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Editorial

Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito 
internacional, declarada pela Organização Mundial de Saúde, 
no dia 30 de janeiro de 2020, bem como à classificação do 
vírus COVID-19 como uma pandemia no dia 11 de março de 
2020, importa desde logo adotar medidas que permitam a 
mitigação da propagação dos impactos aos mais diversos 
níveis.

Desde logo, ao nível do impacto socioeconómico em Portugal, 
por força, não só de restrições à circulação de pessoas e bens 
impostas pelas medidas de urgência tomadas pelas 
autoridades de saúde internacionais e nacionais, mas também 
pela proximidade comercial, quer com a China, quer com 
outros países igualmente afetados, na intermitência e 
interrupção das cadeias globais de abastecimento.

Em face do atual contexto, o Governo primeiramente adotou 
um conjunto de medidas de foro social que visam a proteção 
dos trabalhadores que se encontram interditos, 
temporariamente, de exercerem a sua atividade laboral devido 
ao perigo de contágio pelo COVID-19.

Em segundo lugar, o Governo tem vindo a regulamentar 
diversas medidas extraordinárias e temporárias, tendo em 
vista a redução do impacto na esfera das Empresas e dos 
respetivos colaboradores.

Neste âmbito, as medidas aprovadas pelo Governo visam 
prioritariamente ajudar na manutenção dos postos de trabalho, 
auxiliar no apoio à tesouraria das empresas e evitar situações 
de crise empresarial.

No que diz respeito às medidas implementadas no domínio 
económico e fiscal, o Governo disponibilizou uma linha de 
crédito às micro, pequenas e médias empresas, criou e alterou 
diversos sistemas de incentivos às empresas, como a 
aceleração de pagamento de incentivos, o diferimento de 
amortizações de subsídios reembolsáveis e a elegibilidade de 
despesas suportadas com eventos internacionais anulados, e, 
por fim, procedeu à prorrogação no prazo de cumprimento de 
obrigações declarativas fiscais.

Simultaneamente, no âmbito do Trabalho e Segurança Social, 
o Governo determinou algumas medidas no âmbito da 
legislação relativa ao regime de baixas, simplificação do regime 
de lay-off e suspensão do pagamento de contribuições para a 
Segurança Social, a cargo da Entidade Empregadora.

Apresentamos, de seguida, as medidas fiscais e económicas 
implementadas no âmbito do surto do COVID-19 em Portugal, 
bem como outros mecanismos já existentes, nomeadamente 
em sede de IVA, que poderão permitir a mitigação dos 
impactos financeiros negativos e, consequentemente, 
contribuir para a melhoria da posição de tesouraria.

Editorial

Medidas Fiscais

Índice

Financiamento à 
atividade

Apoio à continuidade 
da atividade e do 
emprego

Medidas 
Aduaneiras



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

Medidas fiscais



5© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC, S.A. 5

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, de 31 de maio para 31 de julho de 2020, sem quaisquer 
acréscimos ou penalidades.

Pagamento Especial por Conta

Adiamento da entrega do primeiro Pagamento Especial por 
Conta (“PEC”), por referência ao exercício de 2020, de 31 de 
março para 30 de junho de 2020, sem quaisquer acréscimos 
ou penalidades.

Pagamento por Conta e Pagamento Adicional por Conta

Prorrogação do prazo de entrega do Pagamento por Conta 
(“PC”) e do Pagamento Adicional por Conta (“PAC”), por 
referência ao exercício de 2020, de 31 de julho para 31 de 
agosto, sem quaisquer acréscimos ou penalidades.
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Apoio à tesouraria IVA

Editorial

Medidas Fiscais

Índice

LEGISLAÇÃO RELEVANTE

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

Obrigações declarativas Suspensão de prazos

Financiamento à 
atividade

Apoio à continuidade 
da atividade e do 
emprego

Medidas 
Aduaneiras

https://at.madeira.gov.pt/ficheiros/Despacho_SEAF_104_2020.pdf


6© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC, S.A. 6

Medidas fiscais

Pagamento de impostos em prestações

Flexibilização do pagamento de impostos para as empresas e 
trabalhadores independentes, a qual permite que na data de 
vencimento da obrigação de pagamento a mesma possa ser 
cumprida de uma das seguintes formas:

• Pagamento imediato, nos termos habituais; 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 a 15/abril, 15/maio e 15/junho) ou trimestral 
(devidos a 20/maio) e a entrega de retenções na fonte de IRS 
e IRC devidas a 20/abril, 20/maio e 20/junho.

A primeira prestação vence na data de cumprimento da 
obrigação e as restantes prestações vencem no mesmo dia dos 
meses seguintes.

Exemplo

Uma Empresa opta pelo pagamento fracionado do IVA devido 
em abril, em maio e em junho, em 3 prestações.

• Em abril deve pagar 1/3 do montante respeitante a este 
mês.

