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1. Linhas de Financiamento  

 

Na sequência das dificuldades causadas às empresas, devido ao surto de propagação de infeção 

resultante do vírus COVID - 19, estão a ser criados mecanismos de modo a que as empresas possam 

mitigar os efeitos negativos advindos do COVID - 19. Para tal, estão a ser criadas linhas de 

financiamento às quais as empresas se podem candidatar.  

  

1.1. Linhas de financiamento IAPMEI 

 

As novas linhas de financiamento anunciadas pelo IAPMEI, para as empresas afetadas pelo COVID- 19, 

são aplicáveis a empresas cujas vendas decresceram em pelo menos 20% nos últimos 30 dias, face aos 

30 dias imediatamente anteriores. 

  

1.  Fundo de Maneio1- Com financiamento máximo, por empresa, de € 1.5 milhões. 

2.  Plafond de Tesouraria2- Com financiamento máximo, por empresa, de € 1.5 milhões. 

 

2. Linhas de Crédito 

  

As linhas de crédito são disponibilizadas através do sistema bancário e têm um período de carência 

até ao final do ano, sendo amortizadas em 4 anos.  

De modo a poder aceder a estas linhas de crédito, as empresas devem ter a sua situação regularizada 

na Autoridade Tributária e Aduaneira e na Segurança Social, pelo qual é necessária a apresentação de 

uma “declaração de não-dívida”.  

                                                           
1 https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/produto?id=c8bb5c15-c184-46ed-b5ca-257f0b1ec66f 

2 https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/produto?id=cd405445-198c-4726-8ba3-7f2e0593cfe3 

https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/produto?id=c8bb5c15-c184-46ed-b5ca-257f0b1ec66f
https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/produto?id=cd405445-198c-4726-8ba3-7f2e0593cfe3
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2.1. Setor do Turismo 

 

2.1.1 - Agências de viagem, animação e organização de eventos (e similares): existe uma 

linha de crédito de € 200 milhões, dos quais € 75 milhões serão atribuídos a micro e pequenas 

empresas. 

  O financiamento máximo fornecido a cada empresa é de € 1.5 milhões, sendo a garantia até 

100% do saldo em dívida, 100% de contragarantias e sendo o prazo de operações de 4 anos. 

 

2.1.2 – Outras companhias envolvendo o setor de turismo, tais como Alojamentos 

Locais e Empreendimentos Turísticos: existe uma linha de crédito de € 900 milhões, dos 

quais € 300 milhões serão atribuídos a micro e pequenas empresas. 

  

2.2. Setor da restauração (e similares): existe uma linha de crédito de € 600 milhões, dos quais € 

270 milhões serão atribuídos a micro e pequenas empresas. 

  O financiamento máximo fornecido a cada empresa é de € 1.5 milhões, sendo a garantia até 

100% do saldo em dívida, 100% de contragarantias e sendo o prazo de operações de 4 anos. 

 

2.3. Setor Industrial (têxtil, vestuário, calçado, indústrias extrativas e madeiras):  existe uma linha 

de crédito de € 1.300 milhões, dos quais € 400 milhões serão atribuídos a micro e pequenas empresas. 

  O financiamento máximo fornecido a cada empresa é de € 1.5 milhões, sendo a garantia até 

100% do saldo em dívida, 100% de contragarantias e sendo o prazo de operações de 4 anos.  

 

 2.4. Estão ainda disponíveis outras linhas de crédito no montante de €260 M: 

 

 Linha de crédito de €200 M para apoio de tesouraria, no quadro do Programa Capitalizar 

(operacionalizada pelo setor bancário, mas gerida pela PME investimentos), incluindo setores 



 

 

 

 

5 
 

não abrangidos pelas linhas supramencionadas. - Terá um período de vigência até 31 de 

maio. 

 O financiamento máximo fornecido a cada empresa é de € 1.5 milhões, sendo a 

garantia mútua até 80% da dívida, 100% de contragarantias e tendo como prazo de 

operações 1 a 3 anos para Tesouraria e 4 anos para Fundo de Maneio.  

