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Medidas de apoio às empresas e trabalhadores
Combating COVID-19 with resilience
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Editorial

No âmbito da emergência de saúde pública de âmbito mundial, 
declarada pela Organização Mundial de Saúde no dia 30 de 
janeiro de 2020, a que se seguiu a classificação do vírus 
COVID-19 como pandemia, no dia 11 de março de 2020, foram 
aprovadas diversas medidas com o objetivo de minimizar o 
impacto na economia.

Numa primeira fase, foram adotadas medidas de Resposta, 
que procuraram mitigar os efeitos do Estado de emergência 
aos mais diversos níveis, designadamente, proteção do 
emprego, apoio às Famílias e salvaguarda da tesouraria das 
Empresas.

Nesta fase, as medidas aprovadas visaram combater os efeitos 
da crise empresarial e, principalmente, suportar a manutenção 
dos postos de trabalho.

No domínio económico, foram disponibilizadas linhas de crédito 
de apoio e alterados diversos sistemas de incentivos às 
empresas. Ao nível fiscal, foram adotadas várias medidas, 
nomeadamente a prorrogação de vários prazos para o 
cumprimento de obrigações fiscais.

Na sequência do levantamento gradual das medidas de 
confinamento e da obrigatoriedade de definição de planos de 
contingência, assistimos agora a uma transição progressiva 
direcionada para a Recuperação da Economia.  

As novas medidas têm vindo a focar-se na revitalização do 
tecido económico com o intuito de promover uma retoma 
gradual da normalidade.

Em sede de IVA, foram, por exemplo, aprovadas algumas 
medidas destinadas à aquisição de material de proteção à taxa 
reduzida.

De igual modo, é já possível vislumbrar alguns incentivos 
financeiros orientados para a fase de Recuperação.

Nesta nova edição da Newsletter, apresentamos as medidas 
fiscais e económicas que permitiram, numa primeira fase, 
responder aos efeitos devastadores da pandemia e, na fase 
subsequente, acelerar a recuperação e a revitalização da 
Economia.

Luís Belo
Tax Leader
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Declaração periódica de Rendimentos (Mod.22) do IRC

Prorrogação do prazo de entrega da Declaração periódica de 
Rendimentos (Mod. 22) do IRC, por referência ao exercício de 
2019 para 31 de julho de 2020.

Pagamento Especial por Conta

Adiamento da entrega do primeiro Pagamento Especial por 
Conta (“PEC”), por referência ao exercício de 2020, para 30 de 
junho de 2020.

Pagamento por Conta e Pagamento Adicional por Conta

Prorrogação do prazo de entrega do Pagamento por Conta e do 
Pagamento Adicional por Conta, por referência ao exercício de 
2020, para 31 de agosto.

Respond

Obrigações declarativas e fiscais

LEGISLAÇÃO E OUTRAS FONTES

 Despacho nº 104/2020-XXII, de 9 de março, do 
SEAF

 Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março

 Despacho n.º 153/2020-XXII de 24 de abril de 
2020

Cumprimento de obrigações declarativas

É considerado justo impedimento a situação de infeção ou de 
isolamento profilático determinados pelas autoridades de 
saúde, de contribuintes ou contabilistas certificados, no
cumprimento de obrigações contabilísticas e fiscais. 

Devem ser evitadas as deslocações presenciais aos serviços de 
finanças e ser utilizados, de forma preferencial, os serviços 
eletrónicos e o atendimento telefónico. Foi criado um 
mecanismo de agendamento prévio para as situações que 
exigem deslocação presencial.

Prazo para realização das assembleias gerais

As assembleias gerais das sociedades comerciais, das 
associações ou das cooperativas que devam ter lugar por 
imposição legal ou estatutária, podem ser realizadas até 30 de 
junho de 2020.

Prazo para entrega do Relatório Único

A entrega do Relatório Único, por referência ao exercício 
de 2019, foi adiada para dia 30 de junho de 2020.

Entrega da IES/DA

A entrega da IES/DA de 2019 pode ser cumprida até ao dia 7 
de agosto de 2020.
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Imposto do Selo

O Despacho n.º 121/2020 – XXII - SEAF determinou a 
suspensão da introdução da Declaração Mensal do Imposto do 
Selo (DMIS) durante 2020, pelo que apenas será aplicada às 
operações e factos sujeitos a Imposto do Selo realizados a 
partir de 1 de janeiro de 2021.

O pagamento do Imposto do Selo relativo aos meses de 
janeiro, fevereiro e março de 2020, foi adiado para 20 de abril 
de 2020.

Nos restantes meses do ano, o pagamento poderá ser efetuado 
até ao dia 20 do mês seguinte àquele em que obrigação 
tributária se tenha constituído, por submissão da Guia 
Multi-Imposto.

O pagamento do Imposto do Selo referente aos meses de abril 
e maio de 2020, (normalmente pago até ao dia 20 do mês 
seguinte), foi adiado para 25 de maio e 25 de junho, 
respetivamente.

O Despacho n.º 121/2020 – XXII – SEAF repõe, de forma 
extraordinária, até 20 de janeiro de 2021, o regime de 
compensação de IS liquidado e pago em excesso, em caso de 
anulação da operação ou redução do valor tributável, que 
havia sido revogado pela Lei nº119/2019, de 18 de setembro.

Medidas fiscais Financiamento à atividade

LEGISLAÇÃO E OUTRAS FONTES

 Despacho n.º 121/2020 - XXII – SEAF

 Despacho n.º 137/2020 – XXII – SEAF

 Despacho n.º 157/2020 – XXII – SEAF 

 Despacho n.º 153/2020 – XXII – SEAF
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https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_121_2020_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_121_2020_XXII.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/124793094
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https://at.madeira.gov.pt/ficheiros/Despacho_SEAF_104_2020.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_137_2020_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_157_2020_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_153_2020_XXII.pdf
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Preenchimento das declarações periódicas de IVA 
referentes aos períodos de fevereiro e março e 
1.º trimestre de 2020

Aos sujeitos passivos que:

• Tenham apresentado, em 2019, um volume de negócios até 
EUR 10 milhões; ou,

• tenham iniciado a sua atividade em/ou após 1 de janeiro de 
2020; ou,

• tenham reiniciado a sua atividade em ou após 1 de janeiro 
de 2020 e não tenham obtido volume de negócios no ano 
2019.

foi conferida a possibilidade de as declarações periódicas de 
IVA referentes aos períodos de fevereiro e março de 2020 
(regime mensal) e ao 1.º trimestre de 2020 (regime 
trimestral), serem entregues tendo por base apenas os dados 
constantes no E-fatura, devendo as mesmas ser retificadas (se 
aplicável) através da apresentação de declarações de 
substituição.

A entrega das declarações de substituição não dará origem a 
quaisquer penalidades, desde que a sua submissão e respetivo 
pagamento/acerto se verifique durante:

• o mês de julho de 2020, com referência ao período de 
fevereiro de 2020;

• o mês de agosto de 2020, com referência ao período de 
março de 2020 e ao 1.º trimestre de 2020.

Prorrogação dos prazos de submissão e pagamento das 
declarações periódicas de IVA referentes aos períodos 
de fevereiro, março, abril e ao 1.º trimestre de 2020

A submissão das declarações periódicas de IVA referentes aos 
períodos de fevereiro, março e abril de 2020 (regime mensal) 
foram adiadas, respetivamente, para os dias 17 de abril, 18 de 
maio e 18 de junho (ao invés do dia 10).

Os pagamentos foram adiados para os dias 20 de abril, 25 de 
maio e 25 de junho (ao invés do dia 15 daqueles meses).

Por outro lado, a declaração periódica de IVA referente ao 1.º 
trimestre de 2020 (regime trimestral) pôde ser submetida até 
ao dia 22 de maio (ao invés do dia 15) e paga até ao dia 25 de 
maio (ao invés do dia 20).
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Circulação de faturas em formato pdf.

Possibilidade de circulação de faturas em formato pdf
(simples), durante os meses de abril, maio e junho, sendo as 
mesmas equiparadas, para efeitos fiscais, a faturas eletrónicas.

Adiamento dos prazos relativos à faturação eletrónica 
“Business to Government”

As empresas que não sejam qualificadas como micro, 
pequenas e médias empresas podem utilizar mecanismos de 
faturação diferentes dos da faturação eletrónica até 31 de 
dezembro de 2020 (ao invés de 17 de abril de 2020), quando 
faturem entidades públicas.

Paras as pequenas e médias empresas o prazo é alargado para 
30 de junho de 2021 e, para as microempresas, para 31 de 
dezembro de 2021 (ao invés de 31 de dezembro de 2020, para 
ambas as situações).

LEGISLAÇÃO E OUTRAS FONTES

 Despacho n.º 129/2020-XXII de 27 de março de 
2020

 Despacho n.º 141/2020-XXII de 6 de abril de 
2020

 Decreto-Lei n.º 14-A/2020 de 7 de abril

 Despacho n.º 153/2020-XXII de 24 de abril de 
2020
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http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_129_2020_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_141_2020_XXII.pdf
https://dre.pt/application/file/a/131193560
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_153_2020_XXII.pdf
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Donativos

Os donativos concedidos às entidades hospitalares, EPE, dos 
Serviços Regionais de Saúde e a SPMS – Serviços Partilhados 
do Ministério da Saúde, EPE, durante o período de emergência 
provocado pela pandemia do COVID-19 poderão ser 
considerados custos em valor correspondente a 140%, quando 
se destinem exclusivamente à prossecução de fins de caráter 
sociais.
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Prazos e diligências de atos processuais

Os prazos para a prática dos atos processuais e 
procedimentais, em particular os prazos administrativos e 
tributários que corram a favor de particulares (nomeadamente 
interposição de impugnação judicial, reclamação graciosa, 
recurso hierárquico, ou outros procedimentos de idêntica 
natureza) que haviam sido suspensos cujo termo original 
ocorreria:

• Durante o período de suspensão: consideram-se agora 
vencidos no 20º dia útil posterior à entrada em vigor da Lei 
nº16/2020;

• Após a entrada em vigor da Lei nº16/2020:

 Consideram-se vencidos no 20º dia útil posterior à 
entrada em vigor da lei, caso se vencessem até essa 
data;

 Na data em que se venceriam originalmente, caso este se 
vencesse após o 20º dia útil posterior à entrada em vigor 
da lei.

LEGISLAÇÃO E OUTRAS FONTES

 Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março

 Declaração de Retificação n.º 13/2020, de 28 de 
março

 Lei nº 16/2020, de 29 de maio
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A Lei nº16/2020 entra em vigor no 5º dia seguinte ao da sua 
publicação, que ocorreu a 29 de maio.

Os prazos de prescrição e caducidade que deixem de estar 
suspensos por força da lei serão, à partida, alargados pelo 
período de tempo em que vigorou a suspensão.
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https://dre.pt/application/conteudo/134762423
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Planos prestacionais e suspensão de processos

Os planos prestacionais em curso relativos a processos de 
execução fiscal e por dívidas à Segurança Social fora do âmbito 
dos processos executivos devem manter-se suspensos até 30 
de junho de 2020.
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Produção, armazenagem e comercialização de álcool

• A produção e armazenagem de álcool, em regime de 
suspensão de imposto, bem como as operações de 
desnaturação, podem ter lugar fora de um entreposto fiscal, 
desde que tal seja previamente autorizado pela estância 
aduaneira competente;

• excecionalmente, os depositários autorizados, destinatários 
registados e os operadores com o estatuto de utilizadores 
isentos passam a poder produzir, transformar, deter, 
receber ou expedir outros produtos sujeitos a IEC’s diversos 
do álcool, desde que tal seja previamente autorizado pela 
estância aduaneira competente.

Embalagem, comercialização e rotulagem do álcool

Sem prejuízo de se garantir a rotulagem adequada, em função 
dos riscos do produto, as regras relativas à embalagem, 
rotulagem e comercialização do álcool podem ser ajustadas, 
em função das necessidades.

Processo de desnaturação

A título excecional prevê-se que o procedimento de 
desnaturação possa ser, mediante o cumprimento de 
determinadas condições, efetuado através de procedimentos 
distintos dos previstos na legislação nacional, desde que 
previamente autorizado pela estância aduaneira competente. 

Para as situações de rotura de mercado (ou na sua eminência) 
está prevista a possibilidade de, com a prévia autorização das 
estâncias aduaneiras competentes, o álcool não sofrer o 
processo de desnaturação.

Utilização de álcoois

Com exceção do álcool etílico para fins terapêuticos ou 
sanitários, a utilização de álcoois passa a estar sujeita ao 
prévio parecer da Direção-Geral de Saúde ou da Direção-Geral 
da Alimentação e Veterinária, em função do tipo de produto ou 
do fim a que se destina.
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Pagamento de impostos em prestações

Foi flexibilizado o pagamento de impostos para as empresas e 
trabalhadores independentes, com possibilidade de:

• Pagamento imediato; ou

• Pagamento fracionado em três ou seis prestações mensais, 
sem a aplicação de juros.

Esta medida abrange os pagamentos do IVA nos regimes 
mensal (devidos de 15/abril a 15/junho) ou trimestral (devidos 
a 20/maio) e a entrega de retenções na fonte de IRS e IRC 
devidas de 20/abril a 20/junho.

A referida flexibilização de pagamento é aplicável, mediante 
pedido no Portal das Finanças a:

• Trabalhadores independentes;

• Empresas que no exercício de 2018 tenham apresentado um 
volume de negócios inferior a EUR 10 milhões ou cujo início 
(ou reinício) de atividade tenha ocorrido depois de 1 de 
janeiro de 2019 ou, ainda, cuja atividade se enquadre nos 
setores encerrados nos termos do artigo 7º do Decreto n.º 2 
A/2020, de 20 de março.

As restantes empresas ou trabalhadores independentes podem 
requerer esta medida, no Portal das Finanças, quando 
demonstrem diminuição da faturação comunicada através do 
E-fatura de, pelo menos, 20 % na média dos três meses 
anteriores ao mês a que a obrigação diz respeito, face ao 
período homologo do ano anterior.

Esta demonstração deve ser certificada por ROC ou CC.

