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PROGRAMA | FIGUEIRA VALE MAIS 
Este novo programa do município que tem como finalidade apoiar munícipes em situação de carência económica e 

fragilidade social, através de um sistema de vales destinados à aquisição de bens de primeira necessidade, em 

estabelecimentos do comércio local, num montante total de 50€ por mês para cada elemento do agregado.  Este 

programa, vigorará até 31 de dezembro de 2020. 

Para adesão ao Programa e mais informação consulte aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cm-figfoz.pt/pages/1010?news_id=765&fbclid=IwAR3LflpRM0mfNs4WXpC1G8nY3UgrZm929d8EMUrx-hHyakS766IgpVKUe8w


 
  

 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÓMICA 
E SOCIAL 
 

A Resolução do conselho de Ministros n.º 41/2020, de 6 de junho, aprova o programa de Estabilização Económica e Social, 
com um horizonte temporal até ao final do ano 2020.  

Este programa assenta em 4 eixos: cariz social e apoio aos rendimentos das pessoas, manutenção do emprego e retoma 
da atividade económica, apoio às empresas e um eixo de carater institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAMENTO 

 LINHAS DE CRÉDITO 

LINHAS DE APOIO À ECONOMIA 

Montante: Reforço das Linhas de Crédito com garantia de Estado em 6800 M€ até final do ano. 

Destinatários: Pequenas e Médias Empresas e MidCaps. 

O Governo pode, assim, reforçar a política pública de promoção das condições de financiamento das empresas, através 

de linhas de crédito com garantia pública, designadamente:  

• Lançamento de linhas de crédito com garantia pública com dotação global até 1000 M€, destinadas a 

financiamentos até 50 000 € de micro e pequenas empresas de todos os setores de atividade;  

• Continuação da disponibilização de linhas de crédito com garantia pública, em função das necessidades 

específicas dos vários setores de atividade e da economia no seu conjunto;  

• Apoio ao financiamento à encomenda internacional no âmbito das linhas de apoio à economia COVID -19, 

permitindo que as empresas possam assegurar condições de liquidez para responder à procura de clientes 

estrangeiros.  

 

 

 

 

 

https://www.iapmei.pt/Paginas/Teletrabalho.aspx
https://pees.gov.pt/o-que-e-o-pees/


 
  

 

LINHAS DE APOIO FINANCEIRO À TESOURARIA PARA MICROEMPRESAS DO TURISMO – COVID 19 

Extensão do apoio financeiro e conversão parcial em fundo perdido. 

 SEGUROS DE CRÉDITO 

Montante:  2000 M€ de garantias para cobertura pública. 

Destinatários: Todas as Empresas. 

Consiste na possível introdução de um instrumento de cobertura, por parte do Estado, do risco das transações de bens e 

serviços efetuados no mercado nacional. Pretende que as empresas portuguesas não percam clientes nacionais para 

concorrentes externos, pela ausência de mecanismos nacionais.  

Este mecanismo carece de ajustamento no enquadramento legal nacional e de autorização da Comissão Europeia. 

 FINANCIAMENTO DE PME NO MERCADO DE CAPITAIS 

Criação de um veículo especial que tem por objeto a aquisição de dívida emitida por PME e a colocação dessa dívida 

no mercado de capitais, através da emissão de obrigações, com a possibilidade de associar Garantia Mútua. 

 SALE AND LEASE BACK 

Montante: Calls no montante global de 60 M€. 

Destinatários: Turismo e Indústria. 

Fundos de investimento imobiliário sob gestão da Turismo Fundos -SGOIC S. A., para operações de Sale and Lease Back, 

com obrigação de investimento em modernização e eficiência energética ou economia circular. 

• 40 M€ destinados ao turismo (dos quais 50 % afetos a territórios de baixa densidade);  

• 20 M€ destinados à indústria. 

 FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DE EMPRESAS 

Financiamento: Fundos Europeus e Financiamento no Quadro de Instrumentos de Resposta à Crise. 

Destinatários: Empresas. 

Consiste na criação de um fundo de capital e quase capital público (FUNDO), a ser gerido pelo Banco de Fomento (ver 

CRIAÇÃO DE BANCO DE FOMENTO), para participação em operações de capitalização de empresas viáveis com elevado 

potencial de crescimento, em setores estratégicos e orientados para os mercados externos, com intervenção pública de 

caráter temporário e mecanismos preferenciais de coinvestimento. 

 MORATÓRIAS BANCÁRIAS 

• Extensão da vigência da atual moratória bancária até 31 de março de 2021;  

• Alargamento dos beneficiários, incluindo emigrantes; 

• Novos fatores de elegibilidade relacionados com perda de rendimento que permitem abranger um maior número 

de pessoas com restrições temporárias de liquidez;  

• Ampliação da moratória a todos os contratos de crédito hipotecário, ao crédito ao consumo para educação. 

Altera as medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias, empresas, instituições particulares de solidariedade 

social e demais entidades da economia social, bem como um regime especial de garantias pessoais do Estado - Decreto-

Lei n.º 26/2020, de 16 de junho.  

 

https://www.iapmei.pt/Paginas/Teletrabalho.aspx
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/135844795/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/135844795/details/maximized


 
  

 

 CRIAÇÃO DO BANCO DE FOMENTO 

Financiamento: Instrumentos Europeus, designadamente via BEI e Orçamento da UE. 

Destinatários: Empresas. 

Entidade que se afirme como um banco promocional de desenvolvimento e permita sinergias através da articulação e 

integração de apoios ao investimento, à inovação e internacionalização da economia.  

Terá como missão o suporte às empresas e projetos de conteúdo inovador e vocacionados para os mercados globais. Visa 

apoiar operações de consolidação e crescimento empresarial, projetos de transformação estrutural de base produtiva, 

setores económicos e empresas expostas à concorrência internacional de conteúdo estratégico para o desenvolvimento 

económico nacional. 

 

PT2020 – SISTEMAS DE INCENTIVOS 

 INOVAÇÃO COVID / I&D COVID 

Financiamento: FEDER, com taxas de referência de 80% a fundo perdido, com possibilidade de majoração dos apoios 

até ao financiamento integral dos custos totais elegíveis. 

Montante: 220 M€. 

Destinatários: Empresas/Unidades de I&D. 

Avisos Inovação Produtiva e IDT para apoiar empresas que redirecionaram a sua produção para as necessidades atuais, 

face à pandemia de COVID 19: 

• Batas, máscaras, gel, viseiras e outro tipo de EPI, equipamentos hospitalares, ventiladores, medicamentos, 

diagnósticos e dispositivos médicos; 

• Sistema científico e de apoio à investigação de tratamentos, vacinas e testes. 

 

 

 

 

 PME CRESCER +: PROGRAMA DE ACELERAÇÃO PME 

Financiamento: FEDER. 

Montante: 20 M€. 

Destinatários: PME. 

Dirigido a empresas com mais de 5 anos e viáveis, de setores estratégicos ou sistémicos, com duração de 1 ano, centrado 

em consultoria, formação e networking, com o objetivo de dotar as empresas com competências para: 

• Desenvolver e potenciar a sua marca; 

• Adaptar-se a exigências regulatórias; 

• Direcionar o crescimento para os mercados externos; 

• Alavancar o seu valor acrescentado, encontrar parceiro e financiamento, etc. 

 



 
  

 

 CADEIAS CURTAS DE DISTRIBUIÇÃO 

Financiamento: PT2020 (2020) e OE + PT2020 (2021). 

Destinatários: Empresas. 

Apoiar projetos empresariais e de redes de empresas e centros tecnológicos e de investigação e desenvolvimento (I&D) 

de inserção do tecido produtivo nacional em cadeias de valor, nomeadamente em redes europeias de produtos e serviços 

de maior valor acrescentado. 

Definição de um foco na captação de investimento externo para densificar cadeias de produção e de centros de 

engenharia, de forma a obter produção de materiais básicos, de equipamentos mecânicos e eletrónicos, sensores, 

medicamentos e outros produtos e dispositivos médicos, produtos alimentares, tecnologias associadas às mudanças 

energéticas e ecológica, de modo a melhorar a integração das empresas nas cadeias de autonomia estratégica europeia. 

 ADAPTAR 2.0: ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS  

Financiamento: Fundos Comunitários. 

Montante:  50/50 M€ (2020 – 21). 

Destinatários: Microempresas dos setores secundário e terciário. 