 

 Linha de crédito de €60 M para microempresas no setor do turismo (operacionalizada pelo 

Turismo de Portugal) - Para aceder a esta linha de crédito, as empresas devem estar registadas 

no RNT, não se podem encontrar em situação de empresa em dificuldade e não podem ter 

sido alvo de sanções judiciais ou administrativas nos últimos 24 meses.  

 Condições adicionais: € 20.000.00 como valor máximo por empresa, com a duração 

de 3 meses, e reembolso em 3 anos com 1 ano de carência. Montante de € 750 por 

trabalhador e garantia através de fiança pessoal de sócio.  

 

2.5. Medidas excecionais de proteção dos créditos 

 

No âmbito do Decreto-Lei n.º 10-J/2020 de 26 de março, encontram-se previstas medidas de proteção 

às famílias e às empresas, relativamente a matéria de crédito à habitação própria permanente e 

reforço da sua tesouraria e liquidez, respetivamente. 

As medidas enunciadas no Decreto-Lei supramencionado são as seguintes: 

 Uma moratória, até 30 de setembro de 2020, que prevê a proibição da revogação das linhas 

de crédito contratadas, a prorrogação ou suspensão dos créditos até fim deste período.  

 Esta moratória aplica-se a operações de crédito concedidas por instituições de crédito, 

sociedades financeiras de crédito, sociedades de investimento, sociedades de locação 

financeira, sociedades de factoring e sociedades de garantia mútua, bem como por sucursais 

de instituições de crédito e de instituições financeiras a operar em Portugal3. 

 Prestação temporariamente facilitada de concessão de garantias por parte de sociedades de 

garantia mútua, através do cumprimento de diversos pressupostos.  

                                                           
3 Conforme Art. 3º nº1 do Decreto-Lei n.º 10-J/2020 de 26 de março.  
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 Prorrogação, por um período igual ao prazo de vigência da presente medida, de todos os 

créditos com pagamento de capital no final do contrato, vigentes a 26 de março de 2020, 

incluindo juros e garantias, designadamente prestadas através de seguro ou em títulos de 

crédito; 

 Suspensão, relativamente a créditos com reembolso parcelar de capital ou com vencimento 

parcelar de outras prestações pecuniárias, durante o período de vigência da medida, do 

pagamento do capital, das rendas e dos juros com vencimento previsto até ao término desse 

período, sendo o plano contratual de pagamento das parcelas de capital, rendas, juros, 

comissões e outros encargos estendido automaticamente por um período idêntico ao da 

suspensão, de forma a garantir que não haja outros encargos para além dos que possam 

decorrer da variabilidade da taxa de juro de referência subjacente ao contrato, sendo 

igualmente prolongados todos os elementos associados aos contratos abrangidos pela 

medida, incluindo garantias4. 

 A extensão do prazo de pagamento de capital, rendas, juros, comissões e demais encargos 

não culminará em incumprimento contratual, ativação de cláusulas de vencimento 

antecipado, suspensão do vencimento de juros devidos durante o período da prorrogação 

(que serão capitalizados no valor do empréstimo com referência ao momento em que são 

devidos à taxa do contrato em vigor) ou ineficácia ou cessação das garantias concedidas pelas 

entidades beneficiárias das medidas ou por terceiros, designadamente a eficácia e vigência 

dos seguros, das fianças e/ou dos avales. 

 

2.5.1. Requisitos a cumprir por parte das empresas para ter acesso às medidas.  

 

 De modo a poder beneficiar destas medidas, as empresas devem: 

 

1. Ter sede e exercer a sua atividade económica em Portugal; 

2. Ser classificadas como microempresas, pequenas ou médias empresas5; 

3. Não se encontrar, à data de 18 de março de 2020, em mora ou incumprimento de 

prestações pecuniárias há mais de 90 dias junto das instituições, ou estando não 

                                                           
4 Art. 4º, nº1, al.c) do Decreto-Lei n.º 10-J/2020 de 26 de março. 
5 De acordo com a Recomendação 2003/361/CE da Comissão Europeia, de 6 de maio de 2003. 
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cumpram o critério de materialidade previsto no Aviso do Banco de Portugal n.º 

2/2019 e no Regulamento (UE) 2018/1845 do Banco Central Europeu, de 21 de 

novembro de 2018; 

4. Não se encontrem em situação de insolvência, ou suspensão ou cessão de 

pagamentos, ou à data de 18 de março de 2020 estejam já em execução por qualquer 

uma das instituições; 

5. Tenham a situação regularizada junto da Autoridade Tributária e Aduaneira e da 

Segurança Social6, não relevando até ao dia 30 de abril de 2020, para este efeito, as 

dívidas constituídas no mês de março de 2020. 