LEGISLAÇÃO E OUTRAS FONTES

 Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de Março

 Declaração de Retificação n.º 13/2020, de 28 de 
março
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Diferimento do pagamento de contribuições para a 
Segurança Social

Flexibilização do pagamento das contribuições para a 
Segurança Social, através de adesão na Segurança Social 
Direta, nos seguintes termos:

• Pagamento de 1/3 das contribuições da responsabilidade da  
entidade empregadora, devidas em 20/março1, 20/abril e 
20/maio, e as dos trabalhadores independentes, devidas a 
20/abril, 20/maio e 20/junho, nas datas em que esta 
obrigação é devida;

• Ativação automática de um plano prestacional (de 3 ou 6 
meses) relativamente ao valor remanescente (2/3), a partir 
de Julho inclusive.

A opção por este regime é facultativa, podendo proceder-se ao 
pagamento imediato, nos termos habituais.

Esta medida é aplicável a trabalhadores independentes, e a 
entidades empregadoras dos setores privado e social até 50 
postos de trabalho, sendo este número aferido por referência à 
declaração de remunerações do mês de fevereiro de 2020.

1 As empresas que tenham pago a totalidade das contribuições relativas a março 
poderão diferir o pagamento das contribuições devidas em abril, maio e junho.

Aplica-se ainda às seguintes entidades empregadoras:

• Total de trabalhadores entre 50 e 249, desde que 
apresentem uma quebra de, pelo menos, 20 % na faturação 
face ao período homólogo do ano anterior ou, caso tenham 
iniciado a atividade há menos de 12 meses, face à média do 
período de atividade decorrido.

• Tenham 250 trabalhadores ou mais, e apresentem uma 
quebra de, pelo menos, 20 % na faturação face ao período 
homólogo do ano anterior ou, caso tenham iniciado a 
atividade há menos de 12 meses, face à média do período 
de atividade decorrido, e se enquadrem numa das seguintes 
situações:

• (i) IPSS ou equiparada;

• (ii) Atividade enquadrada nos setores encerrados nos termos 
do Decreto n.º 2 A/2020, de 20 de março, ou nos setores da 
aviação e do turismo, relativamente ao estabelecimento ou 
empresa efetivamente encerrados; ou

• (iii) Atividade suspensa, por determinação legislativa ou 
administrativa, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 10-
A/2020, de 13 de março (na sua redação atual), na Lei de 
Bases da Proteção Civil, ou na Lei de Bases da Saúde, 
relativamente ao estabelecimento ou empresa efetivamente 
encerrados.
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Diferimento do pagamento de contribuições para a 
Segurança Social (continuação)

As entidades que indevidamente beneficiem do diferimento das 
contribuições deverão liquidar a totalidade das prestações em 
falta, acrescida de juros.

LEGISLAÇÃO E OUTRAS FONTES

 Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março

 Declaração de Retificação n.º 13/2020, de 28 de 
março

 Decreto-Lei n.º 20-C/2020, de 7 de maio

Contribuições à Caixa de Previdência dos Advogados e 
Solicitadores

Foi conferida a possibilidade de a direção da CPAS, desde que 
com parecer favorável do Conselho Geral, diferir o prazo de 
pagamento de contribuições, suspender temporariamente o 
seu pagamento ou reduzir temporariamente os escalões 
contributivos aos beneficiários que, comprovadamente, 
tenham sofrido uma quebra de rendimentos que os impeça 
de satisfazer as suas obrigações contributivas, em virtude de 
doença ou redução anormal de atividade na sequência do 
COVID-19.

Estas medidas produziram efeitos a 12 de março de 2020.

A legislação entretanto publicada contrariou a 
informação divulgada inicialmente pelo Ministério do 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social que 
previa a suspensão e adiamento da totalidade (e não 
apenas 2/3) do pagamento das contribuições devidas 
em março.

No entanto, mantém-se a possibilidade de diferir o 
pagamento de contribuições para as entidades 
empregadoras que, mesmo não tendo efetuado o 
pagamento de 1/3 das contribuições e quotizações 
devidas no primeiro mês de adesão à medida, março 
ou abril conforme aplicável, tenham procedido ao 
pagamento desse valor, acrescido de juros de mora.
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Portugal 2020

Consideração do impacto do COVID-19 na avaliação dos 
objetivos dos projetos do Portugal 2020

Os impactos negativos decorrentes do COVID-19 que deem 
lugar à insuficiente concretização de ações ou metas, no 
âmbito dos sistemas de incentivos do Portugal 2020, poderão 
ser considerados motivos de força maior não imputáveis aos 
beneficiários, sendo aceites alterações ou ajustamentos nos 
seguintes moldes:

• Projetos física e financeiramente concluídos

• Valores das metas aprovadas (relacionadas com objetivos 
de criação de postos de trabalho, volume de negócios e 
valor acrescentado bruto); 

• Momento de avaliação dos resultados (admitindo-se a 
prorrogação do ano cruzeiro por mais um ano, por 
motivos de força maior). 

LEGISLAÇÃO E OUTRAS FONTES

 Comunicado do Conselho de Ministros de 20 de 
março de 2020

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 11-A/2020

 Orientação Técnica n.º 01/2020

• Projetos em fase de Investimento

• Configuração do investimento e alterações ao projeto de 
investimento inicial (e.g. substituição de equipamentos ou 
a reconfiguração do investimento); 

• Calendário de realização (admitindo-se a fixação de uma 
calendarização compatível com novas expetativas para a 
realização do projeto, sem qualquer penalidade);

• Possibilidade de prorrogação ou da duração do projeto 
ultrapassar os limites temporais aprovados, previstos em 
aviso ou em regulamentação específica (e.g. início ou 
interrupção dos projetos, esclarecimentos ou alegações);

• Possibilidade de derrogação de excedentes aos limites de 
custos ou apoios máximos previstos em regulamentação 
ou em sede de aviso, resultantes de reprogramação 
financeira do projeto; 

• Resultados contratados (indicadores de realização e 
resultado e valor das metas aprovadas relacionadas com 
objetivos de criação de postos de trabalho, volume de 
negócios, nacional e internacional e VAB);

Mais informação sobre os concursos pode ser encontrada 
nos sites do COMPETE 2020 e do IAPMEI. 
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Portugal 2020

Aceleração na liquidação dos incentivos financeiros

Liquidação dos incentivos financeiros com a maior brevidade 
possível após os pedidos de pagamento apresentados pelas 
empresas, podendo ser efetuados, no limite, a título de 
adiantamento (até ao máximo de 95% do incentivo total 
aprovado), sendo estes regularizados com o apuramento do 
incentivo a pagar pelo organismo intermédio/organismo 
pagador, sem qualquer formalidade para os beneficiários, num 
prazo não superior a 60 dias ou outro estabelecido pelo PO.

Diferimento de prestações relativas a subsídios 
reembolsáveis

Diferimento por um período de 12 meses das prestações 
vincendas até 30 de setembro de 2020, relativas a subsídios 
reembolsáveis atribuídos no âmbito de sistemas de incentivos 
do QREN, do Portugal 2020, sem encargos de juros ou outra 
penalidade para as empresas beneficiárias. 

Em face da atualização a 23 de março, deixa de ser exigida a 
necessidade de comprovar uma quebra do volume de negócios 
superior a 20%. De igual modo, alarga o âmbito do diferimento 
às prestações vincendas relativas a planos de regularização 
acordados e aos planos de reembolsos estabelecidos aquando 
do encerramento dos projetos do SI QREN e do QCA III. 

Elegibilidade das despesas com ações canceladas ou 
adiadas

Elegibilidade para reembolso das despesas comprovadamente 
suportadas pelos beneficiários em iniciativas ou ações 
canceladas ou adiadas por razões relacionadas com o COVID-
19, previstas em projetos aprovados pelo Portugal 2020 ou 
outros programas operacionais, nomeadamente nas áreas da 
internacionalização e da formação profissional.

Prorrogação de prazos de Concursos do Portugal 2020

Foram já prorrogados ou encontram-se em processo de 
prorrogação os prazos para submissão de candidaturas a 
diversos concursos do Portugal 2020. Mais informação sobre os 
concursos pode ser encontrada no site do IAPMEI.

LEGISLAÇÃO E OUTRAS FONTES

 Comunicado do Conselho de Ministros de 20 de 
março de 2020

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 11-A/2020

 Orientação Técnica n.º 01/2020

 Decreto-Lei n.º 10-L/2020, de 26 de março
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Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020

Medidas fiscais Medidas aduaneiras Financiamento à atividade Outras medidas e apoios

Medidas de apoio no âmbito do PDR 2020

Os prazos de execução física e financeira dos projetos, cuja 
data limite para fim de investimento ocorra entre 1 de março e 
15 de junho de 2020, serão automaticamente prorrogados por 
três meses.

É autorizada a apresentação de pagamentos intercalares com 
faseamento da submissão da despesa e respetivo reembolso.

Os prazos para submissão das candidaturas, no âmbito de 
anúncios em curso, cuja fixação do prazo é da competência da 
Gestora do PDR 2020, são prorrogados por 30 (trinta) dias.

Incumprimento de obrigações por motivo de força maior

Os projetos de investimento do PDR 2020 podem ser 
concluídos, independentemente do grau de execução em que 
se encontrem, após o reconhecimento da situação de “caso de 
força maior” em resultado da pandemia do COVID-19. 

Para o efeito, os beneficiários devem apresentar o pedido de 
“caso de força maior” ao Instituto de Financiamento da 
Agricultura e Pescas, I. P. (IFAP) e, caso aplicável, formalizar o 
último pedido de pagamento, até 31 de maio de 2020.

Mais informação pode ser encontrada no site do PDR 2020.

LEGISLAÇÃO E OUTRAS FONTES

 Portaria n.º 81/2020, de 26 de março

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020

 Comunicado do Ministério da Agricultura

 Decreto-Lei n.º 10-L/2020, de 26 de março

 Portaria n.º 105-C/2020

Linha de Garantia de Crédito PDR 2020

Encontra-se disponível o acesso a um instrumento financeiro 
do PDR 2020 relativo a uma linha de garantia de crédito no 
montante total de EUR 300 milhões, destinada a apoiar as 
seguintes tipologias:

• Investimentos nas explorações agrícolas – jovens 
agricultores;

• Investimentos nas explorações agrícolas – outros;

• Investimentos na agroindústria.

Mais informação sobre os concursos pode ser encontrada no 
site do PDR 2020.
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Programa Operacional Mar 2020
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Medidas de apoio no âmbito do Mar 2020

Devido aos impactos negativos decorrentes do COVID-19:

• Não são penalizados projetos que não atinjam o orçamento 
aprovado e a plena execução financeira prevista na 
concretização de ações ou metas;

• São elegíveis para reembolso as despesas suportadas em 
ações canceladas ou adiadas, previstas em projetos 
aprovados;

• Permitido um maior número de pedidos de pagamento (até 
10 em cada projeto);

• Data de conclusão dos projetos alargada para 2021, em 
prazo compatível com finalização da execução físico-
financeira;

• Serão prorrogados prazos para entrega de candidaturas em 
diversos concursos abertos no âmbito das Estratégias de 
Desenvolvimento Local.

Para agilizar a realização de pagamentos, foram adotadas as 
seguintes medidas excecionais:

• Não sendo possível validar no prazo de 20 dias úteis, o 
pedido é liquidado a título de adiantamento, sendo pago até 
70% do apoio público correspondente;

• Beneficiários podem submeter pedidos de pagamento com 
base em despesa faturada, mas ainda não paga, desde que 
a soma dos adiantamentos já realizados e não justificados 
não ultrapasse os 50% do incentivo aprovado.

LEGISLAÇÃO E OUTRAS FONTES

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020

 Despacho do Gabinete do Ministro do Mar

 Despacho n.º 3651/2020, de 24 de março
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Lay-off simplificado

Quem / em que 
circunstâncias

Medidas Benefícios
Requerimento / 

Obrigações 
declarativas

Observações

Situação de crise empresarial

• Paragem total ou parcial da 
atividade da empresa, 
resultante da interrupção das 
cadeias de abastecimento 
globais, ou suspensão ou 
cancelamento de 
encomendas; ou

• Quebra abrupta e acentuada 
de, pelo menos, 40% da 
faturação nos 30 dias 
anteriores ao do pedido junto 
da Segurança Social, com 
referência à medida mensal 
dos dois meses anteriores a 
esse período, ou face ao 
período homólogo do ano 
anterior ou, ainda, para quem 
tenha iniciado a atividade há 
menos de 12 meses, à média 
desse período; ou

• Encerramento do 
estabelecimento por decisão 
da autoridade de saúde ou 
decorrente do estado de 
emergência.

Apoio extraordinário à manutenção 
de contrato de trabalho por via da 
redução ou suspensão dos períodos 
normais de trabalho ou suspensão de 
contrato de trabalho, nos termos 
definidos no regime de lay-off. Este 
regime, com duração de um mês, é 
prorrogável mensalmente, após 
avaliação, até um máximo de 3 
meses (a ser devidamente ponderada 
em função da evolução das 
consequências económicas e sociais 
da COVID-19).

• Manutenção dos direitos, deveres e 
garantias do empregador e do 
trabalhador;

• O trabalhador tem direito a 2/3 da sua 
retribuição normal ilíquida, com valor 
mínimo de uma retribuição mensal 
mínima garantida (EUR 635) e máximo 
de três vezes (EUR 1.905);

• Apoio financeiro da SS no valor de 70% 
da retribuição garantida ao colaborador

• Modelo RC 3056 -
DGSS e anexo com 
identificação dos 
trabalhadores

• O empregador deve, 
comprovadamente, ter as 
situações contributiva e 
tributária regularizadas perante 
a Segurança Social e a 
Autoridade Tributária.

• A inclusão de novos 
trabalhadores (durante o 
período de concessão do 
referido apoio) é feita através 
da entrega de um novo ficheiro 
anexo, sendo o pagamento do 
apoio concedido pelo período 
remanescente.

Plano extraordinário de formação (a 
tempo parcial), não cumulável com o 
apoio extraordinário à manutenção 
do contrato de trabalho, com a 
duração de um mês

• Apoio suportado pelo IEFP;
• Valor em função das horas de formação 

frequentadas, até ao limite de 50% da 
retribuição ilíquida, com o limite 
máximo de uma retribuição mínima 
mensal garantida (EUR 635).