Pretende auxiliar e estimular as micro e PME dos setores secundário e terciário a atualizar e remodelar os seus 

estabelecimentos e unidades de produção, modernizando-os e adaptando-os no atual contexto e estimulando atividades 

económicas interdependentes entre si, numa lógica de capilaridade e de valorização de cadeias de valor com escalas 

geográficas curtas.  

O programa incidirá, por exemplo, em investimentos para:  

• Adaptação ao contexto COVID - 19; 

• Frentes de loja • áreas de acesso ao público;  

• Áreas de apoio à atividade;  

• Layouts das unidades de produção.  

 COMÉRCIO DIGITAL 

Financiamento: Fundos Comunitários. 

Montante: 40 M€ (Número de Empresas Abrangidas: aproximadamente 10 000 empresas e 25 projetos conjuntos, com 

possibilidade de alargamento). 

Destinatários: PME do Comércio. 

Criação de incentivos à transição digital do modelo de negócio das PME, em particular das micro e pequenas empresas, 

mediante a promoção do comércio eletrónico, materializada:  

• no apoio à adesão a plataformas já existentes;  

• à reformulação dos websites — desde que possuam integração com a cadeia logística ou sistemas de reservas 

acoplados; 

• à conceção de projetos por parte de associações empresariais ou comerciais, que se encontrem igualmente 

associados a soluções logísticas descarbonizadas.  

Pretende -se apoiar as PME, desde que seja assegurada a integração em soluções de logística e distribuição ou de sistemas 

de reserva. 

 



 
  

 

 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO COMÉRCIO 

Financiamento: Fundo de Modernização do Comércio 

Montante: 47 M€ (2020/2021). 

Destinatários: Micro e Pequenas Empresas do Comércio e Serviços. 

Com o objetivo de incentivar e dinamizar o comércio local e a prestação de serviços de proximidade, nas perspetivas da 

inovação na gestão, da cooperação entre operadores económicos e da qualificação da evidência física, segundo quatro 

eixos:  

• Fomento de projetos conjuntos associativos, criados por iniciativa dos operadores económicos, os quais 

instiguem a articulação e a cooperação, locais ou sectoriais, nos domínios promocional, comercial e logístico;  

• Apoios específicos a estabelecimentos que integrem o inventário nacional «Comércio com História»;  

• Valorização da inovação, tendo em vista o incentivo à conceção de projetos-piloto baseados na implementação 

de soluções relacionadas com a digitalização avançada e a sustentabilidade ambiental;  

• Modernização da evidência física dos estabelecimentos. 

 APOIO AO INVESTIMENTO NO SETOR AGROALIMENTAR AGRÍCOLA 

Financiamento: PDR2020 e BEI. 

Montante: 2 M€ + 3 M€; 0,5 M€ 

Destinatários: Jovens agricultores, Agricultores de Produção Biológica, agrupamentos e organizações de produtores. 

Apoio instalação de jovens agricultores, discriminando positivamente, na seleção das candidaturas, os jovens 

agricultores que se querem instalar pela 1.ª vez no Interior do País. 

 PROMOÇÃO DA ECONOMIA AZUL 

VOUCHER EMPREGO AZUL 

Financiamento: Fundo Azul. 

Montante: 2 M€. 

Destinatários: Jovens Licenciados. 

Apoio líquido, a 50%, à contratação anual de licenciados, mestres ou doutorados em áreas marinhas ou conexas para as 

várias áreas da economia azul incluindo para o apoio à gestão das PME. 

VOUCHER INOVAÇÃO AZUL 

Financiamento: Fundo Azul. 

Montante: 1,7 M€. 

Destinatários: Empreendedores de Base Tecnológica e Científica. 

Apoio a empreendedores com projetos inovadores de base sustentável, com foco na economia circular, na biotecnologia, 

na preservação da biodiversidade e conservação da natureza, na redução de lixo e na requalificação e reconversão 

industrial. 

 

 



 
  

 

CAMPANHA PROMOÇÃO DO PESCADO NACIONAL E AUMENTO DO N.º DE CIRCUITOS CURTOS DE 

COMERCIALIZAÇÃO 

Financiamento: MAR2020. 

Montante: 250 mil €. 

Destinatários: Pescadores. 

Visa tornar o comércio mais justo, aumentar o rendimento dos produtores e profissionais do setor da pesca. 

 

MEDIDAS FISCAIS 

 PAGAMENTOS POR CONTA (PPC) 

Destinatários: Empresas. 

Ajustamento às regras e formas de pagamento relativas ao PPC devido de 2020, relacionado com as % de quebra de 

faturação no 1º semestre de 2020: 

• > 20% - limitação do pagamento até 50%;  

• > 40% e setores de alojamento e restauração – limitação de pagamento até 100%.  

 TRIBUTAÇÕES AUTÓNOMAS 

Deverá ser desconsiderado o agravamento das tributações autónomas devidas pelas empresas com lucros em anos 

anteriores e que apresentam prejuízo fiscal no ano de 2020. 

 REPORTE PREJUÍZOS FISCAIS 

Destinatários: Empresas. 

Justifica-se uma consideração particular dos prejuízos fiscais na atual conjuntura, dando-lhes um enquadramento 

específico e transitório com as seguintes regras: 

• Desconsiderar os anos de 2020 e 2021 para efeitos de contagem do prazo de utilização dos prejuízos fiscais 

vigentes em 1 de janeiro de 2020;  

• Em relação aos prejuízos fiscais relativos a 2020 e a 2021, alterar para as empresas que têm prazo de reporte 

dos mesmos de 5 para 10 anos,  

• Alargar para todas as empresas o limite de dedução de 70 % para 80 % quando nestes 10 pontos percentuais 

estejam em causa prejuízos fiscais de 2020 e 2021. 

 CONCENTRAÇÕES E AQUISIÇÕES PME 

Destinatários: Empresas. 

Concentrações de PME realizadas em 2020, desconsiderar o limite de utilização dos prejuízos fiscais pela sociedade 

incorporante (por referência ao património das sociedades envolvidas na operação), com a regra de não distribuição de 

lucros, durante 3 anos, dispensando, durante o mesmo período, a aplicação de derrama estadual (quando aplicável).  

Considerar a transmissibilidade de prejuízos fiscais nas aquisições de participações sociais de PME que, em 2020, tenham 

passado a ser consideradas «empresas em dificuldades», para utilização destes prejuízos fiscais pela sociedade 

adquirente, com a regra de não distribuição de lucros e o compromisso de manutenção dos postos de trabalho durante 

3 anos. 



 
  

 

 CRÉDITO FISCAL EXTRAORDINÁRIO DE INVESTIMENTO 

Propõe-se reinstituir o Crédito Fiscal Extraordinário de Investimento, criando para as despesas de investimento 

realizadas no segundo semestre de 2020 e no primeiro semestre de 2021, uma dedução à coleta de IRC, correspondente 

a 20 % das despesas de investimento até um limite de 5 milhões de euros, a ser usada por um período máximo de 5 

exercícios, com a obrigação de manutenção de postos de trabalho durante o período de utilização do crédito fiscal, com 

um mínimo de três anos. 

 

MEDIDAS DE APOIO AO EMPREGO NA RETOMA 

 LAY OFF SIMPLIFICADO (MANUTENÇÃO) 

• As empresas que permanecem encerradas por determinação do Governo continuam a poder beneficiar do 

regime de lay-off simplificado;  

• O lay-off simplificado, no modelo atualmente em vigor, é prorrogado até ao fim do mês de julho;  

• As empresas que tenham uma quebra de faturação igual ou superior a 40 % podem beneficiar, entre agosto e 

dezembro de 2020, de um mecanismo de apoio à retoma progressiva;  

• As empresas que tenham beneficiado do regime de lay-off simplificado podem agora beneficiar de um incentivo 

extraordinário à normalização da atividade empresarial, escolhendo uma de duas modalidades: 

- 1 SMN (Salário Mínimo Nacional) one-off; 

- 2 SMN (Salário Mínimo Nacional) ao longo de 6 meses, com condicionalidades no que diz respeito à 

proibição de despedimentos e de extinção de postos de trabalho. 

Prorrogação do apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho em situação de crise empresarial e cria 

outras medidas de proteção ao emprego - Decreto-Lei n.º 27-B/2020, de 19 de junho.  

 APOIO À RETOMA PROGRESSIVA 

Destinatários: Empresas que tenham beneficiado do regime de lay-off simplificado e mantenham quebras de faturação 

iguais ou superiores a 40 %. 

