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MEDIDAS LABORAIS 

 

ISOLAMENTO PROFILÁTICO / QUARENTENA 

INFs. ANEME 22/2020 e 84/2020 e DL nº 62-A/2020 de 03.09 

 

A declaração GIT 70-DGSS atestando o isolamento profilático/quarentena do trabalhador é 

emitida pela Autoridade de Saúde competente (Delegado de Saúde) e substitui o documento 

justificativo de ausência ao trabalho.  

O trabalhador remete a declaração à sua entidade empregadora, que a remete à Segurança 

Social, eletronicamente, através da Segurança Social direta, conjuntamente com a listagem de 

trabalhadores em situação de isolamento, no prazo máximo de 5 dias.   

É equiparada a doença a situação de isolamento profilático até 14 dias, seguidos ou 

interpolados, dos trabalhadores por conta de outrem motivado por situações de grave risco para 

a saúde pública decretado pelas entidades que exercem o poder de autoridade de saúde. 

Nas situações de doença por COVID-19 a atribuição do subsídio por doença não está sujeita a 

período de espera, corresponde a 100 % da remuneração de referência líquida e tem o limite 

máximo de 28 dias. 

É emitida aos trabalhadores por conta de outrem, que não possam recorrer a mecanismos 

alternativos de prestação de trabalho, nomeadamente o teletrabalho, bem como aos 

trabalhadores independentes do regime geral de segurança social, uma declaração provisória 

de isolamento profilático sempre que, na sequência de contacto com o SNS24, se verifique uma 
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situação de risco suscetível de determinar o processo de avaliação e declaração do isolamento 

profilático. 

A declaração provisória de isolamento profilático é válida por um período máximo de 14 dias ou 

até ao contacto operado pelas entidades que exercem o poder de autoridade de saúde 

Na sequência do contacto com o SNS24, pode ser emitida uma declaração comprovativa da 

existência de uma situação de risco para a saúde pública para fundamentar a ausência do local 

de trabalho. 

A declaração provisória de isolamento profilático e a declaração de isolamento profilático são 

emitidas em formato eletrónico e desmaterializado. 

 

FALTAS PARA ASSISTÊNCIA A FILHOS E NETOS 

INF. ANEME 23/2020 e DL nº 62-A/2020 de 03.09 

 

Considera-se falta justificada a situação decorrente do acompanhamento de isolamento 

profilático motivado por situações de grave risco para a saúde pública decretado pelas entidades 

que exercem o poder de autoridade de saúde, ou de doença por COVID-19, até ao limite de 14 

dias, em cada uma das situações, de filho ou outro dependente a cargo dos trabalhadores por 

conta de outrem do regime geral de segurança social.  

 

Em caso de isolamento profilático, de criança menor de 12 anos ou, independentemente da 

idade, com deficiência ou doença crónica, há lugar a atribuição do subsídio para assistência a 

filho e do subsídio para assistência a neto. 

 

Se o filho ficar doente, as faltas dadas para prestar assistência a filho menor de 12 anos ou, 

independentemente da idade, a filho com deficiência ou doença crónica, serão consideradas 

justificadas durante 30 dias (ou durante todo o período de eventual hospitalização).   

As faltas para prestar assistência a filho com 12 ou mais anos, serão consideradas justificadas 

durante 15 dias. 

 
FALTAS PARA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA  

INF. ANEME 29/2020 

O Decreto-Lei n.º 10-K/2020, 1º suplemento, de 26 de março, estabelece um regime excecional 

e temporário de faltas justificadas motivadas por assistência à família, no âmbito da pandemia 

da doença COVID-19. 

Durante a vigência deste diploma são consideradas faltas justificadas: 

a) As motivadas por assistência a filho ou outro dependente a cargo menor de 12 anos ou, 

independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica, bem como a neto que viva com o 

trabalhador em comunhão de mesa e habitação e que seja filho de adolescente com idade inferior a 

16 anos, nos períodos de interrupção letiva fixados nos anexos ii e iv ao Despacho n.º 5754-A/2019, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 115, de 18 de junho, ou definidos por cada escola ao 

abrigo da possibilidade inscrita no n.º 5 do artigo 4.º da Portaria n.º 181/2019, de 11 de junho, 

quando aplicável; 
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b) As motivadas por assistência a cônjuge ou pessoa que viva em união de facto ou economia comum 

com o trabalhador, parente ou afim na linha reta ascendente que se encontre a cargo do trabalhador 

e que frequente equipamentos sociais cuja atividade seja suspensa por determinação da autoridade 

de saúde, no âmbito do exercício das suas competências, ou pelo Governo, desde que não seja 

possível continuidade de apoio através de resposta social alternativa; 

c) As motivadas pela prestação de socorro ou transporte, no âmbito da pandemia da doença COVID-

19, por bombeiros voluntários com contrato de trabalho com empregador do setor privado ou social, 

comprovadamente chamados pelo respetivo corpo de bombeiros. 

Estas faltas justificadas não determinam a perda de quaisquer direitos, salvo quanto à retribuição e 

não contam para o limite anual previsto nos artigos 49.º, 50.º e 252.º do Código do Trabalho. 

O trabalhador comunica a ausência ao empregador com a antecedência mínima de 5 dias quando 

aquela seja previsível, e logo que possível nas restantes situações.  

Para prestação de assistência nas situações previstas nas alíneas a) e b) supra, o trabalhador pode 

proceder à marcação de férias, sem necessidade de acordo com o empregador, mediante 

comunicação, por escrito com antecedência de dois dias relativamente ao início do período de férias. 

Durante o período de férias é devida retribuição do período correspondente à que o trabalhador 

receberia se estivesse em serviço efetivo, podendo o subsídio de férias ser pago na sua totalidade 

até ao quarto mês seguinte ao do início do gozo de férias. 

Para efeitos do disposto na alínea c) supra o comandante do respetivo corpo de bombeiros emite  

documento escrito, devidamente assinado, comprovando os dias em que o bombeiro voluntário  

prestou serviço, sendo o respetivo salário encargo da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção  

Civil. 

 

LAY OFF SIMPLIFICADO 

INFS. ANEME 30/2020, 46/2020 e 54/2020 

 

O Decreto-Lei n.º 10-G/2020, 1º suplemento, de 26 de março, estabelece uma medida 

excecional e temporária de proteção dos postos de trabalho, no âmbito da pandemia COVID-19 

e revoga a Portaria nº 71-A/2020 de 15 de março respeitante ao regime de lay off simplificado, 

que foi divulgada através das nossas Informações 24/2020 e 26/2020. 

 

Este diploma alarga as medidas previstas naquela Portaria e aprova um novo regime simplificado 

para redução temporária do período normal de trabalho ou suspensão de contrato de trabalho 

para empresas que se encontrem em situação de crise empresarial. 

 

Para acesso às Medidas de Apoio no âmbito do Layoff é necessário comprovar que as situações 

contributiva e tributária estão regularizadas perante a Segurança Social e a Autoridade 

Tributária e Aduaneira. Para tal é imprescindível que a Entidade Empregadora conceda 

autorização à Segurança Social, através do Portal das Finanças, para consulta da regularização 

da situação tributária na Autoridade Tributária e Aduaneira. 
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Formulário e Instruções de Preenchimento 

A entidade empregadora deve apresentar requerimento em modelo próprio o qual deve ser 

 submetido pela Segurança Social Direta, no menu "Perfil”, opção “Documentos de Prova”, no  

Assunto adequado (com o NISS e senha de acesso da Entidade Empregadora). 

 

Deverá ser preenchido um único pedido de Layoff pela Entidade Empregadora, 

independentemente do número de estabelecimentos. 

Deve dar o consentimento para a consulta da situação fiscal no site da Autoridade Tributária. 

  

Apenas serão aceites requerimentos para entidades empregadoras que tenham o IBAN 

registado na Segurança Social. 

  
Caso ainda não tenha procedido ao seu registo aceda através da Segurança Social Direta, no 
menu Perfil, opção alterar a conta bancária. 
 
As Entidades Empregadoras que pretendam aderir à Medida Extraordinária de Apoio à 
Manutenção dos Contratos de Trabalho (layoff simplificado) ou ao layoff no âmbito do Código 
do Trabalho  a partir de 18 de junho já dispõem de formulário online. Para submeter o pedido 
devem, através da Segurança Social Direta, escolher a opção Layoff do menu Emprego. 
  
O formulário online agora disponibilizado aplica-se a novos pedidos ou a pedidos de prorrogação 
e substitui os formulários físicos Mod. RC 3056-DGSS e o Anexo, bem como Mod. RC 3057–DGSS 
e o Anexo. 
 
A partir de 3 de julho, as empresas podem requerer na Segurança Social Direta a prorrogação 
do layoff para julho. 
 
Nos casos em que seja necessária a certificação do contabilista conforme previsto na lei, deverá 
juntar ao pedido o Mod. RC 3058–DGSS, devidamente preenchido e assinado pelo Contabilista 
Certificado. 