 

2.5.2. Relativamente a Pessoas Singulares, Empresários em nome individual e 

outras entidades. 

 

Estas medidas são igualmente aplicáveis a pessoas singulares, empresários em nome individual, 

instituições particulares de solidariedade social, associações sem fins lucrativos, às demais empresas 

e entidades da economia social.  

1. Pessoas Singulares podem beneficiar das medidas implementadas, no que diz respeito a crédito 

para habitação própria permanente, caso: 

 Tenham a sua situação regularizada junto da Autoridade Tributária e Aduaneira e da 

Segurança Social e não se encontrem em mora ou incumprimento de prestações pecuniárias 

há mais de 90 dias junto das instituições; 

 Tenham residência em Portugal; 

 Se encontrem em isolamento profilático ou de doença ou a prestar assistência a filhos ou 

netos, tenham sido colocados em redução do período normal de trabalho ou em suspensão 

do contrato de trabalho, em virtude de crise empresarial; se encontrem em situação de 

desemprego devidamente registada no IEFP; sejam trabalhadores elegíveis para o apoio 

extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador independente; ou sejam 

                                                           
6 Na aceção, respetivamente, do Código de Procedimento e de Processo Tributário e do Código dos Regimes 
Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social. 
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trabalhadores de entidades cujo estabelecimento ou atividade tenha sido objeto de 

encerramento determinado durante o período de estado de emergência. 

2. Os empresários em nome individual, bem como as instituições particulares de solidariedade 

social, associações sem fins lucrativos e as demais entidades da economia social7, podem ser 

beneficiários das novas medidas tendo domicílio ou sede em Portugal e tendo a sua situação 

regularizada junto da Autoridade Tributária e Aduaneira e da Segurança Social, não se encontrando 

em mora ou incumprimento de prestações pecuniárias há mais de 90 dias junto das instituições. 

3. As demais empresas, independentemente da sua dimensão, que, a 26 de março, tenham sede e 

exerçam a sua atividade económica em Portugal, tenham a sua situação regularizada junto da 

Autoridade Tributária e Aduaneira e da Segurança Social e não se encontrem em mora ou 

incumprimento de prestações pecuniárias há mais de 90 dias junto das instituições.  

 

2.5.3. Acesso à moratória8. 

 

De modo a ter acesso à moratória, as entidades beneficiárias remetem, por meio físico ou eletrónico, 

à instituição mutuante uma declaração de adesão à aplicação da moratória: no caso das pessoas 

singulares e dos empresários em nome individual esta deverá estar assinada pelo mutuário e, no caso 

das empresas e das instituições particulares de solidariedade social, bem como das associações sem 

fins lucrativos e demais entidades da economia social, assinada pelos seus representantes legais9. 

A declaração deverá ser acompanhada da documentação comprovativa da regularidade da respetiva 

situação na Autoridade Tributária e Aduaneira e na Segurança Social.  

As instituições responsáveis deverão aplicar as medidas de proteção previstas no prazo máximo de 5 

dias úteis após a receção da declaração e dos documentos comprovativos, com efeitos à data da 

entrega da declaração, salvo se a entidade beneficiária não preencher as condições de elegibilidade 

para a moratória. Se as condições não forem preenchidas, as instituições mutuantes devem informá-

                                                           
7 Excetuando as que reúnam os requisitos previstos no artigo 136.º do Código das Associações Mutualistas. 
8 Informação plasmada no Art. 5º do Decreto-Lei n.º 10-J/2020 de 26 de março. 
9 De acordo com o previsto no nº1 do Art. 5º do Decreto-Lei n.º 10-J/2020 de 26 de março. 
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lo desse facto no prazo máximo de 3 dias úteis, mediante o envio de comunicação através do mesmo 

meio que foi utilizado pela entidade beneficiária para remeter a declaração. 