A medida vem substituir o lay-off simplificado e tem como principais pressupostos:  

• A progressiva convergência da retribuição do trabalhador para os 100 % do seu salário;  

• O pagamento pela empresa da totalidade das horas trabalhadas;  

• A progressiva redução da isenção das contribuições para a Segurança Social e a compensação da perda de 

receita da segurança social pelo Orçamento do Estado.  

Condicionalidades:  

• Proibição de despedimento coletivo, por extinção do posto de trabalho e por inadaptação durante a aplicação 

da medida e nos 60 dias subsequentes;  

• Proibição de distribuição de dividendos durante a aplicação da medida.  

Medida a regular em diploma próprio, cuja entrada em vigor ocorrerá no mês de agosto. 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136260572/details/maximized?serie=I&day=2020-06-19&date=2020-06-01


 
  

 

 INCENTIVO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO PARA APOIO À NORMALIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE EMPRESARIAL 

Destinatários: Empresas que tenham beneficiado do regime de lay-off simplificado ou do plano extraordinário de 

formação desde que não tenham acedido ao mecanismo de apoio à retoma progressiva. 

APOIO ONE -OFF  

Regime:  

• Apoio one-off no valor de 1 x SMN por posto de trabalho que tenha estado em lay-off ao abrigo do regime 

simplificado.  

Condicionalidade:  

• Proibição de despedimento coletivo, por extinção de posto de trabalho e por inadaptação, bem como dever de 

manutenção do nível de emprego nos 60 dias subsequentes. 

APOIO AO LONGO DE 6 MESES  

Regime:  

• 2 x SMN por trabalhador (pagos em duas ou três tranches ao longo de seis meses);  

• Redução de 50 % de contribuições para a segurança social nos primeiros 3 meses;  

• Se nos três meses seguintes ao final da concessão do apoio houver criação líquida de emprego face 

aos três meses homólogos a empresa fica isenta de pagamento de contribuições para a segurança 
social pelo período de dois meses na proporção do ganho de emprego desde que mantenha esse ganho de 

emprego por um período de seis meses.  

Condicionalidade: 

• Proibição de despedimento coletivo, por extinção de posto de trabalho e por inadaptação, bem como dever de 

manutenção do nível de emprego, durante a aplicação da medida e nos 60 dias subsequentes. 

Prorrogação do apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho em situação de crise empresarial e cria 

outras medidas de proteção ao emprego - Decreto-Lei n.º 27-B/2020, de 19 de junho. 

 COMPLEMENTO DE ESTABILIZAÇÃO 

Destinatários: Trabalhadores com salário base superior a 1 SMN e inferior ou igual a 2 SMN que estiveram em lay-off. 

Medida one-off, com o objetivo dar um apoio extraordinário aos trabalhadores que tiveram uma redução de rendimento 

em resultado da pandemia, com o objetivo de mitigar a perda de rendimento familiar. 

O valor, que pode variar entre 100€ e 351€, a pagar em julho, a todos os trabalhadores com rendimento de fevereiro até 

2 SMN e que tenham registado uma perda de salário base, que estiveram em lay-off num dos meses entre abril e junho. 

Prorrogação do apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho em situação de crise empresarial e cria 

outras medidas de proteção ao emprego - Decreto-Lei n.º 27-B/2020, de 19 de junho. 

 PROTEÇÃO DE TRABALHADORES INDEPENDENTES E INFORMAIS 

Medida extraordinária de apoio a trabalhadores independentes e informais em situação de desproteção social, que prevê 

o apoio de 1 IAS (438,81 €), entre julho e dezembro 2020, e a sua integração no sistema de segurança social, com 

vinculação por 36 meses ao regime de proteção social pública. 

Durante o período de concessão do apoio o trabalhador contribui com 1/3 do valor da contribuição correspondente a 

trabalhador independente e o restante é pago nos 12 meses após a concessão do apoio. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136260572/details/maximized?serie=I&day=2020-06-19&date=2020-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136260572/details/maximized?serie=I&day=2020-06-19&date=2020-06-01


 
  

 

OUTRAS MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS 

 APOIO À CONTRATAÇÃO E REGIME DE TELETRABALHO 

No âmbito do Programa + CO3SO Emprego é criado um sistema especial de apoio à contratação no âmbito dos custos 

diretos associados aos postos de trabalho criados, nomeadamente os encargos com remunerações, acrescidas das 

respetivas despesas contributivas a cargo da entidade empregadora, num período máximo de 36 meses, permitindo a 

empresas do litoral receber mais 0,5 IAS (Indexante de Apoios Sociais), por posto de trabalho, por cada mês de apoio, 

independentemente do número de postos de trabalho criados, sempre que os postos de trabalho sejam criados num 

território do Interior em regime de teletrabalho. 

 APOIO À CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ALTAMENTE QUALIFICADOS - RHAQ 

Destinatários: Empresas e entidades do sistema científico e tecnológico. 

Apoio à contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados, adaptados às especificidades dos territórios do 

interior com uma dotação total 18,1 milhões de euros (16,6 M€ no interior) que permitirão criar 654 novos postos de 

trabalho altamente qualificados (licenciados, mestres e doutorados), dos quais 614 nos territórios do interior. 

 IMPULSO PME JOVEM 

Destinatários: Empresas com mais de 5 anos, viáveis e inseridos em setores estratégicos. 

Promoção da qualificação e a renovação de quadros das PME, em particular nos setores estratégicos da economia 

portuguesa, estimulando a contratação de jovens qualificados (nível 5 do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ) ou 

superior). 

Públicos elegíveis para contratação apoiada:  

Jovens desempregados com idade até aos 35 anos e com qualificação igual ou superior ao nível 5 do QNQ.  

Configuração: 

Apoio direto à contratação, pago de forma faseada ao longo de 12 meses e de montante variável em função do nível de 
qualificação do jovem a contratar, e com majoração para a contratação de jovens do sexo sub - representado em setores 
altamente assimétricos do ponto de vista de género. 

 BOLSA DE VALOR 

Criação de uma plataforma “Bolsa de Valor“ com objetivo de facilitar a compra e venda de empresas, promovendo o 

encontro das diferentes partes e assegurando informação transparente, standardizada e soluções de financiamento. 

 

OUTRAS MEDIDAS EXCECIONAIS E TEMPORÁRIAS 

 PROCESSO INSOLVÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS  

PROCESSO EXTRAORDINÁRIO DE VIABILIZAÇÃO EMPRESAS 

Destinatários: Empresas e Respetivos Credores  

Processo extraordinário de viabilização de empresa (PEVE), de caráter excecional e temporário, que pode ser utilizado 

por qualquer empresa que, não tendo pendente um processo especial de revitalização, se encontre em situação 

económica difícil ou em situação de insolvência iminente ou atual em decorrência da crise económica provocada pela 

pandemia da doença COVID - 19, desde que a empresa demonstre que ainda é suscetível de viabilização. 



 
  

 

Este processo, que visa a homologação judicial de um acordo alcançado extrajudicialmente entre a empresa e os seus 

credores, tem caráter urgente, assumindo prioridade sobre a tramitação e julgamento de processos de natureza 

congénere. 

OBRIGATORIEDADE DE RATEIOS PARCIAIS NOS PROCESSOS DE INSOLVÊNCIA 

Destinatários: Credores de Empresas em Dificuldade 

O Estado, que tem à sua guarda importantes somas de dinheiro no âmbito de processos judiciais de insolvência, deverá 

permitir que estas possam ser, no mais curto prazo possível, distribuídas aos credores, injetando liquidez na economia. 

Propõe -se a obrigatoriedade da realização de rateios parciais em todos os processos de insolvência pendentes 

em que haja produto de liquidação igual ou superior a 10 000,00 €, cuja titularidade não seja controvertida. 

PLANOS PRESTACIONAIS  

Destinatários: Empresas em Dificuldades 

Para as empresas em insolvência/Processo Especial de Revitalização (PER)/Regime Extrajudicial de Recuperação de 
Empresas (RERE) com plano aprovado e a cumprir esse plano: 

• Incluir nos planos de recuperação de empresas em curso, sujeitos às mesmas condições (sem exigência de 

garantias adicionais e com possibilidade de pagamento até ao limite máximo de prestações em falta do plano 

aprovado), as dívidas fiscais e à segurança social cujo facto tributário tenha ocorrido ou venha a ocorrer entre 9 

de março de 30 de junho de 2020;  

• Permitir que, nas mesmas situações, caso os planos prestacionais em curso terminem antes de 30 de dezembro, 

o número de prestações aplicável às novas dívidas possa ser estendido até essa data. 

