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Medidas de Apoio às Empresas  

 

Com o objetivo de mitigar os efeitos negativos do impacto do novo coronavírus em Portugal, o Governo criou um pacote 

de medidas direcionadas a várias áreas da sociedade cujo quadro geral está contido na Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 10-A/2020 e no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, ambos de 13 de março, ratificado pela Lei n.º 1-A/2020, de 19 

de março, disponíveis para consulta no nosso separador LEGISLAÇÃO. 

Este Guia de Apoio às Empresas, foi elaborado de acordo com a informação constante no site do IAPMEI, Turismo de 

Portugal, PDR 2020, MAR 2020 e também no site #EstamosOn (site oficial do Governo). 

FINANCIAMENTO 

Até ao momento foram disponibilizadas quatro linhas de crédito que acrescem à linha de âmbito geral. No total, 

representam 3 mil milhões de euros de financiamento, com um período de carência até 12 meses, são amortizadas até 

quatro anos e destinam-se aos setores: 

 Restauração e Similares (€600 Milhões, dos quais €270 Milhões para Micro e Pequenas Empresas) 

 Turismo – Agências de Viagens; Animação; Organização de Eventos e Similares (€ 200 Milhões, dos quais €75 

Milhões para Micro e Pequenas empresas) 

 Turismo – Empreendimentos e Alojamentos (€900 Milhões, dos quais €300 Milhões para Micro e pequenas 

 Indústria – Têxtil, Vestuário, Calçado, indústrias extrativas (rochas ornamentais) e da fileira da madeira e 

cortiça (€1300 Milhões, dos quais €400 Milhões para Micro e Pequenas Empresas 

O acesso das empresas a estas linhas de crédito estará condicionado à manutenção dos postos de trabalho. 

 LINHA CAPITALIZAR – COVID 19  

Prazo de vigência até 31 de maio de 2020 

Pretende apoiar as empresas cuja atividade se encontra afetada pelos efeitos económicos resultantes do surto. 

Linha de crédito, com uma dotação de 200 milhões de euros para "Fundo de Maneio" (160 milhões de euros) e "Plafond 

Tesouraria" (40 milhões de euros), funciona numa lógica de aprovação por ordem de apresentação de candidaturas 

(firstcome firstserve).  

Podem candidatar-se empresas cujas vendas, verificadas à data da contratação, decresceram em pelo menos 20% nos 

últimos 30 dias face aos 30 dias imediatamente anteriores (Declaração para download) 

As candidaturas são apresentadas diretamente junto dos bancos aderentes indicados nas listas anexas a cada uma das 

Medidas da LINHA CAPITALIZAR – Covid 19, em destaque. 

 

Fonte: IAPMEI 

 

 

 

info 

https://www.iapmei.pt/Paginas/Medidas-de-apoio-as-empresas-relacionadas-com-o-im.aspx
https://www.iapmei.pt/Paginas/Medidas-de-apoio-as-empresas-relacionadas-com-o-im.aspx
https://www.iapmei.pt/Paginas/Medidas-de-apoio-as-empresas-relacionadas-com-o-im.aspx
https://www.iapmei.pt/getattachment/Paginas/Medidas-de-apoio-as-empresas-relacionadas-com-o-im/LinhaCovid19_Declaracao.docx.aspx?lang=pt-PT
https://www.iapmei.pt/Paginas/Medidas-de-apoio-as-empresas-relacionadas-com-o-im.aspx
https://www.iapmei.pt/Paginas/Medidas-de-apoio-as-empresas-relacionadas-com-o-im.aspx
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 LINHA CAPITALIZAR – COVID 19  
FUNDO DE MANEIO PLAFOND TESOURARIA 

Objetivo  
 

Apoiar necessidades de Fundo de Maneio das 
empresas. 

Induzir a oferta de crédito na modalidade 
de plafond de crédito em sistema 
de revolving conferindo maior flexibilidade à 
gestão de tesouraria. 

Beneficiários 
 

 Preferencialmente Micro, Pequenas e Médias Empresas (PME), certificadas pela Declaração 
Eletrónica do IAPMEI, I.P.; 

 Grandes Empresas. 

Operações 
Elegíveis 

Financiamento de necessidades de Fundo de 
Maneio. 

Operações destinadas exclusivamente ao 
financiamento das necessidades de tesouraria. 

Condições de 
Elegibilidade do 
Beneficiário 
 
 
 

 Localização (sede social) em território nacional; 

 Atividade enquadrada na lista de CAE definida para a Linha Capitalizar 2018 (vide Anexo I e II) 

 Sem dívidas perante o FINOVA e sem incidentes não regularizados junto da Banca, à data da 
emissão de contratação; 

 Ter a situação regularizada junto da Administração Fiscal e da Segurança Social à data da 
contratação do financiamento; 

 Situação líquida positiva no último balanço aprovado. Empresas com situação líquida negativa 
no último balanço aprovado poderão aceder à linha, caso apresentem esta situação regularizada 
em balanço intercalar aprovado até à data de enquadramento da operação; 

 No caso de grandes empresas, a empresa deve, pelo menos, estar numa situação comparável à 
situação B-, em termos de avaliação de crédito; 

 Apresentação de declaração comprovativa dos impactos negativos do surto de Covid-19 na 
atividade da empresa, designadamente da verificação à data da contratação de uma quebra do 
volume de negócios nos últimos 30 dias de pelo menos 20% face aos 30 dias imediatamente 
anteriores, de acordo com esta minuta. 