Desistência total ou parcial do layoff  

As Entidades Empregadoras que pretendam desistir do apoio relativo à medida Extraordinária 
de Apoio à Manutenção dos Contratos de Trabalho (layoff simplificado), poderão faze-lo a partir 
de 30 de maio, através de formulário online, que estará disponível na Segurança Social Direta, 
no menu Emprego, opção Layoff. Este formulário também pode ser usado para desistências no 
âmbito do Layoff do Código do Trabalho. 
  
A desistência do pedido de layoff pode abranger a totalidade do pedido (ou seja, desde o início) 
ou aplicar-se apenas a partir da data indicada pela Entidade Empregadora. 
 

Considera-se situação de crise empresarial: 

a) 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 
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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; ou 

b) Mediante declaração do empregador conjuntamente com certidão do contabilista certificado da 

empresa que o ateste: 

i) 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 nos termos da alínea c) do n.º 3 do artigo 3º do diploma; 

ii) 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. 

As entidades beneficiárias podem ser fiscalizadas, a posteriori, pelas entidades públicas 

competentes, devendo comprovar nesse momento os factos em que se baseou o pedido e as 

respetivas renovações, nomeadamente através de: 

a) balancete contabilístico referente ao mês do apoio bem como do respetivo mês homólogo ou 

meses anteriores, quando aplicável; 

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; e 

c) documentos demonstrativos do cancelamento de encomendas ou de reservas, 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; e 

d) elementos comprovativos adicionais a fixar por despacho do membro do Governo responsável 

pela área do trabalho e da segurança social. 

Em situação de crise empresarial o empregador tem direito a: 

a) Apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho, com ou sem formação, em caso de 

redução temporária do período normal de trabalho ou da suspensão do contrato de trabalho, nos 

termos dos artigos 298.º e seguintes do Código do Trabalho; 

b) Plano extraordinário de formação; 

c) Incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização da atividade da empresa; 

d) Isenção temporária do pagamento de contribuições para a Segurança Social, a cargo da entidade 

empregadora. 

Para efeitos de aplicação do previsto nas alínea a) supra o empregador comunica, por escrito, aos 

trabalhadores a respetiva decisão, indicando a duração previsível, ouvidos os delegados sindicais e 
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comissões de trabalhadores, quando existam, e remetendo de imediato requerimento eletrónico ao 

serviço competente da área da segurança social acompanhado de declaração do empregador 

contendo a descrição sumária da situação de crise empresarial que o afeta e de certidão do 

contabilista certificado da empresa que o ateste, bem como da listagem nominativa dos 

trabalhadores abrangidos e respetivo número de segurança social. 

Estas medidas são cumuláveis com outros apoios e têm a duração de um mês, sendo, 

excecionalmente, prorrogáveis mensalmente, até ao máximo de três meses. 

Na sequência de várias alterações ao DL nº 10-A/2020 de 13 de março, o apoio extraordinário à 

manutenção de postos de trabalho (“layoff simplificado”) foi alargado aos gerentes de sociedades 

por quotas e a membros de órgãos estatutários de fundações, associações ou cooperativas com 

funções equivalentes àquelas, que estejam exclusivamente abrangidos pelo regime geral de 

segurança social nessa qualidade (Inf. ANEME 63/2020). 

Deixou de se verificar, como condição de acesso, a regra do volume de faturação inferior a 80 mil 

euros, bastando existir uma quebra de faturação de pelo menos 40% nas situações de quebra 

abrupta e acentuada da atividade. 

O formulário para pedir o apoio já está disponível no site da  Segurança Social, devendo o apoio 

relativo a agosto deve ser pedido até dia 6 de setembro. Os retroativos desde 13 de março podem 

ser pedidos em setembro. 

Apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em situação de crise empresarial 

O apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em empresa em situação de crise 

empresarial reveste a forma de um apoio financeiro, por trabalhador, atribuído à empresa nos 

termos do n.º 4 do artigo 305.º do Código do Trabalho e destinado, exclusivamente, ao pagamento 

de remunerações. 

Em situação de crise empresarial, o empregador pode reduzir temporariamente os períodos normais 

de trabalho ou suspender os contratos de trabalho, sendo aplicável, com as necessárias adaptações, 

o disposto nos artigos 298.º e seguintes do Código do Trabalho. 

A compensação retributiva a que o trabalhador tem direito é paga pelo empregador e corresponde 

a um mínimo de dois terços da retribuição normal ilíquida do trabalhador - com o valor máximo de 

1905 € - ou 635 €, consoante o que for mais elevado. Esta compensação é suportada em 30% do seu 

montante pelo empregador e comparticipada em 70% pela Segurança Social.  

O cálculo da compensação retributiva considera as prestações remuneratórias normalmente 

declaradas para a segurança social e habitualmente recebidas pelo trabalhador, relativas à 

remuneração base, aos prémios mensais e aos subsídios regulares mensais. (Portaria nº 94-

A/2020, 1º suplemento, de 16 de abril). 

O empregador, querendo, pode pagar ao trabalhador mais do que o montante mínimo de 2/3 

da retribuição normal ilíquida, que é a base de cálculo da compensação retributiva. 

A isenção de pagamento de contribuição para a Segurança Social está enquadrada no montante 

de 2/3 da remuneração normal ilíquida, até ao limite de 3 RMMG (€ 1.905,00), pelo que o valor 
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pago acima deste montante não fica abrangido pela isenção de pagamento de contribuição para 

a Segurança Social. 

A inclusão de novos trabalhadores durante o período de concessão do apoio extraordinário à 

manutenção dos contratos de trabalho, que acresçam aos identificados no requerimento inicial, 

é feita através da entrega de novo ficheiro anexo, sendo o pagamento do apoio concedido pelo 

período remanescente. (Portaria nº 94-A/2020, 1º suplemento, de 16 de abril). 

Caso o trabalhador exerça atividade remunerada fora da empresa deve comunicar o facto ao 

empregador, no prazo de cinco dias a contar do início da mesma, para efeitos de eventual 

redução na compensação retributiva, sob pena de perda do direito da compensação retributiva 

e, bem assim, dever de restituição dos montantes recebidos a este titulo, constituindo a omissão 

uma infração disciplinar. A redução na compensação retributiva não se aplica, caso a atividade 

cumulativa seja exercida nas áreas do apoio social, saúde, produção alimentar, logística e 

distribuição. 

O empregador deve comunicar aquela situação junto do Instituto da Segurança Social, I. P. (ISS, 

I. P.), no prazo de dois dias a contar da data em que dela teve conhecimento. 

Este apoio é cumulável com um plano de formação (CONSULTE O CENFIM) aprovado pelo 

Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.), ao qual acresce uma bolsa nos 

mesmos termos do previsto no n.º 5 do artigo 305.º do Código do Trabalho. A bolsa tem o valor 

correspondente a 30% do Indexante dos Apoios Sociais (IAS) a atribuir, em partes iguais, 

ao trabalhador e à entidade empregadora, e a ser entregue a esta última. O valor mensal 

da bolsa de formação é proporcional às horas de formação frequentadas, sendo tomada 

como referência para o pagamento da totalidade do valor a frequência de 6 horas/dia para 

um mês completo de formação (22 dias úteis). 

As ações de formação a desenvolver  

1. São realizadas, preferencialmente, em horário laboral e têm a duração de 1 mês; 

2. São realizadas à distância ou presencialmente, quando as condições o permitam, 
conforme as disposições vigentes relativas à prevenção da situação de emergência 
desencadeada pelo surto do SARS-Cov-2, e sempre que possível nas instalações da 
entidade empregadora. 

3. Devem corresponder às modalidades de formação previstas no âmbito do Sistema 
Nacional de Qualificações; 

4. O período inicial de formação pode ser excecionalmente prorrogado, 
mensalmente, até um máximo de 3 meses, sujeito ao deferimento por parte do ISS 
de igual pedido de prorrogação do apoio. 

Plano extraordinário de formação (CONSULTE O CENFIM) 

As empresas que não tenham recorrido ao apoio extraordinário à manutenção do contrato de 

trabalho podem aceder a um apoio extraordinário para formação profissional a tempo parcial, 

mediante um plano de formação tendo em vista a manutenção dos respetivos postos de trabalho e 

o reforço das competências dos seus trabalhadores. 
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O apoio extraordinário tem a duração de um mês e destina-se à implementação do plano de 

formação. É suportado pelo IEFP, I. P., e é concedido em função das horas de formação frequentadas, 

até ao limite de 50 % da retribuição ilíquida, com o limite máximo de uma remuneração mínima 

mensal garantida (RMMG). 

O empregador comunica aos trabalhadores, por escrito, a decisão de iniciar um plano de formação 

e a duração previsível da medida, remetendo de imediato informação ao IEFP, I. P., acompanhada 

de declaração do empregador contendo a descrição sumária da situação de crise empresarial que o 

afeta, eventual certidão do contabilista certificado da empresa que o ateste, bem como da listagem 

nominativa dos trabalhadores abrangidos e respetivo número de segurança social. 