• Em maio deve pagar a primeira prestação de 1/3 relativa ao 
IVA devido em maio e a segunda prestação, de 1/3, do IVA 
que era devido em abril.

• Em junho deverá efetuar o pagamento de 1/3 do IVA devido 
em junho (primeira prestação); 1/3 do IVA que era devido 
em maio (segunda prestação); e a última prestação, 
correspondente a 1/3, do IVA devido em abril.
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Pagamento de impostos em prestações

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

• Trabalhadores independentes;

• Empresas com volume de negócios inferior a EUR 10 
milhões, no exercício de 2018 (aferido nos termos do artigo 
143.º do Código do IRC); cujo início (ou reinício) de 
atividade tenha ocorrido depois de 1 de janeiro de 2019 
(desde que não tenham apresentado volume de negócios em 
2018); ou 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 uma 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.
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Quando a comunicação dos elementos das faturas através do 
E-Fatura não reflita a totalidade das operações praticadas 
sujeitas a IVA, ainda que isentas, relativas a transmissão de 
bens e prestações de serviços, a aferição da quebra de 
faturação deve ser efetuada com referência ao volume de 
negócios (com a respetiva certificação de ROC ou CC).

Foi também anunciado o adiamento das contribuições sociais 
devidas pelas entidades empregadores e trabalhadores 
independente, desenvolvido adiante.

https://dre.pt/application/conteudo/130473161
https://dre.pt/application/conteudo/130779505
https://dre.pt/application/conteudo/130835103
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Transmissões de bens a título gratuito efetuadas ao 
Estado, às IPSS e às ONGs

São isentas de IVA as transmissões de bens a título gratuito 
efetuadas ao Estado, às instituições particulares de 
solidariedade social e às organizações não governamentais 
sem fins lucrativos para posterior colocação à disposição de 
pessoas carenciadas, entendendo-se como tal as pessoas que 
se encontram a receber cuidados de saúde no atual contexto 
pandémico.

A isenção de IVA em apreço confere direito à dedução, 
permitindo, assim, ao sujeito passivo de IVA que doa os bens 
recuperar o IVA suportado na sua aquisição.

Não se exige que o Estado, as IPSS e/ou as ONGs transmitam 
a propriedade dos bens para as pessoas a receber os cuidados 
de saúde, bastando a colocação à sua disposição de tais bens.
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Na área do IVA podem ser adotadas algumas medidas que 
permitem mitigar impactos financeiros negativos e, 
consequentemente, melhorar a posição de tesouraria.

Pedidos de reembolso de IVA

Deverá ponderar-se o pedido de reembolso de todas as 
situações de crédito de IVA perante o Estado, bem como 
acelerar a periodicidade destes pedidos (todos os meses ou 
trimestres, conforme a periodicidade declarativa), caso sejam 
recorrentes. Em situações de crédito pontual, em que se 
antecipa que nos períodos seguintes, isoladamente 
considerados, se verificará uma situação de pagamento, 
poderá ser efetuado um pedido parcial de reembolso do crédito 
de IVA, por forma a permitir um saldo a transitar para a 
próxima declaração periódica, que compense o IVA que haveria 
a pagar na mesma.

IVA de créditos em mora ou incobráveis

O recurso à recuperação do IVA contido em créditos em mora 
ou considerados incobráveis é hoje um processo mais expedito, 
prevendo-se no OE para 2020 (ainda por publicar) que os 
prazos se reduzam para metade, o que é muito positivo.

Mecanismos existentes passíveis de flexibilizar o impacto em tesouraria

A título preliminar, cumpre referir que, para 
além da possibilidade de fracionamento dos 
pagamentos do IVA apurado nas Declarações 
Periódicas, da isenção de IVA nas transmissões 
de bens a título gratuito efetuadas ao Estado, às 
IPSS e às ONGs sem fins lucrativos para 
posterior colocação à disposição de pessoas que 
se encontram a receber cuidados de saúde no 
atual contexto pandémico, e da possibilidade da 
emissão de faturas em formato pdf. não estão 
ainda previstas outras medidas em sede deste 
imposto com vista à mitigação dos impactos 
causados pelo COVID-19. Contudo, entendemos 
ser de ponderar o recurso a mecanismos já 
existentes previstos na atual legislação 
portuguesa tendo em vista mitigar os impactos 
financeiros negativos (ou alterações operacionais 
decorrentes do atual momento) e, 
consequentemente, melhorar a posição 
de tesouraria.

NOTAS IMPORTANTES
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Autoliquidação nas importações de bens

O regime de autoliquidação de IVA na importação de bens 
permite evitar a necessidade de pagamento do imposto à 
Alfândega, para depois recuperar o mesmo apenas na 
declaração periódica.