Operações Não 
Elegíveis 
 

 Reestruturação financeira e/ou consolidação de crédito vivo; 

 Operações destinadas a liquidar ou substituir de forma direta ou indireta financiamentos 
anteriormente acordados com o banco; 

 Aquisição de imóveis, bens em estado de uso, viaturas ligeiras que não assumam o carácter de 
"meio de produção" e veículos de transporte rodoviário de mercadorias adquiridas por 
transportadores rodoviários de mercadorias por conta de terceiros, com algumas exceções (vide 
Linha Capitalizar 2018); 

 Operações financeiras que se destinem a atividades relacionadas com a exportação para países 
terceiros e Estados-Membro, nomeadamente a criação e funcionamento de redes de 
distribuição. 

Crédito 
 

 Financiamento Máximo por Empresa - € 1,5 
milhões; 

 Prazo Máximo de Amortização - até 4 anos; 

 Prazo de Carência - até 12 meses; 

 Taxa Juro Fixa - Swap Euribor para prazo da 
operação, acrescida de spread; 

 Taxa de Juro Variável - Euribor a 1, 3, 6 ou 
12 meses, acrescida de spread; 

 Spread PME Líder - 1,928% - 3,178%; 

 Spread Não PME Líder – 2, 028% - 3,278%. 

 Financiamento Máximo por Empresa - € 1,5 
milhões; 

 Prazo Máximo de Amortização – 1, 2 ou 3 
anos; 

 Taxa Juro Fixa - Swap Euribor para prazo da 
operação, acrescida de spread; 

 Taxa de Juro Variável - Euribor a 1, 3, 6 ou 12 
meses, acrescida de spread; 

 Spread PME Líder - 1,943% - 3,178%; 

 Spread Não PME Líder – 2, 043% - 3,278%. 

Garantia Mútua 
 

 Garantia Mútua - até 80%; 

 Comissão de Garantia Mútua - 0,5%; 

 Bonificação de Comissão de Garantia 
Mútua - 100%. 

 Garantia Mútua - até 80%; 

 Comissão de Garantia Mútua - 0,5%; 

 Bonificação de Comissão de Garantia Mútua - 
100%. 

 

Fonte: PME Investimentos / IAPMEI - Portal do Financiamento 

 

info 

https://www.pmeinvestimentos.pt/wp-content/uploads/2020/03/Documento-de-Divulga%C3%A7%C3%A3o-Linha-Credito-Capitalizar-2018_v9-1.pdf
https://www.pmeinvestimentos.pt/wp-content/uploads/2020/03/Documento-de-Divulga%C3%A7%C3%A3o-Linha-Credito-Capitalizar-2018_v9-1.pdf
https://www.pmeinvestimentos.pt/wp-content/uploads/2020/03/Documento-de-Divulga%C3%A7%C3%A3o-Linha-Credito-Capitalizar-2018_v9-1.pdf
https://www.pmeinvestimentos.pt/wp-content/uploads/2020/03/Documento-de-Divulga%C3%A7%C3%A3o-Linha-Credito-Capitalizar-2018_v9-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1zLxbEKeHZ2mYH5f6TnWyPYg8VV3-t-2C/view?usp=sharing
https://www.pmeinvestimentos.pt/wp-content/uploads/2020/03/Documento-de-Divulga%C3%A7%C3%A3o-Linha-Credito-Capitalizar-2018_v9-1.pdf
https://www.pmeinvestimentos.pt/wp-content/uploads/2020/03/Documento-de-Divulga%C3%A7%C3%A3o-Linha-Credito-Capitalizar-2018_v9-1.pdf
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PT2020 

Estão a ser operacionalizadas as seguintes medidas de flexibilização, no âmbito do sistema de incentivos às empresas. 

I. Aceleração do pagamento de incentivos às empresas 

Os pedidos de reembolso de incentivo apresentados pelas empresas serão liquidados no mais curto prazo 
possível, usando, se necessário, o adiantamento simplificado de 80% incentivo associado à despesa apresentada 
no pedido de reembolso do incentivo usando o mecanismo excecional previsto na norma de pagamentos. Este 
adiantamento somado com os pagamentos anteriores não poderá exceder 95% do incentivo total aprovado. 

Este processo decorrerá sem necessidade de qualquer pedido formal pelas empresas. 

II. Diferimento das prestações de incentivos reembolsáveis 

O diferimento por 12 meses das prestações vincendas até 30 de setembro de 2020, no que respeita a subsídios 
reembolsáveis, sem encargos de juros ou outra penalidade. 

Este diferimento aplica-se também às prestações vincendas relativas a planos de regularização acordados e no 
âmbito dos projetos do SI QREN e do QCAII e aos planos de reembolsos estabelecidos aquando do encerramento 
dos projetos destes programas. 

III. Despesas suportadas em ações canceladas ou adiadas 

A elegibilidade para reembolso das despesas suportadas em iniciativas ou ações canceladas ou adiadas por 
razões relacionadas com o COVID-19, nomeadamente nas áreas da internacionalização e da formação 
profissional. 