O plano de formação deve: 

a) Ser implementado em articulação com a entidade, cabendo ao IEFP, I. P., a sua organização, 

podendo ser desenvolvido a distância quando possível e as condições o permitirem; 

b) Contribuir para a melhoria das competências profissionais dos trabalhadores, sempre que possível 

aumentando o seu nível de qualificação, e contribuir para o aumento da competitividade da 

empresa; 

c) Corresponder às modalidades de qualificação previstas no âmbito do Sistema Nacional de 

Qualificações. 

A duração da formação não deve ultrapassar 50 % do período normal de trabalho durante o período 

em que decorre. 

O número mínimo de formandos a integrar em cada ação de formação é definido por acordo entre 

o IEFP, I. P., e o empregador, atenta a legislação aplicável à respetiva modalidade de formação. 

Para a operacionalização do plano de formação são entidades formadoras os centros de emprego e 

formação profissional do IEFP, I. P. 

Isenção temporária do pagamento de contribuições para a Segurança Social 

Os empregadores que beneficiem das medidas previstas no presente decreto-lei 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. 

A isenção reporta-se às contribuições referentes às remunerações relativas aos meses em que a 

empresa seja beneficiária das medidas. 

As entidades empregadoras entregam as declarações de remunerações autónomas relativas aos 

trabalhadores abrangidos e efetuam o pagamento das respetivas quotizações. 

A isenção do pagamento de contribuições relativamente aos trabalhadores abrangidos é 

reconhecida oficiosamente, designadamente com base na informação transmitida pelo IEFP, I. P. 
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Prorrogação de layoff simplificado (INF. 54/2020) 

O Decreto-Lei n.º 27-B/2020, de 19 de junho, prorroga o apoio extraordinário à manutenção dos 

contratos de trabalho em situação de crise empresarial e cria outras medidas de proteção ao 

emprego, no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social. 

As empresas que não tenham recorrido ao apoio extraordinário à manutenção de contrato de 

trabalho em situação de crise empresarial (layoff simplificado), apenas podem apresentar os 

respetivos requerimentos iniciais com efeitos até 30 de junho de 2020, podendo nesse caso 

prorrogar mensalmente a aplicação da medida até ao máximo de três meses.   

As empresas que tenham recorrido ao apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho 

em situação de crise empresarial (layoff simplificado) e que tenham atingido o limite de renovações 

até 30 de junho de 2020 podem beneficiar da prorrogação desse apoio até 31 de julho de 2020 

mediante preenchimento do formulário disponível na Segurança Social direta a partir de 25 de junho. 

NOTAS 

O trabalhador em regime de lay off com suspensão de contrato de trabalho não pode prestar 

qualquer atividade à empresa, nomeadamente em teletrabalho, enquanto este regime se 

mantiver. 
 
Se existir necessidade de incluir novos trabalhadores (por exemplo estavam de “baixa” ou 

licença parental no início da aplicação da medida) no pedido de LAY-OFF já entregue na 

Segurança Social, deverá enviar novo requerimento com a data fim igual à do pedido inicial, 

registando apenas os novos trabalhadores. 

 

As entidades beneficiárias dos apoios devem, para efeitos de comprovação dos factos em que 

se baseia o pedido e respetivas prorrogações, preservar a informação relevante durante o 

período de três anos. (Portaria nº 94-A/2020, 1º suplemento, de 16 de abril) 

 

INCENTIVO EXTRAORDINÁRIO À NORMALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL  

INF. 54/2020 e INF. 88/2020 

 

Os empregadores que tenham beneficiado do apoio extraordinário à manutenção de contrato de 

trabalho (layoff simplificado) ou do plano extraordinário de formação previstos no Decreto-Lei n.º 

10-G/2020, de 26 de março, têm direito a um incentivo extraordinário à normalização da atividade 

empresarial. 

O incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial é concedido numa das seguintes 

modalidades: 

a) Apoio no valor de uma RMMG (635 €) por trabalhador abrangido pelas referidas medidas, pago 

de uma só vez; ou 

b) Apoio no valor de duas RMMG (1270 €) por trabalhador abrangido pelas referidas medidas, pago 

de forma faseada ao longo de seis meses. A esta modalidade acresce o direito a dispensa parcial de 

50 % do pagamento de contribuições para a segurança social a cargo da entidade empregadora, com 

referência aos trabalhadores abrangidos pelo plano extraordinário de formação ou pelo apoio 

extraordinário à manutenção de contrato de trabalho (layoff simplificado). 
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O empregador que, até 31 de outubro de 2020, tenha requerido o incentivo extraordinário à 

normalização de atividade pode, excecionalmente, desistir desse apoio ate 31 de dezembro de 

2020 e aceder ao apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade, sem necessidade de 

devolução dos montantes já recebidos naquele âmbito. 

 

APOIO EXTRAORDINÁRIO À RETOMA PROGRESSIVA DE ATIVIDADE 

INF. 65/2020 , INF.79/2020, INF. 88/2020 

 

O Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho, alterado pelo Decreto-Lei nº 90/2020, de 19 de 

outubro, cria o apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade em empresas em situação de 

crise empresarial com redução temporária do período normal de trabalho. 

Considera-se situação de crise empresarial aquela em que se verifique uma quebra de faturação 

igual ou superior a 25 %, no mês civil completo imediatamente anterior ao mês civil a que se 

refere o pedido inicial de apoio ou de prorrogação, face ao mês homólogo do ano anterior ou 

face à média mensal dos dois meses anteriores a esse período ou, ainda, para quem tenha 

iniciado a atividade há menos de 12 meses, face à média da faturação mensal entre o início da 

atividade e o penúltimo mês completo anterior ao mês civil a que se refere o pedido inicial de 

apoio ou de prorrogação. 

O empregador pode aceder ao apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade com redução 

temporária do PNT de todos ou alguns dos seus trabalhadores.  

A redução do PNT tem a duração de um mês civil, sendo prorrogável mensalmente até 31 de 

dezembro de 2020. 

A redução temporária do PNT, por trabalhador, tem os seguintes limites:  

No caso de empregador com quebra de faturação igual ou superior a 25 %, a redução do PNT, 

por trabalhador, pode ser no máximo de 33 %, nos meses de outubro, novembro e dezembro 

de 2020; 

Se a quebra de faturação for igual ou superior a 40 %, a redução do PNT, por trabalhador, pode 

ser no máximo: 

i) De 50 %, nos meses de agosto e setembro de 2020; e 

ii) De 40 %, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020; 

No caso de empregador com quebra de faturação igual ou superior a 60 %, a redução do PNT, 

por trabalhador, pode ser no máximo: 

i) De 70 %, nos meses de agosto e setembro de 2020; e 

ii) De 60 %, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020; 
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Se a quebra de faturação for igual ou superior a 75 %, a redução do PNT, por trabalhador, pode 

ser até 100 % nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020. 

Durante a redução do PNT, o trabalhador tem direito à retribuição correspondente às horas de 

trabalho prestadas e tem ainda direito a uma compensação retributiva mensal, até ao máximo de 

1905 €, paga pelo empregador, no valor de:  

a) Dois terços da sua retribuição normal ilíquida correspondente às horas não trabalhadas, nos meses 

de agosto e setembro de 2020;  

b) Quatro quintos da sua retribuição normal ilíquida correspondente às horas não trabalhadas, nos 

meses de outubro, novembro e dezembro de 2020. 

Se da aplicação conjunta destes valores resultar montante mensal inferior a 635 €, o valor da 

compensação retributiva é aumentado na medida do estritamente necessário de modo a assegurar 

esse montante mínimo. 

Durante a redução do PNT o empregador tem direito a um apoio financeiro exclusivamente para 

efeitos de pagamento da compensação retributiva aos trabalhadores abrangidos pela redução. 

O apoio corresponde a 70 % da compensação retributiva, sendo suportado pela segurança social e 

cabendo ao empregador assegurar os remanescentes 30 %.  

Nas situações em que a redução do PNT seja superior a 60 %, o valor da compensação retributiva 

é aumentado na medida do estritamente necessário de modo a assegurar que resulta montante 

mensal equivalente a 88 % da retribuição normal ilíquida do trabalhador, até ao limite de três 

vezes o valor da RMMG. Nesta situação, o apoio financeiro atribuído pela Segurança Social 

corresponde a 100% da compensação retributiva a pagar ao trabalhador. 

Nas situações em que a quebra de faturação seja igual ou superior a 75 %, o empregador tem direito 

a um apoio adicional correspondente a 35 % da retribuição normal ilíquida pelas horas trabalhadas 

devidas a cada trabalhador com redução do PNT. A soma do apoio adicional e do apoio para 

pagamento da compensação retributiva não pode ultrapassar o valor de 1905 €.  

O empregador que beneficie do apoio extraordinário à retoma tem direito à isenção ou dispensa 

parcial do pagamento de contribuições a seu cargo relativas aos trabalhadores abrangidos, 

calculadas sobre o valor da compensação retributiva. 

Encontra-se disponível no Portal da Segurança Social, no menu Simulações, o simulador que permite 
fazer o cálculo do crédito correspondente à isenção total e à dispensa parcial do pagamento das 
contribuições à Segurança Social, conforme aplicável, no âmbito do Apoio Extraordinário à Retoma 
Progressiva da Atividade Económica. 