 

3. Incentivos 

 

3.1. O que irá ocorrer no âmbito do Portugal 202010?  

 

 Pagamento de incentivos num curto espaço de tempo, após pedido de pagamento por parte 

das empresas, podendo ser efetuados a título de adiantamento, sendo estes pagamentos 

posteriormente regularizados com o apuramento do incentivo a pagar pelo organismo 

intermédio; 

 Prorrogação do prazo de reembolso de créditos concedidos no âmbito do QREN ou do PT 

2020. 

 Elegibilidade de reembolso de despesas suportadas com eventos internacionais anulados. 

 No caso de empresas com quebras do volume de negócios ou de reservas ou encomendas 

superiores a 20 %, nos dois meses anteriores ao da apresentação do pedido de alteração do 

plano de reembolso face ao período homologo do ano anterior, o diferimento por um período 

de 12 meses das prestações vincendas até 30 de setembro de 2020 relativas a subsídios 

reembolsáveis atribuídos no âmbito de sistemas de incentivos do Quadro de Referência 

Estratégico Nacional ou do Portugal 2020 sem encargos de juros ou outra penalidade para as 

empresas beneficiárias.11 

 

                                                           
10 Em concordância com o exposto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020. 
11 Em concordância com o exposto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020, em articulação com 
o previsto na alínea e) do n.º 2 do artigo 30.º-B da Portaria n.º 57-A/2015, de 27 de fevereiro, na sua redação 
atual. 
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3.1.1. Reprogramação de projetos12 

 

3.1.1.1. Projetos em fase de Investimento 

 

Relativamente a projetos no âmbito do Portugal 2020 que se encontrem na fase de investimento, 

serão aceites alterações ou ajustamentos, nos seguintes âmbitos:  

a) Configuração do investimento, alterações ao projeto de investimento inicial, como são 

exemplos a substituição de equipamentos ou a reconfiguração do investimento; 

b) Calendário de realização, admitindo-se a fixação de uma calendarização compatível com 

novas expetativas para a realização do projeto, sem qualquer penalidade, uma vez que este 

ajustamento ocorre por motivos de força maior;  

c) Resultados contratados, nomeadamente nos indicadores de realização e resultado e o valor 

das metas aprovadas relacionadas com objetivos de criação de postos de trabalho, volume de 

negócios, nacional e internacional, valor acrescentado bruto;  

d) Momento de avaliação dos resultados, o qual é ajustado em função do novo calendário de 

realização do projeto, nos termos da alínea b). 

3.1.1.2. – Projetos física e financeiramente concluídos 

 

Relativamente a projetos no âmbito do Portugal 2020 que se encontrem física e financeiramente 

concluídos, serão aceites alterações ou ajustamentos, nos seguintes âmbitos: 

a) Dos valores das metas aprovadas relacionadas nomeadamente com objetivos sobre a criação de 

postos de trabalho, volume de negócios, nacional e internacional, valor acrescentado bruto; 

 b) Momento de avaliação dos resultados, admitindo-se a prorrogação do ano cruzeiro referido na 

alínea b) do n.º 2 do anexo D da Portaria n.º 57-A/2015, na sua atual redação, por mais um ano, por 

motivos de força maior. 

                                                           
12 Informação retirada na íntegra da ORIENTAÇÃO TÉCNICA N.º 1/2020 REGULAMENTO ESPECÍFICO DO 
DOMÍNIO DA COMPETITIVIDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO (RECI), disponível em: 
https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/ot_adc_rede_si_covid_19_rede_versao_final.pdf  

https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/ot_adc_rede_si_covid_19_rede_versao_final.pdf
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3.2. Mar 202013 

 

Dada a situação corrente, foram aprovadas pelo Sr. Ministro do Mar, diversas medidas de agilização 

de pagamentos, de modo a facilitar as empresas afetadas pelo COVID -19, de modo a não só mitigar 

os seus efeitos, mas também auxiliar as empresas a continuar os projetos vigentes e a prossecução 

dos seus objetivos.  

 

3.2.1. Medidas de agilização de pagamentos:  

 

 Quando, 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; 

 Os pedidos de pagamento validados nos termos do ponto anterior são pagos até ao valor 

máximo de 70% do apoio público que lhe corresponda, com periodicidade semanal; 

 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. 