IV. Reprogramação de projetos 

Os impactos negativos decorrentes do COVID-19 serão considerados motivos de força maior não imputáveis aos 
beneficiários na avaliação dos objetivos contratualizados no âmbito dos sistemas de incentivos do Portugal 2020, 
nas condições previstas na Orientação Técnica n.º 1/2020. 

V. Prorrogação do prazo para a entrega de candidaturas em diversos concursos, nomeadamente: 

 Aviso n.º 07/SI/2020 – Inovação Produtiva | Projetos Individuais 

 Aviso n.º 09/SI/2020 – Empreendedorismo Qualificado e Criativo 

 Aviso n.º 17/SI/2019 - Incentivos à ID&T | Projetos em Copromoção 

 Aviso n.º 01/SI/2020 - Internacionalização PME |Projetos Individuais 

Os novos prazos podem ser consultados aqui.  
 
Fonte: IAPMEI 

 

MEDIDAS FISCAIS 

Com o intuito de mitigar o impacto económico do COVID-19 e diminuir os efeitos que eventuais medidas de contingência 
adotadas pelas empresas e serviços públicos possam vir a representar ao nível do cumprimento voluntário das obrigações 
fiscais, foram aprovadas as seguintes medidas: 

 Adiamento do 1º Pagamento Especial por Conta de 31 de março para 30 de junho de 2020 (apenas para sujeitos 
passivos com período de tributação coincidente com o ano civil); 

 Prorrogação do prazo de entrega da declaração Modelo 22, e do pagamento do IRC, para 31 de julho 2020 
(apenas para sujeitos passivos com período de tributação coincidente com o ano civil); 

 Prorrogação do 1º pagamento por conta de 31 de julho para 31 de agosto de 2020 (apenas para sujeitos passivos 
com período de tributação coincidente com o ano civil). 

Por outro lado, ao abrigo do n.º 4 do Despacho do SEAF, consideram-se, como condições suficientes para a aplicação da 
figura do justo impedimento no cumprimento das obrigações declarativas fiscais, relativamente a contribuintes ou 
contabilistas certificados, as situações de infeção ou de isolamento profilático (quarentena) declaradas ou determinadas 
por autoridade de saúde. 

As empresas devem contatar a Autoridade Tributária.  

Consulte o Despacho n.º 104/2020-XXII, de 9 de março.  

Fonte: IAPMEI 

https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20200324_OT_2020-01_rede_si_covid_19.pdf
https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Incentivos-Financiamento/Sistemas-de-Incentivos/Concursos-abertos.aspx
https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
https://at.madeira.gov.pt/ficheiros/Despacho_SEAF_104_2020.pdf
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APOIO À CONTINUIDADE DA ATIVIDADE E DO EMPREGO 

 MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE APOIO ÀS EMPRESAS E AO EMPREGO (LAY OFF 

SIMPLIFICADO) 

A Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março, alterada pela Portaria n.º 76-B/2020, de 18 de março, define e regulamenta 
os termos e condições de atribuição dos apoios imediatos de caráter extraordinário, temporário e transitório, destinados 
aos trabalhadores e empregadores afetados pelo surto do novo coronavírus, tendo em vista a manutenção dos postos 
de trabalho e mitigar situações de crise empresarial. 

Empresas em situação de crise empresarial: 

 A paragem total da atividade da empresa ou estabelecimento que resulte da interrupção das cadeias de 
abastecimento globais, da suspensão ou cancelamento de encomendas;  

 A quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40 % da faturação, nos 60 dias anteriores ao pedido junto da 
segurança social com referência ao período homólogo ou, para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 
meses, à média desse período. 

As empresas em situação de encerramento temporário ou diminuição temporária da atividade, mas que não sejam 
consequência de situação de crise empresarial, é aplicável o disposto na alínea a) do nº1 do artigo 309º do Código do 

trabalho, tendo o trabalhador direito a 75% da retribuição, a cargo na totalidade do empregador. 

Tipo de apoios disponíveis para as empresas em situação de crise empresarial: 

1 - Apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em empresa em situação de crise empresarial (art.º 5º) 

Apoio financeiro no valor igual a 2/3 da retribuição líquida do trabalhador, até um máximo de 3 RMMG (1905,00 €), com 
a duração de 1 mês, prorrogável mensalmente até ao máximo de 6 meses, sendo 70% assegurado pela Segurança Social 
e os restantes 30% pelo empregador. Poderá ainda ser conjugado com uma bolsa de formação no valor de 30% do IAS, 
num total de 131,64€, sendo metade para o trabalhador e o restante para o empregador. 

2 - Plano extraordinário de formação (art. 6º) 

As empresas que não tenham recorrido ao apoio extraordinário referido no art.5º podem aceder a um apoio 
extraordinário para formação a tempo parcial, apoio esse com a duração de 1 mês para implementação do plano de 
formação. 

O apoio a atribuir a cada trabalhador traduz-se em função das horas de formação frequentadas, não podendo ultrapassar 
50% da retribuição ilíquida do trabalhador, com o limite máximo da RMMG. 

O apoio é suportado pelo IEFP, I.P. 