Através do preenchimento do valor da compensação retributiva paga pela Segurança Social (70%), 
da  taxa correspondente ao(s) trabalhadore(s) e do tipo de redução aplicável (Isenção Total, ou 
Dispensa Parcial), o simulador calcula a componente da compensação retributiva suportada pela 
Entidade Empregadora (30%), e o valor estimado do crédito. 
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Atendendo ao facto de que as Declarações de Remuneração foram declaradas à taxa normal, para 
cálculo das contribuições a pagar deve ser deduzido o valor do crédito estimado correspondente à 
isenção ou dispensa parcial. 

O apoio à retoma é cumulável com os planos de formação aprovados pelo Instituto do Emprego 

e Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.) ou pelo Programa Operacional Competitividade e 

Internacionalização (POCI). 

O plano de formação confere direito a uma bolsa no valor de 70 % do indexante dos apoios 

sociais (IAS) por trabalhador abrangido, suportada pelo IEFP, I. P., destinada ao empregador, 

que tem direito ao montante equivalente a 30 % do IAS (132,00 €) e ao trabalhador, que tem 

direito ao montante equivalente a 40 % do IAS (176,00€) e deve ser implementado em 

articulação com o empregador, cabendo ao IEFP, I. P., a sua aprovação, corresponder às 

modalidades de formação previstas no âmbito do Sistema Nacional de Qualificações e assegurar 

a frequência de, no mínimo, 50 horas de formação por mês por trabalhador. 

Para efeitos de acesso ao apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade com redução 

temporária do PNT, o empregador deve ter as situações contributiva e tributária regularizadas 

perante a segurança social e a AT e remeter requerimento eletrónico, em formulário próprio a 

disponibilizar pela segurança social, que produz efeitos ao mês da submissão. 

O formulário é submetido através da segurança social direta, contendo declaração do empregador e 

certificação do contabilista certificado que atestem a situação de crise empresarial sendo 

acompanhado de listagem nominativa dos trabalhadores a abranger, respetivo número de segurança 

social, retribuição normal ilíquida e indicação da redução do PNT a aplicar, em termos médios 

mensais, por trabalhador.  

Para efeitos de verificação do cumprimento da situação de crise empresarial os serviços competentes 

da segurança social remetem à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) a identificação das entidades 

empregadoras beneficiárias e a percentagem de quebra de faturação necessária para o acesso aos 

apoios requeridos.  

O empregador que inicie a aplicação da redução do PNT em momento anterior ao da decisão do 

serviço competente da segurança social sobre o requerimento, assume os efeitos decorrentes do 

eventual indeferimento do mesmo.  

O empregador pode, a todo o momento, fazer cessar a concessão do presente apoio, através de 

formulário próprio, a disponibilizar pela segurança social, e submetido através da segurança social 

direta.  

O empregador não pode beneficiar simultaneamente dos apoios previstos neste decreto-lei e no 

Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março (layoff simplificado) nem das medidas de redução ou 

suspensão previstas nos artigos 298.º e seguintes do Código do Trabalho (layoff). 

O empregador que tenha recorrido à aplicação das medidas de redução ou suspensão (layoff) 

previstas no Código do Trabalho, e que pretenda aceder ao apoio extraordinário à retoma 

progressiva de atividade, pode fazê-lo sem estar sujeito ao prazo que limita o recurso a 

medidas de redução ou suspensão previsto no artigo 298.º-A do Código do Trabalho. 
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O empregador que recorra aos apoios previstos no presente decreto-lei pode, findos tais apoios, 

recorrer à aplicação das medidas de redução ou suspensão previstas nos artigos 298.º e seguintes 

do Código do Trabalho (layoff). 

Através da Segurança Social Direta é possível aceder à opção de Menu que permite consultar, 

registar e desistir (total ou parcialmente) do pedido de LayOff.  

Poderá ser registado Layoff (Inicial ou Prorrogação) associado a um dos seguintes regimes:  

• Código do Trabalho (layoff)  

• Apoio Extraordinário à manutenção do Contrato de Trabalho (COVID-19)  

• Apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade das empresas com redução do período 

normal de trabalho.  

 

TELETRABALHO  

 INFS. ANEME 25/2020, 27/2020, 51/2020, 52/2020 e 84/2020 

 

O Decreto-Lei n.º 94-A/2020, de 3 de novembro, altera as medidas excecionais e temporárias 

relativas à pandemia da doença COVID-19, alterando o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de 

março e o Decreto-Lei n.º 79-A/2020, de 1 de outubro. 

Relativamente ao regime de teletrabalho, nos concelhos referidos na Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 92-A/2020, de 2 de novembro, divulgada através da nossa Inf. 83/2020) a adoção 

do regime de teletrabalho torna-se obrigatória, independentemente do vínculo laboral, sempre 

que as funções em causa o permitam e o trabalhador disponha de condições para as exercer, 

sem necessidade de acordo escrito entre o empregador e o trabalhador. 

O empregador deve disponibilizar os equipamentos de trabalho e de comunicação necessários 

à prestação de trabalho em regime de teletrabalho. Quando tal disponibilização não seja 

possível e o trabalhador assim o consinta, o teletrabalho, pode ser realizado através dos meios 

que o trabalhador detenha, competindo ao empregador a devida programação e adaptação às 

necessidades inerentes à prestação do teletrabalho. 

Recordamos que os empregadores devem precaver-se relativamente à ocorrência de um 

acidente de trabalho comunicando às respetivas seguradoras a identidade dos trabalhadores 

que se encontram a prestar trabalho em regime de teletrabalho, a partir de onde e em que 

período (ou pelo menos em que período expectável). 

 

Mantém-se igualmente obrigatória a prestação de teletrabalho, quando requerida pelos 

interessados, para trabalhador que, mediante certificação médica, se encontre abrangido pelo 

regime excecional de proteção de imunodeprimidos e doentes crónicos, nos termos do artigo 

25ºA do DL nº 10-A/2020 de 13 de março e para trabalhador com grau de deficiência igual ou 

superior a 60%. 

 

O regime de teletrabalho é ainda obrigatório, independentemente do vínculo laboral e sempre 

que as funções em causa o permitam, quando os espaços físicos e a organização do trabalho não 
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permitam o cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) e da Autoridade 

para as Condições do Trabalho sobre a matéria, na estrita medida do necessário. 

Recordamos ainda, que nos termos do disposto no artigo 166º do Código do Trabalho, o 

trabalhador com filho com idade até 3 anos tem direito a exercer a atividade em regime de 

teletrabalho quando esta seja compatível com a atividade desempenhada e a entidade patronal 

disponha de recursos para o efeito. 

ENTREGA DO RELATÓRIO ÚNICO 

O prazo limite para entrega do RELATÓRIO ÚNICO (RU) referente a 2019 foi prorrogado para 30 
de novembro. 
 

TRANSPORTE DE TRABALHADORES 

INF. ANEME 52/2020 

 

Os veículos particulares com lotação superior a cinco pessoas - nomeadamente para transporte 

de trabalhadores - apenas podem circular, salvo se todos os ocupantes integrarem o mesmo 

agregado familiar, com dois terços da sua capacidade, devendo os ocupantes usar máscara ou 

viseira, com as exceções previstas no artigo 13.º-B do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, 

na sua redação atual. 

CONTRATAÇÃO DE ESTRANGEIROS 

Despacho n.º 10944/2020 de 8.11 

No caso de cidadãos estrangeiros que tenham formulado pedidos ao abrigo da Lei n.º 23/2007, 

de 4 de julho, na sua redação atual, que aprova o regime jurídico da entrada, permanência, saída 

e afastamento de estrangeiros do território nacional, ou que tenham formulado pedidos ao 

abrigo da Lei n.º 27/2008, de 30 de junho, na sua redação atual, que estabelece as condições e 

procedimentos de concessão de asilo ou proteção subsidiária e os estatutos de requerente de 

asilo, de refugiado e de proteção subsidiária, considera-se ser regular a sua permanência em 

território nacional com processos pendentes no SEF, à data de 15 de outubro de 2020. 

Os documentos que atestam a situação dos cidadãos referidos no número anterior são os 

seguintes: 

a) O documento de manifestação de interesse ou pedido emitido pelas plataformas de registo 

em uso no SEF nos casos de pedidos formulados ao abrigo dos artigos 88.º, 89.º e 90.º-A da Lei 

n.º 23/2007, de 4 de julho, na sua redação atual; 

b) O documento comprovativo do agendamento no SEF ou de recibo comprovativo de pedido 

efetuado em todas as outras situações de processos pendentes no SEF, designadamente 

concessões ou renovações de autorização de residência, seja do regime geral ou dos regimes 

excecionais, através de documento comprovativo do agendamento no SEF ou de recibo 

comprovativo de pedido efetuado. 

Estes documentos são considerados válidos perante todos os serviços públicos, designadamente 

para obtenção do número de utente, acesso ao Serviço Nacional de Saúde ou a outros direitos 
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de assistência à saúde, acesso às prestações sociais de apoio, celebração de contratos de 

arrendamento, celebração de contratos de trabalho, abertura de contas bancárias e contratação 

de serviços públicos essenciais. 

