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(1) APOIO À CONTINUIDADE DA ATIVIDADE E DO EMPREGO 
 

O Governo, reconhecendo a excecionalidade da situação e emergência, aprovou um conjunto de medidas de caráter extraordinário e 
temporário, destinadas aos trabalhadores e empregadores afetados pelo surto do vírus COVID -19, tendo em vista a manutenção dos postos 
de trabalho e mitigar situações de crise empresarial. 
 

 

O QUE SE CONSIDERA SITUAÇÃO DE CRISE EMPRESARIAL? 
 

Para aceder a estes apoios, consideram-se três tipos de situação de crise empresarial: 
 
a. O encerramento total ou parcial da empresa ou estabelecimento, decorrente do dever de encerramento de instalações e 

estabelecimentos, por decisão das autoridades competentes; 

 

b. 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; 

 

c. A quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40 % da faturação, no período de 30 dias anterior à data 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. 

 

 

QUEM PODE ACEDER A ESTE APOIO EXTRAORDINÁRIO À MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 
EM SITUAÇÃO DE CRISE EMPRESARIAL?  
 
Entidades empregadoras em situação de crise empresarial que tenham a situação regularizada perante a Segurança Social e a Autoridade 
Tributária, nomeadamente: 
 
a. Entidades empregadoras às quais se aplica o direito privado – sociedades comerciais, independentemente da forma societária (p. ex. 

sociedade Unipessoal, Limitada e Sociedade Anónima), cooperativas, fundações, associações, federações e confederações – incluindo 

os que têm o estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS); 

 

b. Trabalhadores independentes que sejam entidades empregadoras. 
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AS ENTIDADES EMPREGADORAS QUE BENEFICIAM DOS APOIOS PODEM DESPEDIR TRABALHADORES? 
 

Durante o período de aplicação das medidas de apoio disponíveis para as entidades empregadoras em situação de crise empresarial, bem 
como nos 60 dias seguintes, o empregador abrangido pelas medidas de apoio 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. 

 

 

QUE TIPO DE APOIOS ESTÃO DISPONÍVEIS PARA AS ENTIDADES EMPREGADORAS EM SITUAÇÃO DE 
CRISE EMPRESARIAL? 

 

a. Lay-off - Apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em entidades em situação de 
crise empresarial  

 
Apoio financeiro no valor igual a 66,66% da retribuição ilíquida do trabalhador, não podendo ser inferior a 635,00€, nem superior a 
1.905,00€. Terá a duração de 1 mês, podendo ser prorrogável mensalmente até ao máximo de 3 meses. O apoio é assegurado em 70% 
pela Segurança Social e 30% pelo empregador. 
 
Poderá ainda ser conjugado com uma bolsa de formação no valor de 30% do IAS, num total de 131,64€, sendo metade para o 
trabalhador e metade para o empregador (65,82€). 

 
Como proceder? 
 

• O empregador tem obrigação de comunicar por escrito, aos trabalhadores abrangidos, a decisão de requerer à Segurança 
Social o apoio extraordinário à manutenção dos postos de trabalho, e informar o prazo previsível da interrupção da 
atividade, ouvidos os delegados sindicais e comissões de trabalhadores, quando existam. 
 

• A entidade empregadora deve apresentar requerimento, no modelo próprio, disponibilizado no Portal da Segurança Social, 
onde declara a situação especifica e certificada pelo Contabilista Certificado; 
 

• O requerimento deverá ser entregue através da Segurança Social Direta no menu Perfil, opção Documentos de Prova, com o 
assunto COVID19-Apoio extraordinário à manutenção do contrato de trabalho – Portaria 71-A/2020; 
 

• Deve registar/alterar o IBAN na Segurança Social Direta, para que a Segurança Social possa proceder ao pagamento dos 
apoios à entidade empregadora, que será responsável pelo pagamento ao trabalhador: 
 

• A entidade empregadora deve comprovar a situação regularizada perante a Segurança Social e perante a Autoridade 
Tributária e Aduaneira; 
 

• Listagem nominativa e Número de Identificação de Segurança Social (NISS) dos trabalhadores abrangidos. 
 
 

Exemplos práticos do apoio financeiro: 
 

Exemplo 
Retribuição ilíquida do trabalhador      

antes do COVID-19 
Retribuição ilíquida do trabalhador    

depois do COVID-19 (1) 
Apoio da Segurança 

Social (2) 
Retribuição a cargo 
do empregador (3) 

1 635,00 € 635,00 € 444,50 € 190,50 € 

2 750,00 € 635,00 € 444,50 € 190,50 € 

3 1 000,00 € 666,67 € 466,67 € 200,00 € 

4 2 000,00 € 1 333,33 € 933,33 € 400,00 € 

5 3 000,00 € 1 905,00 € 1 333,50 € 571,50 € 

 
 

(1) 66,66% da retribuição ilíquida do trabalhador antes do COVID-19 (mínimo: 635,00€  -  máximo: 1.905,00€)  
(2) 70% da retribuição ilíquida do trabalhador depois do COVID-19 
(3) 30% da retribuição ilíquida do trabalhador depois do COVID-19  
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Exemplos práticos da redução de custos da entidade empregadora com os trabalhadores: 
 

Exemplo 
Retribuição ilíquida do 

trabalhador antes do COVID-
19 

Custo da entidade 
empregadora 

 com o trabalhador 

Custo da entidade 
empregadora com  

o trabalhador após adesão ao 
Lay-Off  

% de redução do custo da 
entidade empregadora com o 

trabalhador 

1 635,00 € 
785,81€ (635,00€ + 23,75% 
das contribuições sociais) 

190,50 € Cerca de 75% 

2 750,00 € 
928,13€ (750,00€ + 23,75% 
das contribuições sociais) 

190,50 € Cerca de 80% 

3 1 000,00 € 
1 237,50€ (1 000,00€ + 

23,75% das contribuições 
sociais) 

200,00 € Cerca de 85% 

4 2 000,00 € 
2 475,00€ (2 000,00€ + 

23,75% das contribuições 
sociais) 

400,00 € Cerca de 85% 

5 3 000,00 € 
3 712,50€ (3 000,00€ + 

23,75% das contribuições 
sociais) 

571,50 € Cerca de 85% 

 
 
No momento da retoma da atividade, a entidade empregadora terá direito a um incentivo financeiro extraordinário para apoio à 
normalização da atividade, no valor de 635,00€/trabalhador abrangido pelo Lay-Off. 