 Não são penalizados os projetos, que devido ao impacto negativo do COVID – 19 não atinjam 

o orçamento aprovado, assim como a plena execução financeira no cumprimento de metas, 

                                                           
13 Conforme informação disponível em : 
https://mar2020.blob.core.windows.net/mar2020/2020/03/DespachoMMCOVID-19.pdf 

https://mar2020.blob.core.windows.net/mar2020/2020/03/DespachoMMCOVID-19.pdf
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podendo ser estes dados como concluídos desde que não seja posta em causa o alcance dos 

objetivos para o qual a operação foi aprovada. 

 Quando tal for considerado necessário, os projetos que teriam o seu término em 2020 verão 

esse prazo alargado para 2021, 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. 

 

3.2.2. Outros apoios financeiros  

 

 Acesso à linha de crédito “Capitalizar 2018/Covid-19”, no âmbito da tesouraria e do fundo de 

maneio.  

 Acesso a linha de desendividamento, no valor de € 20 milhões em 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 euros14. 

3.2.3. Segurança Marítima 

 

 Em caso de necessidade, deve ser justificada através de uma declaração da DGRM que 

justifique a circulação transfronteiriça de tripulantes do seu local de residência para o local de 

embarque e vice-versa. 

 Podem ser efetuados pedidos de prorrogação de pedidos de permanência dos marítimos a 

bordo dos navios quando não existirem condições de rendição da tripulação num porto. 

 Serão passíveis de prorrogação os certificados de navios e de marítimos, nos termos da lei, 

sem custos adicionais.  

 As autoridades e administração marítima não podem impedir o exercício da atividade por 

parte dos operadores que detenham certificados expirados a partir 9 de março (ou nos 15 dias 

                                                           
14 Conforme informação disponível em: https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-excecionais/#mar 

https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-excecionais/#mar
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anteriores), assim como não podem levantar autos de contraordenação com esse 

fundamento.15 

 No âmbito das inspeções estatutárias e vistorias, serão apenas efetuadas em casos específicos 

e nos quais esteja em causa a salvaguarda da vida humana. 

 No âmbito da Náutica de Recreio, é permitida a realização da formação remota; todas as 

cartas caducadas neste período de impacto do COVID – 19 serão processadas pelos serviços 

eletrónicos e caso não seja possível ao navegador a renovação através de serviço eletrónico, 

será possível às autoridades públicas aceitarem, nos termos da lei, documentos que ainda se 

encontram por renovar.  

3.3. Agricultura - Programa de Desenvolvimento Rural 2014 -2020 (PDR 2020) 

 

No âmbito da Portaria n.º 81/2020 de 26 de março, foram implantadas as seguintes medidas no 

âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural 2014 -2020 (PDR 2020): 

 

 Os prazos máximos para os beneficiários iniciarem e concluírem a execução física e financeira 

dos projetos cuja data limite para o início ou fim de investimento ocorra entre 1 de março e 

15 de junho de 2020 são prorrogados por três meses16. 

 As despesas efetuadas pelo beneficiário do apoio são elegíveis para reembolso quando 

comprovado que foram efetuadas no âmbito de projetos aprovados, em iniciativas ou ações 

canceladas ou adiadas por razões relacionadas com o COVID -19 

 É autorizada a apresentação de pagamentos intercalares com faseamento da submissão da 

despesa e respetivo reembolso, sem observância do número máximo de pedidos de 

pagamento previsto na regulamentação específica17. 

 

                                                           
15 De acordo com informação expressa em: https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-excecionais/#mar 
16 Art. 2º da Portaria n.º 81/2020 de 26 de março. 
17 Art. 3º nº1 da Portaria n.º 81/2020 de 26 de março. 

https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-excecionais/#mar
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4. Obrigações Fiscais 

4.1. Novas datas relativamente a obrigações fiscais 

  

O Pagamento Especial por Conta foi adiado de 31 de março para 30 de junho; a entrega do Modelo 22 

(Declaração de IRC + Pagamento/acerto) foi prorrogada para 31 de julho e o primeiro pagamento por 

conta e o primeiro pagamento adicional por conta, que supostamente seria a 31 de julho, será a 31 

de agosto. 