A duração da formação não deve 
ultrapassar 50% do período 
normal de trabalho, enquanto a 
mesma decorre.

Incentivo financeiro de apoio à 
normalização da atividade

Apoio, concedido pelo IEFP, pago de uma 
vez e com o valor de uma retribuição 
mensal mínima garantida (EUR 635) por 
trabalhador.

• Dependente da 
apresentação de 
requerimento ao IEFP 
para o efeito, 
apresentando os 
documentos que 
atestem a situação de 
crise empresarial.

O Decreto-Lei nº20/2020, de 1 de 
maio prevê que os procedimentos, 
condições e termos de acesso a 
este apoio são posteriormente 
regulamentados por portaria do 
membro do Governo responsável 
pela área do trabalho.

Isenção do pagamento de 
contribuições para a Segurança 
Social (a cargo da entidade 
empregadora) as quotizações dos 
trabalhadores continuam a ser 
devidas

Isenção aplicável durante o período de 
crise empresarial, relativamente às 
contribuições devidas pela entidade 
empregadora sobre remunerações dos 
trabalhadores abrangidos e membros dos 
órgãos estatutários

• Isenção reconhecida 
oficiosamente. 

• Reporte em 
declarações de 
remunerações 
autónomas.

• Pagamento das 
quotizações dos 
trabalhadores. 
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Lay-off simplificado e outros apoios

Proibição do despedimento

Durante o período de aplicação das medidas previstas no 
Decreto-Lei 10-G/2020, de 26 de março, retificado pela 
Declaração de Retificação nº 14/2020, de 28 de março, bem 
como nos 60 dias seguintes, o empregador não pode fazer 
cessar contratos de trabalho ao abrigo das modalidades de 
despedimento coletivo ou despedimento por extinção do posto 
de trabalho. Esta medida aplica-se a todos os trabalhadores e 
não só aos que se encontrem abrangidos pelas medidas de 
apoio.

Incumprimento e restituição de apoio

As situações abaixo elencadas implicam a imediata cessação 
dos apoios, bem como a restituição ou pagamento, total ou 
proporcional, dos montantes já recebidos ou isentados:

(i) Despedimento, exceto por facto imputável ao colaborador; 
(ii) não cumprimento pontual da obrigação de pagamento das 
retribuições, (iii) não cumprimento das obrigações legais, 
fiscais e de segurança social, (iv) distribuição de lucros, (v) 
incumprimento nos prazos estabelecidos de obrigações 
assumidas, (vi) falsas declarações; e, (vii) prestação de 
trabalho à própria entidade empregadora (se lay-off em regime 
de suspensão do contrato) ou exceder o horário estabelecido 
(em caso de redução temporária de horário de trabalho).

LEGISLAÇÃO E OUTRAS FONTES

 Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 março

 Declaração de Retificação n.º 14/2020, de 28 de 
março

 Decreto-Lei n.º 12-A, de 6 de abril
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Apoio aos trabalhadores independentes e outros

Quem / em que circunstâncias Benefícios
Requerimento / Obrigações 

declarativas e outras

Trabalhadores independentes:

Que não sejam pensionistas e sujeitos a obrigação 
contributiva em, pelo menos, 3 meses seguidos ou 6 
meses interpolados, há pelo menos 12 meses e:

• Se encontrem em situação comprovada de paragem 
total da sua atividade (ou do setor); ou

• Mediante declaração do próprio, subscrita por 
contabilista certificado, demonstrando que se encontra 
em situação de queda de, pelo menos, 40% da 
faturação no período de 30 dias anterior ao pedido, 
face à média mensal dos dois meses anteriores ou ao 
período homólogo do ano anterior

Sócios-gerentes de sociedades e outros

Sócios-gerentes de sociedades e membros de órgãos 
estatutários de fundações, associações ou cooperativas 
com funções equivalentes àqueles, que estejam 
unicamente abrangidos pelo regime de Segurança Social 
nessa qualidade e que, no ano anterior, tenham tido 
uma faturação comunicada através do E-fatura inferior a 
EUR 80.000.

Apoio financeiro extraordinário (multiplicado pela respetiva 
quebra de faturação, em termos percentuais) com duração de um 
mês, prorrogável mensalmente, até ao máximo de seis meses, 
cujo montante pode ascender a:

• Valor da remuneração registada como base de incidência 
contributiva, no máximo de um IAS (EUR 438,81), quando a 
base de incidência é inferior a 1,5 IAS (EUR 658,21); ou

• 2/3 da remuneração registada como base de incidência 
contributiva, com limite de EUR 635, quando a base de 
incidência é igual ou superior a 1,5 IAS (EUR 658,21).

O presente apoio tem como limite mínimo o valor correspondente 
a 50% do valor do IAS (EUR 219,41).

A remuneração considerada corresponde:
• Trabalhadores independentes: à média da base de incidência 

contributiva referente aos meses em que tenha existido registo 
de remunerações nos 12 meses anteriores à data da 
apresentação do requerimento; ou,

• Sócios-gerentes: remuneração base declarada em março de 
2020, por referência a fevereiro de 2020. Não existindo 
qualquer remuneração declarada em fevereiro de 2020, 
considera-se o valor do IAS (i.e. EUR 438,81).

No caso de paragem da atividade, as
circunstâncias devem ser comprovadas 
mediante declaração do próprio, sob 
compromisso de honra, ou de contabilista 
certificado, no caso de trabalhadores em 
regime de contabilidade organizada bem 
como dos gerentes ou equiparados de 
entidades com contabilidade organizada.

Durante o período de pagamento deste 
apoio, o trabalhador mantém a obrigação de 
entrega da declaração trimestral.

A quebra de faturação é sujeita a 
verificação posterior pela Segurança Social, 
no prazo de um ano, com base em 
informação solicitada à Autoridade 
Tributária e Aduaneira. Poderá implicar a 
restituição das quantias indevidamente 
recebidas.

Os trabalhadores independentes abrangidos 
pelo apoio financeiro referido no artigo 
anterior têm direito ao diferimento do 
pagamento de contribuições devidas nos 
meses em que esteja a ser pago o apoio 
financeiro extraordinário.

LEGISLAÇÃO E OUTRAS FONTES
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Apoio extraordinário aos trabalhadores e família

(1) http://www.seg-social.pt/documents/10152/16819997/GIT_70.docx/e6940795-8bd0-4fad-b850-ce9e05d80283 

Situação
Quem / em que 
circunstâncias

Benefícios
Condições para 
atribuição do 

benefício
Como pedir o subsídio Exceções / Notas
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contribuições 

para a SS
Portal da SS
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Subsídio por 
isolamento:
100% da 
remuneração de 
referência

A atribuição do subsídio 
não depende do prazo 
de garantia, do índice de 
profissionalidade e de 
certificação da 
incapacidade 
temporária, nem está 
sujeita a período de 
espera

O trabalhador deve enviar 
para a sua entidade 
patronal a declaração de 
isolamento emitida pela 
Autoridade de Saúde. O 
empregador deve 
preencher formulário na 
Segurança Social Direta 
com a identificação de 
todos os trabalhadores em 
isolamento profilático e 
juntar cópia das 
declarações das 
Autoridades de Saúde, no 
prazo máximo de 5 dias

Se continuar a 
trabalhar em regime 
de teletrabalho ou 
formação à 
distância, não tem 
direito a este 
subsídio

http://www.seg-
social.pt/documents/
10152/16819997/GI
T_70.docx/e694079
5-8bd0-4fad-b850-
ce9e05d80283 
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Subsídio de doença:
• 55% para o período 

de duração até 30 
dias;

• 60% para o período 
de duração entre 31 
dias e 90 dias;

• 70% para o período 
de duração entre 91 
dias e os 365 dias;

• 75% para o período 
superior a 365 dias.

Sem sujeição a período 
de espera

Deve ter um certificado de 
incapacidade temporária 
para o trabalho 
("CIT"/"baixa médica").

Se o trabalhador em 
isolamento 
profilático contrair a 
doença antes do 
prazo de 14 dias, 
passa a receber 
apenas 55% da 
remuneração de 
referência
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Situação
Quem / em que 
circunstâncias

Benefícios
Condições para 
atribuição do 

benefício

Como pedir o 
subsídio

Exceções / Notas
Sujeito a 

contribuições para a 
SS

Portal da SS
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• As faltas ao trabalho 
consideram-se justificadas

• Apoio excecional de 2/3 da 
remuneração base, pagos em 
partes iguais pela entidade 
empregadora e pela SS (com 
limite mínimo de EUR 635 e 
máximo de EUR 1.905)

• Para o cálculo, é considerada a 
remuneração base declarada em 
março de 2020, por referência 
ao mês de fevereiro de 2020. 
Caso não tenha sido declarada 
nenhuma remuneração base em 
março de 2020, o apoio é 
calculado com base na RMMG 
(i.e. EUR 635)

• Funcionários públicos: o apoio é 
pago integralmente pela 
entidade pública.

Se criança menor de 
12 anos ou com 
deficiência ou 
doença crónica, não 
depende de prazo de 
garantia

• Declaração 
preenchida e 
apresentada 
pelos 
trabalhadores 
cujas escolas 
dos filhos foram 
encerradas; 

• Requerimento 
apresentado 
pela entidade 
empregadora

• Não aplicável caso seja 
possível o teletrabalho;

• Caso um cônjuge esteja 
em regime de 
teletrabalho, o outro não 
poderá beneficiar deste 
apoio;

• Subsídio não depende do 
número de filhos e só 
pode ser recebido uma 
vez

• Tendo o trabalhador 
mais do que uma 
entidade empregadora, 
estabelece-se que o 
limite máximo do apoio 
(i.e. EUR 1.905) é 
aplicado ao total das 
remunerações base 
pagas ao trabalhador 
pelas diversas entidades 
empregadoras, sendo o 
apoio a pagar 
distribuído, de forma 
proporcional, em função 
do peso da remuneração 
base declarada por cada 
entidade empregadora 

O apoio é sujeito a 
contribuições para a SS 
por parte do trabalhador 
(11%) e de 50% por 
parte da entidade 
empregadora (11,86%).

http://www.se
g-
social.pt/docu
ments/10152/2
1730/GF_88.d
oc/da6eadda-
adf0-4a05-
86d7-
b3ba2dc46c95

(2) http://www.seg-social.pt/documents/10152/21730/GF_88.doc/da6eadda-adf0-4a05-86d7-b3ba2dc46c95
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Situação
Quem / em que 
circunstâncias

Benefícios
Condições para 
atribuição do 

benefício
Como pedir o subsídio Exceções / Notas

Sujeito a 
contribuições 

para a SS
Portal da SS
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Valor do apoio 
corresponde a 1/3 da 
base de incidência 
contributiva referente 
ao primeiro trimestre 
de 2020 (com o limite 
mínimo de 1 IAS (EUR 
438,81) e máximo de 
2,5 IAS (EUR 
1.907,03).

Sujeitos ao 
cumprimento da 
obrigação contributiva 
em pelo menos 3 meses 
consecutivos há pelo 
menos 12 meses

Requerimento apresentado 
pelo trabalhador 
independente

• Não aplicável 
caso seja 
possível o 
teletrabalho;

• Este apoio não é 
cumulável com 
os demais apoios 
previstos.

• O apoio é sujeito a 
contribuições para 
a SS;

• Diferimento do 
pagamento das 
contribuições 
devidas nos meses 
em que é pago o 
apoio, a partir do 
2º mês posterior 
ao da cessação do 
apoio, podendo ser 
efetuado num 
prazo de 12 meses 
(em prestações 
iguais e mensais).
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Subsídio de 
assistência a filho ou 
neto:

• 65% da remuneração 
de referência; 

• 100%, se filho, a 
partir da entrada em 
vigor do OE 2020

Se criança menor de 12 
anos ou com deficiência 
ou doença crónica, não 
depende de prazo de 
garantia

(2) http://www.seg-social.pt/documents/10152/21730/GF_88.doc/da6eadda-adf0-4a05-86d7-b3ba2dc46c95
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Prorrogação extraordinária de prestações sociais

Foram extraordinariamente prorrogadas, de forma automática, 
as prestações por desemprego e todas as prestações do 
sistema de segurança social que garantam mínimos de 
subsistência (e.g. complemento solidário para idosos e do 
rendimento social de inserção) cujo período de concessão ou 
prazo de renovação termine antes de 30 de junho de 2020, 
bem como as reavaliações das condições de manutenção das 
prestações do sistema de segurança social.

Esta medida produziu efeitos a 12 de março de 2020.

A prorrogação é também aplicável aos benefícios cujo período 
de concessão ou renovação tenha terminado em março ou abril
ou venha a terminar em maio ou junho de 2020, inclusive.

Fiscalização das entidades beneficiárias dos apoios

As entidades beneficiárias dos apoios extraordinários deverão 
manter, nos seus registos, a informação relevante, durante um 
período de três anos, que comprove os factos dos 
requerimentos e respetivas prorrogações.

Os trabalhadores do serviço doméstico deverão preservar a 
declaração de cada entidade empregadora que ateste a não 
prestação do trabalho e o não pagamento da totalidade da 
remuneração, durante um período de três anos.

Trabalhadores residentes em Portugal sujeitos à 
legislação de Segurança Social de outro Estado–membro 
da União Europeia, do Espaço Económico Europeu ou na 
Suíça

No que concerne a trabalhadores residentes em Portugal que 
se encontrem vinculados a um sistema de Segurança Social de 
outro Estado-membro da União Europeia, do Espaço Económico 
Europeu ou da Suíça, o período de teletrabalho prestado em 
território Português, durante a vigência das medidas 
excecionais e temporárias, não é tido em conta para a 
determinação da legislação aplicável. 

Assim, não será alterado o sistema de Segurança Social no 
qual se encontram presentemente vinculados.

LEGISLAÇÃO E OUTRAS FONTES

 Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março

 Declaração de Retificação n.º 13/2020, de 28 de 
março

 Portaria n.º 94-A/2020, de 16 de abril
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Enquadramento de situações de desproteção social

Criação de novo apoio financeiro para pessoas que não se 
encontrem obrigatoriamente abrangidas por um regime de 
Segurança Social, nacional ou estrangeiro, e que declarem o 
início ou reinício de atividade independente junto da 
Autoridade Tributária Portuguesa.