 

MEDIDAS FISCAIS E CONTRIBUTIVAS 

FLEXIBILIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS 

 
Medidas Fiscais Introduzidas pelo Orçamento Suplementar 2020 (INF. ANEME 64/2020) 
 
Crédito Fiscal Extraordinário de Investimento II (CEFEI II) 
Podem beneficiar do CFEI II os sujeitos passivos de IRC que incorram em despesas de 
investimento materializadas na aquisição de ativos fixos tangíveis, ativos biológicos não 
consumíveis e ativos intangíveis, realizadas entre 1 de julho de 2020 e 30 de junho de 2021, de 
uma dedução à coleta de IRC, correspondente a 20% das despesas de investimento, cujo 
montante máximo é limitado a 5 000 000€. 

 
O sujeito passivo não poderá fazer cessar contratos de trabalho ao abrigo das modalidades de 
despedimento coletivo ou por extinção do posto de trabalho, durante 3 anos a partir da vigência 
do regime. 

 
A dedução anual é até 70% da coleta. No caso de grupos tributados no âmbito do Regime 
Especial de Tributação de Grupos de Sociedades (RETGS) a dedução é realizada à coleta do grupo 
embora com aplicação daquele limite individual por referência à coleta da sociedade do grupo 
que realizou os investimentos. 
 
Incentivo às Reestruturações Empresariais 
Este incentivo é para operações de fusão de PME’s realizadas durante o ano 2020 ao abrigo do 
Regime da Neutralidade Fiscal e tem o seguinte âmbito: 

 
 a não aplicação durante os primeiro 3 períodos de tributação na esfera da sociedade 

incorporante do limite de dedução dos prejuízos fiscais das sociedades incorporadas 
transmitidos no âmbito da operação de fusão, desde que se verifiquem 
cumulativamente, entre outras, as seguintes condições: 
 

- os sujeitos passivos envolvidos sejam qualificados como micro, pequena ou média 
empresa; 
- nenhum dos sujeitos passivos resulte de cisão efetuada no 3 anos anteriores à data 
da realização da fusão; 
- a atividade principal dos sujeitos passivos seja substancialmente idêntica; 
- os sujeitos passivos tenham iniciado a atividade há mais de 12 meses. 

 
 não há sujeição à derrama estadual, nos primeiros 3 anos contados a partir da data de 

produção de efeitos da fusão. 
 

 se ocorrer a distribuição de lucros antes de decorrido o período de 3 anos, é adicionado 
ao cálculo do IRC do período de tributação em que ocorra a distribuição de lucros o 
montante correspondente à diferença entre os prejuízos deduzidos e aqueles que 
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teriam sido deduzidos na ausência do presente regime, majorado em 25%, bem como a 
derrama estadual que tenha deixado de ser paga, acrescida em 15%. 

 
Regime Especial de Transmissão de Prejuízos Fiscais Aplicável aos Adquirentes de Entidades 
Consideradas Empresas em Dificuldade 
Este novo regime permite a transmissão de prejuízos fiscais aplicável aos sujeitos passivos que 
adquiram até 31/12/2020 participações sociais de sociedades consideradas empresas em 
dificuldade e que sejam micro, pequenas e médias empresas ou empresas de pequena-média 
capitalização. 

 
É permitido que a entidade adquirente das participações sociais possa deduzir os prejuízos 
fiscais da sociedade adquirida à data da aquisição, na proporção da sua participação no capital 
social, até ao limite de 50% do lucro tributável do sujeito passivo adquirente. 

 
Para se beneficiar da dedução têm que se verificar, entre outras, as seguintes condições: 

 
- aquisição de participação social que permita a detenção, direta ou indireta, da maioria do 
capital com direito de voto, tendo a dita participação que ser mantida ininterruptamente por 
um período não inferior a 3 anos; 
- não distribuição de lucros pela sociedade adquirida durante 3 anos; 
- a sociedade cuja participação é adquirida não cesse contratos de trabalho durante 3 anos ao 
abrigo das modalidades de despedimento coletivo ou por extinção de posto de trabalho. 

 
Regime Especial de Dedução de Prejuízos Fiscais 
Este regime aplica-se aos prejuízos fiscais que venham a ser apurados nos períodos de tributação 

de 2020 e 2021, e relativamente aos prejuízos fiscais que se encontrem em reporte no 1º dia do 

período de tributação de 2020. 

 Prejuízos fiscais de 2020 e 2021 – prazo para reporte para grandes empresas passa para 
12 anos (anteriormente 5 anos). Para as PME’s mantém-se os 12 anos. 

 
 Alargamento para 80% (atualmente 70%) do limite à dedução de prejuízos fiscais quando 

a diferença resulte de prejuízos fiscais apurados nos períodos de tributação de 2020 e 
2021. 
 

 Para efeitos de contagem do prazo de reporte dos prejuízos fiscais vigentes no 1º dia do 
período de tributação de 2020, fica suspensa durante os períodos de tributação de 2020 
e 2021. 
 

Limitação Extraordinária de Pagamentos por Conta em Sede (PPC) de IRS e IRC de 2020 
 

 IRS – é criado um regime especial para o ano 2020 que permite aos sujeitos passivos que 
não tenham pago os 1º e 2º PPC, o possam vir a fazer até à data limite de pagamento do 
3º PPC de 2020 sem quaisquer penalidades. 

 

 IRC – podem ser limitados o 1º e 2º PPC nos seguintes termos: 
 

 1º PPC 2º PPC 3º PPC 
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(31/08/2020) (30/09/2020) (15/12/2020) 

Quebra faturação ≥ 20% 

(média mensal de faturação comunicada 

através do e-fatura nos 1ºs 6 meses de 

2020 em relação à média verificada no 

período homólogo do ano anterior) 

 

Redução para 

50% 

 

Redução para 

50% 

 

Pode limitar 

Quebra faturação ≥ 40% 

(média mensal de faturação comunicada 

através do e-fatura nos 1ºs 6 meses de 

2020 em relação à média verificada no 

período homólogo do ano anterior) 

 

Não efetua 

 

Não efetua 

 

Pode limitar 

Sujeitos passivos (SP) com atividade 

principal na CAE restauração, alojamento 

ou similares;  

SP cooperativa; 

SP micro, pequena ou média empresa 

(art.º 2º do anexo ao DL nº 372/2007, 6 de 

novembro) 

 

Não efetua 

 

Não efetua 

 

Pode limitar 

 

Pagamento Especial por Conta (PEC) de IRC 

Devolução antecipada de PEC não utilizados 
 
As entidades classificadas como cooperativas ou como micro, pequenas ou médias empresas, 
pelos critérios definidos no art.º 2º do anexo ao DL nº 372/2007, de 6 de novembro, podem 
solicitar no ano de 2020, o reembolso integral da parte do montante dos pagamentos especiais 
por conta (PEC) que não foi deduzida até ao ano de 2019, sem que seja considerado o prazo 
definido no nº 3 do art.º 93º do CIRC. 
 
Diferimento das obrigações contributivas perante a Segurança Social  

As contribuições da responsabilidade da entidade empregadora, devidas nos meses de março, 
abril e maio de 2020, podem ser pagas nos seguintes termos: 

1. 1/3 do valor das contribuições é pago no mês em que é devido; 
2. Os restantes 2/3 são pagos em prestações iguais e sucessivas: 

o Nos meses de julho, agosto e setembro de 2020, sem juros; ou 
o Nos meses de julho a dezembro de 2020, neste caso sujeito ao pagamento de 

juros de mora com redução de 50% no que respeita ao montante pago nos 
últimos três meses, contados a partir do vencimento da terceira prestação. 

• Quanto às entidades empregadoras que já efetuaram o pagamento da totalidade das 
contribuições devidas em março de 2020, o diferimento inicia-se em abril de 2020 e 
termina em junho de 2020; 
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• São suspensos os planos prestacionais em curso por dívidas à Segurança Social fora do 
âmbito dos processos executivos, sem prejuízo de poderem continuar a ser 
pontualmente cumpridos; 

• São suspensos os prazos de caducidade e prescrição das dívidas à Segurança Social até 
30 de junho de 2020.  

Elegibilidade:  

Têm direito ao diferimento do pagamento de contribuições as entidades empregadoras dos 
setores privado e social com: 

• Menos de 50 trabalhadores;  

• Entre 50 e 249 trabalhadores, desde que apresentem uma quebra de, pelo menos, 20% 
da faturação nos 60 dias anteriores ao dia da obrigação contributiva, face ao período 
homólogo do ano anterior ou, para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 
meses, à média desse período; 

• 250 ou mais trabalhadores, desde que a atividade dessas entidades empregadoras se 
enquadre nos setores encerrados por força do estado de emergência, ou nos setores da 
aviação e do turismo, desde que apresentem uma quebra de, pelo menos, 20% da 
faturação nos 60 dias anteriores ao dia da obrigação contributiva, face ao período 
homólogo do ano anterior ou, para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 
meses, à média desse período. Esta redução é demonstrada pela entidade empregadora 
durante o mês de julho de 2020, conjuntamente com certificação do contabilista 
certificado da empresa. 