Notas de crédito sem regularização de IVA

A emissão de notas de crédito com IVA confere o direito ao 
emitente de recuperar o imposto em causa, uma vez munido 
do comprovativo do reembolso do valor ao cliente ou de prova 
de que este tomou conhecimento da correção. A emissão das 
notas de crédito sem IVA permite evitar a devolução do 
imposto ao cliente e recuperação apenas na declaração 
periódica. Esta possibilidade fará sentido quando o cliente tem 
uma capacidade de recuperação integral do IVA e fará ainda 
mais sentido se o sujeito passivo emitente da nota de crédito 
se encontrar em crédito de imposto.

Desmaterialização de faturas e notas de crédito

As alterações operacionais das medidas implementadas no 
âmbito do atual Estado de Emergência podem ter colocado em 
risco o normal fluxo de faturação em papel. Deve ser 
ponderada a adoção de sistemas de faturação eletrónica. Neste 
âmbito encontra-se prevista a emissão de faturas em formato 
pdf, conforme adiante desenvolvido.

Medidas fiscais

Mecanismos existentes passíveis de flexibilizar o impacto em tesouraria

Privilegiar a aquisição de bens e serviços com aplicação 
de autoliquidação

Todas as aquisições efetuadas com autoliquidação de IVA 
evitam a necessidade de desembolso do imposto para o 
fornecedor. Trata-se de uma vantagem que fará sentido 
sempre que os prazos de pagamento aos fornecedores sejam 
inferiores ao prazo de recuperação do imposto, se este tiver 
que lhes ser pago.

Trabalhos de otimização do IVA (médio prazo)

Implementação de procedimentos que permitam reduzir o 
montante de IVA considerado como um custo. Trata-se de uma 
medida particularmente relevante para entidades que 
desenvolvam atividades que não conferem o direito a 
recuperar integralmente o IVA das suas despesas. Contudo, 
mesmo entidades que o podem fazer poderão ter áreas de 
oportunidade, como sejam, a título de exemplo, as despesas 
que estejam a ser eventualmente mal enquadradas nas 
limitações do artigo 21º do Código do IVA ou as despesas com 
ofertas de bens e serviços em que se liquide ou não recupere 
imposto e que, neste caso, sejam suscetíveis de ter outro 
enquadramento mais favorável.
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Cumprimento de obrigações declarativas

Salienta-se ainda que, no que respeita ao cumprimento de 
obrigações contabilísticas e fiscais por parte de contribuintes 
ou contabilistas certificados, é considerado justo 
impedimento uma situação de infeção ou de isolamento 
profilático determinados pelas autoridades de saúde.

Deve reforçar-se a divulgação de informação no Portal das 
Finanças sobre os serviços eletrónicos e de atendimento 
telefónico que devem ser utilizados de forma preferencial para 
evitar deslocações presenciais aos serviços de finanças. Foi 
criado um mecanismo de agendamento prévio para as 
situações que exigem deslocação presencial.

Medidas fiscais

Obrigações declarativas

Apoio à tesouraria IVA

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 ("RU"), por referência ao exercício 
de 2019, ocorreria a partir de 16 de março de 2020. Não 
obstante, na sequência do estado de alerta devido à epidemia 
COVID-19, a data final de entrega do RU será reajustada 
oportunamente (conforme previsto no site).
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Declaração periódica de IVA referente ao período de 
fevereiro

Aos sujeitos passivos que:

• tenham um volume de negócios referente ao ano 2019 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.

é conferida a possibilidade de a declaração periódica de IVA 
referente ao período de fevereiro de 2020, ser entregue tendo 
por base apenas os dados constantes no E-fatura, devendo a 
mesma ser retificada (se aplicável) através da apresentação de 
uma declaração de substituição.

A entrega da declaração 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.

Medidas fiscais

Obrigações declarativas

Apoio à tesouraria IVA

Emissão de faturas em formato pdf.

Possibilidade de emissão de faturas em formato pdf, durante 
os meses de abril, maio e junho, sendo as mesmas 
equiparadas, para efeitos fiscais, a faturas eletrónicas.
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Prazos e diligências de atos processuais

A Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março determina que se aplica o 
regime das férias judiciais até à cessação da situação 
epidemiológica da doença COVID-19 aos atos processuais e 
procedimentais a decorrerem nos tribunais judiciais, tribunais 
administrativos e fiscais, tribunais arbitrais, Tribunal 
Constitucional, Tribunal de Contas e demais órgãos 
jurisdicionais, bem como outras entidades de resolução de 
litígios e órgãos de execução fiscal.

De igual modo, ficam suspensos os prazos de prescrição e 
caducidade a todos os tipos de processos e procedimentos. No 
entanto, são admitidas algumas exceções, como no caso em 
que seja viável a utilização de meios de comunicação à 
distância, designadamente por teleconferência ou 
videochamada.

O disposto desta medida é aplicável a (i) procedimentos que 
corram termos em cartórios notariais e conservatórias, (ii)
procedimentos contraordenacionais, sancionatórios e 
disciplinares, e, (iii) 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).