3 - Incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização da atividade da empresa (art. 9º) 

As empresas que atestem situação de crise empresarial têm direito a um apoio financeiro com vista à retoma da atividade 
da empresa, que se traduz num valor correspondente a uma RMMG por trabalhador e pago de uma só vez. 

O empregador para aceder ao apoio deve apresentar requerimento ao IEFP, I.P., acompanhado dos documentos que 
atestam a situação de crise empresarial (n.º 2 do art.º 3). 

4 - Isenção temporária do pagamento de contribuições para a Segurança Social (art.10º) 

Os empregadores que beneficiem das medidas desta portaria têm direito à isenção total do pagamento das contribuições 
à segurança social a cargo da entidade empregadora, dos trabalhadores abrangidos e membros dos órgãos estatutários, 
durante a vigência das mesmas. Isto significa que as entidades empregadoras entregam as declarações de remunerações 
autónomas relativas aos trabalhadores abrangidos e efetuam o pagamento das respetivas quotizações, na parte que 
somente diz respeito ao trabalhador, ou seja, 11%. 

Os trabalhadores independentes que sejam entidades empregadoras beneficiárias das medidas e respetivos cônjuges 

também têm direito á isenção, mantendo-se, todavia, a obrigação de entrega da declaração trimestral. 

As empresas devem ter a sua situação contributiva regularizada da empresa perante a Segurança Social e a Autoridade 
Tributária e Aduaneira. 

https://dre.pt/application/conteudo/130273586
https://dre.pt/application/conteudo/130399779
https://www.iapmei.pt/Paginas/Portaria%2071-A/2020,%20de%2015%20de%20mar%C3%A7o,%20define%20e%20regulamenta%20os%20termos%20e%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20atribui%C3%A7%C3%A3o%20dos%20apoios%20imediatos%20de%20caracter%20extraordin%C3%A1rio,%20tempor%C3%A1rio%20e%20transit%C3%B3rio,%20destinados%20aos%20trabalhadores%20e%20empregadores%20afetados%20pelo%20surto%20do%20v%C3%ADrus%20COVID-19,%20tendo%20em%20vista%20a%20manuten%C3%A7%C3%A3o%20dos%20postos%20de%20trabalho%20e%20mitigar%20situa%C3%A7%C3%B5es%20de%20crise%20empresarial.%20%20O%20que%20s%C3%A3o%20empresas%20em%20situa%C3%A7%C3%A3o%20de%20crise%20empresarial?%20Empresas%20em%20situa%C3%A7%C3%A3o%20de%20crise%20empresarial,%20quando,%20comprovadamente,%20se%20verifique:%20%20%E2%80%A2Paragem%20total%20da%20atividade%20da%20empresa%20ou%20estabelecimento,%20que%20resulte%20da%20intermit%C3%AAncia%20ou%20interrup%C3%A7%C3%A3o%20das%20cadeias%20de%20abastecimento%20globais;%20ou%20%E2%80%A2uma%20queda%20abrupta%20e%20acentuada%20de,%20pelo%20menos,%2040%25%20da%20fatura%C3%A7%C3%A3o,%20nos%2060%20dias%20anteriores%20ao%20pedido%20junto%20da%20seguran%C3%A7a%20social%20com%20refer%C3%AAncia%20ao%20per%C3%ADodo%20hom%C3%B3logo%20ou%20para%20quem%20tenha%20iniciado%20a%20atividade%20h%C3%A1%20menos%20de%2012%20meses,%20%C3%A0%20m%C3%A9dia%20desse%20per%C3%ADodo.%20%20Que%20tipo%20de%20apoios%20est%C3%A3o%20dispon%C3%ADveis%20para%20as%20empresas%20em%20situa%C3%A7%C3%A3o%20de%20crise%20empresarial?%20%201%20-%20Apoio%20extraordin%C3%A1rio%20%C3%A0%20manuten%C3%A7%C3%A3o%20de%20contrato%20de%20trabalho%20em%20empresa%20em%20situa%C3%A7%C3%A3o%20de%20crise%20empresarial%20(Art.%C2%BA%205%C2%BA)%20%20Apoio%20financeiro%20no%20valor%20igual%20a%202/3%20da%20retribui%C3%A7%C3%A3o%20il%C3%ADquida%20do%20trabalhador,%20at%C3%A9%20um%20m%C3%A1ximo%20de%203%20x%20RMMG%20(1905,00%20%E2%82%AC),%20com%20a%20dura%C3%A7%C3%A3o%20de%201%20m%C3%AAs,%20prorrog%C3%A1vel%20mensalmente%20at%C3%A9%20ao%20m%C3%A1ximo%20de%206%20meses.%20Sendo%2070%25%20assegurado%20pela%20Seguran%C3
https://dre.pt/application/conteudo/130273586
https://www.iefp.pt/
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 OUTRAS MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS 

1. Faltas de trabalhador doente c/covid-19 

O trabalhador que faltar ao trabalho por motivo de doença relacionada com o COVID-19, segue o regime vigente, tendo 

direito a receber um subsídio por parte da Segurança Social, dependendo da duração da baixa médica, de acordo com o 

já praticado pela Segurança Social.  

O CIT (certificado de incapacidade temporária) será comunicado, por via eletrónica, pelos serviços de Saúde à Segurança 

Social. 