 Condições:  

1. O diferimento do pagamento de contribuições previsto no presente artigo não 
se encontra sujeito a requerimento, nem dependem da prestação de 
quaisquer garantias. 

2. O incumprimento do pagamento das contribuições nestes termos determina a 
imediata cessação dos benefícios concedidos. 

3. O incumprimento dos requisitos de acesso ao diferimento do pagamento de 
contribuições implica o vencimento imediato da totalidade das prestações em 
falta, bem como a cessação do direito a redução de juros prevista.  

Acesso ao apoio: Em julho ou agosto* de 2020, as entidades empregadoras devem indicar na 
Segurança Social Direta qual dos prazos de pagamento pretendem utilizar. (*alteração 
introduzida pelo DL nº 51/2020 de 7 de agosto) 

 
Medidas de simplificação no apuramento do IVA 

INF. ANEME 42/2020 
 

Despacho nº 153/2020-XXII do SEAF 

As declarações periódicas de IVA referentes aos períodos de março 2020 – Regime mensal e de 
Janeiro a Março 2020 – Regime trimestral, podem ser calculadas tendo por base os dados 
constantes do “e-fatura”, não carecendo de documentação de suporte, designadamente 
reconciliações e documentos físicos, devendo a regularização da situação ser efetuada por 
declaração de substituição e pagamento/acerto até final do mês agosto de 2020.  
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O prazo para o referido acerto/pagamento foi prorrogado para 20 de dezembro de 2020 pelo 
Despacho nº 229/2020-XXI, do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, divulgado a 24 de 
junho. 
 
Este diploma pode ser consultado em:  
https://www.occ.pt/fotos/editor2/despachoseaf24junho2020.pdf 

 
 

Taxa reduzida de IVA para as máscaras e Gel desinfetante cutâneo 
INF. ANEME 45/2020 

 

Decreto-Lei nº 13/2020 de 7 de maio 

Passam a estar sujeitas à taxa reduzida de IVA (6%) as importações, transmissões e aquisições 

intracomunitárias dos seguintes bens:  

• máscaras de proteção respiratória;  

• gel desinfetante cutâneo com as especificidades constantes de despacho dos membros 

do Governo responsáveis pelas áreas da economia, das finanças e da saúde. 

O diploma entrou em vigor dia 8 de maio e vigorará até 31/12/2020 e pode ser consultado 
aqui: https://dre.pt/application/conteudo/133250481 

 
Adiamento de prazos para cumprimento de obrigações fiscais ( INF. ANEME 86/2020 ) 

 
Despacho nº 437/2020-XXII do SEAAF de 9 de novembro 

As declarações do IVA a entregar nos meses de novembro e dezembro de 2020 e de janeiro a maio 
de 2021 – regime mensal – podem ser entregues até ao dia 20 de cada mês; 

 
As declarações do IVA a entregar nos meses de novembro de 2020 e em fevereiro e maio de 2021 – 
regime trimestral – podem ser entregues até ao dia 20 de cada mês; 
 
O pagamento do imposto referente aos regimes mensal e trimestral, mencionados nos pontos 
anteriores, podem ser efetuados até ao dia 25 de cada mês; 

 
O prazo de entrega da Modelo 10 é alterado para o dia 25 de fevereiro de 2021; 
 
Até 31/03/2021 podem ser aceites faturas em PDF, as quais são consideradas faturas eletrónicas para 
todos os efeitos fiscais; 
 
A comunicação de inventários relativa a 2020, a efetuar até 31/01/2021, mantém a mesma estrutura 
de comunicação de 2020 (relativa a 2019), não havendo lugar à alteração da estrutura prevista para 
entrar em vigor em 2021.  
 

Este diploma pode ser consultado aqui: 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Docum

ents/Despacho_SEAAF_437_2020_XXII.pdf 
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Imposto do Selo 

 
O prazo para entrega da nova Declaração Mensal de Imposto do Selo foi adiado para 1 de janeiro 
de 2021. 
Assim, a obrigação de liquidação e pagamento do Imposto do Selo respeitante aos meses de 
2020 pode ser cumprida através do procedimento e modelo de liquidação que vigorou até 31 
de dezembro de 2019. 
A obrigação de liquidação e pagamento do Imposto do Selo referente aos meses de janeiro a 
março de 2020 pode ser cumprida até dia 20 de abril de 2020 sem qualquer penalidade. 
 
 

Pagamentos em prestações de IRS e IRC 
 
Despacho nº 354/2020-XXII do SEAF 

Podem ser pagas em prestações as dívidas de IRS e IRC de valor igual ou inferior a 5.000€ e 
10.000€ respetivamente, sem necessidade de prestação de garantia. 
 
A Autoridade Tributária (AT) deve disponibilizar oficiosamente aos contribuintes a faculdade de 
pagamento em prestações, independentemente da apresentação do pedido, sempre que se 
verifiquem as seguintes condições cumulativas: 

• a dívida se encontre em fase de cobrança voluntária 

• o sujeito passivo não seja devedor de quaisquer tributos administrados pela (AT) 

• a dívida se vença até 31/12/2020. 
 

O plano prestacional será criado pela AT quando se mostre findo o prazo para solicitar o pedido 
de pagamento em prestações, equivalendo àquele pedido o pagamento da primeira prestação. 
 
Este regime não se aplica às dívidas liquidadas pelos serviços por falta de entrega dentro dos 
respetivos prazos legais de quaisquer retenções de imposto. 
 
O diploma pode ser consultado aqui: 
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Docu
ments/Despacho_SEAAF_354_2020_XXII.pdf 

 

OUTRAS MEDIDAS 

PROTEÇÃO DOS CRÉDITOS DAS FAMILIAS E EMPRESAS 

INFS. ANEME 31/2020, 53/2020, 61/2020 e DL nº 78-A/2020 de 29.09  

O Decreto-Lei n.º 10-J/2020, 1º suplemento, de 26 de março, estabelece 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, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, aprovando uma moratória, até 30 de 

setembro de 2021, que prevê a proibição da revogação das linhas de crédito contratadas, a 

prorrogação ou suspensão dos créditos até fim deste período. 
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Beneficiários das medidas  

Empresas que preencham cumulativamente as seguintes condições: 

a) Tenham sede e exerçam a sua atividade económica em Portugal; 

b) Sejam classificadas como microempresas, pequenas ou médias empresas de acordo com a 

Recomendação 2003/361/CE da Comissão Europeia, de 6 de maio de 2003; 

c) Não estejam, a 18 de março de 2020, em mora ou incumprimento de prestações pecuniárias há 

mais de 90 dias junto das instituições, ou estando não 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, e não se encontrem em situação de insolvência, ou suspensão 

ou cessão de pagamentos, ou naquela data estejam já em execução por qualquer uma das 

instituições; 

d) Tenham a situação regularizada junto da Autoridade Tributária e Aduaneira e da Segurança Social, 

na aceção, respetivamente, do Código de Procedimento e de Processo Tributário e do Código dos 

Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social, não relevando até ao dia 30 de 

abril de 2020, para este efeito, as dívidas constituídas no mês de março de 2020. 

Outros beneficiários 

a) As pessoas singulares, relativamente a crédito para habitação própria permanente que, à data de 

publicação do presente decreto-lei, preencham as condições referidas nas alíneas c) e d) do número 

anterior, tenham residência em Portugal e estejam em situação de isolamento profilático ou de 

doença ou prestem assistência a filhos ou netos, conforme estabelecido no Decreto-Lei n.º 10-

A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, ou que tenham sido colocados em redução do período 

normal de trabalho ou em suspensão do contrato de trabalho, em virtude de crise empresarial, em 

situação de desemprego registado no Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P., bem como 

os trabalhadores elegíveis para o apoio extraordinário à redução da atividade económica de 

trabalhador independente, nos termos do artigo 26.º do referido decreto-lei, e os trabalhadores de 

entidades cujo estabelecimento ou atividade tenha sido objeto de encerramento determinado 

durante o período de estado de emergência, nos termos do artigo 7.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 

20 de março; e 

b) Os empresários em nome individual, bem como as instituições particulares de solidariedade social, 

associações sem fins lucrativos e as demais entidades da economia social, exceto aquelas que 

reúnam os requisitos previstos no artigo 136.º do Código das Associações Mutualistas, aprovado em 

anexo ao Decreto-Lei n.º 59/2018, de 2 de agosto, que, à data de publicação do presente decreto-

lei, preencham as condições referidas nas alíneas c) e d) do n.º 1 e tenham domicílio ou sede em 

Portugal. 

Beneficiam, ainda, das medidas previstas no presente decreto-lei as demais empresas 

independentemente da sua dimensão, que, à data de publicação do regime, preencham as condições 

previstas no diploma, excluindo as que integrem o setor financeiro. 
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Operações abrangidas 

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 Portugal, adiante designadas por «instituições», às entidades beneficiárias deste decreto-

lei. 

