos induzidos a montante e jusante da cadeia de valor do setor.  

A AHRESP acredita que os resultados deste estudo independente constituirão um instrumento 

de trabalho relevante para o Governo avaliar a situação difícil que a subida do IVA para 23% 

provocou no setor, alimentando a esperança de que, perante os dados assentes em bases 

científicas inquestionáveis, seja possível pelo menos regressar à taxa do IVA de 13%, 

aumentando assim não só a eficiência e as receitas fiscais do Estado, mas melhorando também 

as condições de sobrevivência e sustentabilidade do setor, essencial à qualidade e 

competitividade do nosso produto turístico, líder das exportações.  

 

A AHRESP - A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal representa, desde 1896, as empresas, defendendo os 

seus direitos e legítimos interesses. A AHRESP tornou-se a maior Associação Empresarial do país, ao representar além do setor da 

Restauração e Bebidas, o setor do Alojamento, nomeadamente ao nível da Hotelaria, do Turismo em Espaço Rural, dos 

Empreendimentos do Turismo de Habitação e do Alojamento Local. 
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