 
 

b. Plano extraordinário de formação 

 
As entidades empregadoras que não tenham recorrido ao apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em entidade 
em situação de crise empresarial, podem aceder a um apoio extraordinário para formação profissional a tempo parcial, apoio esse 
com a duração de 1 mês para implementação do plano de formação. 
 
O apoio extraordinário a atribuir a cada trabalhador abrangido é suportado pelo IEFP, e é concedido em função das horas de formação 
frequentadas, até ao limite de 50 % da retribuição ilíquida, com o limite máximo de 635,00€. 

 
 

c. Incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização da atividade da entidade 
 
As entidades que atestem situação de crise empresarial têm direito a um incentivo financeiro extraordinário para apoio à retoma da 
atividade da entidade, a conceder pelo IEFP. 
 
O apoio pode ser recebido numa de duas modalidades: ou uma única vez (one-off), sendo equivalente a 635,00€ por cada trabalhador 
que tenha estado no regime do lay-off simplificado; ou em “duas ou três tranches” ao longo de seis meses, mas correspondendo a 
1.270,00€ por cada trabalhador. 
 

 
Como proceder? 
 
O pedido do apoio é efetuado mediante a apresentação de requerimento e o preenchimento de um formulário, em Excel, 
disponibilizado no Portal iefponline, acompanhado dos seguintes documentos: 

 
• Certidão relativa às situações contributiva e tributária regularizadas perante a segurança Social e a Autoridade Tributária e 

Aduaneira, devendo, preferencialmente, ser concedida autorização ao IEFP para o efeito; 
 

• Cópia das declarações de remunerações apresentadas à segurança social no mês anterior ao do pedido, com os 
trabalhadores da entidade a abranger pelo Incentivo; 
 

• Comprovativo de IBAN; 
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• Declaração do empregador, acompanhada de certidão do contabilista certificado da empresa, desde que esta esteja 
obrigada a ter contabilidade organizada, para comprovação da situação de crise empresarial; 
 

• Listagem nominativa dos trabalhadores ao seu serviço e respetivo número de segurança social (NISS). 
 
 

d. Isenção temporária do pagamento de contribuições para a Segurança Social 
 
Os empregadores que beneficiem das medidas de apoio disponíveis para as entidades empregadoras em situação de crise empresarial 
têm direito à isenção total do pagamento das contribuições à Segurança Social a cargo da entidade empregadora, relativamente aos 
trabalhadores abrangidos e membros dos órgãos estatutários, durante o período de vigência das mesmas. Isto significa que as 
entidades empregadoras entregam as declarações de remunerações autónomas relativas aos trabalhadores abrangidos e efetuam o 
pagamento das respetivas quotizações, na parte que somente diz respeito ao trabalhador, ou seja, os 11%. 
 
Os trabalhadores independentes que sejam entidades empregadoras beneficiárias das medidas e respetivos cônjuges também têm 
direito à isenção, mantendo-se, todavia, a obrigação de entrega da declaração trimestral. 
 
 

Como proceder? 
 
A isenção do pagamento de contribuições relativamente aos trabalhadores abrangidos é reconhecida oficiosamente, designadamente 
com base na informação transmitida pelo IEFP. 
 
 

 

(2) LINHAS DE CRÉDITO 
 

LINHA CAPITALIZAR – COVID-19 
 

Foi lançada a Linha Capitalizar - Covid-19, com vista a apoiar as entidades cuja atividade se encontra afetada pelos efeitos económicos 
resultantes do surto. Com uma dotação de 400 milhões de euros para "Fundo de Maneio" e "Plafond Tesouraria".  
 
Podem candidatar-se empresas cujas vendas, verificadas à data da contratação, decresceram em pelo menos 20% nos últimos 30 dias face 
aos 30 dias imediatamente anteriores. 
 
As candidaturas são apresentadas diretamente junto dos bancos aderentes. 
 

e. Linha de Crédito Capitalizar – “Covid-19 – Plafond de Tesouraria” 
 
Objetivo 
 
Induzir a oferta de crédito na modalidade de plafond de crédito em sistema de revolving conferindo maior flexibilidade à gestão de 
tesouraria. 
 

Beneficiários 
 
Preferencialmente Micro, Pequenas e Médias Empresas (PME), certificadas pela Declaração Eletrónica do IAPMEI, I.P.; 
Empresários em nome individual com contabilidade organizada (ENI); 
Grandes Empresas. 
 

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

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; 

 
 



«  5  » 
 

• Aquisição de imóveis, bens em estado de uso, viaturas ligeiras que não assumam o carácter de "meio de produção" e 
veículos de transporte rodoviário de mercadorias adquiridas por transportadores rodoviários de mercadorias por conta de  
terceiros. No entanto admite-se: 
 
o Que as empresas beneficiárias que desenvolvam atividades enquadradas no setor primário, nomeadamente 

Agricultura, Pecuária, Silvicultura e Indústrias Extrativas, possam adquirir imóveis, bem como bens móveis sujeitos a 
registo desde que os mesmos sejam, comprovadamente, destinados à atividade produtiva da empresa; 

o A aquisição de imóveis que sejam afetos à atividade empresarial, desde que não desenvolvam atividades na CAE da 
divisão 68 e que o montante máximo do financiamento destinado à sua aquisição não exceda 50% do total do 
investimento. 