A sua atribuição depende da produção de efeitos do 
enquadramento no regime de Segurança Social dos 
trabalhadores independentes e implica a manutenção do 
exercício de atividade por um período mínimo de 24 meses 
após a cessação do pagamento da prestação - devendo ser 
restituídas as prestações pagas caso o trabalhador 
independente declare a cessação de atividade antes de 
terminado este período.

O apoio é no valor de EUR 219,41 (metade do valor do IAS) e 
é devido a partir da data de apresentação do requerimento, 
sendo atribuído por um período máximo de dois meses.

O apoio penas pode ser requerido até 30 de junho de 2020 e 
não é cumulável com outras prestações sociais.

Medidas temporárias de reforço da proteção no 
desemprego

Foi atribuído o direito a beneficiar do subsídio social de 
desemprego inicial, em 90 e 60 dias, respetivamente, os 
trabalhadores que:

(i) Tenham 90 dias de trabalho por conta de outrem num 
período de 12 meses imediatamente anterior à data do 
desemprego;

(ii) Tenham 60 dias de trabalho por conta de outrem num 
período de 12 meses imediatamente anterior à data do 
desemprego, nos casos em que este tenha ocorrido por 
caducidade do contrato de trabalho a termo ou por 
denúncia do contrato de trabalho por iniciativa da entidade 
empregadora durante o período experimental.

O beneficiário deverá entregar o requerimento até 30 de junho 
de 2020. Este benefício não é cumulável com outras prestações 
sociais.

LEGISLAÇÃO E OUTRAS FONTES

 Decreto-Lei n.º 20-C/2020, de 7 de maio
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Medidas de apoio ao arrendamento

Durante o período de vigência das medidas de prevenção, fica 
suspensa a caducidade dos contratos de arrendamento 
habitacional e não habitacional, salvo se o arrendatário não se 
opuser à cessação, assim como a produção de efeitos da 
revogação da renovação de contratos de arrendamento.

Como reforço, foram aprovadas medidas, cujos efeitos 
retroagem a 1 de abril, que estabelece um regime excecional 
para as situações de mora no pagamento da renda devida nos 
termos de contratos de arrendamento habitacional e não 
habitacional.

Este regime permite que os arrendatários que cumpram os 
requisitos mencionados abaixo solicitem a concessão de um 
empréstimo sem juros, junto do IHRU, que lhes permita 
suportar a diferença entre a renda mensal devida e o 
rendimento correspondente a uma taxa de esforço de 35%.

Por outro lado, os senhorios podem igualmente solicitar um 
empréstimo, nas mesmas condições, de forma a compensar as 
rendas não pagas e têm direito à resolução do contrato quando 
o arrendatário não efetuar o pagamento das rendas vencidas 
durante o período de vigência do estado de emergência e o 
mês subsequente, no prazo de 12 meses após o término deste 
período.

Arrendamento habitacional

Este regime excecional aplica-se quando, em resultado da 
atual situação excecional provocada pelo COVID-19, se 
verifique uma quebra de rendimentos superior a 20% dos 
rendimentos e ocorra uma das seguintes situações:

• Arrendatário de habitação que constitua a residência 
permanente, quando a renda mensal passe a representar 
mais de 35% dos rendimentos mensais dos membros do seu 
agregado familiar;

• Estudante com contrato de arrendamento para habitação 
situada a uma distância superior a 50 km da residência 
permanente do agregado familiar, quando a renda mensal 
passe a representar mais de 35% dos rendimentos mensais 
dos membros do seu agregado familiar;

Medidas fiscais Financiamento à atividade
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• Fiador de arrendatário habitacional que seja estudante e não 
aufira rendimentos do trabalho, quando a renda mensal 
passe a representar mais de 35% dos rendimentos mensais 
dos membros do seu agregado familiar; 

• Senhorio de arrendatários habitacionais, quando a quebra no 
rendimento mensal dos membros do seu agregado familiar 
decorra do não pagamento de rendas e o rendimento 
disponível desse agregado desça abaixo do valor do 
indexante dos apoios sociais (IAS).

A demonstração de quebra de rendimentos é efetuada:

• No caso de arrendatários, estudantes e fiadores, pela 
comparação entre o total dos rendimentos do agregado 
familiar no mês em que ocorre a alteração de rendimentos 
com os rendimentos auferidos no mês anterior.

• No caso dos senhorios, pela comparação entre o total dos 
rendimentos do agregado familiar no mês em que se verifica 
o não pagamento das rendas com os rendimentos auferidos 
no mês anterior. 

• No caso dos trabalhadores independentes, quando a 
faturação do mês anterior à ocorrência da quebra de 
rendimentos não seja representativa, podem optar por 
efetuar a demonstração da diminuição dos rendimentos com 
referência aos rendimentos do período homólogo do ano 
anterior.

Arrendamento não habitacional

Os estabelecimentos destinados a atividades de comércio a 
retalho e prestação de serviços e os estabelecimentos de 
restauração e similares que se encontrem encerrados (ainda 
que mantenham a atividade através de comércio eletrónico, 
prestação de serviços à distância ou de plataforma eletrónica, 
ou entregas ao domicílio) têm a possibilidade de diferir o 
pagamento das rendas referentes ao período de vigência do 
estado de emergência, incluindo o mês subsequente, para os 
12 meses posteriores.

Até 1 de setembro de 2020, o arrendatário pode igualmente 
diferir o pagamento das rendas vencidas, pelos meses em que, 
ao abrigo de disposição legal ou medida administrativa 
aprovada no âmbito da pandemia da doença COVID-19, seja 
determinado o encerramento de instalações ou suspensão de 
atividades ou no primeiro mês subsequente desde que 
compreendido no referido período.

Não pode, contudo, resultar um período de regularização da 
dívida que ultrapasse o mês de junho de 2021.

Medidas fiscais Medidas aduaneiras Financiamento à atividade Outras medidas e apoios
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Resgate de Plano de Poupança Reforma

É concedida a possibilidade de resgatar o valor dos PPR até 30 
de setembro de 2020, até ao limite mensal do IAS, desde que 
um dos membros do agregado familiar esteja numa das 
seguintes situações:

• Situação de isolamento profilático ou doença, conforme 
estabelecido no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março;

• Prestem assistência a filhos ou netos, conforme estabelecido 
no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março;

• Tenha sido colocado em redução do período normal de 
trabalho ou em suspensão do contrato de trabalho, em 
virtude de crise empresarial;

• Em situação de desemprego registado no IEFP; ou,

• Seja elegível para o apoio extraordinário à redução da 
atividade económica de trabalhador independente, i.e., 
trabalhador de entidades cujo estabelecimento ou atividade 
tenha sido objeto de encerramento determinado durante o 
período de estado de emergência ou durante a situação de 
calamidade por imposição legal ou administrativa.

O valor do PPR reembolsado deverá corresponder ao valor da 
unidade de participação à data do requerimento de reembolso.

No resgate não é aplicável penalização em IRS desde que 
tenham sido subscritos até 31 de março de 2020.
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Moratória sobre o crédito à habitação e empresarial

Foi instituída uma moratória sobre todo o serviço de dívida, 
incidente sobre o crédito hipotecário e crédito ao consumo para 
educação, no caso de particulares, e sobre os empréstimos de 
financiamento à atividade (incluindo operações de factoring e 
leasing), para os empresários em nome individual, IPSS e 
empresas não financeiras.

A moratória anteriormente em vigor até 30 de setembro de 
2020 foi estendida até 31 de março de 2021, sendo os prazos 
contratados alargados nesse número de meses. Os 
beneficiários que tenham aderido à moratória inicialmente 
ficam automaticamente abrangidos pela extensão, sendo a 
adesão possível até 30 de junho de 2020 para os restantes.

Os juros e restantes encargos financeiros são capitalizados 
durante o período da moratória. É permitida a negociação com 
a instituição bancária de moratórias parciais sobre o 
pagamento de juros e/ou capital.

Exclusões 

Excluídos do âmbito da moratória estão créditos para aquisição 
de valores mobiliários e instrumentos financeiros, créditos a 
beneficiários de regimes para fixação de sede ou residência em 
Portugal e créditos  concedidos a empresas para utilização de 
cartões de crédito a título individual pelos seus órgãos.

Medidas fiscais Medidas aduaneiras Financiamento à atividade

Condições de acesso

• Particulares – Em situação de isolamento profilático, 
doença, prestação de assistência a filhos ou netos, lay-off
ou desemprego. Aplica-se, ainda, a trabalhadores cuja 
atividade tenha sido objeto de encerramento determinado 
legal ou administrativamente ou cujo rendimento do 
agregado familiar tenha caído mais de 20%.

• Empresas não financeiras, empresários em nome 
individual e IPSS, que verifiquem as seguintes condições: 
(i) sede e atividade desenvolvida em Portugal; (ii)
inexistência de situações de mora ou incumprimento há 
mais de 90 dias com a Banca e não estejam em situação 
de insolvência, suspensão de pagamentos ou execução; e, 
(iii) situação regularizada junto da Autoridade Tributária e 
Aduaneira e da Segurança Social.
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A alteração de 16 de junho estende a moratória por 6 
meses adicionais (até 31 de março de 2021), alarga o 
regime a cidadãos não residentes em Portugal, passa a 
englobar crédito ao consumo para educação e todo o 
crédito hipotecário e prevê o acesso a particulares cujo 
rendimento do agregado familiar tenha caído mais de 20%.

LEGISLAÇÃO E OUTRAS FONTES

 Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março

 Decreto-Lei n.º 26/2020, de 16 de junho

Atualização
18 de junho

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779509/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/135844795/details/maximized?serie=I&day=2020-06-16&date=2020-06-01
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Regime excecional de pagamento de prémio de seguro

O regime excecional de pagamento do prémio de seguro visa 
garantir que neste período de calamidade pública o não 
pagamento dos prémios de seguro não implique 
imperativamente (como até então acontecia) a não cobertura 
ou renovação da cobertura do risco em causa. 

O segurador e o tomador de seguro podem convencionar um 
regime mais favorável ao tomador de seguro, nomeadamente 
por via do pagamento do prémio em data posterior à do início 
da cobertura dos riscos, pelo afastamento da resolução 
automática ou da não prorrogação em caso de falta de 
pagamento, pelo fracionamento do prémio, entre outras.

Na ausência de acordo entre segurado e segurador e na 
eventualidade de incumprimento no pagamento de prémio ou 
fração, o contrato é automaticamente prorrogado por 60 dias, 
mantendo-se a cobertura de seguro durante esse período e 
permanecendo a obrigação de pagamento dos montantes 
devidos pelo segurado posteriormente.

Regime excecional em caso de redução de atividade

O regime excecional prevê a possibilidade de renegociação do 
valor dos prémios para segurados cuja atividade tenha sido 
suspensa ou reduzida de forma substancial (quebra mínima de 
40% na faturação) em resultado das medidas adotadas em 
resposta à pandemia.

LEGISLAÇÃO E OUTRAS FONTES

 Decreto-Lei n.º 20-F/2020 de 12 de maio

Quando o prémio tenha sido pago antecipadamente de forma 
integral o montante de redução do prémio é deduzido ao 
montante do prémio subsequente ou devolvido no prazo de 
10 dias antes da cessação do contrato de seguro, nos casos 
em que o contrato não seja prorrogado.

Abrangência e exceções

O regime excecional em caso de redução de atividade 
abrange seguros suja subscrição está relacionadas com a 
condução da atividade afetada, nomeadamente seguros de 
responsabilidade civil profissional, seguros de 
responsabilidade civil geral, seguros de acidentes de trabalho 
ou seguros de assistência, entre outros que possam cobrir 
atividades.

Este regime excecional não se aplica a seguros de grandes 
riscos.

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/133491341/details/maximized
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 Lei n.º 13/2020, de 7 de maio

 Ofício Circulado n.º 30222 de 25 de maio

Aquisição de bens necessários ao combate da COVID -19

São isentas de IVA as transmissões (efetuadas a título oneroso 
ou gratuito) e aquisições intracomunitárias dos bens 
mencionados no anexo à Lei n.º 13/2020, desde que:

• Sejam adquiridos por uma das seguintes entidades:

- Estado, regiões autónomas ou autarquias locais, bem 
como qualquer dos seus serviços, estabelecimentos e 
organismos, ainda que personalizados, incluindo os 
institutos públicos;

- estabelecimentos e unidades de saúde que integram o 
Serviço Nacional de Saúde (SNS), incluindo as que 
assumem a forma jurídica de entidades públicas 
empresariais;

- outros estabelecimentos e unidades de saúde do setor 
privado ou social, desde que inseridos no plano nacional 
do SNS de combate à COVID -19, tendo para o efeito 
contratualizado com o Ministério da Saúde essa 
obrigação;

- entidades com fins caritativos ou filantrópicos, aprovadas 
previamente para o efeito.

• Se destinem a uma das seguintes utilizações:

- distribuição gratuita, pelas entidades elencadas, às 
pessoas afetadas pelo surto de COVID -19 ou expostas a 
esse risco, bem como às pessoas que participam na luta 
contra a COVID -19;

- tratamento das pessoas afetadas pelo surto de COVID -19 
ou na sua prevenção, permanecendo propriedade 
daquelas entidades.

Na emissão de faturas referentes aos bens em causa deverá 
ser feita menção à Lei n.º 13/2020, como motivo justificativo 
da isenção de imposto.

A isenção de IVA em apreço confere direito à dedução, 
permitindo, assim, a recuperação do imposto que tenha 
incidido sobre os bens ou serviços adquiridos, importados ou 
utilizados pelo sujeito passivo para a realização das 
transmissões dos bens isentos pela Lei n.º 13/2020.

A isenção de IVA é aplicável durante o período compreendido 
entre 30 de janeiro de 2020 e 31 de julho de 2020.

https://dre.pt/application/conteudo/133250481
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_30222_2020.pdf
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Aquisição de bens necessários ao combate da COVID -19 
(cont.)

Neste âmbito, o Ofício Circulado n.º 30222, de 25 de maio, 
esclarece os procedimentos de regularização de IVA a serem 
adotados nas situações em que foi liquidado/autoliquidado 
imposto nas transmissões onerosas de bens/aquisições 
intracomunitárias de bens (respetivamente), pelo facto de à 
data em que se consideraram efetuadas não beneficiavam de 
isenção de imposto.