2. Faltas de trabalhador por conta de outrem em isolamento profilático (isolamento determinado pela 
autoridade de saúde) 

Um trabalhador que se encontre impedido temporariamente, de exercer a atividade profissional, por determinação da 

Autoridade de Saúde (Delegado de Saúde), por perigo de contágio pelo COVID-19, tem direito ao pagamento de um 

subsídio a 100% da sua remuneração de referência, enquanto durar o isolamento. Este subsídio tem a duração de 14 dias 

e é pago pela Segurança Social. 

A Declaração passada pela Autoridade de Saúde, a atestar a necessidade de isolamento substitui o documento 

justificativo da ausência ao trabalho, para efeitos de justificação de faltas. 

3. Faltas por assistência a filho ou neto doente ou em isolamento profilático 

O trabalhador que faltar ao trabalho para prestar assistência a filho ou a neto, seja em isolamento profilático declarado 
pela Autoridade de Saúde, pelo prazo de 14 dias, ou, por doença do filho ou neto, tem direito a receber um subsídio que 
corresponde a 65% da remuneração base, de acordo com o regime geral em vigor.  

4. Faltas por assistência a filho por encerramento de escola 

Consideram-se justificadas as faltas dos trabalhadores para assistência a filho menor de 12 anos ou independentemente 
da idade, com deficiência ou doença crónica, por motivo de encerramento do respetivo estabelecimento de ensino, 
quando decretado por Autoridade de Saúde ou pelo Governo. 

O trabalhador por conta de outrem, tem direito a receber um apoio correspondente a 2/3 da sua remuneração base, 
pago em partes iguais pela entidade empregadora e pela segurança social (50/50).  

Sobre o apoio incide a quotização do trabalhador e 50% da contribuição social da entidade empregadora. 

A entidade empregadora deve recolher as declarações remetidas pelos trabalhadores, devendo proceder ao 
preenchimento do formulário on-line que estará disponível na Segurança Social Direta no final do mês de março. Deve 
também registar o IBAN na Segurança Social Direta, em funcionalidade a disponibilizar no final do mês de março. 

O apoio será pago pela Segurança Social à entidade empregadora, obrigatoriamente por transferência bancária. 

5. Teletrabalho 

Durante a vigência do Decreto-lei, 10-A/2020, de 13 de março, o regime de teletrabalho passa a poder ser determinado 
unilateralmente pelo empregador ou requerida pelo trabalhador, sem necessidade de acordo das partes, desde que 
compatível com as funções exercidas. Nesta situação não se aplicará o regime de atribuição de qualquer subsídio, 
devendo o trabalhador continuar a trabalhar, recebendo a sua remuneração habitual, a pagar pela entidade 
empregadora. 

6. Adiamento do pagamento das contribuições correntes à Segurança Social 

O prazo para pagamento de contribuições correntes à Segurança Social, que terminaram a 20 de março, foi adiado. 
Entretanto, no âmbito do apoio à atividade económica, estão a ser definidas as regras relativas a esta matéria- 

As empresas devem consultar a Segurança Social e o IEFP. 

 

 

 

 

 

https://www.iapmei.pt/Paginas/Teletrabalho.aspx
https://dre.pt/home/-/dre/130243053/details/maximized
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/adiamento-do-pagamento-das-contribuicoes-correntes-a-seguranca-social
http://www.seg-social.pt/inicio
https://www.iefp.pt/
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TURISMO DE PORTUGAL 

 

 

COVID-19 | LINHA DE APOIO À TESOURARIA PARA MICROEMPRESAS DO TURISMO 

Linha de apoio com uma dotação de 60 milhões de euros que visa apoiar as microempresas turísticas que demonstrem 

reduzida capacidade de reação à forte retração da procura que se tem registado através de financiamento reembolsável 

sem juros remuneratórios. 

São elegíveis as empresas que demonstrem que a atividade desenvolvida foi afetada negativamente pelo surto da doença 

COVID-19 (mediante declaração no formulário de candidatura). 

Para leitura do Despacho Normativo, para candidatura e obtenção de Declaração contacte o Turismo de Portugal. 

Objetivo - Apoiar as necessidades acrescidas de fundo de maneio das Microempresas do Turismo, através de 
financiamento reembolsável, para minimizar o impacto da redução temporária dos níveis de procura na sua atividade.  

Beneficiários - Microempresas, certificadas pela Declaração Eletrónica do IAPMEI, I.P.. 

Condições de Elegibilidade do Beneficiário 

 Localização (sede social) em território nacional; 

 Atividade enquadrada na lista de CAE definida; 

 Ter a situação regularizada junto da Administração Fiscal, da Segurança Social e do Turismo de Portugal, I.P.; 

 Encontrem-se devidamente licenciadas para o exercício da respetiva atividade e devidamente registadas na Registo 

Nacional do Turismo, quando legalmente exigível; * 

 Demonstrem que a atividade desenvolvida foi afetada negativamente pelo surto da doença Covid-19; * 

 Não se encontrarem numa situação de empresa em dificuldade, ou seja, numa das seguintes situações: * 

o Empresa que exista há três ou mais anos, se mais de metade do seu capital social subscrito tiver 

desaparecido devido a perdas acumuladas; 

o Sempre que a empresa for objeto de um processo de insolvência ou preencher os critérios para ser 

submetida a um processo de insolvência a pedido dos seus credores; 

o Sempre que a empresa tenha recebido um auxílio de emergência e não tenha reembolsado o 

empréstimo ou terminado a garantia ou tenha recebido um auxílio à reestruturação e ainda esteja 

sujeita a um plano de reestruturação. 