Medidas fiscais

Suspensão de prazos

Apoio à tesouraria IVA
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A presente lei produz efeitos a partir de 13 de março, aquando 
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, e cessará em 
data a definir por decreto-lei.

Planos prestacionais e suspensão de processos

O regime das férias judiciais é igualmente aplicável aos planos 
prestacionais em curso relativos a processos de execução 
fiscal, sem prejuízo de estes poderem continuar a ser 
pontualmente cumpridos.

Os processos de execução fiscal e os planos prestacionais em 
curso por dívidas à Segurança Social fora do âmbito dos 
processos executivo devem manter-se suspensos até 30 de 
junho de 2020, sem prejuízo de poderem continuar a ser 
pontualmente cumpridos.

Esta medida produz efeitos a 12 de março de 2020.
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Restrição à exportação

Relativamente à exportação de equipamentos de proteção 
individual, quer sejam originários da União ou não, tais como:

• Óculos e viseiras de proteção;

• Escudos faciais (por exemplo, máscaras);

• Equipamentos de proteção da boca e do nariz;

• Vestuário de proteção;

• Luvas.

Passa a ser necessário solicitar à Autoridade Tributária e 
Aduaneira autorização para a exportação, conforme previsto 
no Regulamento de Execução (UE) n.º 2020/402 da Comissão, 
de 14 de março de 2020.

Ficam, no entanto, dispensadas desta obrigação de autorização 
as exportações efetuadas para os seguintes territórios: 
Noruega, Islândia, Listenstaine, Suíça, Ilhas Faroé, Andorra, 
São Marinho e Cidade do Vaticano, nos termos do Regulamento 
de Execução (UE) n.º 2020/426 da Comissão, de 19 de março 
de 2020.

Medidas aduaneiras
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Importação

De acordo com o Despacho do Secretário de Estado dos 
Assuntos Fiscais n.º 122/2020, de 24 de março, 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.

Adicionalmente, a importação dos referidos equipamentos é 
também isenta de IVA. 

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.

Equipamentos de proteção individual
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0402&from=PT
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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Editorial

Medidas Fiscais

Índice

Setor Montante previsto Empresas elegíveis Requisitos Condições

Turismo

Agências de Viagens, Animação, 
Organização de Eventos e Similares

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

Microempresas, PME, 
small mid cap e mid
cap com:

• Situação líquida 
positiva no último 
balanço aprovado

ou,

• Situação líquida 
negativa e 
regularização em 
balanço intercalar 
aprovado até à 
data da operação

• Declaração da 
empresa sobre o 
impacto negativo 
do COVID-19 e 
preenchimento 
dos requisitos 
(verificar, à data da 
contratação, 
eventual quebra do 
volume de negócios 
nos últimos 30 dias 
de, pelo menos, 
20% face aos 30 
dias imediatamente 
anteriores)

• Situação 
regularizada 
perante a SS  e 
a AT

• Máximo por 
empresa: EUR 
1,5 milhões

• Garantia: Até 
100% do capital 
em dívida

• Contragarantia: 
100%

• Prazo de 
operações: 4 
anos

Turismo

Empreendimentos e Alojamentos 
Turísticos

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

Indústria

Têxtil, Vestuário, Calçado, indústrias 
extrativas (rochas ornamentais) e da 

fileira de madeira e cortiça

EUR 1.300 milhões 
(dos quais EUR 400 milhões 
se destinam a Micro e 
Pequenas Empresas)

Restauração e Similares

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

Linhas de Financiamento Portugal 2020 Mar 2020 PDR 2020

Atualização
29 de março

Novas Linha de Crédito

Serão disponibilizadas, através das instituições bancárias, com garantia do Estado, quatro linhas que acrescem à linha de âmbito
geral, que abrange todos os setores económicos. No total, estas novas Linhas de Crédito representam EUR 3 mil milhões de 
financiamento adicional à economia. Mais informação desta linha pode ser encontrada no site Covid-19 Estamos On. 
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da atividade e do 
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https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-excecionais/#empresas
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Linhas de Financiamento Portugal 2020 Mar 2020 PDR 2020

Atualização
29 de março

Novas Linha de Crédito (continuação)

As garantias ao abrigo desta medida podem ser concedidas 
entre a presente data de decisão e 31 de dezembro de 2020.

Este apoio apenas é concedido a empresas que, não se 
encontrando em dificuldade a 31 de dezembro de 2019, 
enfrentam ou entraram em dificuldade posteriormente em face 
do surto de COVID-19. O auxílio é concedido através do 
sistema de garantia mútua nacional, incluindo por entidades 
intermediárias de garantia mútua.

Os potenciais beneficiários devem provar que as suas 
atividades sofreram uma redução no mês de março de 2020 e 
subsequentes resultante do surto do vírus COVID-19.