 

Fonte: PEES. GOV.PT / IAPMEI  
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SISTEMAS DE INCENTIVOS | COVID–19 
 

PT2020 

 ADAPTAR PME | ADAPTAÇÃO DA ATIVIDADE DAS PME AO CONTEXTO DO COVID-19 | 

AVISO Nº 16/SI/2020 
Apresentação de Candidaturas até 30 de junho 2020 (19 h) 

Objetivo - Apoiar o investimento para projetos individuais de PME (pequenas e médias empresas) na qualificação de 

processos, organizações, produtos e serviços das PME, nomeadamente na adaptação dos seus estabelecimentos, 

métodos de organização do trabalho e de relacionamento com clientes e fornecedores, às novas condições do contexto 

da COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades. 

Beneficiários - PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica. 

São elegíveis as operações inseridas em todas as atividades económicas, com exceção das que integrem: 

 O setor da pesca e da aquicultura; 

 O setor da produção agrícola primária e florestas; 

 O setor da transformação e comercialização de produtos agrícolas constantes do Anexo I do Tratado de 

Funcionamento da União Europeia, publicado no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE) de 7 de junho de 2016 

e transformação e comercialização de produtos florestais; 

 Os projetos que incidam nas seguintes atividades: Financeiras e seguros; Defesa; Lotarias e outros jogos de 

aposta. 

Taxa de Financiamento e Formas de Apoio 

As despesas elegíveis são financiadas pelo FEDER, a uma taxa de 50%, em que o apoio a atribuir reveste a natureza de 

subvenção não reembolsável. 

Condições de Acesso  

 esteja legalmente constituída a 1 de março de 2020; 

 disponha de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável;  

 tenha a situação tributária e contributiva regularizada perante a administração fiscal e a segurança social;  

 tenha a situação regularizada em matéria de reposições, no âmbito dos financiamentos dos FEEI;  

 para efeitos de comprovação do estatuto de PME (empresa que emprega menos de 250 pessoas, cujo volume 

de negócios anual não excede 50 milhões de euros ou cujo balanço total anual não excede 43 milhões de euros 

e detém Certificação Eletrónica), detenha a correspondente Certificação Eletrónica, prevista no Decreto-Lei n.º 

372/2007, de 6 de novembro, na sua redação atual, através do portal do IAPMEI); 

 não ser uma empresa em dificuldade, de acordo com a definição prevista no artigo 2.º do Regulamento (UE) n.º 

651/2014, de 16 de junho; 

 declarar que não se trata de uma empresa sujeita a uma injunção de recuperação, ainda pendente, na sequência 

de uma decisão anterior da Comissão que declara um auxílio ilegal e incompatível com o mercado interno, 

conforme previsto na alínea a) do n.º 4 do artigo 1.º do Regulamento (UE) n.º 651/2014, de 16 de junho (a 

verificação é feita no momento da apresentação da candidatura, sempre que possível através de procedimentos 

automáticos do Balcão do Portugal 2020). 

Critérios de Elegibilidade  

 realização de investimento de valor em despesa elegível entre €5.000 e €40.000 euros, para qualificação de 

processos, organizações, produtos e serviços das PME, nomeadamente a adaptação dos seus estabelecimentos, 

métodos de organização do trabalho e de relacionamento com clientes e fornecedores às novas condições do 

contexto da COVID-19; 



 
  

 

 não estar iniciado à data de apresentação da candidatura;  

 ter uma duração máxima de execução de 6 meses, a contar da data de notificação da decisão favorável, tendo 

como data limite 31 de dezembro de 2020;  

 estar em conformidade com as disposições legais e regulamentares que lhes forem aplicáveis.  

Despesas Elegíveis 

 custos com a reorganização e adaptação de locais de trabalho ou alterações de layout, que permitam 

implementar as orientações e boas práticas das autoridades competentes no contexto da COVID-19, 

designadamente medidas de higiene, segurança e distanciamento físico;  

 aquisição e instalação de equipamentos de higienização e de dispensa automática de desinfetantes;  

 aquisição e instalação de dispositivos de pagamento automático, incluindo os que utilizem tecnologia 

contactless;  

 aquisição e instalação de outros dispositivos de controlo e distanciamento físico;  

 custos com a colocação de informação e orientação aos colaboradores e ao público, incluindo sinalização vertical 

e horizontal, no interior e exterior dos espaços; 

 contratação de serviços de desinfeção das instalações;  

 aquisição de serviços de consultoria especializada para o redesenho do layout das instalações e para a elaboração 

de planos de contingência empresarial e manuais de boas práticas;  

 aquisição de serviços de consultoria especializada para a adaptação do modelo de negócio aos novos desafios 

do contexto subsequente à pandemia da COVID-19;  

 despesas com a intervenção de contabilistas certificados ou revisores oficiais de contas, na validação da despesa 

dos pedidos de pagamento; 

Fonte: Compete 2020 

 

 COVID 19 – INOVAÇÃO PRODUTIVA | AVISO 17/SI/20120 
Apresentação de Candidaturas até 9 de julho de 2020 

Este Aviso 17/SI/2020, aplica-se apenas aos projetos do Aviso 14/SI/2020 que tenham tido por parte da Autoridade de 

Gestão do COMPETE2020 uma decisão desfavorável por indisponibilidade orçamental e que tenham solicitado 

transferência para o Aviso n.º 17/SI/2020. Não são admitidas novas candidaturas. 

COVID 19 – INOVAÇÃO PRODUTIVA | AVISO 17/SI/20120 

Tipologia de 
Projetos 

São suscetíveis de apoio os projetos individuais em atividades inovadoras, que se proponham desenvolver 
um projeto de investimento nas seguintes tipologias: 

a) Inovação de produto (Bens e serviços). 
b) Inovação de processo (novos métodos de fabrico, organizacionais ou de marketing e expansão da 
capacidade). 

Natureza dos 
Beneficiários 

Empresas que tenham candidaturas apresentadas ao Aviso n.º 14/SI/2020, afetas ao COMPETE2020, que 
não tenham sido selecionadas para financiamento por indisponibilidade orçamental e que tenham 
solicitado transferência para o Aviso n.º 17/SI/2020. 

Taxas de 
Cofinanciamento 

A taxa máxima de incentivo 50%; 
A taxa pode ser majorada em 15 p.p. se o projeto for concluído no prazo de 2 meses a contar da data da 
notificação da decisão favorável da Autoridade de Gestão. 

Formas e limite 
dos apoios 

Os apoios revestem a forma de incentivo não reembolsável. 

 

Fonte: COMPETE 2020 

 

 

 

 

 

https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20200618_AAC_17_Inov_COVID.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20200515_AAC_16_ADAPTAR_PME.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20200618_AAC_17_Inov_COVID.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20200515_AAC_16_ADAPTAR_PME.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20200618_AAC_17_Inov_COVID.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20200515_AAC_16_ADAPTAR_PME.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20200618_AAC_17_Inov_COVID.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20200515_AAC_16_ADAPTAR_PME.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20200618_AAC_17_Inov_COVID.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20200515_AAC_16_ADAPTAR_PME.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20200618_AAC_17_Inov_COVID.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20200515_AAC_16_ADAPTAR_PME.pdf


 
  

 

FINANCIAMENTO 

 LINHA DE APOIO À ECONOMIA – COVID 19  

Prazo de vigência até 31 de dezembro de 2020 

A Linha de Apoio à Economia COVID-19 permite às empresas portuguesas dos setores mais afetados pelas medidas de 

caráter extraordinário adotadas para conter a pandemia do novo coronavírus, financiarem em melhores condições de 

preço e de prazo, as suas necessidades de tesouraria. 

Em resultado do número de operações apresentadas às Linhas Específicas de “Apoio à Atividade Económica” e “Apoio a 

Agências de Viagem, Animação Turística, Organizadores de Eventos e Similares” já atingiram o seu limite máximo, tendo 

sido, por isso, encerradas. 

LINHAS DE CRÉDITO E DE APOIO À ECONOMIA COVID-19 
 APOIO A EMPRESAS DA RESTAURAÇÃO E SIMILARES APOIO A EMPRESAS DO TURISMO 

Objetivo 
Permite às empresas portuguesas dos setores mais afetados pelas medidas de caráter extraordinário adotadas para 
conter a pandemia do novo coronavírus, financiarem em melhores condições de preço e de prazo, as suas 
necessidades de tesouraria. 