Operações excluídas 

a) Crédito ou financiamento para compra de valores mobiliários ou aquisição de posições noutros 

instrumentos financeiros, quer sejam garantidas ou não por esses instrumentos; 

b) Crédito concedido a beneficiários de regimes, subvenções ou benefícios, designadamente fiscais, 

para fixação de sede ou residência em Portugal, incluindo para atividade de investimento, com 

exceção dos cidadãos abrangidos pelo Programa Regressar; 

c) Crédito concedido a empresas para utilização individual através de cartões de crédito dos 

membros dos órgãos de administração, de fiscalização, trabalhadores ou demais colaboradores. 

Medidas de apoio 

As entidades beneficiárias do presente decreto-lei beneficiam das seguintes medidas de apoio 

relativamente às suas exposições creditícias contratadas junto das instituições: 

a) Proibição de revogação, total ou parcial, de linhas de crédito contratadas e empréstimos 

concedidos, nos montantes contratados à data de entrada em vigor do presente decreto-lei, durante 

o período em que vigorar a presente medida; 

b) 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 à data de entrada em vigor do presente 

decreto-lei, juntamente, nos mesmos termos, com todos os seus elementos associados, incluindo 

juros, garantias, designadamente prestadas através de seguro ou em títulos de crédito; 

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

parcelar de outras prestações pecuniárias, durante o período em que vigorar a presente 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 garantias. 

As entidades beneficiárias das medidas podem, em qualquer momento, solicitar que apenas os 

reembolsos de capital, ou parte deste, sejam suspensos. 

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

origem a qualquer: 

a) Incumprimento contratual; 
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b) Ativação de cláusulas de vencimento antecipado; 

c) 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; e 

d) 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. 

A aplicação da medida prevista a créditos com colaterais financeiros abrange as obrigações do 

devedor de reposição das margens de manutenção, bem como o direito do credor de proceder à 

execução das cláusulas de stop losses. 

No que diz respeito a empréstimos concedidos com base em financiamento, total ou parcial, ou 

garantias de entidades terceiras sediadas em Portugal, as medidas previstas aplicam-se de forma 

automática, sem autorização prévia dessas entidades, nas mesmas condições previstas no negócio 

jurídico inicial. 

A prorrogação das garantias, designadamente de seguros, de fianças e/ou de avales não carece de 

qualquer outra formalidade, parecer, autorização ou ato prévio de qualquer outra entidade previstos 

noutro diploma legal e são plenamente eficazes e oponíveis a terceiros, devendo o respetivo registo, 

quando necessário, ser promovido pelas instituições, com base no disposto no presente decreto-lei, 

sem necessidade de apresentação de qualquer outro documento e com dispensa de trato sucessivo. 

Acesso à moratória 

Para acederem às medidas previstas, as entidades beneficiárias remetem, por meio físico ou por 

meio eletrónico, à instituição mutuante uma declaração de adesão à aplicação da moratória, no caso 

das pessoas singulares e dos empresários em nome individual, 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 legais. 

A declaração é acompanhada da documentação comprovativa da regularidade da respetiva situação 

tributária e contributiva. 

As instituições aplicam as medidas de proteção previstas no artigo anterior no prazo máximo de cinco 

dias úteis após a receção da declaração e dos documentos referidos nos números anteriores, com 

efeitos à data da entrega da declaração, salvo se a entidade beneficiária não preencher as condições 

estabelecidas. 

Caso verifiquem que a entidade beneficiária não preenche as condições estabelecidas para poder 

beneficiar das medidas previstas, as instituições mutuantes devem informá-lo desse facto no prazo 

máximo de três dias úteis, mediante o envio de comunicação através do mesmo meio que foi 

utilizado pela entidade beneficiária para remeter a declaração. 

As entidades beneficiárias que tenham aderido às medidas previstas mas que não pretendam 

beneficiar da prorrogação dos seus efeitos após 30 de setembro de 2020, comunicam às 

instituições esse facto até dia 20 de setembro de 2020. Na ausência desta comunicação, os 

efeitos das medidas são automaticamente prorrogados até 31 de março de 2021. 
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As empresas que ainda não tenham aderido à moratória, mas o pretendam fazer, devem 

comunicar a sua intenção às instituições até ao dia 30 de setembro de 2020. 

Os beneficiários que se encontrem abrangidos pelas medidas em 1 de outubro de 2020 

beneficiam de prorrogação suplementar automática por seis meses, até 31 de março de 2021 e 

20 de setembro de 2021. A partir de 1 de abril de 2021 as medidas de apoio apenas incluem a 

suspensão de reembolso de capital. 

Os beneficiários que pretendam beneficiar das medidas por período inferior à duração da 

moratória devem comunicar tal facto á instituição com a antecedência mínima de 30 dias 

relativamente à data em que pretendem fazer cessar os respetivos efeitos.  

A distribuição de lucros, o reembolso de créditos aos sócios e a aquisição de ações ou quotas 

próprias por parte dos beneficiários determina a cessação dos efeitos das medidas.  

 

AMBIENTE 

Resíduos  

A APA – Agência Portuguesa do ambiente emanou em 24 de março um documento de 

orientações e recomendações para a situação de pandemia do COVID- 19. Esse documento pode 

ser consultado na integra AQUI  

As empresas devem adotar os comportamentos aconselhados pela DGS, não sendo de mais 

repetir que devem respeitar a distância de 2 metros entre trabalhadores, não partilhar EPI e 

desinfetar com frequência máquinas e equipamentos que podem ser manuseados por mais do 

que uma pessoa. 

Não existindo suspeita ou caso confirmado de Covid, entre os colaboradores, os resíduos de EPIs 

(luvas, máscaras, batas, toucas, etc) devem ser colocados num saco de plástico resistente e bem 

fechado e encaminhados para a recolha indiferenciada. Não devem em caso algum ser 

colocados no contentor de recolha seletiva nem depositados no ecoponto. 

Caso existam suspeitas ou confirmação de infeção de colaboradores, os resíduos produzidos por 

estes devem ser equiparados a resíduos hospitalares de risco biológico (grupo III), devendo a 

sua gestão ser assegurada como tal. Neste caso, todos esses resíduos devem ser acondicionados 

num primeiro saco plástico resistente, colocado em contentor com abertura não manual e com 

tampa. Quando o saco estiver cheio (enchimento máximo até 2/3 (dois terços) da sua 

capacidade), deve ser bem fechado, e depositado num 2.º saco. O encaminhamento desses 

resíduos deve ser para um operador de gestão de resíduos hospitalares com risco biológico. 

 Os operadores de gestão licenciados para receção de resíduos hospitalares estão listados em: 

https://silogr.apambiente.pt/pages/publico/index.php 

devendo ser selecionado o código LER 180103 e o concelho e distrito mais próximo. 

As empresas licenciadas como Operadores de Gestão de Resíduos, têm também recomendações 

específicas contempladas no citado documento, o qual devem consultar e seguir. 
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DOCUMENTOS EXPIRADOS 

Artigo 16º do DL nº 10-A/2020 de 13 de março (alterado pelo DL nº 22/2020 de 16 de maio e 

pelo DL nº 87-A/2020 de 15 de outubro) 

O cartão do cidadão, certidões e certificados emitidos pelos serviços de registos e da 

identificação civil, carta de condução, documentos e vistos relativos à permanência em território 

nacional, bem como as licenças e autorizações cuja validade expirou a partir de 9 de março ou 

nos 15 dias imediatamente anteriores são aceites, nos mesmos termos, até 31 de março de 

2021 e após estas data desde que o seu titular faça prova de que já procedeu ao agendamento 

da respetiva renovação.  

 

FORÇA PROBATÓRIA DAS CÓPIAS DIGITALIZADAS E DAS FOTOCÓPIAS 

INF. ANEME 35/2020 

 

É reconhecida às cópias digitalizadas e às fotocópias dos atos e contratos a força probatória dos 

respetivos originais, salvo se a pessoa a quem forem apresentadas requerer a exibição desse original. 

A assinatura das cópias digitalizadas dos atos e contratos por via manuscrita ou por via de assinatura 

eletrónica qualificada não afeta a validade dos mesmos, ainda que coexistam no mesmo ato ou 

contrato formas diferentes de assinatura. 

 

REGIME EXCECIONAL E TEMPORÁRIO DE CITAÇÃO E NOTIFICAÇÃO POSTAL 

A Lei nº 10/2020 de 18 de abril estabelece um regime excecional e temporário quanto às 

formalidades da citação e da notificação postal previstas nas leis processuais e procedimentais 

e quanto aos serviços de envio de encomendas postais, atendendo à situação epidemiológica 

provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e à doença COVID-19. 

Esta Lei suspende a recolha da assinatura na entrega de correio registado e encomendas até à 

cessação desta situação excecional, sendo aquela substituída pela identificação verbal e recolha 

do número do cartão de cidadão, ou de qualquer outro meio idóneo de identificação, mediante 

a respetiva apresentação e aposição da data em que a recolha foi efetuada. As citações e 

notificações realizadas através de remessa de carta registada com aviso de receção consideram-

se efetuadas na data em que for recolhido o número de cartão de cidadão, ou de qualquer outro 

meio legal de identificação. 