Os beneficiários devem ser micro, pequenas e médias 
empresas (PME), Small Mid Cap (i.e., não PME que empregue 
menos de 500 pessoas) e Mid Cap (não PME que empregue 
menos de 3.000 pessoas), localizados em Portugal, que 
cumpram cumulativamente os seguintes requisitos:

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

• À data de contratualização não ter qualquer incidente não 
regularizado junto da banca e do sistema de garantia 
mútua;

• Apresentar uma situação regularizada perante a Autoridade 
Tributária e a Segurança Social na data da contratação do 
financiamento;

• Apresentar uma declaração de compromisso de manutenção 
dos empregos permanentes, durante todo o período do 
empréstimo, tendo por base o número comprovado de 
colaboradores no início de fevereiro de 2020; ou fazer prova 
de se encontrar ao abrigo do regime de lay-off, emitida pelo 
Instituto de Segurança Social.

O limite máximo de apoio para microempresas é de EUR 50 mil 
e para Pequenas Empresas é de EUR 500 mil. No caso de 
Médias Empresa, Small Mid Cap e Mid Cap o limite máximo do 
apoio é de EUR 1,5 milhões. 

No dia 20 de março, através de Comunicado do Gabinete do 
Ministro de Estado da Economia e Transição Digital, foi 
divulgado o alargamento da linha de crédito para o setor do 
comércio, serviços e outras indústrias. 

LEGISLAÇÃO RELEVANTE

 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
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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
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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.

Editorial

Medidas Fiscais

Índice
Portugal 2020 Mar 2020 PDR 2020

Atualização
29 de março

Linhas de Financiamento

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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Apoio à continuidade 
da atividade e do 
emprego

Medidas 
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https://www.iapmei.pt/Paginas/COVID-DOCS/LinhaCreditoCapitalizar2018.aspx
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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 
200 milhões. 

Esta nova linha de crédito, gerida pelo IAPMEI, é aplicável a 
empresas cujas vendas decresçam pelo menos 20%, nos 
últimos 30 dias face aos 30 dias imediatamente anteriores, e 
compreende duas linhas de apoio: 

• “Fundo de Maneio”, com uma dotação de EUR 40 milhões;

• “Plafond Tesouraria”, com dotação de EUR 160 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 concedida 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.
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 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
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https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/pesquisa?texto=Covid
https://www.iapmei.pt/Paginas/COVID-DOCS/LinhaCreditoCapitalizar2018.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
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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 do setor do turismo 
(que demonstrem reduzida capacidade de reação à forte 
retração da procura), operacionalizada pelo Turismo de 
Portugal. O montante de apoio corresponde ao valor de EUR 
750 mensais por cada posto de trabalho na empresa a 29 de 
fevereiro de 2020, multiplicado pelo período de três meses, até 
ao limite máximo de EUR 20 mil. O reembolsado ocorre no 
prazo de 3 anos, após a celebração do respetivo contrato, 
incluindo um período de carência correspondente a 12 meses. 

Mais informação sobre a linha de crédito pode ser encontrada 
no site do Turismo de Portugal e no Despacho Normativo n.º 
4/2020.

Linha de crédito para o setor da Pesca e Aquicultura

Criação de linha de crédito específica de desendividamento de 
EUR 20 milhões ao abrigo do regime “de minimis”, a qual se 
destina a disponibilizar meios financeiros aos operadores do 
setor da pesca para aquisição de fatores de produção e para a 
liquidação e renegociação de dívidas junto de fornecedores ou 
de instituições de crédito. 

Mais informação sobre a linha de crédito pode ser encontrada 
no site Covid-19 Estamos On.

Reforço dos seguros de crédito à exportação com 
garantias do Estado

Reforço dos seguros de crédito à exportação com garantias do 
Estado, no âmbito do apoio à diversificação de clientes, em 
particular para mercados fora da União Europeia, 
concretamente por via dos seguintes aumentos: 

• Linha de seguro de crédito com garantias do Estado para os 
setores metalúrgicos, metalomecânico e moldes: aumento 
de EUR 100 milhões, totalizando EUR 200 milhões; 

• Linha de seguro de caução para obras no exterior, outros 
fornecimentos, com garantias do Estado: aumento de EUR 
100 milhões, totalizando EUR 200 milhões; 

• Linha de seguro de crédito à exportação de curto prazo: 
aumento de EUR 50 milhões, totalizando EUR 300 milhões.
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Medidas Fiscais

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

 Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março
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Pesca e Agricultura
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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/130600838/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=130600835
https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-excecionais/#mar
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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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 RELEVANTE

 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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https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Incentivos-Financiamento/Sistemas-de-Incentivos/Concursos-abertos.aspx
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=335
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130602980/details/maximized?serie=I&day=2020-03-23&date=2020-03-01
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20200324_OT_2020-01_rede_si_covid_19.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130779511/details/maximized?serie=I&day=2020-03-26&date=2020-03-01
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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 RELEVANTE

 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
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• 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, uma vez 
que este ajustamento ocorre por motivos de força maior); 

• 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 valor acrescentado 
bruto);

• Momento de avaliação dos resultados (que será ajustado 
em função do novo calendário de realização do projeto).