Taxa reduzida de IVA

Aplicação da taxa reduzida de IVA às transmissões, 
importações e aquisições intracomunitárias dos seguintes 
bens:

• máscaras de proteção respiratória;

• gel desinfetante cutâneo com as especificidades constantes 
de despacho n.º 5335-A/2020.

A aplicação da taxa reduzida a estes bens decorrerá no período 
de 8 de maio a 31 de dezembro de 2020.

 Lei n.º 13/2020, de 7 de maio

 Despacho n.º 5335-A/2020, de 7 de maio

 Ofício Circulado n.º 30222 de 25 de maio

Atualização
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https://dre.pt/application/conteudo/133250481
https://dre.pt/application/conteudo/133321088
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_30222_2020.pdf
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Alteração às regras dos pagamentos por conta em sede 
de IRC e IRS devidos em 2020

Flexibilização dos pagamentos por conta em sede de IRC 
alargado à primeira e segunda prestações devidas no exercício 
de 2020, nos seguintes termos:

• Limitação do pagamento até 50%, em situações de quebra 
de faturação, comunicada através do E-fatura, superior a 
20% no primeiro semestre de 2020, em relação à média 
verificada no período homólogo do ano anterior;

• Limitação do pagamento até 100%, em situações de quebra 
de faturação superior a 40% no primeiro semestre de 2020,
em relação à média verificada no período homólogo do ano 
anterior, ou a atividade principal se enquadre nos setores de 
alojamento, restauração e similares (> 50% do volume de 
negócios seja referente a estas atividades).

• .

Atualização
18 de junho- Não regulamentado -

LEGISLAÇÃO E OUTRAS FONTES

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, 
de 6 de junho

 Proposta de Lei nº 33/XIV - OE suplementar , de 9 
de junho

O enquadramento da atividade principal nos setores de 
alojamento, restauração e similares ou quebra na faturação 
deve ser certificado por contabilista certificado.

A flexibilização das regras de cálculo dos pagamentos por 
conta são extensíveis, com as necessárias adaptações, às 
situações em que seja aplicável o RETGS.

Adicionalmente, propõe-se que os sujeitos passivos de IRS que 
não se encontrem em posição para proceder ao primeiro e 
segundo pagamentos por conta no ano de 2020, possam 
regularizar esta situação, procedendo ao pagamento do 
montante em causa até à data limite de pagamento do terceiro 
pagamento, sem quaisquer ónus ou encargos.

https://dre.pt/application/file/a/135391690
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c574c33526c65485276637939776347777a4d793159535659756347526d&fich=ppl33-XIV.pdf&Inline=true
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Tributação autónoma

Suspensão do agravamento das taxas de tributação autónoma 
em 10 p.p. pelo apuramento de prejuízos fiscais, para as 
empresas que apresentem prejuízo fiscal no exercício de 2020, 
desde que nos exercícios anteriores tenham registado lucro 
tributável.

Reporte de prejuízos fiscais

Flexibilização das regras reporte de prejuízos fiscais, nos 
seguintes termos: 

• Suspensão da contagem do prazo para reporte de prejuízos 
fiscais durante os exercícios de 2020 e 2021, aplicável aos 
prejuízos fiscais gerados até 31 de dezembro de 2019;

• Alargamento do período de reporte de cinco para dez anos 
para os prejuízos fiscais gerados por grandes empresas nos 
exercícios de 2020 e 2021 (no caso de PMEs, o prazo de 
dedução dos prejuízos mantém-se em 12 exercícios);

• Aumento do limite de dedução a efetuar em cada período de 
tributação, de 70% para 80% do lucro tributável, quando 
estejam em causa prejuízos fiscais gerados em 2020 e 2021.

Fusões e aquisições de participações sociais

Apoio às concentrações e aquisições de PME, mediante:

• Desconsideração do limite imposto à dedutibilidade dos 
prejuízos fiscais transmitidos para a sociedade incorporante, 
durante os três primeiros exercícios 

• Dispensa do pagamento de derrama estadual durante três 
exercícios; e

• Possibilidade de transmitir os prejuízos fiscais de PME 
adquiridas que em 2020 tenham passado a ser consideradas 
como “empresas em dificuldades” para a sociedade 
adquirente, desde que, entre outros requisitos:

 A sociedade adquirida não distribua lucros durante três 
exercícios; e

 Não cesse os contratos de trabalho existentes, durante 
três exercícios, ao abrigo das modalidades de 
despedimento coletivo ou extinção do posto de trabalho.

Atualização
18 de junho- Não regulamentado -

LEGISLAÇÃO E OUTRAS FONTES

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, 
de 6 de junho

 Proposta de Lei nº 33/XIV - OE suplementar , de 9 
de junho

Medida prevista apenas na Resolução 
do Conselho de Ministros

https://dre.pt/application/file/a/135391690
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c574c33526c65485276637939776347777a4d793159535659756347526d&fich=ppl33-XIV.pdf&Inline=true
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Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento II 
(CFEI II)

O OE suplementar prevê a segunda versão do CFEI. Este 
incentivo fiscal permitirá a dedução à coleta de IRC de 20% 
das despesas de investimento em ativos afetos à exploração 
efetuadas entre 1 de julho de 2020 e 30 de junho de 2021, 
com um limite máximo acumulado de despesas elegíveis de 
EUR 5M.

Para este efeito, consideram-se despesas elegíveis as despesas 
de investimento em ativos fixos tangíveis e ativos biológicos 
não consumíveis, adquiridos em estado de novo, que entrem 
em funcionamento ou utilização até ao final do período de 
tributação que se inicie em ou após 1 de janeiro de 2021, e as 
despesas com projetos de desenvolvimento e com elementos 
de propriedade industrial (com exceções).

Ao invés, estão excluídos, entre outras, despesas com a 
aquisição de viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, barcos 
de recreio e aeronaves de turismo, mobiliário e artigos de 
conforto ou decoração, e a construção, aquisição, reparação e 
ampliação de quaisquer edifícios, salvo quando afetos a 
atividades produtivas ou administrativas.

Aquela dedução opera através da liquidação de IRC dos 
períodos de tributação de 2020 e 2021, até à concorrência de 
70% da coleta do imposto, sendo possível reportar montantes 
não deduzidos nos 5 períodos de tributação subsequentes.
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- Não regulamentado -
Prevista para 3 de julho

LEGISLAÇÃO E OUTRAS FONTES

 Proposta de Lei nº 33/XIV - OE suplementar , de 9 
de junho

Podem beneficiar deste incentivo os sujeitos passivos de IRC 
que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza 
comercial, industrial ou agrícola e que preencham, 
cumulativamente, as seguintes condições:

• Disponham de contabilidade regularmente organizada, de 
acordo com a normalização contabilística e outras 
disposições legais em vigor para o respetivo sector de 
atividade;

• O seu lucro tributável não seja determinado por métodos 
indiretos e tenham a situação tributária regularizada; e

• Não cessem contratos de trabalho durante três anos, 
contados da data de produção de efeitos do presente 
benefício, ao abrigo das modalidades de despedimento 
coletivo ou por extinção do posto de trabalho.
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Adicional contribuição de solidariedade

Criação de um adicional de solidariedade sobre o setor 
bancário, consignado ao Fundo de Estabilização Financeira da 
Segurança Social, de forma a dar resposta aos custos 
inerentes à atual crise.

Atualização
18 de junho- Não regulamentado -

LEGISLAÇÃO E OUTRAS FONTES

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, 
de 6 de junho

 Proposta de Lei nº 33/XIV - OE suplementar , de 9 
de junho

https://dre.pt/application/file/a/135391690
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c574c33526c65485276637939776347777a4d793159535659756347526d&fich=ppl33-XIV.pdf&Inline=true
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Viabilização das empresas
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Planos prestacionais

Apoio para empresas em situação de insolvência, PER ou RERE, 
com plano aprovado e a cumprir esse plano:

• Possibilidade de incluir nos planos de recuperação de 
empresas em curso as dívidas fiscais e à segurança social, 
cujo facto tributário tenha ocorrido ou venha a ocorrer entre 
9 de março e 30 de junho de 2020. Esta medida estará 
sujeita às mesmas condições dos planos de recuperação -
sem exigência de garantias adicionais e com possibilidade de 
pagamento até ao limite máximo de prestações em falta do 
plano já aprovado;

• Permitir que, nas mesmas situações, caso os planos 
prestacionais em curso terminem antes de 31 de dezembro, 
o número de prestações aplicável às novas dívidas possa ser 
estendido até essa data.

Processos de insolvência

Realização de rateios parciais em todos os processos de 
insolvência pendentes, em que haja produto de liquidação igual 
ou superior a EUR 10.000 e cuja titularidade não seja 
controvertida, com caráter de obrigatoriedade. Esta medida 
visa acelerar a injeção de liquidez na economia, mediante a 
distribuição aos credores, no mais curto prazo possível, em 
processos judiciais de insolvência.

Atualização
18 de junho

Processo Extraordinário de Viabilização das Empresas

Criação de um novo processo extraordinário de viabilização de 
empresa (PEVE), que pode ser utilizado por empresas que, na 
sequência da crise económica provocada pela pandemia da 
doença COVID19, se encontrem em:

• Situação económica difícil; ou

• Situação de insolvência iminente ou atual.

Para utilizar este novo processo, de caráter excecional e 
temporário, a empresa:

• Não poderá ter pendente um processo especial de 
revitalização; e

• Terá que demonstrar que ainda é suscetível de viabilização. 

Este processo tem caráter urgente e assume prioridade sobre a 
tramitação e julgamento de processos de natureza congénere, 
visando a homologação judicial de um acordo alcançado 
extrajudicialmente entre empresas e os seus credores.

- Não regulamentado -

LEGISLAÇÃO E OUTRAS FONTES

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, 
de 6 de junho

 Proposta de Lei nº 33/XIV - OE suplementar , de 9 
de junho

https://dre.pt/application/file/a/135391690
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c574c33526c65485276637939776347777a4d793159535659756347526d&fich=ppl33-XIV.pdf&Inline=true
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Restrição à exportação

A exportação de determinados equipamentos de proteção 
individual (EPI), quer sejam originários ou não da União 
Europeia, tais como:

• Óculos e viseiras de proteção (e.g. máscaras faciais);

• Equipamentos de proteção da boca e do nariz;

• Vestuário de proteção (e.g. batas, fatos);

passa a estar sujeita a autorização prévia da Autoridade 
Tributária e Aduaneira, na sequência de solicitação do 
exportador, conforme previsto no Regulamento de Execução 
(UE) 2020/568, de 23 de abril, em vigor desde 26 de abril de 
2020 e cuja validade é de 30 dias.

Ficam, no entanto, dispensadas desta obrigação de autorização 
as exportações efetuadas para, entre outros, os seguintes 
territórios: Albânia, Andorra, Islândia, Kosovo, Listenstaine, 
Montenegro, Sérvia, Suíça, Vaticano, Ceuta ou Melilha.

Aduaneiros

Recover

Exportação de EPI’s

Foi publicado o Despacho conjunto dos Ministérios dos 
Negócios Estrangeiros, Finanças e Saúde, no qual se 
regulamentam os procedimentos para a obtenção de 
certificados de exportação de EPI’s, a que se refere o 
Regulamento de Execução (UE) 2020/568, de 23 de abril. 

A emissão destes certificados é da competência da Autoridade 
Tributária e Aduaneira, mediante colaboração e troca de 
informação com o INFARMED - Autoridade Nacional do 
Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. e a Direção-Geral de 
Política Externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros 
(DGPE/MNE). 
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https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/aduaneira_fiscal_doclib/Documents/Regulamento_Execucao_UE_2020_568.pdf
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/aduaneira_fiscal_doclib/Documents/Despacho%20_SEAE_SEAF_SEAS_28_04_2020.pdf
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/aduaneira_fiscal_doclib/Documents/Regulamento_Execucao_UE_2020_568.pdf
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Certificados de Origem

Foram divulgadas medidas de flexibilização para a emissão e 
aceitação de certificados de origem preferenciais quer na 
vertente de exportação quer de importação, de acordo com o 
Ofício-Circulado n.º 15763, de 23 de abril.

Estas medidas passam pela utilização de exportador autorizado 
e pela aceitação da emissão de certificados de origem à 
posterior assim como pela aceitação de cópias de certificados 
de origem.

Tais medidas só se aplicam a certificados que tenham sido 
emitidos após o início da crise motivada pelo COVID-19 (i.e., 1 
de março de 2020).

Recover

Aduaneiros

Importação

Foi publicada a Decisão (UE) 2020/491 da Comissão, de 3 de 
abril mediante a qual se estabeleceu a isenção de direitos de 
importação e de IVA na importação de bens necessários para 
combater os efeitos do surto de COVID-19, mediante o 
cumprimento de determinadas condições. 

A Autoridade Tributária veio esclarecer, através do Ofício-
Circulado n.º 15762 de 22 de abril, quais as entidades que 
podem beneficiar desta isenção de IVA e direitos de 
importação, designadamente:

• Organismos do Estado, nos quais se incluem (i) Estado, 
Regiões Autónomas, autarquias locais, Institutos Públicos; 
(ii) estabelecimentos e unidades de saúde que integrem o 
Sistema Nacional de Saúde (SNS), incluindo as entidades 
públicas empresariais (EPE), (iii) outros estabelecimentos e 
unidades de saúde do setor público ou privado, desde que 
inseridas no plano nacional do SNS de combate ao vírus do 
Covid-19, tendo para o efeito contratualizado com o 
Ministério da Saúde essa obrigação; e

• Entidades com fins caritativos ou filantrópicos aprovados, 
previamente, para esse efeito pela Autoridade Tributária.

A aprovação das entidades com fins caritativos ou 
filantrópicos deverá ser solicitada através de requerimento 
dirigido à Diretora-Geral da Autoridade Tributária.
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https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doclib/Documents/Oficio_circulado_15763_2020.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0491&from=EN
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doclib/Documents/Ofício_circulado_15762_2020.pdf
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As referidas medidas são aplicáveis às importações efetuadas 
durante o período compreendido entre 30 de janeiro de 2020 e 
31 de julho de 2020.