  

4.2. Flexibilização de pagamentos 

 

Também na área das Obrigações Fiscais, para além dos novos prazos foram criados métodos de 

flexibilização para empresas e trabalhadores independentes, quanto ao pagamento de impostos na 

data em que está previsto o pagamento, sendo que este pode ocorrer de 3 maneiras distintas. É 

igualmente de notar que caso o operador económico opte pelo pagamento fracionado não terá de 

prestar quaisquer garantias:  

 pagamento imediato, nos termos habituais; 

 pagamento fracionado em três prestações mensais sem juros; ou 

 pagamento fracionado em seis prestações mensais, sendo aplicáveis juros de mora apenas às 

últimas três. 

 

4.3. Entidades abrangidas pelo diferimento do pagamento de contribuições 

 

De acordo com o presente no Decreto-Lei n.º 10-F/2020 de 26 de março, em que o número de 

trabalhadores se refere ao número de trabalhadores existentes na declaração de remunerações 

relativa ao mês de fevereiro de 2020, estão abrangidas pelo diferimento do pagamento de 

contribuições as entidades empregadoras dos setores privado e social com: 
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a) Menos de 50 trabalhadores; 

b) Um total de trabalhadores entre 50 e 249, desde que apresentem uma quebra de, pelo menos, 20 

% da faturação comunicada através do e-fatura nos meses de março, abril e maio de 2020, face ao 

período homólogo do ano anterior ou, para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 meses, 

à média do período de atividade decorrido; 

 

c) Um total de 250 ou mais trabalhadores, desde que se trate de instituição particular de solidariedade 

social ou equiparada, ou que a atividade dessas entidades empregadoras se enquadre nos setores 

encerrados nos termos do artigo 7.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, ou nos setores da 

aviação e do turismo, e desde que apresentem uma quebra de, pelo menos, 20 % da faturação 

comunicada através do e-fatura nos meses de março, abril e maio de 2020, face ao período homólogo 

do ano anterior ou, para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 meses, à média do período 

de atividade decorrido. 

 

5. Segurança Social  

5.1. No âmbito da Segurança Social: 

 

 Foi suspensa a data de pagamento de contribuições por parte das empresas (que terminaria 

a 20 de março de 2020).  

 Foram criados mecanismos de auxílio a empresas em crise no que respeita ao pagamento de 

remunerações aos seus empregados, sendo que a Segurança Social se encargará de proceder 

ao pagamento de 70% de 2/3 das remunerações, de modo a que o empregador possa manter 

os seus empregados, pagando apenas o valor remanescente.  

 Maior abrangência de Formação por parte do IEFP. 

 Apoio para normalização da atividade da empresa, no valor de € 635 por trabalhador.  
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5.2. Relativamente a Trabalhadores Independentes:  

 

 Na medida em que tenham de cuidar de dependentes menores de 12 anos (duração do apoio de 

16 a 27 de março), ou de dependentes na primeira infância ou com deficiência (duração do apoio 

de 16 de março a 9 de abril): 

 Podem requerer apoio no valor de 1/3 da base de incidência contributiva no primeiro 

trimestre do ano corrente, com o limite mínimo de € 438.81 (1 I.A.S) e um limite máximo de 

€ 1.097.02 (2.5 I.A.S).  

 O Trabalhador independente na área do serviço doméstico, terá direito a apoio no valor de 

2/3 da base de incidência contributiva no primeiro trimestre do ano corrente.  

 No caso de um dos progenitores estar em teletrabalho durante o encerramento das escolas, 

o outro não pode beneficiar deste apoio excecional. 

 Estes apoios poderão ser acedidos através de preenchimento de formulário online na página 

web da Segurança Social.  

 

5.3. Apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador 

independente18 

 

 Trabalhadores independentes que não sejam pensionistas sujeitos ao cumprimento da 

obrigação contributiva em pelo menos 3 meses consecutivos há pelo menos 1 ano, em que a 

sua atividade ou do seu setor seja comprovadamente afetada pelo surto de COVID - 19, devem 

declarar a sua situação através do próprio ou através do seu contabilista, em caso de 

trabalhadores independentes com contabilidade organizada.  