Mais informação sobre os concursos pode ser encontrada no 
site do COMPETE 2020. 
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https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=335
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130602980/details/maximized?serie=I&day=2020-03-23&date=2020-03-01
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20200324_OT_2020-01_rede_si_covid_19.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/Orientacoes-Tecnicas/detalhe/OT-01-2020
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Medidas de apoio no âmbito do Mar 2020

São elegíveis para reembolso as despesas comprovadamente 
suportadas pelos beneficiários em iniciativas ou ações 
canceladas ou adiadas por razões relacionadas com o COVID-
19, previstas em projetos aprovados.

Em complemento ao referido no ponto anterior, não são 
penalizados os projetos que, devido aos impactos negativos 
decorrentes do COVID-19, não atinjam o orçamento aprovado 
e a plena execução financeira prevista na concretização de 
ações ou metas, podendo ser encerrados como concluídos 
desde que não ponham em causa o alcance dos objetivos para 
os quais a operação foi aprovada.

Sempre que necessário, quando o prazo contratualmente 
definido para a conclusão do projeto tiver por referência o ano 
de 2020, esta data é objeto de alargamento para 2021 e em 
prazo compatível com a finalização da sua execução 
físico-financeira.

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

É autorizada a apresentação de um maior número de pedidos 
de pagamento, para além do limite estabelecido na medida de 
flexibilização já adotada em finais de 2019, que permite a 
submissão de até 10 pedidos de pagamento em cada projeto.

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

• Sempre que, por motivos não imputáveis às empresas e 
demais entidades privadas beneficiárias do programa, não 
seja possível a validação do pedido de pagamento, no prazo 
de 20 dias úteis contados da data da respetiva submissão 
pelo beneficiário, o pedido é liquidado a título de 
adiantamento. Tais pedidos de pagamento validados são 
pagos até ao valor máximo de 70% do apoio público que lhe 
corresponda, com periodicidade semanal;

• Os beneficiários do programa podem submeter pedidos de 
pagamento com base em despesa faturada, mas ainda não 
paga pelo beneficiário, sendo esta considerada para 
pagamento a título de adiantamento, desde que a soma dos 
adiantamentos já realizados e não justificados com despesa 
submetida e validada não ultrapasse os 50% da despesa 
pública aprovada para cada projeto.

Os pagamentos são efetuados apenas até ao limite máximo de 
90% do montante da decisão de financiamento.
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Financiamento à atividade

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.
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 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

PDR 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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Apoio à continuidade da atividade e do emprego

Em situação de crise empresarial, o empregador (natureza 
privada) tem direito a:

• Apoio extraordinário à manutenção do contrato de trabalho 
(lay-off simplificado), com ou sem formação;

• Plano extraordinário de formação;

• Incentivo financeiro extraordinário para apoio à 
normalização da atividade da empresa;

• Isenção temporária do pagamento de contribuições (parte 
da empresa, mantendo-se a obrigação de pagamento das 
quotizações dos trabalhadores.

Considera-se situação de crise empresarial:

a) A paragem total ou parcial da atividade da 
empresa, resultante da interrupção das 
cadeias de abastecimento globais, ou 
suspensão ou cancelamento de 
encomendas;

b) A quebra abrupta e acentuada de, pelo 
menos, 40% da faturação nos 30 dias 
anteriores ao do pedido junto da Segurança 
Social, com referência à média 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;

c) O encerramento do estabelecimento por 
decisão da autoridade de saúde ou 
decorrente do estado de emergência.

NOTAS IMPORTANTES
Editorial
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O Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, 
que entrou em vigor a 27 de março de 2020 e 
produz efeitos até 30 de junho de 2020, 
retificado pela Declaração de Retificação nº 
14/2020, de 28 de março, veio revogar a Portaria 
n.º 71-A/2020, de 15 de março, posteriormente 
alterada pela Portaria n.º 76-B/2020, de 18 de 
março, alterando o conceito de situação de crise 
empresarial e consagrando as medidas de 
proteção do emprego.
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Apoio à continuidade da atividade e do emprego

Apoio extraordinário à manutenção de contrato de 
trabalho (“Simplificação do regime de lay-off”)

No caso de existir suspensão da atividade por motivos 
relacionados com o surto de COVID-19 e se reunidas as 
condições anteriormente referidas de crise empresarial, o 
Governo simplificou o regime de lay-off.

Assim, perante uma paragem de toda atividade devido a uma 
crise empresarial, este apoio visa à atribuição às entidades 
empregadoras, por trabalhador, e destina-se, exclusivamente, 
ao pagamento de remunerações. 