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

 

Condições de Elegibilidade dos Beneficiários 
 

• Localização (sede social) em território nacional; 

• Atividade enquadrada na lista de CAE definida, com exceção das seguintes: 
 
o 08 - Outras indústrias extrativas; 
o 13 - Fabricação de têxteis; 
o 14 - Indústria do vestuário; 
o 15 - Indústria do couro e dos produtos de couro; 
o 16 - Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, exceto mobiliário, fabricação de obras de cestaria e de espartaria; 
o 31 - Fabricação de mobiliário e de colchões; 
o 771 - Aluguer de veículos automóveis; 
o 79 - Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas e atividades relacionadas; 
o 82300 - Organização de feiras, congressos e outros eventos similares. 
 

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

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

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

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

• Empresas sem um ano completo de atividade, classificadas como escalão de risco "C". 

 

Tipo de Operação 
 
Crédito; 
Garantia Mútua. 
 

Tipo de Produto Bancário 
 
Plafond de Crédito em Sistema de Revolving 
 

Crédito 
 

• Financiamento Máximo por Empresa: € 1,5 milhões; 

• Prazo Máximo da Operação: Até 3 anos; 

• Taxa de Juro Modalidade Fixa: Swap Euribor para prazo da operação + spread; 

• Taxa de Juro Modalidade Variável: Euribor a 1, 3, 6 ou 12 meses + spread; 

• Spread: 1,943% - 3,278%; 

• Bonificação da Taxa de Juro: 0%. 
 

Garantia Mútua 
 

• Garantia Mútua: até 80%; 

• Comissão de Garantia Mútua: 0,5%; 

• Bonificação de Comissão de Garantia Mútua: 100%; 
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Bancos Aderentes 
 

• Abanca Corporacion Bancaria, S.A. - Sucursal em Portugal; 

• Banco Bilbao Vizcaya Argentina, S.A. - Sucursal em Portugal; 

• Banco BPI, S.A.; 

• Banco Comercial Português, S.A.; 

• Banco Português de Gestão, S.A.; 

• Banco Santander Totta, S.A.; 

• Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL; 

• Caixa de Crédito de Agrícola Mútuo de Leiria, CRL; 

• Caixa Económica Montepio Geral; 

• Caixa Geral de Depósitos, S.A.; 

• Novo Banco, S.A.; 

• Banco BIC Português, S.A.; 

• Novo Banco dos Açores, S.A.; 

• Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal; 

• Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Chamusca, CRL; 

• Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mafra, CRL. 
 
 

f. Linha de Crédito Capitalizar – “Covid-19 – Fundo de Maneio” 

 
Objetivo 
 
Apoiar necessidades de Fundo de Maneio das empresas. 
 

Beneficiários 
 
Preferencialmente Micro, Pequenas e Médias Empresas (PME), certificadas pela Declaração Eletrónica do IAPMEI, I.P.; 
Empresários em nome individual com contabilidade organizada (ENI); 
Grandes Empresas. 
 

Operações Elegíveis 
 
Financiamento de necessidades de Fundo de Maneio. 
 

Operações Não Elegíveis 
 

• Reestruturação financeira e/ou consolidação de crédito vivo; 

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

• Aquisição de imóveis, bens em estado de uso, viaturas ligeiras que não assumam o carácter de "meio de produção" e 
veículos de transporte rodoviário de mercadorias adquiridas por transportadores rodoviários de mercadorias por conta de  
terceiros. No entanto admite-se: 
 
o Que as empresas beneficiárias que desenvolvam atividades enquadradas no setor primário, nomeadamente 

Agricultura, Pecuária, Silvicultura e Indústrias Extrativas, possam adquirir imóveis, bem como bens móveis sujeitos a 
registo desde que os mesmos sejam, comprovadamente, destinados à atividade produtiva da empresa; 

o A aquisição de imóveis que sejam afetos à atividade empresarial, desde que não desenvolvam atividades na CAE da 
divisão 68 e que o montante máximo do financiamento destinado à sua aquisição não exceda 50% do total do 
investimento. 
 

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

 

Condições de Elegibilidade dos Beneficiários 
 

• Localização (sede social) em território nacional; 

• Atividade enquadrada na lista de CAE definida, com exceção das seguintes: 
 
o 08 - Outras indústrias extrativas; 
o 13 - Fabricação de têxteis; 
o 14 - Indústria do vestuário; 
o 15 - Indústria do couro e dos produtos de couro; 
o 16 - Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, exceto mobiliário, fabricação de obras de cestaria e de espartaria; 
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o 31 - Fabricação de mobiliário e de colchões; 
o 771 - Aluguer de veículos automóveis; 
o 79 - Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas e atividades relacionadas; 
o 82300 - Organização de feiras, congressos e outros eventos similares. 
 

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

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

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

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

• Empresas sem um ano completo de atividade, classificadas como escalão de risco "C". 

 

Tipo de Operação 
 
Crédito; 
Garantia Mútua. 
 