Destinatários 
Micro, Pequenas, Médias Empresas, Empresários em Nome Individual (ENI) com Certificação PME, Small Mid Cap e 
Mid Cap 

CAE Elegíveis 

Secção I - Alojamento, restauração e similares: 
56101; 56102; 56103; 56104; 56105; 56106; 
56107; 56210; 56290; 56301; 56302; 56303; 
56304; 56305 

Secção I - Alojamento, restauração e similares: 55111; 55112; 
55113; 55114; 55115; 55116; 55117; 55118; 55119; 55121; 
55122; 55123; 55124; 55201; 55202; 55203; 55204; 55300; 
55900; Secção N: 77110 e 77120 

Dotação Total 600 M€ 900 M€ 

Montante Máximo 
Financiamento por 

Empresa 

Microempresas - 50.000€ 
Pequenas empresas - 500.000€ 
Médias empresas, Small Mid Cap e Mid Cap - 
1.500.000€ 

Microempresas - 50.000€ 
Pequenas empresas - 500.000€ 
Médias empresas - 1.500.000€ 
Small Mid Cap e Mid Cap - 2.000.000€ 

Operações Elegíveis Operações destinadas exclusivamente ao financiamento das necessidades de tesouraria. 

Critérios de 
Elegibilidade 

 Localizadas em território nacional, que desenvolvam atividade enquadrada na lista de CAE, prevista para cada 
Linha Específica; 

 Situação líquida positiva no último balanço aprovado; Situação líquida negativa e regularização em balanço 
intercalar aprovado até à data da operação. Condição não exigida a empresas com menos de 24 meses de 
atividade e a empresários em nome individual (ENI) sem contabilidade organizada; 

 Sem incidentes não regularizados junto da Banca e do Sistema de Garantia Mútua; 

 Situação regularizada junto da Administração Fiscal e da Segurança Social, com apresentação de Declaração; 

 Não serem consideradas como empresas em dificuldades a 31 de dezembro de 2019, com apresentação de 
Declaração; 

 Manutenção dos postos de trabalho permanentes até 31 de dezembro 2020, face ao comprovado número desses 
postos a 1 de fevereiro de 2020. Apresentação de Declaração.  

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; 

 operações destinadas à aquisição de terrenos e imóveis em estado de uso, bem como de imóveis de uso geral que 
não possuam, antes da aquisição, características específicas adequadas às exigências técnicas do processo 
produtivo da empresa. 

Comissão de 
Garantia 

Micro, Pequenas e Médias Empresas 
 Durante o primeiro ano da vigência da garantia - 0,25% 

 Durante o segundo e terceiro ano da vigência da garantia - 0,50% 

 Durante o quarto e sexto ano da vigência da garantia - 1,00% 
Small Mid Cap e Mid Cap 

 Durante o primeiro ano da vigência da garantia - 0,30% 

 Durante o segundo e terceiro ano da vigência da garantia - 0,80% 

 Durante o quarto ano e sexto da vigência da garantia - 1,75% 

Juros suportados 
pelas empresas 

Taxa de Juro: Modalidade de taxa de juro fixa ou variável acrescida de um spread até aos limites máximos de spreads 
indicados:  

 Empréstimos até 1 ano de maturidade - 1,00% 
 Empréstimos de 1 a 3 anos de maturidade - 1,25% 

 Empréstimos de 3 a 6 anos de maturidade - 1,50% 
 

Fonte: SPGM 

https://www.spgm.pt/pt/catalogo/linha-de-apoio-a-economia-covid-19/
https://www.spgm.pt/pt/catalogo/linha-de-apoio-a-economia-covid-19/
https://www.spgm.pt/pt/catalogo/linha-de-apoio-a-economia-covid-19/
https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Qualificacao-Certificacao/Certificacao-PME.aspx
https://drive.google.com/file/d/1ynwMW9-Q-Cob3Hd4KkJ4QkYAxH23T_Wo/view
https://drive.google.com/file/d/1D0kAG73hyiW20ZJQECQguCS5QuRhdjIU/view
https://drive.google.com/file/d/1JD0S5848Gvk0k5uvR8iyG6ST29X_gqja/view
https://www.spgm.pt/pt/catalogo/linha-de-apoio-a-economia-covid-19/


 
  

 

MEDIDAS DE APOIO A STARTUPS 

As startups são também um importante motor de inovação e criação de emprego, o qual deve ser protegido e estimulado 

na atual conjuntura. Importa adaptar e desenvolver iniciativas que permitam startups portuguesas superar a situação 

económica decorrente da pandemia e começar a planear e reorganizar as suas atividades e produtos para o cenário pós-

pandémico.  

MEDIDAS NOVAS E EXCLUSIVAS 

 
PRORROGAÇÃO 

STARTUP 
VALE INCUBAÇÃO 

COVID 19 
STARTUP RH  

COVID 19 

“MEZZANINE”  

STARTUPS COVID19 

INSTRUMENTO 
COVID19 PORTUGAL 

VENTURES 

Descrição da 
Medida 

Apoiar as entidades 
com Startup Vouchers 
Ativos, auxiliando a 
sua liquidez no 
período da pandemia. 

Auxiliar as 
startups a cumprir 
os compromissos 
assumidos com as 
incubadoras e 
garantir a sua 
sustentabilidade 

Apoiar as startups em 
fase de early stage 
com liquidez que 
permita a sua 
sobrevivência 
imediata e 
manutenção de 
postos de trabalho 

Injetar liquidez nas 
empresas (já 
beneficiárias de 
investimento) através 
de instrumentos de 
dívida convertível em 
capital, mitigando os 
efeitos da pandemia 
COVID-19 

Facilita o reforço da 
liquidez de startups 
(bridge financing) em 
sindicação com 
acionistas existentes 
(pelo menos 30%), no 
contexto atual 

Tipologia Incentivo Capital de Risco 

Apoio 

Prorrogação por 3 
meses do benefício 
da bolsa anterior já 
atribuído (Startup 
Voucher): 2.075€ por 
empreendedor 

Vale simplificado 
de pagamento 
imediato 
Incentivo de 
1.500€ em 
serviços de 
incubação 
(incluindo rendas, 
telecomunicações
, outros) 

Incentivo financeiro 
equivalente a 1 
salário mínimo por 
cada trabalhador até 
ao limite de 10 
colaboradores por 
startup 

Instrumento de dívida 
convertível em capital 
social, findo um período 
de 12 meses. aplicando 
uma taxa de desconto 
que permita evitar a 
diluição dos 
promotores Tickets 
médios entre 50.000 € 
e 100.000€ de 
investimento 

Tickets por startup a 
partir de 50K€, para 
todos os setores e 
tecnologias 

Investimento 25,3M € 

Critérios de 
Elegibilidade 

Startups com 
Startup Voucher 
atribuído 

- Startups e 
incubadoras 
registadas na 
Rede Nacional de 
Incubadoras 
- Startups que já 
tinham usufruído 
deste vale no 
regime anterior 

- Empresas inovadoras:  

  inscritas no mapeamento de startups do 
Startup Hub; 

  incubadas numa das incubadoras 
pertencentes a   Rede Nacional de 
Incubadoras; 

  sejam ou tenham sido investidas por um dos 
BA´s ou VC´s acreditados; 

  sejam reconhecidas pela ANI.  
- Empresas fundadas há menos de 5 anos 
(Startup RH) e empresas fundadas há mais de 
1 ano e menos de 8 anos (“Mezzanine” 
Startup). 
- Sem dívidas às finanças ou Segurança Social. 

Empresas elegíveis 
ao abrigo da Linha 
de Financiamento a 
Fundos de Capital 
de Risco gerida 
pela IFD 

Condições - Não despedir 
trabalhadores 
durante o ano 2020 
sob pena de 
reembolso do 
incentivo; 
- Registo do NIF e 
do Mapa do 
Pessoal no portal 
Startup Hub  
-Não acumulável 
com regime de lay 
off 

n.a. 