 Enquanto esta medida for aplicável, o Trabalhador Independente receberá remuneração 

durante 1 mês, prorrogável mensalmente até um máximo de 6 meses, e paga no mês seguinte 

à apresentação de requerimento do mesmo, correspondente ao valor da remuneração 

registada como base de incidência contributiva, com o limite do valor de 1 I.A.S.. 

                                                           
18 Conforme plasmado no Art. 26º do Decreto-Lei nº 10-A/2020 de 13 de março. 
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 O Trabalhador Independente, mesmo recebendo este auxílio, deverá continuar a declarar as 

suas remunerações trimestralmente.  

 Quanto ao pagamento de contribuições, estas poderão ser adiadas para depois da cessação 

do apoio, no 2º mês posterior à cessação. Poderá igualmente ser elaborado um acordo 

prestacional, no prazo máximo de 1 ano em prestações mensais iguais.  

 Este apoio não poderá ser requerido em cumulação com o apoio expresso no ponto 2.1.  

 

5.4. Regime de Lay-Off Simplificado 

 

 O Regime de Lay-Off simplificado poderá ser requerido a partir de dia 27 de março de 2020, 

através da Segurança Social Direta, onde terá de ser preenchido um formulário que indicará 

o critério a que correspondem (paragem total ou parcial da atividade da empresa ou 

estabelecimento ou quebra de pelo menos 40% na faturação) , e uma listagem nominativa 

dos trabalhadores que foram selecionados para Lay-Off , assim como do NISS dos mesmos 

num ficheiro Excel fornecido pela Segurança Social.  

 Dado que os apoios financeiros presentes neste regime têm o objetivo de manutenção dos 

contratos de trabalho e evitar despedimentos, durante o período de redução ou suspensão, 

bem como nos 60 dias seguintes à aplicação das medidas de apoio extraordinário à 

manutenção de contrato de trabalho previstas, o empregador não pode fazer cessar contratos 

de trabalho ao abrigo das modalidades de despedimento coletivo ou despedimento por 

extinção do posto de trabalho, previstos nos artigos 359.º e 367.º do Código do Trabalho, 

relativamente aos trabalhadores abrangidos pelas medidas de apoio19. 

 A candidatura a este regime necessitará de uma declaração da administração e de um 

contabilista certificado, que comprovem o impacto negativo do COVID - 19 na atividade da 

empresa, e que se encontrem em crise empresarial. 

 

 Considera-se situação de crise empresarial20: 

 

                                                           
19 De acordo com o plasmado no Artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 10-G/2020 de 26 de março.  
20 De acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 10-G/2020 de 26 de março. 
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1. “ O encerramento total ou parcial da empresa ou estabelecimento, decorrente do 

dever de encerramento de instalações e estabelecimentos, previsto no Decreto n.º 2-

A/2020, de 20 de março, ou por determinação legislativa ou administrativa, nos 

termos previstos no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, 

ou ao abrigo da Lei de Bases da Proteção Civil, aprovada pela Lei n.º 27/2006, de 3 de 

julho, na sua redação atual, assim como da Lei de Bases da Saúde, aprovada pela Lei 

n.º 95/2019, de 4 de setembro, relativamente ao estabelecimento ou empresa 

efetivamente encerrados e abrangendo os trabalhadores a estes diretamente afetos”;  

 

2. Mediante declaração do empregador conjuntamente com certidão do contabilista 

certificado da empresa que o ateste; 

 

3. A paragem total ou parcial da atividade da empresa ou estabelecimento que resulte 

da interrupção das cadeias de abastecimento globais, ou da suspensão ou 

cancelamento de encomendas, que possam ser documentalmente comprovadas. 

 

4. A quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40 % da faturação no período de trinta 

dias anterior ao do pedido junto dos serviços competentes da segurança social, com 

referência à média mensal dos dois meses anteriores a esse período, ou face ao 

período homólogo do ano anterior ou, ainda, para quem tenha iniciado a atividade há 

menos de 12 meses, à média desse período. 

 

 É prevista uma remuneração ilíquida ao trabalhador, de 2/3, e até 3x a remuneração mínima 

mensal garantida.  

 Esta medida tem a duração de um mês, sendo mensalmente prorrogável até um período 

máximo de 6 meses.  