Tipo de Produto Bancário 
 
Empréstimo Bancário 
 

Crédito 
 

• Financiamento Máximo por Empresa: € 1,5 milhões; 

• Reembolso de Capital: Prestações iguais, mensais, trimestrais ou semestrais e postecipadas; 

• Prazo Máximo da Operação: Até 4 anos; 

• Carência de Capital Máxima: Até 12 meses; 

• Taxa de Juro Modalidade Fixa: Swap Euribor para prazo da operação + spread; 

• Taxa de Juro Modalidade Variável: Euribor a 1, 3, 6 ou 12 meses + spread; 

• Spread: 1,943% - 3,278%; 

• Bonificação da Taxa de Juro: 0%. 
 

Garantia Mútua 
 

• Garantia Mútua: até 80%; 

• Comissão de Garantia Mútua: 0,5%; 

• Bonificação de Comissão de Garantia Mútua: 100%; 
 

Bancos Aderentes 
 

• Abanca Corporacion Bancaria, S.A. - Sucursal em Portugal; 

• Banco Bilbao Vizcaya Argentina, S.A. - Sucursal em Portugal; 

• Banco BPI, S.A.; 

• Banco Comercial Português, S.A.; 

• Banco Português de Gestão, S.A.; 

• Banco Santander Totta, S.A.; 

• Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL; 

• Caixa de Crédito de Agrícola Mútuo de Leiria, CRL; 

• Caixa Económica Montepio Geral; 

• Caixa Geral de Depósitos, S.A.; 

• Novo Banco, S.A.; 

• Banco BIC Português, S.A.; 

• Novo Banco dos Açores, S.A.; 

• Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal; 

• Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Chamusca, CRL; 

• Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mafra, CRL. 
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LINHA DE APOIO À TESOURARIA PARA MICROEMPRESAS DO TURISMO – COVID-19   
(OPERACIONALIZADA PELO TURISMO DE PORTUGAL)  

 

 
Objetivo 
 
O Turismo de Portugal disponibilizou uma linha de apoio financeiro, sem juros remuneratórios associados, destinada a apoiar as 
necessidades acrescidas de fundo de maneio das microempresas do setor do turismo com atividade em território nacional, de modo a 
minimizar o impacto da redução temporária dos níveis de procura na sua atividade. 
 
As candidaturas são apresentadas diretamente junto do Turismo de Portugal. 
 

Beneficiários 
 
Microempresas, certificadas pela Declaração Eletrónica do IAPMEI, I.P.; 
Empresários em Nome Individual (ENI), certificados pela Declaração Eletrónica do IAPMEI, I.P. 
 

Operações Elegíveis 
 
Financiamento de necessidades de Tesouraria. 

 

Condições de Elegibilidade dos Beneficiários 
 

• Localização (sede social) em território nacional; 

• Atividade enquadrada na lista de CAE definida:  
 
o 551 - Estabelecimentos hoteleiros; 
o 55201 - Alojamento mobilado para turistas; 
o 55202 - Turismo no espaço rural; 
o 55204 - Outros locais de alojamento de curta duração; 
o 55300 - Parques de campismo e de caravanismo; 
o 561 - Restaurantes; 
o 563 - Estabelecimentos de bebidas; 
o 771 - Aluguer de veículos automóveis; 
o 79 - Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas; 
o 82300 - Organização de feiras, congressos e outros eventos similares; 
o 93192 - Outras atividades desportivas, n. e. (1); 
o 93210 - Atividades de parques de diversão e temáticos (1); 
o 93292 - Atividades dos portos de recreio (marinas) (1); 
o 93293 - Organização de atividades de animação (1); 
o 93294 - Outras atividades de diversão e recreativas, n. e. (1). 

 

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

• Encontrem-se devidamente licenciadas para o exercício da respetiva atividade e devidamente registadas no 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/ENI, no momento da 
candidatura. 
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Tipo de Operação 
 
Crédito. 

 

Crédito 
 

• Financiamento Máximo por Empresa: 750,00€ mensais, por cada posto de trabalho existente na empresa a 29 de fevereiro 
de 2020, multiplicado pelo período de três meses, até 20.000,00; 

• Reembolso de Capital: Prestações iguais, mensais, trimestrais ou semestrais e postecipadas; 

• Reembolso de Capital: Prestações iguais trimestrais; 

• Prazo Máximo da Operação: até 3 anos; 

• Carência de Capital Máxima: até 12 meses; 

• Garantia: Fiança pessoal de um sócio da sociedade; 

• Bonificação da Taxa de Juro: 100% (sem juros). 
 

Garantia Mútua 
 

• Garantia Mútua: até 80%; 

• Comissão de Garantia Mútua: 0,5%; 

• Bonificação de Comissão de Garantia Mútua: 100%. 
 

Bancos Aderentes 
 

• Abanca Corporacion Bancaria, S.A. - Sucursal em Portugal; 

• Banco Bilbao Vizcaya Argentina, S.A. - Sucursal em Portugal; 

• Banco BPI, S.A.; 

• Banco Comercial Português, S.A.; 

• Banco Português de Gestão, S.A.; 

• Banco Santander Totta, S.A.; 

• Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL; 

• Caixa de Crédito de Agrícola Mútuo de Leiria, CRL; 

• Caixa Económica Montepio Geral; 

• Caixa Geral de Depósitos, S.A.; 

• Novo Banco, S.A.; 

• Banco BIC Português, S.A.; 

• Novo Banco dos Açores, S.A.; 

• Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal; 

• Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Chamusca, CRL; 

• Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mafra, CRL. 

 
 
 

LINHAS DE CRÉDITO DE 6,2 MIL MILHÕES DE EUROS 
 

Através das Instituições Bancárias e garantidas pelo Estado, foram disponibilizadas quatro linhas de financiamento às empresas, que 
abrange todos os setores económicos. 
 
No total, representam 6,2 mil milhões de euros de financiamento adicional à economia, sendo que cada empresa poderá obter um 
financiamento até ao montante máximo de 1,5 milhões de euros, com um período de carência até 18 meses, podendo ser amortizadas até 
6 anos. 
 