 Não ter sido objeto de aplicação, nos dois anos anteriores à data da candidatura, de sanção administrativa ou judicial 
pela utilização ao seu serviço de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e contribuições para a 
segurança social, não declarada nos termos das normas que imponham essa obrigação em Portugal (ou no Estado 
de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal); * 

 Não terem sido condenados nos dois anos anteriores à data da candidatura, por despedimento ilegal de grávidas, 
puérperas ou latentes. * 

(*) A verificação do cumprimento das condições é efetuada mediante declaração prestada pela empresa no momento da 
candidatura. 

Crédito: 

Financiamento Máximo por Empresa - € 750 mensais, por cada posto de trabalho existente na empresa a 29 de fevereiro 
de 2020, multiplicado pelo período de três meses, até € 20.000. 

O financiamento assume natureza reembolsável sem juros remuneratórios associados e é reembolsado no prazo de três 
anos com um período de carência de 12 meses. As prestações de igual montante têm uma periodicidade trimestral. 

 

Fonte: IAPMEI/Portal do Financiamento | Turismo de Portugal, I. P. 

 

info 

http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/Programas_incentivos/Paginas/linha-apoio-tesouraria-microempresas-turismo-covid-19.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/Programas_incentivos/Paginas/linha-apoio-tesouraria-microempresas-turismo-covid-19.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/Programas_incentivos/Paginas/linha-apoio-tesouraria-microempresas-turismo-covid-19.aspx
http://www.turismodeportugal.pt/pt/Paginas/homepage.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/Programas_incentivos/Paginas/linha-apoio-tesouraria-microempresas-turismo-covid-19.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/Programas_incentivos/Paginas/linha-apoio-tesouraria-microempresas-turismo-covid-19.aspx
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COVID 19 | SUSPENSÃO DO REEMBOLSO DOS APOIOS FINANCEIROS GERIDOS PELO TURISMO 

DE PORTUGAL 

Objetivo - Reforçar as medidas em curso de apoio às empresas afetadas pelo surto de doença por coronavírus, 

suspendendo o reembolso de todos os apoios financeiros concedidos ao abrigo dos instrumentos criados com recursos 

às suas receitas próprias (parcial ou totalmente), nomeadamente: 

_ Linha de Apoio à Qualificação da Oferta (na parte do financiamento respeitante ao Turismo de Portugal, I.P.) 

_ Programa Valorizar 

_ Regime Geral dos Financiamentos do Turismo de Portugal 

_ Iniciativa JESSICA 

A cobrança dos reembolsos vencidos no corrente ano e a vencer até 30 de setembro de 2020 encontra-se, assim, 
suspensa, sendo que, nos casos em que os reembolsos integrem o pagamento de juros de capital, estes ficam abrangidos 
pela referida suspensão. 

As prestações de reembolso passam a vencer no dia correspondente do ano de 2021, com o consequente diferimento 
sequencial das datas de vencimento das prestações de reembolso previstas nos planos de pagamento, cujo termo final é 
prorrogado por um ano (com o limite máximo de 31 de outubro de 2031 no caso da Iniciativa JESSICA).  

Fonte: Turismo de Portugal, I. P. 

COVID 19 | OUTRAS MEDIDAS APLICÁVEIS AO TURISMO 

O Governo aprovou um conjunto de linhas de crédito para as empresas, garantidas pelo Estado e disponibilizadas através 
do sistema bancário que se dirigem aos setores mais atingidos: 

 Restauração e similares | 600 milhões de euros, dos quais 270 milhões para micro e pequenas empresas 

 Agências de viagens, empresas de animação, organização de eventos e similares | 200 milhões de euros, dos quais 
75 milhões destinados a micro e pequenas empresas 

 Empreendimentos e alojamento turísticos | 900 milhões de euros, dos quais 300 milhões destinam-se a micro e 
pequenas empresas 
 

Beneficiários -  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. 
 

Crédito - Financiamento Máximo por Empresa - € 1,5 milhões |Garantias até 90% | Contragarantias: 100% | Período 
de carência: até 1 ano | Prazo de operações: 4 anos. 

 

 PAGAMENTOS CONTACTLESS E ISENÇÃO DE COMISSÕES EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS 

Informação sobre isenção de comissões em transações bancárias 

 Muitas instituições bancárias anunciaram a eliminação de comissões mínimas aplicadas nas transações realizadas nos 

TPA (Terminais de Pagamento Automático) através da Rede Multibanco. Esta medida visa incentivar os comerciantes 

a aceitarem mais transações por multibanco, nomeadamente de baixos montantes, reduzindo assim o 

manuseamento de moeda física.   

 Por esta razão e também no sentido de apoiar comerciantes que tenham de encerrar a sua atividade, alguns bancos 

também vão suspender a cobrança da mensalidade do TPA, bem como a cobrança da taxa de taxa de serviço a 

comerciantes por aceitação de pagamentos por MBWay. 