 70% da remuneração será pago pela Segurança Social, estando o remanescente pagamento 

de 30% a cargo do empregador. No entanto, está igualmente previsto que o empregador, a 

título inicial, terá de adiantar os 2/3 do salário do trabalhador (o montante que o funcionário 

recebe neste mecanismo), sendo apenas posteriormente reembolsado 70% desse valor pela 

Segurança Social. 
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 O empregador beneficiário desta medida não pode encarregar o trabalhador de exercer, a 

título temporário, funções não compreendidas no contrato de trabalho21. 

 O Lay-Off Simplificado terá, também, uma opção formativa, na qual os trabalhadores poderão 

ter acesso a formação com remuneração em forma de bolsa (a cargo do IEFP), correspondente 

a 30% do IAS, que será dividida entre o trabalhador e o empregador.  

 Isenção do pagamento de contribuições à Segurança Social, em regime excecional e 

temporário, durante o período de Lay-Off por parte de entidades empregadoras. 

 A isenção do pagamento de contribuições aplicável aos trabalhadores independentes não 

afasta a obrigação de entrega da declaração trimestral22. 

 As empresas beneficiárias deste regime poderão ser alvo de fiscalização a qualquer momento, 

sendo necessário apresentar aquando da mesma23:  

 

a. Balancete contabilístico referente ao mês do apoio bem como do respetivo mês 

homólogo; 

 

b. Declaração de Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA) referente ao mês do apoio 

bem como dos dois meses imediatamente anteriores, ou a declaração referente ao 

último trimestre de 2019 e o primeiro de 2020, conforme a requerente se encontre 

no regime de IVA mensal ou trimestral respetivamente, que evidenciem a 

intermitência ou interrupção das cadeias de abastecimento ou a suspensão ou 

cancelamento de encomendas (dos quais resulte que a utilização da empresa ou da 

unidade afetada será reduzida em mais de 40 % da sua capacidade de produção ou 

de ocupação no mês seguinte ao do pedido de apoio);  

 

c. Elementos comprovativos adicionais a fixar por despacho do membro do Governo da 

área do trabalho e da segurança social. 

 

                                                           
21 Conforme norma revogatória presente no Art. nº2 da Portaria n.º 76-B/2020 de 18 de março. 
22 Art. 11º nº6 do Decreto-Lei n.º 10-G/2020 de 26 de março. 
23 Conforme previsto no Art. 3º da Portaria n.º 71-A/2020 de 15 de março. 
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5.4.1. Em caso de incumprimento e restituição do apoio  

 

Em caso de incumprimento, conforme plasmado no Art. 14º do Decreto-Lei n.º 10-G/2020 de 26 de 

março, por parte do empregador ou do trabalhador das obrigações relativas aos apoios, implica a 

imediata cessação dos mesmos e a restituição ou pagamento, conforme o caso, ao ISS, I. P., e ao IEFP, 

I. P., total ou proporcional, dos montantes já recebidos ou isentados, quando se verifique alguma das 

seguintes situações: 

 

a) Despedimento, exceto por facto imputável ao trabalhador; 

b) Não cumprimento pontual das obrigações retributivas devidas aos trabalhadores; 

c) Não cumprimento pelo empregador das suas obrigações legais, fiscais ou contributivas; 

d) Distribuição de lucros durante a vigência das obrigações decorrentes da concessão do incentivo, 

sob qualquer forma, nomeadamente a título de levantamento por conta; 

e) Incumprimento, imputável ao empregador, das obrigações assumidas, nos prazos estabelecidos; 

f) Prestação de falsas declarações; 

g) Prestação de trabalho à própria entidade empregadora por trabalhador abrangido pela medida de 

apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho na modalidade de suspensão do contrato, 

ou para lá do horário estabelecido, na modalidade de redução temporária do período normal de 

trabalho. 

 

Caso a restituição não seja efetuada, voluntariamente, no prazo fixado pelas entidades 

supramencionadas, são devidos juros de mora à taxa legal em vigor, desde o fim desse prazo, ou 

aplicável, no que respeita aos valores devidos à Segurança Social, o disposto no Decreto-Lei n.º 

133/88, de 20 de abril, na sua redação atual, sendo realizada cobrança coerciva nos termos da 

legislação em vigor. 