As candidaturas são apresentadas diretamente junto dos bancos aderentes. 
 
Destinam-se aos seguintes setores: 

 
• Restauração e similares: 600 Milhões de Euros, dos quais 270 Milhões de Euros para Micro e Pequenas Empresas; 

• Turismo – Agências de Viagens; Animação; Organização de Eventos e Similares: 200 Milhões de Euros, dos quais 75 Milhões 
de Euros para Micro e Pequenas empresas; 

• Turismo – Empreendimentos e Alojamentos Turísticos: 900 Milhões de Euros, dos quais 300 Milhões de Euros para Micro e 
Pequenas empresas; 
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• Apoio à atividade económica (Indústria Extrativa, Indústria Transformadora, Agricultura, Construção, Comércio de todo o 
tipo de bens e serviços, Educação, Atividades de saúde humana e apoio social, Atividades artísticas, de espetáculos, 
desportivas e recreativas, entre outros: 4,5 mil milhões de euros. 

 
Objetivo 
 
Apoiar as empresas dos setores mais afetados pelas medidas adotadas para conter o surto do COVID-19. 

 
Beneficiários 
 
Micro, Pequenas e Médias Empresas, com Certificação PME; 
Empresários em Nome Individual (ENI), com e sem contabilidade organizada, com Certificação PME; 
Small Mid Cap e Mid Cap, como definido no Decreto-Lei n.º 81/2017, de 30 de junho. 

 
 
 
Operações Elegíveis 
 
Financiamento de necessidades de Tesouraria. 
 

Operações Não Elegíveis 
 

• As que se destinem à reestruturação financeira e/ou impliquem a consolidação de crédito vivo; 

• As destinadas a liquidar ou substituir, de forma direta ou indireta, ainda que em condições diversas, financiamentos 
anteriormente acordados com o Banco; 

• As 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. 

 
Condições de Elegibilidade dos Beneficiários 
 

• Localização (sede social) em território nacional; 

• Atividade enquadrada na lista de CAE definida; 

• Sem incidentes não regularizados junto da Banca e do Sistema de Garantia Mútua, à data da emissão de contratação; 

• Ter a situação regularizada junto da Administração Fiscal e da Segurança Social, à data de 1 de março de 2020, 
apresentando declaração nesse sentido e, no sentido de regularização de dívidas constituídas durante o mês de março às 
referidas entidades, até 30 de abril; 

• Situação líquida positiva no último balanço aprovado ou em balanço intercalar, até à data da respetiva candidatura;  

• Empresas com situação líquida negativa no último balanço aprovado, poderão aceder à linha, caso apresentem esta 
situação regularizada em balanço intercalar, até à data da respetiva candidatura. Este requisito não se aplica a empresas 
cuja atividade se tenha iniciado há menos de 12 meses, contados desde a data da respetiva candidatura; 

• Não se encontrar em dificuldades a 31 de dezembro de 2019, nos termos definidos no n.º 18 do artigo 2.º do Regulamento 
(CE) n.º 651/2014, de 17 de junho; 

• Apresentação de declaração, assumindo o compromisso de manutenção dos contratos de trabalho até 30 de junho de 
2020, face ao comprovado número de trabalhadores a 1 de fevereiro de 2020, não ter cessado nem vir a cessar, nesse 
período, 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 de Trabalho, ou demonstre estar sujeito ao regime de lay-
off, mediante a apresentação de aprovação da Segurança Social. 

 

Tipo de Operação 
 
Crédito; 
Garantia Mútua. 
 

Tipo de Produto Bancário 
 
Empréstimo Bancário 

 

Crédito 
 

• Financiamento Máximo por Empresa: 
 

o Micro empresas – 50.000,00€ 
o Pequenas empresas – 500.000,00€ 
o Médias empresas – 1.500.000,00€ 
o Small Mid Cap e Mid Cap – 2.000 000 € 
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Os montantes máximos de capital do empréstimo constantes acima, para os empréstimos com maturidade para além de 31 de 
dezembro de 2020, não poderão ainda exceder: 
 

o Até ao dobro da massa anual da empresa (incluindo encargos sociais, os custos com o pessoal que trabalha nas 
instalações da empresa, mas que, formalmente, consta da folha de pagamentos de subcontratantes) em 2019 ou 
no último ano disponível. Para empresas criadas em ou após 1 de janeiro de 2019, o montante máximo do 
empréstimo não pode exceder a massa salarial anual dos dois primeiros anos de exploração; ou 
 

o 25 % do volume de negócios total em 2019; ou 
o Em casos devidamente justificados e com base num plano que estabeleça as necessidades de liquidez do 

beneficiário, o montante do empréstimo pode ser aumentado para cobrir as necessidades de liquidez a partir do 
momento em que é concedido para os próximos 18 meses, no caso de PME, e para os próximos 12 meses no caso 
de Small Mid Cap e Mid Cap. 
 

• Reembolso de Capital: Prestações iguais, sucessivas e postecipadas com periodicidade mensal; 

• Prazo Máximo da Operação: Até 6 anos; 

• Carência de Capital e Juros Máxima: Até 18 meses; 

• Taxa de Juro Modalidade Fixa:  Swap Euribor para prazo da operação + spread; 

• Taxa de Juro Modalidade Variável: Euribor a 1, 3, 6 ou 12 meses + spread; 

• Spread: 1% -1,5% (até 1 ano - até 1%, de 1 a 3 anos - até 1,25% e de 3 a 6 anos até 1,5%); 

• Bonificação da Taxa de Juro: 0%. 
 