 O montante máximo para fazer pagamentos com a tecnologia “contactless” sem necessidade de introduzir o PIN, 

será aumentado para pagamentos até 50 €. 

Consulte o Comunicado do Banco de Portugal sobre as medidas de resposta ao COVID-19 

NOTA: A medida de apoio “LINHA CAPITALIZAR – COVID 19, também se aplica às atividades económicas do setor do 
Turismo. 

info 

info 

http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/covid-19/Paginas/informacao-empresas-covid-19.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/covid-19/faq-apoio-manutencao-atividade-postos-trabalho-rev-19.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/covid-19/Paginas/informacao-empresas-covid-19.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/covid-19/faq-apoio-manutencao-atividade-postos-trabalho-rev-19.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/covid-19/Paginas/informacao-empresas-covid-19.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/covid-19/faq-apoio-manutencao-atividade-postos-trabalho-rev-19.pdf
https://www.bportugal.pt/comunicado/comunicado-do-banco-de-portugal-sobre-medidas-de-resposta-ao-covid-19
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/covid-19/Paginas/informacao-empresas-covid-19.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/covid-19/faq-apoio-manutencao-atividade-postos-trabalho-rev-19.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/covid-19/Paginas/informacao-empresas-covid-19.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/covid-19/faq-apoio-manutencao-atividade-postos-trabalho-rev-19.pdf
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DESENVOLVIMENTO RURAL | PDR 2020 

 

 

 

COVID 19 | MEDIDAS ECONÓMICAS DE APOIO AO SETOR DA AGRICULTURA 

 PDR 2020 
 Atribuição de adiantamentos para liquidação dos pedidos de pagamento no âmbito da medida do PDR2020, com 

regularização posterior. 

 São elegíveis para reembolso as despesas comprovadamente suportadas pelos beneficiários em iniciativas ou ações 

canceladas ou adiadas por razões relacionadas com a COVID-19, previstas em projetos aprovados pelo PDR 2020. 

 Os prazos de execução contratualmente definidos para finalizar a execução física e financeira dos projetos, cuja data 

limite para fim de investimento ocorra entre 1 de março e 15 de junho de 2020, são automaticamente prorrogados 

por três meses o prazo para a conclusão dos projetos que cheguem ao seu termo. 

 Os prazos de submissão das candidaturas, no âmbito de anúncios em curso, são prorrogados por 30 dias. 

 Autorização para apresentação de pagamentos intercalares com faseamento da submissão da despesa e respetivo 

reembolso, sem observância do número máximo de pedidos previsto na regulamentação específica. 

 Prorrogação por 3 meses dos prazos para conclusão de projetos e submissão de pedidos de pagamento 

 

 SETOR DAS FRUTAS E HORTÍCOLAS 
 Atribuição de adiantamentos para liquidação dos pedidos de pagamento, no âmbito dos Programas Operacionais 

Frutas e Hortícolas. 

 Alargamento de prazos no âmbito da apresentação de relatórios relativos ao reconhecimento de Organizações de 

Produtores (OP), para 15 de junho. 

 

 OUTRAS MEDIDAS IFAP 
 Pedido Único: Prolongamento do prazo para submissão de candidaturas no âmbito do PU2020 até 15 de junho. 

 Flexibilização temporária das comunicações ao Sistema Nacional de Informação e Registo Animal (SNIRA). 

 Alargamento de prazos no âmbito do Regime Escolar (ajuda concedida no âmbito da distribuição gratuita de fruta e 

leite escolar). 

 

 OUTRAS MEDIDAS HORIZONTAIS (SETOR AGROALIMENTAR): 
 Acesso à linha de crédito Capitalizar 2018 | COVID-19 para fazer face às necessidades de fundo de maneio e de 

tesouraria; garantia até 80% do capital em dívida, com comissão de garantia integralmente bonificada; 

 Aumento de 250 milhões de euros para 300 milhões de euros, para o plafond da linha de seguro de crédito à 

exportação de curto prazo com garantias de Estado; 

 Adiamento do prazo legal para realização das assembleias gerais das sociedades comerciais, das associações ou das 

cooperativas até 30 de junho de 2020. 

 

Fonte_PDR 2020 | #ESTAMOSON.PT 

 

 

 

 

info 

https://covid19estamoson.gov.pt/faq/#agricultura
https://covid19estamoson.gov.pt/faq/#agricultura
https://covid19estamoson.gov.pt/faq/#agricultura
https://covid19estamoson.gov.pt/faq/#agricultura
https://covid19estamoson.gov.pt/faq/#agricultura
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MAR 2020 

 

 

 

 
 

 

COVID 19 | MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE APOIO AO SETOR DO MAR  

 APOIOS FINANCEIROS AO SETOR 
 O setor tem acesso à linha de crédito Capitalizar 2018/Covid-19 para fazer face às necessidades de fundo de maneio 

e de tesouraria. 

 Foi criada uma linha específica de desendividamento de 20 milhões de euros ao abrigo do regime “de minimis”. 

 Aceleração do pagamento do Fundo de Compensação Salarial dos Profissionais da Pesca prevendo-se o pagamento 

para breve de 347 candidaturas que envolvem pagamento aos pescadores de 197 mil euros. 