- Não despedir 
trabalhadores 
durante o ano 
2020 sob pena 
de reembolso do 
incentivo  
- Registo no 
portal Startup 
Hub e na Rede 
Nacional de 
Incubadoras 

- Não despedir 
trabalhadores 
durante o ano 
2020  
- Registo no portal 
Startup Hub 

- Regras da Linha 
de Financiamento a 
Fundos de Capital 
de Risco da IFD. 
- Coinvestimentos 
com o Fundo 200M 
estão limitados à 
componente 
financiada pelos 
acionistas privados 
existentes ou 
investidores 
privados 

https://www.iapmei.pt/Paginas/Teletrabalho.aspx


 
  

 

MEDIDAS EM VIGOR E ADAPTADAS 

 FM200M 
FUNDO CO - INVESTIMENTO PARA A 

INOVAÇÃO SOCIAL 

Descrição da 
Medida 

- Permite uma capitalização significativa das empresas 
para apoiar na fase atual de grande incerteza e depois 
potenciar o seu crescimento pós-Covid; 
- Permite dotar as startups e scaleups tecnológicas de 
muito maior capacidade de investimento nas 
chamadas fases late seed e Series A e B; 
- Faz o matching/coinvestimento com investidores 
privados qualificados permitindo rondas de 10M ou 
mais, entre privados e 200M. 

- Permite uma capitalização significativa das empresas 
com uma forte vertente de impacto social; 
- Fundo para a Inovação Social permite dotar as 
startups de impacto social de muito maior capacidade 
de investimento nas chamadas fases seed até Series A, 
através de matching entre operadores privados e FIS. 

Tipologia Capital de Risco 

Apoio 

- Coinvestimento com investidores privados em 
startups e scaleups portuguesas na área digital, life 
sciences e biotech, com um mínimo público de 500 mil 
euros e máximo de 5 milhões de euros (podendo ainda 
vir a ser flexibilizando o valor mínimo).  
- Call option para os coinvestidores privados durante 
os primeiros anos da operação de investimento com 
uma TIR entre 4 a 6%. 

- Coinvestimento com investidores privados em 
empresas com projetos inovadores e de impacto social 
com um mínimo público de 50 mil euros e máximo de 
2,5 milhões de euros.  
- Call option para os coinvestidores durante os 
primeiros anos da operação de investimento com uma 
TIR entre 3 a 5%. 

Investimento 242M € 

Critérios de 
Elegibilidade 

https://www.200m.pt/faq/  
https://www.200m.pt/applications/ 

https://www.fis.gov.pt/en/sif-equity-how-it-works/  
https://www.fis.gov.pt/en/sif-equity-fapplication-
process/ 

Condições 

Empresas tecnológicas baseadas em Portugal e que 
tenham investidores privados qualificados e com 
experiência a querer investir no seu capital, em pelo 
menos 500 mil euros. 

Empresas validadas pelas EMPIS como tendo projetos 
de impacto baseados em Portugal e que tenham 
investidores privados qualificados e com experiência a 
querer investir no seu capital pelo menos 50 mil euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ESTAMOSON. PT 

  

https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-de-apoio-emprego-empresas/#medidas-de-apoio-a-economia-startups
https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-de-apoio-emprego-empresas/#medidas-de-apoio-a-economia-startups
https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-de-apoio-emprego-empresas/#medidas-de-apoio-a-economia-startups
https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-de-apoio-emprego-empresas/#medidas-de-apoio-a-economia-startups
https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-de-apoio-emprego-empresas/#medidas-de-apoio-a-economia-startups
https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-de-apoio-emprego-empresas/#medidas-de-apoio-a-economia-startups
https://www.iapmei.pt/Paginas/Teletrabalho.aspx
https://www.200m.pt/applications/
https://www.fis.gov.pt/en/sif-equity-how-it-works/
https://www.fis.gov.pt/en/sif-equity-fapplication-process/
https://www.fis.gov.pt/en/sif-equity-fapplication-process/
https://covid19estamoson.gov.pt/wp-content/uploads/2020/04/Iniciativas-COVID-19-for-Startups-V9.pdf
https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-de-apoio-emprego-empresas/#medidas-de-apoio-a-economia-startups
https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-de-apoio-emprego-empresas/#medidas-de-apoio-a-economia-startups
https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-de-apoio-emprego-empresas/#medidas-de-apoio-a-economia-startups
https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-de-apoio-emprego-empresas/#medidas-de-apoio-a-economia-startups
https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-de-apoio-emprego-empresas/#medidas-de-apoio-a-economia-startups


 
  

 

TURISMO DE PORTUGAL 

 

 

 SELO “CLEAN & SAFE”  

O selo Estabelecimento “Clean&Safe”, criado pelo Turismo de Portugal, visa 

reconhecer os estabelecimento e atividades que assumam o compromisso de 

cumprir as recomendações emitidas pela Autoridade Turística Nacional, em 

articulação com as orientações da Direção-Geral da Saúde, para reduzir riscos 

de contaminação dos seus espaços com a covid-19 ou outras infeções. 

Pretende sensibilizar as empresas turísticas para a necessidade de adotarem 

comportamentos e procedimentos de higiene e limpeza que assegurem a 

segurança dos seus trabalhadores e clientes, e incentivar a retoma do turismo a 

nível nacional e internacional, reforçando a confiança de todos em Portugal 

enquanto destino turístico. 

Estabelecimento/atividades abrangidas – Entidade responsável pela atribuição: 

 Empreendimentos Turísticos, Agências de Animação Turística, Agências de Viagens e Turismo, Casinos e Sala de 
jogos – Turismo de Portugal 

 Postos de Turismo - Entidades Regionais de Turismo 

 Alojamento Local – AMA/Balcão do empreendedor 

 Restaurantes – DGAE/Balcão do empreendedor 

 Áreas de Serviço de Autocaravanas - Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP) 

 Campos de Golfe - Conselho Nacional da Indústria do Golfe 

 Museus, Palácios, Monumentos e Sítios arqueológicos – Ministério da Cultura 

 Empresas de Rent-a-car e de aluguer de autocaravanas - Associação dos Industriais de Aluguer de Veículos sem 
Condutor. 

O selo Clean&Safe é: 

 Gratuito; 

 Opcional; 

 Válido até 30 de abril de 2021 (caso a empresa deixe de cumprir algum requisito constante do formulário deve, 

de imediato, comunicá-lo, deixando de poder utilizar o selo “Clean & Safe”, que implica o cumprimento de todos 
os requisitos). 

Para informação dos Requisitos a cumprir consultar o Turismo de Portugal. 

Fonte: Turismo de Portugal, I. P. 

 

 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. 

http://business.turismodeportugal.pt/pt/noticias/Paginas/turismo-de-portugal-cria-selo-estabelecimento-clean-safe.aspx
http://www.turismodeportugal.pt/pt/Paginas/homepage.aspx


 
  

 

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. 

 

INDICADORES LINHA DE APOIO À TESOURARIA PARA MICROEMPRESAS DO TURISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://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


 
  

 

 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. 

 

TURISMO DE FUNDOS 

 

 COVID 19 | PEES 

Abertura a 16 de junho de 2020 (manter-se-á em vigor até que a Turismo Fundos considere que os objetivos desta 
iniciativa se encontrem cumpridos). 

No âmbito do eixo centrado no apoio às empresas, a TF Turismo Fundos-SGOIC, S.A. (Turismo Fundos) lança a 
OpenCall202020, colocando à disposição das empresas, principalmente das PME, a liquidez disponível nos fundos de 
investimentos imobiliários que gere, permitindo o acesso a um instrumento financeiro que se carateriza pela venda e 
subsequente arrendamento de longo prazo de um imóvel, com salvaguarda do direito de recompra do mesmo. 

Destinatários: 
Empresas que sejam proprietárias de imóveis afetos à atividade turística ou industrial. 

Admitem-se ainda como destinatários empresas que, sendo ou não proprietárias do imóvel objeto da operação, nele 
desenvolvam ou pretendam vir a desenvolver atividade turística. 

Objetivo: 
Disponibilizar a liquidez que permita o investimento na adaptação, requalificação, sustentabilidade e modernização dos 
imóveis afetos à atividade turística ou industrial, ou a afetar à atividade turística, incluindo ao nível da eficiência 
energética e da economia circular, criando as condições para um crescimento mais sustentado e gerador de valor por 
parte das empresas. 

Elegibilidade das empresas proponentes: 

 Terem a situação regularizada perante a Autoridade Tributária e a Segurança Social; 

 Encontrarem-se registadas no Registo Central do Beneficiário Efetivo; 

 Não terem incidentes (não justificados) no mapa disponibilizado pela Central de Responsabilidades de Crédito 
mantida junto do Banco de Portugal. 