No mesmo sentido havia já sido publicado o Despacho do 
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais n.º 122/2020, de 24 
de março, de acordo com o qual os organismos do Estado 
ou outros organismos com fins caritativos ou filantrópicos 
podem importar equipamentos de proteção, outros dispositivos 
ou equipamentos médicos relevantes no contexto do surto 
de COVID-19 com franquia de direitos aduaneiros (i.e., sem 
pagamento de direitos aduaneiros, quando devidos), ao abrigo 
dos artigos 74.º a 80.º do Regulamento (CE) 1186/2009 do 
Conselho, de 16 de novembro de 2009, por se considerar que 
se tratam de materiais que se destinem a serem distribuídos 
gratuitamente ás vitimas de catástrofes.

O referido despacho estabeleceu também uma isenção de IVA 
para a importação dos referidos equipamentos.

Recover

Aduaneiros

Controle

Sem prejuízo de assegurar o rápido desalfandegamento 
dos equipamentos de proteção individual (por exemplo, 
máscaras) e tendo em vista assegurar a proteção da saúde e a 
segurança dos utilizadores, a Autoridade Tributária e Aduaneira 
efetua uma verificação prévia da conformidade desses 
produtos com os requisitos mínimos estabelecidos pelo 
Regulamento (UE) 2016/425, de 9 de março.
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https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_122_2020_XXII.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:324:0023:0057:pt:PDF%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0425&from=EN
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No âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social 
encontram-se previstas as seguintes medidas:

Linhas de crédito

Reforço do volume de linhas de crédito, com garantia de 
Estado até final do ano, em EUR 6.800 milhões, destinadas ao 
financiamento das empresas.

Reforço da capacidade de produção local de 
equipamentos inovadores e estratégicos

Apoio a projetos empresariais e de centros tecnológicos e de 
I&D de inserção do tecido produtivo nacional em cadeias de 
valor (dotação de EUR 80 milhões).

« PMECrescer+ »: Programa de aceleração de PME 

Dotação de EUR 20 milhões para dotar as empresas das 
competências necessárias para potenciar a sua marca a 
mercados externos.

ADAPTAR 2.0: Adaptação e modernização de 
estabelecimentos comerciais 

Versão 2.0 deste programa com dotação total de EUR 100 
milhões.

Inovação COVID / I&D COVID

Novos Avisos de Inovação Produtiva e I&DT, com dotação de 
EUR 220 milhões.

Comércio Digital

Apoio à transição digital do modelo de negócio das PME (EUR 
40 milhões).

Mobilização do Fundo de Modernização do Comércio

Dotação de EUR 47 milhões para incentivar e dinamizar o 
comércio local.

Promoção da Economia Azul

Voucher Emprego Azul, Voucher Inovação Azul e Campanha de 
promoção do pescado nacional e de circuitos curtos de 
comercialização (total de EUR 3,95 milhões).

Apoio ao investimento no sector agroalimentar agrícola

Dotação de EUR 5,5 milhões para jovens agricultores, 
exploração agrícola, AP/OP.

Atualização
18 de junho- Não regulamentado -
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Linha Dotação prevista
Empresas 
elegíveis

Requisitos
Máximo

por 
Empresa

Condições

[A] Apoio à Atividade Económica

(ex-Indústria, passando agora a ser 
aplicável a diversos setores/CAE)

EUR 4.500 milhões 
(a definir o montante 
destinado a Micro e 
Pequenas Empresas)

• Microempresas 
(menos de 10 
pessoas)

• PME (menos de 
250 pessoas)

• Small Mid Cap 
(não PME com 
menos de 500 
pessoas)

• Mid Cap (não 
PME com menos 
de 3.000 
pessoas) 

(localizadas em 
Portugal)

• Situação líquida 
positiva

• Não estar em 
dificuldade a 
31.12.2019

• Situação 
regularizada 
perante a SS
e a AT

• Manter os 
empregos 
permanentes, até 
31.12.2020

• Não ter incidente 
não regularizado 
junto da banca e 
do sistema de 
garantia mútua 

• EUR 2 
milhões

• Garantia: Até 
90% do capital 
em dívida

• Contragarantia: 
100%

• Prazo de 
operações: 6 
anos

[B] Turismo 

(Empreendimentos e Alojamentos 
Turísticos)

EUR 900 milhões 
(dos quais EUR 300 
milhões se destinam a 
Micro e Pequenas 
Empresas)

[C] Agências de Viagens, 
Animação Turística, 
Organização de Eventos e 
Similares 

EUR 200 milhões 
(dos quais EUR 75 
milhões se destinam a 
Micro e Pequenas 
Empresas)

• EUR 
1,5 
milhões

[D] Restauração e Similares

EUR 600 milhões 
(dos quais EUR 270 
milhões se destinam a 
Micro e Pequenas 
Empresas)

Novas Linha de Crédito COVID-19

Estas novas Linhas de Crédito representam EUR 6,2 mil milhões de financiamento adicional à economia, com garantia do 
Estado. Mais informação desta linha pode ser encontrada no site do IAPMEI. 

A vermelho as 
Linhas que já 
se encontram

encerradas

Editorial

Respond

Thrive

Recover

Índice

- Novas linhas serão lançadas com dotação 
adicional de EUR 6,8 mil milhões -

https://drive.google.com/file/d/1Fh5Poc-TgzrZDKH3sIA9zHdGEyq0QpBB/view
https://www.iapmei.pt/Paginas/COVID-19-Medidas-de-Apoio-as-Empresas-Financia.aspx


46© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC, S.A. 46

Recover

Linhas de Financiamento

Medidas fiscais Medidas aduaneiras Financiamento à atividade Outras medidas e apoios

Novas Linha de Crédito COVID-19 (continuação)

As condições de financiamento são as seguintes:

• Maturidade até 6 anos, com período de carência até 18 
meses;

• Prazo de utilização até 12 meses; 

• Taxa de juro fixa ou variável acrescida de um spread entre 
1 a 1,5% e comissão bancária até 0,5%;

• Garantia Mútua e Contragarantia: 

• Micro e Pequenas Empresas – até 90%; 

• Médias Empresas, Small Mid Cap e Mid Cap – até 80%; 

Montante Máximo de Financiamento:

• Microempresas – EUR 50.000; 

• Pequenas empresas – EUR 500.000; 

• Médias empresas, Small Mid Cap e Mid Cap –
EUR 1.500.000. 

No caso das Linhas de Crédito [A] – Atividade Económica e 
[B] - Turismo, o apoio máximo de financiamento de 
Small Mid Cap e Mid Cap é de EUR 2.000.000. 

LEGISLAÇÃO E OUTRAS FONTES

 Comunicado do Gabinete do Ministro de Estado da 
Economia e Transição Digital de 20 de março

 Comunicado da Comissão Europeia de 22 de março

 State Aid SA.56755 (2020/N) – Portugal Guarantee 
schemes related to Covid-19

 Comunicado do Gabinete do Ministro de Estado da 
Economia e Transição Digital de 10 de abril

Os empresários em nome individual (ENI) e a empresas 
constituídas há menos de 24 meses passam também a ser 
elegíveis, independentemente da sua situação líquida.

Para os empréstimos com maturidade para além de 31 de 
Dezembro de 2020, os montantes máximos não poderão 
exceder: 

• O dobro da massa anual da empresa em 2019 ou no último 
ano disponível; 

• 25% do volume de negócios total em 2019; ou

• Em casos excecionais, o montante do empréstimo pode ser 
aumentado para os 18 meses subsequentes, no caso de 
PME, e para os 12 meses subsequentes no caso de Small Mid 
Cap e Mid Cap.
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A vermelho as 
Linhas que já 
se encontram

encerradas

https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=24be9f86-0d9a-4fd1-a550-0e643c9ad6eb
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_506
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=24be9f86-0d9a-4fd1-a550-0e643c9ad6eb
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Linha de Crédito Capitalizar com nova dotação 
específica – COVID-19

Criação de uma Linha Específica “Covid-19”, com um prazo de 
vigência até 31 de Maio de 2020, com uma dotação de 
EUR 400 milhões. 

Esta nova linha de crédito compreende duas linhas de apoio: 

• “Fundo de Maneio”, com uma dotação de EUR 320 milhões;

• “Plafond Tesouraria”, com dotação de EUR 80 milhões. 

O limite de financiamento máximo por empresa e por linha de 
apoio é de EUR 1,5 milhões. Deste modo, cada empresa 
poderá aceder a um total de EUR 3 milhões de financiamento 
global na linha COVID-19, sendo a atribuição do apoio efetuada 
numa lógica de “first come first serve”.

Este apoio é destinado às empresas independentemente da sua 
dimensão, sendo que, no caso de Grandes Empresas, devem, 
pelo menos, estar numa situação comparável à situação B-, 
em termos de avaliação de crédito.

A comissão de garantia mútua máxima aplicável é de 0,5%.

As operações de crédito a celebrar no âmbito da presente linha 
beneficiam de uma garantia autónoma à primeira solicitação 
prestada pelas SMG destinada a garantir até 80% do capital 
em dívida a cada momento.

Adicionalmente, as empresas devem: 

• Apresentar uma situação líquida positiva no último balanço 
aprovado ou apresentação de balanço intercalar regularizado 
à data da operação;

• Apresentar impactos negativos do surto do Covid-19 na sua 
atividade económica, situação a comprovar na data da 
contratação através de declaração. 

A decisão é comunicada em 7 dias úteis para as operações até 
EUR 200 mil e em 12 dias úteis para montantes superiores.

Mais informação sobre a linha de crédito pode ser encontrada 
no site do IAPMEI e na última atualização do documento de 
divulgação da Linha de Crédito Capitalizar.

Linhas de Financiamento

LEGISLAÇÃO E OUTRAS FONTES

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020

 Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março

 Portaria n.º 76-B/2020, de 18 de março

Dotação 
Esgotada
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https://www.iapmei.pt/Paginas/COVID-DOCS/Doc_ApoioEconomia.aspx
https://www.spgm.pt/fotos/produtos_documentos/20200504_documento_divulgacao_linha_de_apoio_a_economia_covid_19_21176266825eb045724d25e.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130243054/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130273586/details/maximized?serie=I&day=2020-03-15&date=2020-03-01
https://dre.pt/application/conteudo/130399779
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Linha de crédito para microempresas do setor do 
turismo

Criação de linha de crédito, com dotação de EUR 60 milhões, 
de apoio à tesouraria de microempresas ou empresários em 
nome individual do setor do turismo, com o seguinte apoio:

• EUR 750 mensais/posto de trabalho na empresa a 29 de 
fevereiro 2020, multiplicado pelo período de 3 meses. 
Reembolso em 3 anos, com carência de 12 meses;

• Limite máximo de EUR 20 mil.

Flexibilização das linhas de financiamento do turismo

Suspensão por 12 meses dos reembolsos dos projetos do 
Programa JESSICA, da Linha de Apoio à Qualificação da Oferta 
e Programa Valorizar. 

Mais informação pode ser encontrada em Turismo de Portugal.

Reforço dos seguros de crédito à exportação com 
garantias do Estado

Apoio à diversificação de clientes, em particular para mercados 
fora da União Europeia, reforçando os seguintes mecanismos: 

• Seguro de crédito com garantias do Estado para os setores 
metalúrgicos, metalomecânico e moldes: EUR 200 milhões; 

• Seguro de caução para obras no exterior, outros 
fornecimentos, com garantias do Estado: EUR 200 milhões; 

• Seguro de crédito à exportação de curto prazo: EUR 
300 milhões.
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LEGISLAÇÃO E OUTRAS FONTES

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020

 Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março

 Portaria n.º 76-B/2020, de 18 de março

 Despacho Normativo n.º 4/2020, de 25 de março

http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/Programas_incentivos/Paginas/linha-apoio-tesouraria-microempresas-turismo-covid-19.aspx
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130243054/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130273586/details/maximized?serie=I&day=2020-03-15&date=2020-03-01
https://dre.pt/application/conteudo/130399779
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130600838/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=130600835
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Linha de crédito para o setor da Pesca e Aquicultura

Criação de linha de crédito específica de desendividamento ao 
abrigo do regime “de minimis”, destinada a apoiar a aquisição 
de fatores de produção e para a liquidação e renegociação de 
dívidas junto de fornecedores ou de instituições de crédito. 

Com um prazo de vigência até 31 de dezembro de 2020, esta 
linha apresenta as seguintes caraterísticas: 

• Montante máximo de crédito: EUR 20 milhões, limitado a 
25% do volume de negócios total em 2019 do beneficiário;

• Prazo da operação: até um máximo de 6 anos;

• Condições de operação: prestações de capital anuais de 
igual montante;

• Bonificação da taxa de juro: variável de acordo com o 
volume de negócios da empresa (até 100% para entidades 
com volume de negócios até EUR 500.000; até 90% para 
entidades com volume de negócios superior);

• Taxa de juro: gradual ao longo do empréstimo, equivalente 
à taxa IBOR a 12 meses, à data de 1 de janeiro de 2020, 
acrescida de um spread de 0,25% para o 1.º ano do 
empréstimo, de 0,5% para o 2.º e 3.º anos e de 1% para os 
anos seguintes.

• Requisitos aplicáveis às empresas: 

• Estar em atividade efetiva e licenciada para o exercício 
das atividades da pesca, da aquicultura ou da indústria de 
transformação e comercialização de produtos da pesca;

• Ser PME com sede social em território nacional;

• Apresentar situação contributiva regularizada perante a 
Administração Fiscal e a Segurança Social;

• Não se enquadrar como empresa em dificuldade, à data 
de 31 de dezembro de 2019.

As operações de crédito vigentes, contratadas no âmbito do 
Decreto-Lei n.º 116/2004, de 5 de agosto, podem, igualmente, 
ser reescalonados por mais um ano da sua duração e a 
extensão do plano financeiro é, também, acompanhado de 
bonificação de juros, nos termos referidos no parágrafo 
anterior.