Garantia Mútua 
 

• Garantia Mútua: até 90% para Micro e Pequenas Empresas e até 80% para Médias Empresas, Small Mid Cap e Mid Cap; 

• Comissão de Garantia Mútua:  
 

Prazo da Operação 1 ano 1 a 3 anos 3 a 6 anos 

Micro, Pequenas e Médias Empresas 0,25% 0,50% 1% 

Small Mid Cap e Mid Cap 0,30% 0,80% 1,75% 

 

• Bonificação de Comissão de Garantia Mútua: 0% 
 
 

Bancos Aderentes 
 

• Abanca Corporacion Bancaria, S.A. - Sucursal em Portugal; 

• Banco Bilbao Vizcaya Argentina, S.A. - Sucursal em Portugal; 

• Banco BPI, S.A.; 

• Banco Comercial Português, S.A.; 

• Banco Português de Gestão, S.A.; 

• Banco Santander Totta, S.A.; 

• Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL; 

• Caixa de Crédito de Agrícola Mútuo de Leiria, CRL; 

• Caixa Económica Montepio Geral; 

• Caixa Geral de Depósitos, S.A.; 

• Novo Banco, S.A.; 

• Banco BIC Português, S.A.; 

• Novo Banco dos Açores, S.A.; 

• Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal; 

• Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Chamusca, CRL; 

• Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mafra, CRL. 
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 (3) MEDIDAS FISCAIS 
 

“Flexibilização" dos pagamentos de impostos e das contribuições sociais do segundo trimestre de 2020, nomeadamente: 
 

IRC 
 
 

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

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

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

 

IVA E RETENÇÕES NA FONTE DE IRS E IRC 
 
Na data de vencimento da obrigação de pagamento a mesma pode ser cumprida de uma das seguintes formas: 

 
• Pagamento nos termos habituais; 

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

 

Beneficiários 
 

• Todas as empresas e trabalhadores independentes com volume de negócios até (<=) 10M€ em 2018; 

• Todas as empresas e trabalhadores independentes cuja atividade se enquadre nos setores encerrados pelas entidades 
responsáveis; 

• Todas as empresas e trabalhadores independentes que tenham iniciado /reiniciado atividade 1 em 2019; 

• As restantes empresas e trabalhadores independentes, desde que com quebra superior a 20% da faturação 2 face à média 
dos 3 meses anteriores ao mês da obrigação face ao período homólogos. 

 
 

Pagamentos que podem ser fracionados no âmbito da entrega da entrega das retenções na fonte de IRS 
 
 

• Todas as retenções na fonte de IRS devidas a 20/Abril, 20/Maio e 20/Junho; 

• 1ª prestação vence na data de cumprimento da obrigação e restantes prestações vencem na mesma data, nos meses 

seguintes; 

• Retenções na fonte de IRC podem também ser fracionadas nas mesmas condições. 

 

Pagamentos que podem ser fracionados no âmbito da entrega da entrega dos pagamentos de IVA 
 
 

• Todas os pagamentos de IVA: 

 

o Regime mensal – a 15/Abril, 15/Maio e 15/Junho; 

o Regime trimestral – a 20/Maio. 

 

• 1ª prestação vence na data de cumprimento da obrigação e restantes prestações vencem na mesma data, nos meses 

seguintes. 

 

 
Comunicação com a Autoridade Tributária para a escolha da modalidade de pagamento 

 
• Mediante pedido no Portal das Finanças (validação automática), para empresas e trabalhadores independentes com VN até 

10M€ em 2018, com atividades encerradas ou com início/reinício de atividade em 2019; 

• Mediante pedido no Portal das Finanças (validação casuística), para as restantes, condicionada à submissão de certificação 
por ROC ou CC da quebra de atividade. 
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CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 
 
As contribuições da responsabilidade da entidade empregadora, devidas nos meses de março, abril e maio de 2020, podem ser pagas da 
seguinte forma: 

 
• Um terço do valor das contribuições é pago no mês em que é devido; 

• O montante dos restantes dois terços é pago em prestações iguais e sucessivas: 
 

o Nos meses de julho, agosto e setembro de 2020; ou 

o Nos meses de julho a dezembro de 2020. 

 
As entidades empregadoras que já efetuaram o pagamento da totalidade das contribuições devidas em março de 2020, o diferimento 
previsto inicia -se em abril de 2020 e termina em junho de 2020. 
 
As quotizações dos trabalhadores devem ser pagas nos meses em que são devidas. 
 
As contribuições dos trabalhadores independentes, devidas nos meses de abril, maio e junho de 2020, podem ser pagas da seguinte forma: 

 
• Um terço do valor das contribuições é pago no mês em que é devido; 

• O montante dos restantes dois terços é pago em prestações iguais e sucessivas: 
 

o Nos meses de julho, agosto e setembro de 2020; ou 

o Nos meses de julho a dezembro de 2020. 

 
Beneficiários 
 

• Trabalhadores independentes; 

• Todas as empresas até 50 trabalhadores; 

• Todas as empresas com 50-249 trabalhadores, caso apresentem uma quebra superior a 20% à média da faturação nos 
meses de março, abril e maio de 2020 face à média do período homólogo; 

• Todas as empresas com 250 ou mais trabalhadores, desde que atuem nos setores do turismo, da aviação civil ou outros 
encerrados pelas entidades responsáveis, e que apresentem igualmente uma quebra superior a 20%. 

 
 

Pagamentos que podem ser fracionados 
 
 

• As contribuições sociais da responsabilidade da entidade empregadora devidas a 20/Março, 20/Abril e 20/Maio e dos 

trabalhadores independentes devidas a 20/Abril, 20/Maio e 20/Junho; 

• As empresas que já tenham pago a totalidade das suas contribuições de Março poderão ainda assim diferir o pagamento das 

contribuições devidas a 20/Abril, 20/Maio e 20/Junho. 