 

 

http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/covid-19/faq-apoio-manutencao-atividade-postos-trabalho-rev-19.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/covid-19/faq-apoio-manutencao-atividade-postos-trabalho-rev-19.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/covid-19/faq-apoio-manutencao-atividade-postos-trabalho-rev-19.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/covid-19/faq-apoio-manutencao-atividade-postos-trabalho-rev-19.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/covid-19/faq-apoio-manutencao-atividade-postos-trabalho-rev-19.pdf


 
  

 

Condições da Operação: 

 As operações a realizar traduzem-se na aquisição de imóveis, para subsequente arrendamento, até um montante 
máximo de € 5.000.000, através dos fundos de investimento imobiliário geridos pela Turismo Fundos; 

 O preço de aquisição corresponderá, no máximo, a 90% da média simples do valor das avaliações do imóvel; 

 Prazo do arrendamento: até 15 anos; 

 Renda: anual, paga mensalmente, corresponde a uma taxa sobre o valor da operação (entre 2,5%, para o caso das 
operações de imóveis localizados em territórios de baixa densidade, e 4% para as restantes operações); 

 Garantias: a definir pela Turismo Fundos em função das características de cada operação e entidade proponente. 

Orçamento: 

 Operações afetas ou a afetar à atividade turística: 

 Fora dos territórios de baixa densidade: 20 milhões de euros (em territórios de baixa densidade: 20 milhões de 
euros); 

 Operações afetas à atividade industrial: 20 milhões de euros 

 

A submissão das propostas deverá ser efetuada através de formulário eletrónico. 

 

 

Fonte: TURISMO DE PORTUGAL  

http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/avisos-concursos/Paginas/open-call-202020.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/avisos-concursos/Paginas/open-call-202020.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/avisos-concursos/Paginas/open-call-202020.aspx
https://candidaturas.turismofundos.pt/
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/avisos-concursos/Paginas/open-call-202020.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/avisos-concursos/Paginas/open-call-202020.aspx


 
  

 

DESENVOLVIMENTO RURAL | PDR 2020 

 

COVID 19 | MEDIDAS ECONÓMICAS DE APOIO AO SETOR DA AGRICULTURA 

 PDR 2020 

A Portaria n.º 81/2020, de 26 de março de 2020, estabelece um conjunto de medidas relativas à situação 
epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020. 

 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. 

 O controlo administrativo prévio à decisão de determinadas candidaturas passa a ser efetuado através de meios 

alternativos à visita ao local do investimento. 

A Portaria n.º 105-C/2020, de 30 de abril de 2020, estabelece medidas complementares à Portaria n.º 81/2020 , de 26 
de março, relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19, no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento Rural 2014-2020 (PDR 2020). 

Os impactos negativos decorrentes da COVID -19 que deem lugar à insuficiente concretização de ações ou metas podem 
ser considerados motivos de força maior não imputáveis aos beneficiários na avaliação dos objetivos contratualizados no 
âmbito dos sistemas de incentivos do PDR 2020, procedeu-se à alteração do procedimento aplicável aos beneficiários que 
viram a sua atividade produtiva e ou comercial gravemente afetada pela corrente situação epidemiológica, permitindo 
ao Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P. (IFAP), que, neste contexto, proceda ao reconhecimento dos 
casos de força maior, por forma a serem dados por concluídos os projetos de investimento com o grau de execução em 
que se encontrarem, me diante a extinção do respetivo vínculo contratual. 

 

 CAMPANHA “ALIMENTE QUEM O ALIMENTA" 

A campanha “Alimente quem o Alimenta“, do Ministério da Agricultura, vai disponibilizar uma plataforma, a nível 

nacional, que pretende encurtar a distância entre a oferta e a procura, apostar nos circuitos curtos de comercialização, 

pondo em contacto direto quem produz e quem consome, divulgando produtores e iniciativas, visando incentivar o 

consumo de produtos locais e o recurso aos mercados de proximidade. 

O objetivo desta campanha é a promoção do consumo de produtos agroalimentares, em especial para aqueles que estão 

a enfrentar maiores dificuldades de escoamento derivado das restrições impostas pela situação atual e alertar os 

portugueses que devem consumir produtos locais, um apelo ao consumo nacional.  

Os produtores que estejam interessados em fazer parte desta base só tem de preencher o formulário de inscrição 

disponível aqui. 
Ver vídeo da campanha, aqui  

 

 

  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130603065/details/maximized
file:///C:/Users/Paula%20BrÃ¡s/Downloads/Portaria_105-C_2020_COVID_PDR2020.pdf
http://www.pdr-2020.pt/Centro-de-informacao/Noticias/Portaria-n.1-81-2020
https://www.alimentequemoalimenta.pt/ficha-de-registo
blob:https://www.facebook.com/296841c2-25d9-449f-b224-1fa9528c9bf3


 
  

 

MAR 2020 

 

 

 

 

 

 

 

COVID 19 | MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE APOIO AO SETOR DO MAR  

 APOIO EXTRAORDINÁRIO E TEMPORÁRIO, A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO SALARIAL 

O Decreto-Lei n.º 20-B/2020, de 6 de maio, estabelece um apoio extraordinário e temporário, a título de compensação 
salarial, aos profissionais da pesca, assegurando um mecanismo compensatório de perda de retribuição, que garanta que 
os profissionais da pesca, em especial os que auferem baixas retribuições, disponham de recursos financeiros para fazer 
face às suas necessidades básicas, atendendo às paragens forçadas em resultado da situação epidemiológica 

Abrangência da compensação salarial 

 Profissionais da pequena pesca referidos no n.º 14 do artigo 3.º do Regulamento (UE) n.º 508/2014, de 15 de 
maio, relativo ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas; 

 Viveiristas, titulares individuais de licenças de exploração aquícola com declaração de produção num dos dois 
últimos anos (aplica-se ainda, com as necessárias adaptações); 

 Pescadores licenciados para a pesca apeada e apanhadores, titulares de licença válida, quando exerçam a 
atividade em regime de exclusividade (aplica-se com as necessárias adaptações).  

Requisitos para atribuição de uma compensação salarial, nos termos do presente decreto-lei 

 Seja comprovado o impedimento do exercício da faina, decorrente de um registo de quebra do valor do pescado 
igual ou superior a 40 % face ao período homólogo de um dos dois anos anteriores;  

 Seja comprovada a dificuldade de recrutamento de tripulações por motivo de isolamento profilático decorrente 
da pandemia da doença COVID-19. 

Valor da compensação salarial 

É calculado de acordo com os critérios previstos nos n.º 1 e 5 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 311/99, de 10 de agosto, na 
sua redação atual: 

 O valor diário da compensação salarial será igual a 1/30 do valor da remuneração mínima mensal garantida aos 
trabalhadores; 

 Nos casos de não pagamento parcial da retribuição, o montante a pagar a título de compensação salarial é igual 
à diferença entre a remuneração paga pelo armador e o valor que resulta da aplicação do cálculo anterior. 

 

 PESCAS | LINHA DE CRÉDITO – COVID 19 

A medida é criada pelo Decreto-Lei n.º 15/2020,, de 15 de Abril, nos termos do quadro temporário relativo a medidas de 
auxílio estatal em apoio da economia nacional no atual contexto do surto de COVID-19, estabelecido na Comunicação da 
Comissão C( 2020) 91, de 20 de março, alterada pela Comunicação da Comissão C (2020)112, de 4 de abril. 

Objetivo  

Disponibilizar meios financeiros para as necessidades de fundo de maneio ou de tesouraria, designadamente para a 
liquidação de impostos, pagamento de salários e renegociação de dívidas junto de fornecedores, de instituições de crédito 
ou demais entidades habilitadas por lei à concessão de crédito, bem como a possibilidade de reescalonar as operações 
de crédito, contratadas ao abrigo do instituições de crédito ou demais entidades habilitadas por lei à concessão de crédito, 

https://dre.pt/application/conteudo/133161453
https://dre.pt/application/external/eurolex?14R0508
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/426690/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/a/131463177
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0404(01)&from=PT


 
  

 

bem como a possibilidade de reescalonar as operações de crédito, contratadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 116/2014, de 
5 de agosto. 

BENEFICIÁRIOS 

Têm acesso a esta medida as empresas do setor das pescas, organizadas sob a forma de pessoas singulares ou coletivas, 
incluindo organizações de produtores reconhecidas, que satisfaçam as seguintes condições: 

 Estejam licenciadas para o exercício das atividades da pesca, da aquicultura ou da indústria de transformação e 
comercialização de produtos da pesca, com CAE elegível, de acordo com a Resolução de Conselho de Ministros 
n.º 84/2010. 