Com base neste regime é prevista uma retribuição ilíquida ao 
trabalhador de 2/3 da remuneração mensal ilíquida, com valor 
mínimo de uma retribuição mensal mínima garantida 
(EUR 635) e máximo de 3 vezes a Retribuição Mínima Mensal 
Garantida (“RMMG”), ou seja, EUR 1.905, sendo 70% 
assegurado pela Segurança Social e 30% pela entidade 
empregadora.

Este regime, com duração de um mês, é prorrogável 
mensalmente, após avaliação, até um máximo de 3 meses. A 
prorrogação por mais três meses do período referido supra 
será devidamente ponderada em função da evolução das 
consequências económicas e sociais da COVID-19.

Esta medida é ainda passível de ser cumulável com um plano 
de formação aprovado pelo IEFP, I.P., ao qual acresce uma 
bolsa no valor de 30%xIAS (EUR 131,64), sendo este valor 
repartido igualmente entre o trabalhador e a entidade 
empregadora.

Neste sentido, o empregador deve comunicar a adoção deste 
regime, por escrito, aos trabalhadores. De seguida, deverá ser 
solicitado o requerimento junto do Instituto da Segurança 
Social, I.P., acompanhado da declaração do empregador e de 
uma declaração do contabilista certificado da empresa que 
comprove a situação de crise empresarial, e, bem assim, de 
uma listagem nominativa dos trabalhadores abrangidos.

O requerimento (Modelo RC 3056-DGSS e Anexo para 
identificação dos trabalhadores) já está disponível no site da 
Segurança Social. 

Para aceder às medidas previstas, o empregador deve, 
comprovadamente, ter as situações contributiva e tributária 
regularizadas perante a Segurança Social e a Autoridade 
Tributária.
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Apoio à continuidade da atividade e do emprego

Plano extraordinário de formação profissional

Criação de um apoio extraordinário de formação profissional, 
suportado pelo IEFP, I.P., e é concedido em função das horas 
de formação frequentadas, até ao limite de 50% da retribuição 
ilíquida, com limite máximo de uma remuneração mínima 
mensal garantida (EUR 635). 

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

Salienta-se ainda que este apoio é exclusivo para as empresas 
que não tenham recorrido ao apoio extraordinário à 
manutenção de contrato de trabalho em situação de crise 
empresarial (previamente desenvolvido), tendo a duração de 
um mês.

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.

Isenção temporária do pagamento de contribuições à 
Segurança Social

Os empregadores que beneficiem das medidas previstas no 
Decreto-Lei 10-G/2020, de 26 de março, anteriormente 
elencadas neste capítulo, beneficiam da isenção total do 
pagamento de contribuições à Segurança Social, relativamente 
aos trabalhadores abrangidos e membros de órgãos 
estatutários, durante o período de vigência das mesmas.

A isenção do pagamento de contribuições relativamente aos 
trabalhadores é reconhecida oficiosamente.

As quotizações a cargo do trabalhador continuam a ser devidas 
pelo que deverão ser objeto de reporte, por parte da empresa, 
com a entrega das declarações de remunerações autónomas.
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Apoio à continuidade da atividade e do emprego

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).

Apoio extraordinário ao trabalhador independente 

Esta medida abrange os trabalhadores independentes que 
sejam entidades empregadoras beneficiárias das medidas e 
respetivos cônjuges. 

A dispensa do pagamento de contribuições relativa aos 
trabalhadores independentes determina o registo de 
remunerações por equivalência à entrada de contribuições de 
acordo com a base de incidência contributiva que for aplicável.

A isenção do pagamento de contribuições aplicável aos 
trabalhadores independentes não afasta a obrigação de 
entrega da declaração trimestral. 
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Apoio à continuidade da atividade e do emprego

Lay-off simplificado e outras medidas de apoio a empresas em situação de crise empresarial (quadro resumo)

Editorial

Medidas Fiscais

Índice

Quem / em que circunstâncias Medidas Benefícios
Requerimento / Obrigações 

declarativas e outras

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

• 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

Plano extraordinário de formação (a 
tempo parcial), não acumulável 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).

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.

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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Apoio à continuidade da atividade e do emprego

Medidas de apoio ao trabalhador e família

Foram, igualmente, definidos apoios para os trabalhadores nas 
seguintes circunstâncias:

• Isolamento profilático do trabalhador, até 14 dias, por 
situação de grave risco para a saúde pública;

• Doença do trabalhador causada pelo COVID-19;

• Assistência a filho ou neto em isolamento profilático, até 14 
dias, por situação de grave risco para a saúde pública;

• Faltas dos trabalhadores com filhos cujos estabelecimentos 
de ensino/apoio social se encontrem fechados devido ao 
surto do COVID-19

Outros medidas de apoio social às famílias 
(Arrendamento)

Foi aprovada uma proposta de lei, a submeter à apreciação da 
Assembleia da República, que estabelece um regime excecional 
e temporário de contagem dos prazos dos contratos de 
arrendamento habitacionais e não habitacionais. 