 

Comunicação com a Segurança Social 
 
 

• Adesão é sinalizada no Portal Segurança Social Direta; 

• Pagamento fracionado imediato de um terço da contribuição e a ativação do plano de prestacional é automática; 

• Empresas que indevidamente beneficiem do diferimento das contribuições terão que regularizar situação em julho.  

 

Comunicação com a Autoridade Tributária para a escolha da modalidade de pagamento 

 
• Mediante pedido no Portal das Finanças (validação automática), para empresas e trabalhadores independentes com VN até 

10M€ em 2018, com atividades encerradas ou com início/reinício de atividade em 2019; 

• Mediante pedido no Portal das Finanças (validação casuística), para as restantes, condicionada à submissão de certificação 
por ROC ou CC da quebra de atividade. 
 
 

EXECUÇÕES FISCAIS 
 
Suspensão, por três meses, dos processos de execução na área fiscal e contributiva que estejam em curso ou que venham a ser 
instauradas. 
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(4) MORATÓRIAS DE CRÉDITOS 
 
Objetivos 
 
A moratória tem como objetivo proteger famílias portuguesas, em matéria de crédito à habitação, e as empresas que estão a registar 
quebras nos negócios devido ao surto Covid-19, permitindo que estas adiem o pagamento das suas responsabilidades perante as 
instituições financeiras durante este período. 
 

Beneficiários 
 
Esta moratória destina-se a particulares, empresários em nome individual (ENI), IPSS, PME e outras empresas do setor não-financeiro.  
 

 
 
Créditos e operações abrangidas 
 
O regime aplica-se ao crédito concedido por instituições financeiras a clientes abrangidos pela moratória. 
 
No caso dos particulares estão abrangidos todos os empréstimos para habitação própria permanente. 
 
Para os ENI, IPSS, PME e outras empresas do setor não financeiro, o regime abrange os empréstimos contraídos bem como outras 
operações de crédito essenciais à atividade das empresas, incluindo leasing e factoring.  São apenas exceção os créditos para compra 
de valores mobiliários ou aquisição de posições em outros instrumentos financeiros; os créditos concedidos a beneficiários de 
regimes, subvenções ou benefícios, designadamente fiscais, para fixação de sede ou residência em Portugal, incluindo para atividade 
de investimento (exceto Programa Regressar); e os créditos concedidos a estas entidades para utilização individual através de cartões 
de crédito.  

 
Duração 
 
A moratória irá vigorar por 6 meses, até 30 de setembro de 2020. Durante este período, os contratos de crédito são suspensos; em 
contrapartida, o prazo contratado do crédito será estendido, no futuro, por mais 6 meses. 
 
Durante este período, os beneficiários não terão de pagar nem prestações de capital nem juros. 
 

Condições de acesso 
 

• Não são abrangidas entidades com créditos em que exista mora ou incumprimento de prestações pecuniárias há mais de 90 
dias junto das instituições; 

• Os particulares têm de ter domicílio em Portugal. Estão abrangidos aqueles que estejam em situação de isolamento 
profilático ou de doença, prestem assistência a filhos ou netos, ou estejam em situação de lay-off, bem como aqueles que 
estão desempregados (desde que registados no Instituto de Emprego e Formação Profissional). Também se encontram 
abrangidos os trabalhadores das entidades, cujo estabelecimento ou atividade tenha sido objeto de encerramento 
determinado durante o período de estado de emergência; 

• As empresas, empresários em nome individual e IPSS com sede ou domicílio em Portugal; 

• Situação regularizada junto da Autoridade Tributária e Aduaneira e da Segurança Social, não relevando até ao dia 30 de 
abril de 2020, para este efeito, as dívidas constituídas no mês de março de 2020.  

 

Pedido de acesso à moratória 
 
Para pedir acesso à moratória deverá ser enviada uma declaração de adesão, por meios físicos ou eletrónicos, à entidade financeira 
que concedeu o crédito. Esta declaração tem de ser acompanhada de comprovativo da situação regularizada junto da Autoridade 
Tributária e Aduaneira e da Segurança Social. 
 
Recebida essa comunicação, a instituição dispõe de um prazo de 5 dias úteis para aplicar a moratória. Caso o cliente não preencha os 
pressupostos para beneficiar da moratória a instituição tem 3 dias úteis para comunicar ao cliente.  
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(5) APOIO EXTRAORDINÁRIO À REDUÇÃO DA ATIVIDADE       
      ECONÓMICA DE TRABALHADORES INDEPENDENTES E 
      SÓCIOS-GERENTES 

 
 
Trata-se de uma medida excecional e temporária de resposta à epidemia COVID-19 destinada aos trabalhadores independentes e aos 
sócios-gerentes, com ou sem trabalhadores por conta de outrem, de forma a colmatar a redução de qualquer atividade comercial ou 
industrial. 
 

Beneficiários 
 

1. Trabalhadores independentes: 

• Os empresários em nome individual com rendimentos decorrentes do exercício exclusivo de qualquer atividade 
comercial ou industrial são considerados trabalhadores independentes; 

• Não sejam pensionistas; 

• Sujeitos ao cumprimento da obrigação contributiva em pelo menos 3 meses seguidos ou 6 meses interpolados há pelo 
menos 12 meses. 

• Isentos de pagamento de contribuições à Segurança Social, ou sem contribuições em pelo menos 3 meses seguidos ou 
6 meses interpolados há pelo menos 12 meses.  
 