 Estejam em atividade efetiva; 

 Tenham a sua sede social em território nacional; 

 a situação contributiva regularizada, perante a Administração Fiscal e a Segurança Social; 

 Sejam PME 

 Não sejam uma empresa em dificuldade, à data de 31 de dezembro de 2019. 

FORMA DE CRÉDITO 

O crédito é concedido, sob a forma de empréstimo reembolsável, pelas instituições de crédito que celebrem protocolo 
com o IFAP. 

MONTANTE MÁXIMO DE CRÉDITO 

O montante global de crédito a conceder não pode exceder 20 milhões de euros. 

 MAR 2020 | APOIOS ESPECÍFICOS INERENTES AO SURTO DE COVID-19 

AVISO N.º 42 | APOIO À CESSAÇÃO TEMPORÁRIA DAS ATIVIDADES DE PESCA DOS ARMADORES E 

PESCADORES DE EMBARCAÇÕES  

Objetivo 

Compensar a perda de rendimentos dos armadores e pescadores no contexto do surto de COVID-19, através do apoio à 
cessação temporária das atividades de pesca. 

Beneficiários 

São beneficiários os Armadores e Pescadores das Embarcações que estejam licenciadas, em 2020, para a Pesca com Artes 
de Cerco | para Arrasto de Fundo com a Classe de Malhagem 55 mm–59 mm, 65-69 mm ou igual ou superior a 70 mm | 
para Palangre, Arrasto de Vara, Ganchorra e/ou outras Artes, designadas Polivalentes. 

Dotação orçamental 

 Pesca com Artes de Cerco -  € 1.750.000 (um milhão setecentos e cinquenta mil euros) 

 Arrasto de Fundo com a Classe de Malhagem 55 mm–59 mm, 65-69 mm ou igual ou superior a 70 mm - € 

1.750.000 (um milhão setecentos e cinquenta mil euros) 

 Palangre, Arrasto de Vara, Ganchorra e/ou outras Artes - € 3.500.000 (três milhões e quinhentos mil euros) 

Forma e nível dos apoios 

Os apoios revestem-se a sob a forma de subvenção não reembolsável e são fixados nos termos previstos nos artigos 8.º 

dos Regulamentos dos Regimes de Apoios aprovados pelas Portarias n.º 112/2020, Portaria n.º 113/2020 e Portaria n.º 

114/2020, de 9 de maio. 

Fonte: Mar 2020                                    

 

 

 

https://mar2020.blob.core.windows.net/mar2020/2020/05/Aviso_42-2020.pdf
https://mar2020.blob.core.windows.net/mar2020/2020/05/Aviso_42-2020.pdf
https://mar2020.blob.core.windows.net/mar2020/2020/05/Aviso_42-2020.pdf
https://dre.pt/application/file/a/55078712
https://www.ifap.pt/documents/182/5757283/CAEs_SECTOR_PESCAS_Regulamento+717-2014_.pdf/0f9b95d1-3285-b883-4014-0d8f6b22a315
https://www.ifap.pt/documents/182/5757283/LC+Pescas+2020_Bancos+Aderentes+Protocolo.pdf/af901192-27b4-2bb7-7679-f0e13a78f3a7
https://dre.pt/application/conteudo/133459191
https://dre.pt/application/conteudo/133459192
https://dre.pt/application/conteudo/133459193
https://dre.pt/application/conteudo/133459193
https://mar2020.blob.core.windows.net/mar2020/2020/05/Aviso_42-2020.pdf


 
  

 

LEGISLAÇÃO | COVID-19 
 

Na sequência da infeção epidemiológica por COVID-19, têm vindo a 

ser aprovadas e publicadas no Diário da República um conjunto de 

medidas destinadas aos cidadãos, às empresas e às entidades públicas 

e privadas, onde existe um separador específico designado por 

Legislação COVID 19, em que esse conjunto de medidas, podem ser 

consultadas por áreas temáticas ou por ordem cronológica.  

 

WEBINARS | COVID-19 
 

JUNHO 

29 junho | 14h30m 
MAIS INFORMAÇÃO E INSCRIÇÕES AQUI 

REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA DA 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL: OPORTUNIDADES E DESAFIOS  
Parceiros: IAPMEI, Universidade de Aveiro 
Esta sessão fará uma abordagem sobre as oportunidades e 
desafios decorrentes da transformação digital para as 
empresas. 

 
 
 
 
 
 

30 junho | 9h-11h 
MAIS INFORMAÇÃO E INSCRIÇÕES AQUI 

BEST – BUSINESS EDUCATION FOR SMART TOURISM 

 
Gestão operacional de um negócio de restauração em 
contexto de crise: fatores críticos 

 
 
 
 
 
 

30 junho | 9h-16h 
MAIS INFORMAÇÃO E INSCRIÇÕES AQUI 

FORMAÇÃO ONLINE SELO CLEAN & SAFE 
 
Esta iniciativa destina-se a Empreendimentos Turísticos, 
Alojamento Local, Empresas de Animação Turística e 
Agências de Viagens e Turismo que pretendem conhecer os 
procedimentos de limpeza, higiene e medidas básicas de 
prevenção e controlo da COVID-19.  

JULHO 

 

 

 

 

8 julho | 10h 
MAIS INFORMAÇÃO E INSCRIÇÕES AQUI 

WORKSHOP SOBRE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO | 
ECONOMIA DO MAR 
O objetivo é promover a discussão em torno dos fatores 
críticos de sucesso, desafios e oportunidades; apresentar 
tendências e tecnologias disruptivas, numa perspetiva de 
Inovação Aberta; e analisar as Dinâmicas para a Inovação 
que promovam o crescimento e a recuperação da economia 
no contexto da Covid-19. 

  

https://dre.pt/
https://dre.pt/legislacao-covid-19
https://dre.pt/legislacao-covid-19
https://dre.pt/legislacao-covid-19-areas-tematicas
https://dre.pt/legislacao-covid-19-por-areas-tematicas
https://dre.pt/legislacao-covid-19-upo
https://www.iapmei.pt/EVENTOS/Webinar-Realidade-Virtual-e-Aumentada-na-Transfor.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/Capacitacao_Empresarial/Paginas/best-live-online-training-22-30-junho-2020.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/Capacitacao_Empresarial/Paginas/programa-formacao-clean-safe-turismo-de-portugal.aspx
http://www.forumoceano.pt/p375-economia-do-mar-em-debate-no-ciclo-de-eventos-dinamicas-para-a-inovacao-pt


 
  

 

PERGUNTAS FREQUENTES | COVID-19 
 

Encontram-se disponíveis nas diversas páginas das entidades oficias intervenientes nesta matéria, uma série de Perguntas 

Frequentes (FAQ), regularmente atualizadas, que poderão ser consultadas para mais esclarecimentos: 

 Estamos ON (Página Oficial do Governo) 
Link de acesso: https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-de-apoio-emprego-
empresas/ 
 
 

 Segurança Social  
Link de acesso: http://www.seg-social.pt/covid-19  
 
 
 

 Autoridade Tributária e Aduaneira 
Link de acesso: http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/at/Pages/missao-e-
atribuicoes.aspx 
 
 

 IAPMEI 
Link de acesso: https://www.iapmei.pt/Paginas/Medidas-de-apoio-as-empresas-
relacionadas-com-o-im.aspx 
 
Estabelecimentos Abertos ao Público: 
https://www.iapmei.pt/getattachment/Paginas/COVID-19-Medidas-de-Apoio-as-
Empresas-Emprego/Estado-de-emergencia-estabelecimentos-abertos-ao-
publico.pdf.aspx?lang=pt-PT 
 

 

IEFP 
Link de acesso: https://www.iefp.pt/noticias?item=9823250 
 
 

 

Turismo de Portugal 
Link de acesso: http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/covid-
19/Paginas/covid-19-info-complementar/faq-covid-19.aspx 
 
 

 DGERT – Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho 
Link de acesso: https://www.dgert.gov.pt/covid-19-perguntas-e-respostas-para-
trabalhadores-e-empregadores-faq/medidas-excecionais-e-temporarias-de-resposta-
a-epidemia-covid-19  
 
 

 OCC 
Link de acesso: https://www.occ.pt/pt/noticias/covid-19-legislacao-e-informacoes-
uteis/ 
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https://www.iapmei.pt/getattachment/Paginas/COVID-19-Medidas-de-Apoio-as-Empresas-Emprego/Estado-de-emergencia-estabelecimentos-abertos-ao-publico.pdf.aspx?lang=pt-PT
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