Mais informação pode ser encontrada no site do IFAP.
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LEGISLAÇÃO E OUTRAS FONTES

 Decreto-Lei n.º 15/2020

 Comunicado do Governo de 15 de maio

 Comunicado IFAP de 15 de maio

https://www.ifap.pt/web/guest/covid-19-lc-pescas-2020-regras-e-informacao-basicas
https://dre.pt/pesquisa/-/search/131457480/details/maximized
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=linha-de-credito-de-20-milhoes-de-euros-para-entidades-do-setor-das-pescas-e-aquicultura-disponivel
https://www.ifap.pt/noticia?assetId=17088799
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Medidas excecionais para apoio ao setor da Agricultura

Criação de um novo pacote de medidas excecionais para apoio 
ao setor agrícola, num total de cerca de 140 milhões de euros, 
destinado a mitigar os efeitos da pandemia da COVID-19.

Esta medida inclui um instrumento de apoio financeiro de EUR
85 milhões, suportado por 2% do envelope FEADER 
2021/2027, cuja aprovação ainda se encontra dependente da 
aprovação da Comissão Europeia, permitindo o apoio a 
145.000 explorações

Deste modo o novo pacote medidas excecionais para apoio ao 
setor agrícola desagrega-se da seguinte forma:

• Instrumento de apoio financeiro de EUR 85 milhões, 
que representa 15% dos pagamentos diretos, alocados a:

• Reforço do Regime da Pequena Agricultura (RPA) de EUR 
600 para EUR 850;

• Reforço do Pagamento Redistributivo para EUR 120 nos 
primeiros 5 hectares;

• Reforço do apoio ao Regime de Pagamento Base (RPB), 
Greening e Pagamento Jovem Agricultor (PJA) em 8%;

• Reforço do apoio de todos os Pagamentos Associados em 
15%:

− Ovelha e Cabra – EUR 22/animal;

− Vaca em aleitamento – EUR 138/animal;

− Vaca Leiteira – EUR 94/animal;

− Tomate – EUR 276/hectare;

− Arroz – EUR 223/hectare.

• Reforço da Medida 9 – Manutenção da Atividade Agrícola 
em Zona Desfavorecida (PDR2020), em EUR 25 milhões;

• Linha de crédito para o setor das flores, no valor de 
EUR 30 milhões, bonificada da área de Governo da 
Agricultura.
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LEGISLAÇÃO E OUTRAS FONTES

 Comunicado do Governo de 16 de maio

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=ministra-da-agricultura-anuncia-novo-pacote-de-medidas-para-apoio-ao-setor


51© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC, S.A. 51

Recover

Linhas de Financiamento

Medidas fiscais Medidas aduaneiras Financiamento à atividade Outras medidas e apoios

Linha de Crédito INVEST RAM 2020 COVID-19

Com uma dotação de EUR 100 milhões, esta linha é destinada 
a apoiar a tesouraria das empresas da Região Autónoma da 
Madeira, bem como a promover a manutenção dos respetivos 
postos de trabalho.

Com um prazo de vigência até 31 de dezembro de 2020, esta 
linha apresenta as seguintes caraterísticas: 

• Tipo de apoio: Pagamento de custos salariais;

• Condições: taxa totalmente bonificada pelo Governo 
Regional (0% de juro), por um período de 5 anos e com uma 
carência de 18 meses;

• Conversão a fundo perdido: poderá suceder a conversão, em 
parte ou na totalidade, em valor não reembolsável, caso se 
verifiquem cumulativamente as seguintes condições:

• Manutenção dos postos de trabalho permanentes durante 
pelo menos 18 meses;

• Ocorrer uma redução superior a 40% do volume de 
vendas, para as empresas da ilha da Madeira, e de 15% 
para as empresas sedeadas na ilha do Porto Santo (média 
dos meses de Março a Maio comparativamente com a 
média dos 90 dias anteriores ou período homólogo).

• Período da operação: 5 anos;

• Montantes de financiamento máximo por tipo de empresa:

• Microempresas: EUR 30.000;

• Pequenas Empresas: EUR 150.000;

• Médias Empresas: EUR 300.000;

• Não PME: EUR 600.000.

• Limitação do montante de financiamento:

• Empresas que recorram ao mecanismo de lay-off: 20% da 
massa salarial mensal acrescida de 23,75% da TSU;

• Empresas que não recorram ao mecanismo de lay-off: 
40% da massa salarial mensal acrescida de 23,75% da 
TSU.

LEGISLAÇÃO E OUTRAS FONTES

 Condições gerais INVEST RAM 2020 COVID-19
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https://www.madeira.gov.pt/Portals/39/Documentos/Linha%20de%20Apoio%20INVEST%20RAM%20Covid19%20-%20vers%c3%a3o%20final.pdf


52© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC, S.A. 52

Recover

Linhas de Financiamento

Medidas fiscais Medidas aduaneiras Financiamento à atividade Outras medidas e apoios

Reforço da Linha de Crédito Capitalizar 2018

O prazo de vigência da Linha de Crédito Capitalizar 2018 foi prorrogado até 31 de Maio de 2020 e o seu plafond global 
aumentado de EUR 2.400 milhões para EUR 2.800 milhões.

Linha de Crédito Dotação total Montante máximo previsto Prazo de amortização Prazo de carência
Limites 

Garantia 
máxima

Condições genéricas

Micro e 
Pequenas 
Empresas

EUR 450 milhões

• Micro Empresas: EUR 
50.000

• Pequenas Empresas: EUR 
100.000

Até 6 anos Até 12 meses 70%
• Preferencialmente Micro 

Empresas, PME, certificadas pela 
Declaração Eletrónica do IAPMEI;

• Localização (sede social) em 
território nacional;

• Desenvolvimento de atividades 
enquadradas na lista de CAEs 
definidas na presente medida;

• Não tenham dívidas perante o 
FINOVA;

• Ausência de incidentes não 
regularizados junto da banca à 
data de emissão da contratação;

• Situação regularizada junto da 
Administração Fiscal e da 
Segurança Social à data da 
contratação do financiamento.

Mais informação relativamente às 
condições específicas de cada rubrica 
desta linha de crédito poderá ser 
obtida através da consulta da última 
atualização do documento de 
divulgação da Linha de Crédito 
Capitalizar.

Indústria 4.0 / 
Apoio à 

digitalização
EUR 100 milhões

• PME Líder: EUR 1.500.000

• Outras: EUR 1.000.000
Até 7 anos Até 24 meses 70%

Fundo de 
Maneio

EUR 650 milhões
• PME Líder: EUR 1.500.000

• Outras: EUR 1.000.000
Até 4 anos Até 6 meses 50%

Plafond de 
Tesouraria

EUR 150 milhões
• PME Líder: EUR 1.500.000

• Outras: EUR 1.000.000
1, 2 ou 3 anos - 50%

I
n

v
e
s
ti

m
e
n

to Dotação 
“Projetos 

2020”
EUR 200 milhões

• PME Líder: EUR 2.000.000

• Outras: EUR 1.500.000
Até 10 anos Até 36 meses

70%

Dotação 
“Geral”

EUR 200 milhões 65%

Apoio às 
empresas com 
exposição ao 

Brexit

EUR 50 milhões 
• PME Líder: EUR 1.000.000

• Outras: EUR 1.000.000

• Fundo de Maneio: 
Até 5 anos

• Investimento: Até 
10 anos

• Fundo de 
Maneio: Até 12 
meses

• Investimento: 
Até 36 meses

75%
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https://www.spgm.pt/fotos/produtos_documentos/20200504_documento_divulgacao_linha_de_apoio_a_economia_covid_19_21176266825eb045724d25e.pdf
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Linha de Crédito Beneficiários
Taxas e limites 

de apoio
Pagamentos Dotação Condições de acesso Despesas elegíveis

Microempresas

Microempresas de 
todos os setores de 
atividades de todo 
o território 
Continente [1]

80% das 
despesas 
elegíveis, 
entre EUR 
500 e EUR 
5.000 (após 
18 de março)

• Até 50% do incentivo, com o 
termo de aceitação;

• Remanescente, com a 
declaração de realização do 
investimento subscrita pelo 
promotor e pelo contabilista 
certificado ou ROC.

EUR 50 
milhões

• Situação regularizada perante 
a SS
e a AT;

• Estatuto de microempresa;

• Contabilidade organizada nos 
termos da legislação.

• Equipamentos de proteção 
individual para colaboradores e 
clientes [1];

• Contratação de serviços de 
desinfestação;

• Equipamentos de higienização e 
dispensadores de desinfetantes e 
consumíveis;

• Reorganização de locais de 
trabalho e de layout de espaços e 
isolamento físico de espaços de 
produção ou de venda ou 
prestação de serviços, incluindo 
custos com sinalética de 
informação e orientação vertical e 
horizontal;

• Dispositivos de pagamento digital 
contactless e outros de controlo e 
distanciamento social;

• Domiciliação de aplicações, 
conteúdos e adesão eletrónica;

• Despesas com a intervenção de 
TOC/ROC.

Mais informação em Decreto-Lei n.º 
20-G/2020 - Programa ADAPTAR, 
Aviso ADAPTAR MICRO, AVISO 
AÇORES, Aviso ADAPTAR PME

Micro e 
pequenas 
empresas 

Açores

Micro e pequenas 
empresas de 
qualquer natureza e 
sob qualquer forma 
jurídica, bem como 
cooperativas 
localizadas na 
região dos Açores 
[1]

85% das 
despesas 
elegíveis, 
entre EUR 
500 e EUR 
5.000

• 40% da despesa elegível em 
cada um dos 2 primeiros 
pedidos intercalares;

• 20% da despesa elegível no 
pedido de pagamento final. 

Poderá ser adotada a 
modalidade de adiantamento 
contra a apresentação de 
faturas.

EUR 2,5 
milhões

• Situação regularizada perante 
a SS, a AT e em matéria de 
reposições dos FEEI;

• Estatuto de micro ou pequena 
empresa;

• Cumprimento das condições 
legais.

PME

PME localizadas nas 
NUTS II Norte, 
Centro, Lisboa 
Alentejo e Algarve  
(limitação de alguns
CAEs)

50% das 
despesas 
elegíveis, 
entre EUR 
5.000 e EUR 
40.000 

(após
candidatura)

• Até 50% do incentivo, com o 
termo de aceitação; 

• Remanescente, com a 
declaração de realização do 
investimento subscrita pelo 
promotor e pelo contabilista 
certificado ou ROC.

EUR 50 
milhões

• Situação regularizada perante 
a SS, a AT e em matéria de 
reposições dos FEEI; 

• Certificação PME;

• Não se trata de uma empresa 
em dificuldade ou sujeita a 
uma injunção de recuperação.

Incentivos à adaptação das microempresas e PME ao COVID-19

Criação de apoio às microempresas e PME com vista à adaptação das suas instalações para a retoma da sua atividade de acordo 
com as condições estabelecidas e recomendadas pelas autoridades competentes no contexto da pandemia COVID-19.

ADAPTAR PME – Suspensão de 
candidaturas a partir de 25 de maio 

(19h) para o PO Lisboa e a partir de 29 
de maio (19h) para o PO Norte

ADAPTAR Microempresas – Suspenso em 
25 de maio (19h)- Novos concursos ADAPTAR 2.0 

serão entretanto publicados -

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133723684/details/maximized
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20200515_AAC_ADAPTAR_MICRO.pdf
http://poacores2020.azores.gov.pt/wp-content/uploads/2020/05/Aviso-ACORES-53-2020-08.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20200515_AAC_16_ADAPTAR_PME.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/133723684
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Incentivos à Inovação Produtiva - COVID-19

O Aviso N.º 14/SI/2020 visa conceder apoios financeiros a 
projetos promovidos por empresas que pretendam estabelecer, 
reforçar ou reverter as suas capacidades de produção de bens 
e serviços destinados a combater à pandemia do COVID-19, 
incluindo a construção e a modernização de instalações de 
testes e ensaios dos produtos relevantes do COVID-19.

O presente Aviso apoia as operações, com despesa elegível 
entre EUR 25 mil e EUR 4 milhões, que visem a produção de 
bens e serviços relevantes para fazer face à COVID-19, 
nomeadamente:

• Medicamentos e tratamentos relevantes (incluindo vacinas), 
dispositivos médicos e equipamento médico e hospitalar
(incluindo ventiladores, EPIs e meios de diagnóstico), 
desinfetantes, bem como as respetivas matérias-primas e 
produtos intermédios; 

• Ferramentas para recolha e processamento de dados. 

O apoio é concedido sob a forma de incentivo não 
reembolsável, sendo a taxa máxima de incentivo de 80%, a 
qual pode ser majorada em 15 p.p., caso o projeto tenha 
conclusão no prazo de 2 meses a contar da data de decisão.

O prazo máximo de execução da operação é de 6 meses. 
Sempre que não seja cumprido, por motivo imputável ao 
beneficiário, há lugar ao reembolso de 25% do apoio atribuído 
a título não reembolsável, por cada mês de atraso.

A dotação global do Aviso é de EUR 46 milhões, dos quais:

• EUR 33,5 milhões se destinam a PME;

• EUR 12,5 milhões se destinam a não PME.

De realçar ainda que do total da dotação prevista, o montante 
de EUR 12,4 milhões se encontra destinado a projetos 
localizados em territórios de baixa densidade, designadamente 
segundo a seguinte repartição:

• EUR 8,55 milhões para PME;

• EUR 3,85 milhões para Não PME.

LEGISLAÇÃO E OUTRAS FONTES

 Deliberação n.º 10/2020

 Portaria nº 95/2020

 Aviso para apresentação de candidaturas 
nº 14/SI/2020
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As candidaturas 
a este apoio

encontram-se
encerradas

- Novos concursos com dotação de EUR 220 
milhões serão entretanto lançados -

https://www.portugal2020.pt/sites/default/files/db_cic_10_2020_regulamentos_covid19vass_2.pdf
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131908530/details/maximized
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20200420_AAC_14_SI_2020_Inov_Produtiva_COVID-19.pdf
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Incentivos para Apoio a Atividades de I&D e ao 
Investimento em Infraestruturas de Ensaio e Otimização 
(upscaling) - COVID-19

O Aviso N.º 15/SI/2020 visa disponibilizar financiamento 
público para estimular projetos e iniciativas de investigação e 
desenvolvimento (I&D) e inovação entre os centros de 
interface tecnológica e laboratórios colaborativos e as 
empresas, que respondam às necessidades imediatas e a 
médio prazo do Serviço Nacional de Saúde no contexto do 
COVID-19.