 

 MEDIDAS DE APOIO NO ÂMBITO DO MAR 2020 

 Agilização para a realização de pagamentos: 
o 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; 
o Os pedidos de pagamento validados nos termos da alínea anterior são pagos até ao valor máximo de 70% do 

apoio público que lhe corresponda, com periodicidade semanal; 
o Passa a ser possível aos beneficiários do programa 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. 

 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 previsto no número 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. 

 Em complemento ao previsto no número 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. 

 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. 

 Prorrogação do prazo para a entrega de candidaturas em diversos concursos abertos no âmbito das Estratégias de 
Desenvolvimento Local. 

 

Fonte: Mar 2020 | #ESTAMOSON. PT 
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https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-excecionais/#mar
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Legislação 
 

1 . DESPACHO N.º 3547-A/2020, DE 22 DE MARÇO | AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA – GABINETE 

DO MINISTRO 

Regulamenta a declaração do estado de emergência, assegurando o funcionamento das cadeias de abastecimento de 

bens e dos serviços públicos essenciais, bem como as condições de funcionamento em que estes devem operar. 

 

2 . LEI N.º 1-A/2010, DE 19 DE MARÇO | ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Ratifica o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março e adota novas medidas excecionais e temporárias de resposta ao 

surto Covid 19.  

 

3 . DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N.º 14-A/2020, DE 18 DE MARÇO | PRESIDÊNCIA DA 

REPÚBLICA 

Declara o estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública. 

 

 

4 . PORTARIA N.º 71/2020, DE 15 DE MARÇO | ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL 

Restrições no acesso e na afetação dos espaços nos estabelecimentos comerciais e nos de restauração ou de bebidas. 

 

5 . PORTARIA 71-A/2020, DE 15 DE MARÇO | TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 

Define e regulamenta os termos e as condições de atribuição dos apoios imediatos de caráter extraordinário, temporário 

e transitório, destinados aos trabalhadores e empregadores afetados pelo surto do vírus COVID-19, tendo em vista a 

manutenção dos postos de trabalho e mitigar situações de crise empresarial. 

 

6 . PORTARIA 76-B/2020, DE 15 DE MARÇO | TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 

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

 

7 . DECRETO-LEI N.º 10-A/2020, DE 13 DE MARÇO | PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19. 

 

8 . DESPACHO N.º 104/2020-XXII, DE 9 DE MARÇO | SECRETARIA DE ESTADO DOS ASSUNTOS 

FISCAIS 
Medidas que reforçam o paradigma de relacionamento da AT com os contribuintes, baseado em princípios de colaboração 

recíproca e de incremento de mecanismos facilitadores do cumprimento de obrigações fiscais de modo voluntário. 

 

info 

info 

info 

info 

info 

info 

info 

info 

https://dre.pt/home/-/dre/130243072/details/maximized
https://www.iapmei.pt/Paginas/COVID-DOCS/Lei-1-A-2020.aspx
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130273586/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130399779/details/maximized?serie=I&day=2020-03-18&date=2020-03-01
https://at.madeira.gov.pt/ficheiros/Despacho_SEAF_104_2020.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130546178/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=130546176
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130399862/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130243053/details/maximized?serie=I&day=2020-03-13&date=2020-03-01
https://dre.pt/home/-/dre/130243072/details/maximized
https://www.iapmei.pt/Paginas/COVID-DOCS/Lei-1-A-2020.aspx
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130273586/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130399779/details/maximized?serie=I&day=2020-03-18&date=2020-03-01
https://at.madeira.gov.pt/ficheiros/Despacho_SEAF_104_2020.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130546178/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=130546176
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130399862/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130243053/details/maximized?serie=I&day=2020-03-13&date=2020-03-01
https://dre.pt/home/-/dre/130243072/details/maximized
https://www.iapmei.pt/Paginas/COVID-DOCS/Lei-1-A-2020.aspx
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130273586/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130399779/details/maximized?serie=I&day=2020-03-18&date=2020-03-01
https://at.madeira.gov.pt/ficheiros/Despacho_SEAF_104_2020.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130546178/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=130546176
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130399862/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130243053/details/maximized?serie=I&day=2020-03-13&date=2020-03-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130273586/details/normal?l=1
https://dre.pt/home/-/dre/130243072/details/maximized
https://www.iapmei.pt/Paginas/COVID-DOCS/Lei-1-A-2020.aspx
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130273586/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130399779/details/maximized?serie=I&day=2020-03-18&date=2020-03-01
https://at.madeira.gov.pt/ficheiros/Despacho_SEAF_104_2020.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130546178/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=130546176
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130399862/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130243053/details/maximized?serie=I&day=2020-03-13&date=2020-03-01
https://dre.pt/home/-/dre/130243072/details/maximized
https://www.iapmei.pt/Paginas/COVID-DOCS/Lei-1-A-2020.aspx
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130273586/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130399779/details/maximized?serie=I&day=2020-03-18&date=2020-03-01
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Face à evolução do novo coronavírus e seguindo as recomendações da Direção-

Geral da Saúde, a Equipa do Gabinete de Apoio ao Investidor do Município 

encontra-se em regime de teletrabalho. 

Estão assegurados os habituais horários de contacto, pelo que estaremos 

disponíveis via email e telefone: gai@cm-figfoz.pt | 964 246 980 
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