 
2. Sócios-gerentes de sociedades, bem como membros de órgãos estatutários de fundações, associações ou cooperativas: 

• Com ou sem trabalhadores por conta de outrem; 

• Estejam exclusivamente abrangidos pelos regimes de segurança social nas qualidades mencionadas anteriormente; 

• No ano 2019, tenham tido faturação comunicada através do E-fatura inferior a 80.000,00€. 
 

Condições de acesso 
 

• Paragem da atividade ou da atividade do respetivo setor em consequência do surto de COVID-19; 

• Quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40 % da faturação no período de 30 dias anterior ao do momento da 
submissão do pedido junto dos serviços competentes da segurança social, com referência à média mensal dos 2 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. 

 
Como proceder 
 

• Deve proceder ao preenchimento do formulário on-line para requerimento do apoio, que está disponível desde o dia 1 de 
abril de 2020 na Segurança Social Direta, no menu Emprego, em Medidas de Apoio (COVID19), opção Apoio Extraordinário 
à redução da atividade económica de Trabalhador Independente; 

• Declaração do próprio trabalhador independente, sob compromisso de honra, e, no caso de trabalhadores independentes 
no regime de contabilidade organizada, bem como dos gerentes ou equiparados de entidades com contabilidade 
organizada, de certificação do contabilista certificado; 

• Deve registar/alterar o IBAN na Segurança Social Direta, para que a Segurança Social possa proceder ao pagamento do 
apoio, que será efetuado obrigatoriamente por transferência bancária. Se ainda não tem o seu IBAN registado deverá 
registá-lo através da Segurança Social Direta, no menu Perfil, opção Alterar a conta bancária; 

• A entidade empregadora deve comprovar a situação regularizada perante a Segurança Social e perante a Autoridade 
Tributária e Aduaneira. 

 
Valor do apoio 
 
Com contribuições à Segurança Social em pelo menos 3 meses seguidos ou 6 meses interpolados há pelo menos 12 meses: 

 
 

• Terá direito ao valor da remuneração registada como base de incidência contributiva, com o limite máximo de 438,81€ e 
mínimo de 219,41€, nas situações em que o valor da remuneração registada como base de incidência é inferior a 658,22€; 

• Terá direito a 66,66% da remuneração registada como base de incidência contributiva, até ao máximo de 635,00€ e no 
mínimo de 219,41€, nas situações em que o valor da remuneração registada é superior ou igual a 658,22€. 
 
 

Isentos do pagamento de contribuições à Segurança Social, ou sem contribuições em pelo menos 3 meses seguidos ou 6 meses 
interpolados há pelo menos 12 meses: 
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• Terá direito a um apoio financeiro correspondente ao valor calculado nos termos do n.º 1 do artigo 162.º do CRCSPSS, com 
base na média da faturação comunicada para efeitos fiscais entre 1 de março de 2019 e 29 de fevereiro de 2020, com a 
ponderação prevista n.º 8 do artigo 26.º do presente decreto-lei, tendo como limite máximo 219,41€ e mínimo 
correspondente ao menor valor de base de incidência contributiva mínima. 

 
Para as situações de quebra abrupta e acentuada da faturação, o valor do apoio financeiro é multiplicado pela respetiva quebra de 
faturação, expressa em termos percentuais. 

 
Duração de apoio 
 
Durante o período de aplicação desta medida, o trabalhador independente com contribuições à Segurança Social em pelo menos 3 
meses seguidos ou 6 meses interpolados há pelo menos 12 meses tem direito a um apoio financeiro com duração de 1 mês, 
prorrogável mensalmente, até um máximo de 6 meses. 
 
O trabalhador independente isento do pagamento de contribuições à Segurança Social, ou sem contribuições em pelo menos 3 meses 
seguidos ou 6 meses interpolados há pelo menos 12 meses, tem direito a um apoio financeiro com duração de 1 mês, prorrogável 
mensalmente até um máximo de 3 meses. 

 
Outras informações importantes 
 

• O apoio financeiro é pago a partir do mês seguinte ao da apresentação do requerimento; 

• Enquanto se mantiver o pagamento do apoio extraordinário, o trabalhador independente mantém a obrigação da 
declaração trimestral quando sujeito a esta obrigação; 

• O apoio previsto não confere direito à isenção do pagamento de contribuições à Segurança Social; 

• Os sócios-gerentes com ou sem trabalhadores dependentes poderão também recorrer a outras medidas aprovadas de 
apoios às empresas, tais como: 

o Moratórias de crédito; 
o Linhas de créditos; 
o Diferimento do pagamento de rendas; 
o Sistemas de incentivos às empresas; e 
o Prorrogação do prazo de cumprimento de obrigações fiscais. 

 
 

 (6) OUTROS 
 

• Aceleração da liquidação dos pedidos de pagamento apresentados pelas empresas no âmbito do sistema de incentivos do 
QREN e do Portugal 2020; 
 

• Prorrogação, em 12 meses, dos compromissos de reembolso dos incentivos reembolsáveis recebidos ao abrigo do QREN e 
do Portugal 2020; 
 

• Elegibilidade para reembolso ao abrigo do Portugal 2020, das despesas suportadas em iniciativas ou ações canceladas ou 
adiadas por razões relacionadas com o COVID-19, nomeadamente nas áreas da internacionalização e da formação 
profissional; 
 

• Possibilidade de a duração do projeto ao abrigo do Portugal 2020 ultrapassar os limites temporais aprovados ou previstos; 
 

• Prorrogação do prazo para a entrega de candidaturas em diversos concursos do sistema de incentivos do Portugal 2020; 
 

• Eliminação das taxas mínimas cobradas aos comerciantes nos pagamentos em POS; 
 

• Aumentado do valor limite que é possível pagar por via contacless (ou seja, sem ser preciso introduzir código quando paga 
por multibanco) para 30 euros.  
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