Assim, deverá ser decretada a suspensão do prazo de 
caducidade dos contratos de arrendamento que viessem a 
caducar nos próximos três meses.

LEGISLAÇÃO RELEVANTE

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

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

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

 Despacho n.º 2875-A-2020, de 3 de março

 Despacho n.º 3103-A-2020, de 9 de março

 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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Prorrogação extraordinária de prestações sociais

São extraordinariamente prorrogadas 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 produz efeitos a 12 de março de 2020.

- Não regulamentado -
Medidas sobre arrendamento
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Subsídios em caso de isolamento, doença e apoio à família

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

Editorial

Medidas Fiscais

Índice

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

I
s
o
la

m
e
n

to
 p

r
o
fi

lá
ti

c
o
 (

1
)

T
ra

b
a
lh

a
d
o
re

s
 d

e
p
e
n
d
e
n
te

s
 e

 
in

d
e
p
e
n
d
e
n
te

s

T
ra

b
a
lh

a
d
o
re

s
 e

m
 i
s
o
la

m
e
n
to

 p
ro

fi
lá

ti
c
o
 

d
u
ra

n
te

 1
4
 d

ia
s
 p

o
r 

s
it
u
a
ç
õ
e
s
 d

e
 g

ra
v
e
 

ri
s
c
o
 p

a
ra

 a
 s

a
ú
d
e
 p

ú
b
li
c
a

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

Financiamento à 
atividade

Apoio à continuidade 
da atividade e do 
emprego

Medidas 
Aduaneiras

http://www.seg-social.pt/documents/10152/16819997/GIT_70.docx/e6940795-8bd0-4fad-b850-ce9e05d80283
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16819997/GIT_70.docx/e6940795-8bd0-4fad-b850-ce9e05d80283
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Apoio à continuidade da atividade e do emprego

Subsídios em caso de isolamento, doença e apoio à família

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

• 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

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.seg-
social.pt/documents/
10152/21730/GF_88
.doc/da6eadda-adf0-
4a05-86d7-
b3ba2dc46c95
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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

• 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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da atividade e do 
emprego
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http://www.seg-social.pt/documents/10152/21730/GF_88.doc/da6eadda-adf0-4a05-86d7-b3ba2dc46c95
http://www.seg-social.pt/documents/10152/21730/GF_88.doc/da6eadda-adf0-4a05-86d7-b3ba2dc46c95
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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

Financiamento à 
atividade

Apoio à continuidade 
da atividade e do 
emprego

Medidas 
Aduaneiras
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Apoio à continuidade da atividade e do emprego

Diferimento do pagamento de contribuições para a 
Segurança Social

Redução 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 a 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 (restantes 
2/3), diferido para o 2º semestre (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 já tenham pago a totalidade das suas contribuições de março 
poderão ainda assim diferir o pagamento das contribuições devidas a 20/abril, 20/maio 
e 20/junho.

Editorial

Medidas Fiscais

Índice

Este regime aplica-se ainda às entidades empregadoras que 
cumpram os seguintes requisitos:

• 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) Instituição particular de 
solidariedade social ou equiparada; (ii) A sua atividade se 
enquadre 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) A sua atividade tenha 
sido 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, aprovada pela Lei n.º 27/2006, 
de 3 de julho, na sua redação atual, ou na Lei de Bases da 
Saúde, aprovada pela Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro, 
relativamente ao estabelecimento ou empresa 
efetivamente encerrados.

Atualização
29 de março
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https://dre.pt/application/conteudo/130473161
https://dre.pt/application/conteudo/130243053
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Apoio à continuidade da atividade e do emprego

Diferimento do pagamento de contribuições para a 
Segurança Social (continuação)

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

Editorial

Medidas Fiscais

Índice

Esta informação contraria a divulgação do Ministério 
do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social que 
previa a suspensão e adiamento da totalidade (ao 
invés de apenas 2/3) do pagamento das 
contribuições devidas a 20/março, relativas ao mês 
de fevereiro.

Neste sentido, o prazo para pagamento das 
contribuições e quotizações devidas no mês de 
março de 2020 termina, excecionalmente, a 31 de 
março de 2020. As entidades elegíveis podem optar 
por liquidar apenas 1/3 das contribuições e ativar o 
plano prestacional.

Por outro lado, as empresas que já tenham pago a 
totalidade das suas contribuições de março poderão 
ainda assim diferir o pagamento das contribuições 
devidas a 20/abril, 20/maio e 20/junho.

LEGISLAÇÃO RELEVANTE

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

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

Contribuições à Caixa de Previdência dos Advogados e 
Solicitadores

A CPAS pode, por decisão da Direção e 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 produzem efeitos a 12 de março de 2020.

Atualização
29 de março
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https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=suspensa-a-data-de-pagamento-da-taxa-social-unica-de-20-de-marco
https://dre.pt/application/conteudo/130779505
https://dre.pt/application/conteudo/130835103
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