O presente aviso apoia operações com despesas elegíveis até 
EUR 500 mil, abrangendo as seguintes tipologias de projeto:

• “I&D Empresas”, conducentes à criação de novos 
produtos, processos ou sistemas, ou à introdução de 
melhorias significativas em produtos, processos ou sistemas. 
Esta tipologia de projeto pode ser realizada na modalidade 
de copromoção entre empresas e Entidades Não 
Empresariais do Sistema I&I (ENESII);

• “Infraestruturas de Ensaio e Otimização”, visando o 
apoio à construção ou à modernização das infraestruturas de 
ensaio e otimização (upscaling) necessárias ao 
desenvolvimento de produtos relevantes para fazer face ao 
COVID-19.

LEGISLAÇÃO E OUTRAS FONTES

 Deliberação n.º 10/2020

 Portaria n.º 96/2020

 Aviso para apresentação de candidaturas nº 
15/SI/2020

O apoio é concedido sob a forma de incentivo não 
reembolsável, sendo a taxa máxima de incentivo a seguinte:

• Projetos “I&D Empresas”:

• Taxa de 100% aplicável a custos elegíveis com atividades 
de investigação fundamental (até TRL 3);

• Taxa de 80% aplicável a custos elegíveis em atividades de 
investigação industrial e desenvolvimento experimental 
(TRL 4+), podendo ser majorada em 15 p.p., caso mais 
do que um Estado-Membro apoie o projeto ou se a 
investigação se realizar em colaboração transfronteiriça 
com organizações de investigação ou outras empresas;

• Projetos “Infraestruturas de Ensaio e Otimização”: Taxa de 
75%, podendo ser majorada em 15 p.p., caso o projeto 
tenha conclusão no prazo de 2 meses a contar da data de 
decisão.

A dotação global do Aviso é de EUR 23 milhões, sendo 30% 
desta dotação afeta aos Territórios de Baixa Densidade.

Editorial

Respond

Thrive

Recover

Índice

As candidaturas 
a este apoio

encontram-se
encerradas

- Novos concursos com dotação de EUR 220 
milhões serão entretanto lançados -

https://www.portugal2020.pt/sites/default/files/db_cic_10_2020_regulamentos_covid19vass_2.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131908531/details/maximized
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20200420_AAC_15_SI_2020_IDT-Emp_COVID19.pdf
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Novas medidas de apoio ao ecossistema de 
empreendedorismo

Criação de cinco novas medidas com uma dotação global 
superior a EUR 25 milhões (com um apoio potencial médio por 
startup de EUR 10 mil), a saber:

• StartupRH Covid19: apoio financeiro compreendendo um 
incentivo equivalente a um salário mínimo por colaborador 
(até a um máximo de 10 colaboradores por startup);

• Prorrogação Startup Voucher: prorrogação por 3 meses do 
benefício da bolsa anteriormente atribuída (EUR 2.075 por 
posto de trabalho de empreendedor);

• Vale Incubação – Covid19: apoio a startups com menos 
de 5 anos, com base em incentivo não reembolsável no valor 
de EUR 1.500, para a contratação de serviços de incubação;

• Mezzanine funding for Startups: empréstimo convertível 
em capital social (suprimentos), após 12 meses, aplicando 
uma taxa de desconto que permita evitar a diluição dos 
promotores. Os tickets médios de investimento variam entre 
EUR 50 mil e EUR 100 mil por startup;

• Instrumento Covid-19 Portugal Ventures: criação de um 
Aviso da Portugal Ventures para investimentos em startups, 
com tickets a partir de EUR 50 mil. 

LEGISLAÇÃO E OUTRAS FONTES

 Comunicado do Governo de 21 de abril de 2020

 Documento “Medidas de Apoio a Startups” do 
Ministério da Economia e Transição Digital

Adicionalmente, foram alvo de reforços dois apoios já em 
vigor, por forma a dar respostas mais efetivas às startups, 
designadamente:

• Fundo 200M: coinvestimento com investidores privados em 
startups e scale-ups portuguesas, compreendendo um 
investimento mínimo público de EUR 500 mil e máximo de 
EUR 5 milhões;

• Fundo coinvestimento para a inovação social: 
coinvestimento com investidores privados em empresas com 
projetos inovadores e com impacto social, compreendendo 
um investimento mínimo público de EUR 50 mil e máximo de 
EUR 2,5 milhões.
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https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=novas-medidas-de-apoio-ao-ecossistema-de-empreendedorismo-no-valor-de-25-milhoes-de-euros
https://covid19estamoson.gov.pt/wp-content/uploads/2020/04/Iniciativas-COVID-19-for-Startups-V9.pdf
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Medida extraordinária de incentivo à atividade 
profissional 

Por meio do Decreto-Lei n.º 20-C/2020, de 7 de maio foi criada 
uma medida extraordinária de incentivo à atividade profissional 
dirigida aos trabalhadores que em março de 2020 se 
encontravam exclusivamente abrangidos pelo regime dos 
trabalhadores independentes e que (i) tenham iniciado 
atividade há mais de 12 meses e não estejam em situação de 
paragem total da atividade ou da atividade do respetivo setor 
em consequência do surto de COVID 19, ou quebra de pelo 
menos 40% da faturação, ou (ii) tenham iniciado atividade há 
menos de 12 meses; ou (iii) estejam isentos do pagamento de 
contribuições pela existência de rendimentos ou o valor das 
contribuições devidas por força do rendimento relevante 
apurado ser inferior a Euro 20.

Este apoio financeiro tem a duração de um mês, prorrogável 
mensalmente até um máximo de três meses, correspondente 
ao valor do rendimento relevante para efeitos da determinação 
da base de incidência contributiva, com base na média da 
faturação comunicada para efeitos fiscais entre 1 de março de 
2019 e 29 de fevereiro de 2020, e atendendo à multiplicação 
pela respetiva quebra de faturação, expressa em termos 
percentuais.

O limite máximo deste apoio é de Euro 219,41 (metade do 
valor do IAS) e o limite mínimo é o correspondente ao menor 
valor de base de incidência contributiva mínima.

No mês seguinte ao da cessação do presente apoio, verifica-se 
a produção de efeitos do enquadramento no regime dos 
trabalhadores independentes ou a cessação da isenção.

Salientamos que o valor da média da faturação determinante 
do cálculo do apoio é transmitido pela Autoridade Tributária e 
Aduaneira à Segurança Social.

O trabalhador independente deverá requerer o apoio até 30 de 
junho de 2020, não sendo este cumulável com outras 
prestações sociais. 

LEGISLAÇÃO E OUTRAS FONTES

 Decreto-Lei n.º 20-C/2020, de 7 de maio
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https://dre.pt/application/conteudo/133321093
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Incentivo financeiro extraordinário para apoio à 
normalização da atividade da empresa

Criação de um incentivo financeiro extraordinário para apoio à 
retoma da atividade da empresa, quando abrangidas pelas 
medidas de apoio em situação de crise empresarial.

Este apoio será suportado pelo IEFP, I.P., pago de uma vez e 
com o valor de uma retribuição mínima garantida (EUR 635) 
por trabalhador.

Está dependente da apresentação de requerimento ao IEFP 
para o efeito, apresentando os documentos que atestem a 
situação de crise empresarial.

LEGISLAÇÃO E OUTRAS FONTES

 Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 março

 Declaração de Retificação n.º 14/2020, de 28 de 
março

 Decreto-Lei nº20/2020, de 1 de maio

Medidas fiscais Medidas aduaneiras Financiamento à atividade Outras medidas e apoios

O Decreto-Lei nº20/2020, de 1 de maio prevê que 
os procedimentos, condições e termos de acesso a 
este apoio sejam posteriormente regulamentados 
por portaria do membro do Governo responsável 
pela área do trabalho.

- Não regulamentado -
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https://dre.pt/application/conteudo/130779506
https://dre.pt/application/conteudo/130835104
https://dre.pt/application/conteudo/132883356
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Proteção de rendimentos

A Resolução do Conselho de Ministros propõe a criação de um 
conjunto de medidas de apoio aos trabalhadores e às famílias:

• Complemento de estabilização: apoio extraordinário a 
trabalhadores com salário base superior a 1 SMN (€ 635) e 
inferior ou igual a 2 SMN (€ 1.270) que sofreram redução de 
rendimento, correspondente ao montante da perda de 
rendimento de um mês de layoff. É uma medida one-off, a 
pagar em julho. Valor mínimo de 100€ e máximo de 351€;

• Abono de família extra: atribuição one-off, em setembro, 
de um montante correspondente ao valor base do abono de 
família, para todas as crianças do 1.º, 2.º e 3.º escalões;

• Prorrogação automática das prestações do subsídio 
social de desemprego até ao fim de 2020;

• Alteração do período de referência para o cálculo do 
RSI e do abono de família de forma a garantir que estas 
prestações têm em conta a situação atual dos beneficiários.
Assim, o RSI e o abono de família passam a ser 
atribuídos tendo como referência a situação atual e não a 
remuneração dos últimos 3 meses (RSI) ou os rendimentos 
do ano anterior (abono de família). Haverá também um 
incentivo à formação, sendo que o RSI poderá ser 
acumulado com uma bolsa de formação.

Outras medidas
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Proteção de trabalhadores independentes e informais

• Apoio de 1 IAS (438,81 €), entre julho e dezembro 2020, e 
integração no sistema de segurança social, com vinculação 
por 36 meses ao regime de proteção social pública. 

• Durante o período de concessão do apoio o trabalhador 
contribui com 1/3 do valor da contribuição correspondente a 
trabalhador independente e o restante é pago nos 12 meses 
após a concessão do apoio.

• Requisitos: vinculação ao sistema de proteção social durante 
30 meses, findo o prazo de concessão do apoio (dezembro 
de 2020). 

• Após a concessão do apoio, deve ser paga a contribuição 
correspondente a trabalhador independente com base no 
valor de incidência do apoio durante 30 meses.

LEGISLAÇÃO E OUTRAS FONTES

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, 
de 6 de junho

Atualização
18 de junho- Não regulamentado -

https://dre.pt/application/file/a/135391690
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Apoio ao emprego na retoma

A aplicação do regime de layoff simplificado deverá estender-se 
até ao fim do mês de julho.

De agosto em diante, prevê-se a criação de 3 alternativas:

• Empresas que permaneçam encerradas por determinação do 
Governo poderão continuar a poder beneficiar do regime de 
layoff simplificado;

• Empresas que registem quebra na faturação superior a 40% 
poderão beneficiar, até ao final de 2020, de um mecanismo 
de apoio à retoma progressiva (ver Slide seguinte);

• Empresas que tenham beneficiado do regime de layoff ou do 
plano extraordinário de formação, poderão beneficiar de um 
incentivo financeiro extraordinário à normalização da 
atividade, podendo escolher uma das seguintes 
modalidades: 

a) receber o equivalente a 1 SMN por trabalhador que tenha 
estado em lay-off, one-off; ou

b) 2 SMN  por trabalhador, ao longo de 6 meses, em duas 
ou três tranches, beneficiando de redução de 50% nas 
contribuições para a segurança social nos primeiros 3 
meses.

Outras medidas

Recover

Caso opte pela modalidade b) e se verifique criação líquida de 
emprego nos 3 meses seguintes ao final da concessão do apoio 
(face aos 3 meses homólogos) a empresa pode beneficiar de 
isenção de contribuições para a segurança social durante dois 
meses, na proporção do ganho de emprego, desde que esse 
ganho de emprego se mantenha por um período de 6 meses.

Como condições, prevê-se a proibição de despedimentos e a
extinção de postos de trabalho, bem como o dever de 
manutenção do nível de emprego, quer durante a aplicação da 
medida, quer nos 60 dias subsequentes.

Apoio à retoma progressiva

O novo mecanismo de apoio, que vem substituir o layoff
simplificado, deverá ter, como principais pressupostos:

• Convergência progressiva da retribuição do trabalhador para 
100% do seu salário; o pagamento pela empresa da 
totalidade das horas trabalhadas e a progressiva redução da 
isenção da TSU.

As condicionantes, para além da proibição de despedimento 
coletivo, deverão incluir a proibição de distribuição de 
dividendos durante a aplicação da medida.

Medidas fiscais Medidas aduaneiras Financiamento à atividade Outras medidas e apoios
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Atualização
18 de junho- Não regulamentado -
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Recover

Outras medidas

Apoio à retoma progressiva
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Julho Agosto/Setembro Outubro/Dezembro

Elegibilidade
Encerradas e >40% 
quebra de faturação

>= 40% quebra 
de faturação

>= 60% quebra 
de faturação

>= 40% quebra de 
faturação

>= 60% quebra de 
faturação

Medida
Suspensão ou redução
de Período Normal de 

Trabalho

Redução de horário de 
trabalho até 50%

Redução de horário de 
trabalho até 70%

Redução de horário de 
trabalho até 40%

Redução de horário de 
trabalho até 60%

Contribuições 
para 

Segurança Social
Isenção total

Grandes empresas – redução de 50% Sem redução

Isenção total Micro e PME’s Redução de 50%

Salário
Horas trabalhadas ou 
não trabalhadas pagas 

a 66%

Horas trabalhadas pagas a 100%

Horas não trabalhadas pagas a 66% Horas não trabalhadas pagas a 80%

Segurança Social
70% das horas 

trabalhadas e não 
trabalhadas

Horas não trabalhadas: 0%

Horas não trabalhadas: 70%

Retribuição 
Trabalhador

66% Pelo menos 83% Pelo menos 77% Pelo menos 92% Pelo menos 88%
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Turismo - IVA dos congressos

Devolução aos organizadores de congressos, feiras, 
exposições, seminários, conferências e similares do valor 
equivalente ao IVA deduzido junto da Autoridade Tributária e 
Aduaneira com as despesas efetuadas para as necessidades 
diretas dos participantes. A referida medida de apoio custará 
até 6 milhões de euros e o respetivo financiamento estará a 
cargo do Turismo de Portugal, I. P.

Outras medidas

Recover
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Thrive

Estamos a sair da fase de Resposta e a entrar no momento de 
Recuperação dos efeitos devastadores provocados pela 
pandemia, pelo que ainda não existem medidas de estímulo ao 
crescimento.
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