Em caso de recusa de apresentação e fornecimento dos referidos dados, o distribuidor do 

serviço postal lavra nota do incidente na carta ou aviso de receção e devolve-o à entidade 

remetente e o ato de certificação da ocorrência vale como citação ou notificação, consoante os 

casos. 
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INSPEÇÕES PERIÓDICAS DE VEÍCULOS 

DL nº 10-C/2020, 1º suplemento, de 23.03, e DL nº 20/2020 de 16.05 

Os veículos a motor e seus reboques, ligeiros ou pesados, que devessem ser apresentados à 

inspeção periódica no período que decorre desde 13 de março de 2020 até ao dia 30 de junho 

de 2020, veem o seu prazo prorrogado por cinco meses contados da data da matrícula. Enquanto 

vigorar o regime de exceção previsto no número anterior o incumprimento da obrigação de 

inspeção periódica não releva para efeitos de seguro de responsabilidade civil automóvel ou do 

direito de regresso da empresa de seguros. 

CONTRATOS DE ARRENDAMENTO 

artigo 10º do Decreto Lei nº 2-A/2020 de 20 de março 

O encerramento de instalações e estabelecimentos realizado ao abrigo do decreto n.º 2-A/2020 

de 20 de março, não pode ser invocado como fundamento de resolução, denúncia ou outra 

forma de extinção de contratos de arrendamento não habitacional ou de outras formas 

contratuais de exploração de imóveis, nem como fundamento de obrigação de desocupação de 

imóveis em que os mesmos se encontrem instalados.  

Lei n.º 14/2020, de 9 de maio (INF. ANEME 47/2020) e Lei nº 58-A/2020 de 30.09 

Esta lei procede à terceira alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que aprova medidas 

excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus 

SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, prevendo o seguinte: 

Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2020: 

a) A produção de efeitos das denúncias de contratos de arrendamento habitacional e não 

habitacional efetuadas pelo senhorio; 

b) A caducidade dos contratos de arrendamento habitacionais e não habitacionais, salvo se o 

arrendatário não se opuser à cessação; 

c) A produção de efeitos da revogação, da oposição à renovação de contratos de arrendamento 

habitacional e não habitacional efetuadas pelo senhorio; 

d) O prazo indicado no artigo 1053.º do Código Civil, se o término desse prazo ocorrer durante o 

período de tempo em que vigorarem as referidas medidas; 

e) A execução de hipoteca sobre imóvel que constitua habitação própria e permanente do 

executado. 

 

O encerramento de instalações e estabelecimentos ao abrigo de disposição legal ou medida 

administrativa aprovada no âmbito da pandemia provocada pela doença COVID-19 não pode ser 

invocado como fundamento de resolução, denúncia ou outra forma de extinção de contratos de 

arrendamento não habitacional ou de outras formas contratuais de exploração de imóveis, nem 

como fundamento de obrigação de desocupação de imóveis em que os mesmos se encontrem 

instalados. 
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MORATÓRIA DE PAGAMENTO DE RENDAS 

INF. ANEME 36/2020 

 

A Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril, alterada pela Lei nº 17/2020 de 29 de maio e pela Lei nº 45/2020 

de 20 de agosto, aprovou um regime excecional para as situações de mora no pagamento da renda 

devida nos termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e não habitacional, no âmbito 

da pandemia COVID-19. Esta lei aplica-se a arrendatários habitacionais e  

a) Aos estabelecimentos abertos ao público destinados a atividades de comércio a retalho e de 

prestação de serviços encerrados ou que tenham as respetivas atividades suspensas; 

 

b) Aos estabelecimentos de restauração e similares, incluindo nos casos em que estes 

mantenham atividade para efeitos exclusivos de confeção destinada a consumo fora do 

estabelecimento ou entrega no domicílio. 

 

ALTERAÇÃO DO PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA FATURAÇÃO ELETRÓNICA NOS 

CONTRATOS PÚBLICOS 

O Decreto-Lei n.º 14-A/2020, de 7 de abril, altera o prazo de implementação da faturação 

eletrónica nos contratos públicos. 

Assim, até 31 de dezembro de 2020 os cocontratantes podem utilizar mecanismos de faturação 

diferentes dos previstos no artigo 299.º-B do Código dos Contratos Públicos, sendo este prazo 

alargado até 30 de junho de 2021 para as pequenas e médias empresas e até 31 de dezembro 

de 2021 para as microempresas, e para as entidades públicas enquanto entidades 

cocontratantes. 

LAY OFF - REDUÇÃO DA POTÊNCIA DE ELETRICIDADE E DE GÁS NATURAL 

As empresas que acionaram o regime de ‘lay-off’ vão poder ajustar os encargos de potência 
contratada e de energia para reduzir a fatura. As empresas pretendam aceder a este 
ajustamento de potência contratada ou de capacidade devem solicitá-lo junto do respetivo 
fornecedor de eletricidade e/ou de gás natural, utilizando o documento eletrónico que está 
previsto no próprio diploma legal que prevê o regime de ‘lay-off’ simplificado (decreto-lei n.º 
10-G/2020). Esta medida está prevista no Regulamento de medidas excecionais do âmbito do 
SEN e do SNGN da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). 

LINHA DE APOIO À ECONOMIA COVID-19 – MICRO E PEQUENAS EMPRESAS  

Esta linha foi criada no âmbito das medidas de caráter extraordinário para apoio à normalização 
da atividade das empresas, com uma dotação 1 000 milhões de euros e destina-se a apoiar a 
recuperação das micro e pequenas empresas afetadas pelos efeitos da pandemia do novo 
coronavírus. 

Poderão consultar o Documento de Divulgação através do seguinte link: 

https://www.spgm.pt/pt/catalogo/linha-de-apoio-a-economia-covid-19-mpe/ 

As condições da linha são as que a seguir resumidamente apresentamos: 
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Financiamento Máximo por Empresa: 
Microempresas - 50 000 € 
Pequenas empresas - 250 000 € 

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: 

• até ao dobro da massa salarial 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 estimativa da massa salarial anual dos dois primeiros anos de 
exploração; ou 

• 25 % do volume de negócios total em 2019; ou 
• 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. 

As empresas para se poderem candidatar a esta linha não poderão ter beneficiado das 
anteriores linhas de crédito criadas para apoio à normalização da atividade face ao surto 
pandémico da COVID-19, e também terão que apresentar uma quebra de faturação de pelo 
menos 40%. 

Prazo Máximo da Operação : até 6 anos 

Carência de Capital Máxima: até 18 meses 

Taxa de Juro: modalidade fixa ou variável acrescida de um 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%) 

Garantia Mútua: até 90% do capital em divida 

Contragarantia: 100% 
 
Não será exigido à empresa, nem pelo Banco nem pela SGM, qualquer tipo de aval ou garantia 
complementar (pessoal ou patrimonial). 
Poderá ser solicitada uma livrança subscrita pela empresa que não configura a prestação de um 
colateral, ficando completamente excluída a possibilidade de existência de aval de terceiros. 

 

LINHA DE APOIO À ECONOMIA COVID-19 – MÉDIAS EMPRESAS, SMALL MID CAPS E MID 

CAPS    

Esta nova sublinha foi criada no âmbito da Linha de Apoio à Economia – Covid 19, com uma 
dotação 400 milhões de euros e destina-se  exclusivamente ao financiamento de necessidades 
de tesouraria. 

Poderão consultar o Documento de Divulgação através do seguinte link: 

https://www.spgm.pt/pt/catalogo/linha-de-apoio-a-economia-covid-19/ 

As condições da linha são as que a seguir resumidamente apresentamos: 
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Financiamento Máximo por Empresa: 
Médias Empresas – 1 500 000 € 
Small Mid Caps e Mid Caps – 2 000 000 € 

As empresas poderão apresentar mais do que uma operação ao abrigo da presente linha, sendo 
que o conjunto das diversas operações, com maturidade para além de 31 de dezembro de 2020, 
não poderão exceder: 

• até ao dobro da massa salarial 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 estimativa da massa salarial anual dos dois primeiros anos de 
exploração; ou 

• 25 % do volume de negócios total em 2019; ou 
• 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 média empresa, e para os próximos 
12 meses no caso de Small Mid Caps e Mid Caps.. 

As empresas para se poderem candidatar a esta linha terão que cumprir cumulativamente vários 
requisitos, entre os quais:  

 não poderão ter beneficiado das anteriores linhas de crédito criadas para apoio à 
normalização da atividade face ao surto pandémico da COVID-19; 

 terão que apresentar uma quebra de faturação de pelo menos 40%; 
 apresentar uma situação liquida positiva no último balanço aprovado, etc… 

 
Prazo Máximo da Operação : até 6 anos 

Carência de Capital Máxima: até 18 meses 

Taxa de Juro: modalidade fixa ou variável acrescida de um 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%) 

Garantia Mútua: até 80% do capital em divida 

Contragarantia: 100% 
 
Não será exigido à empresa, nem pelo Banco nem pela SGM, qualquer tipo de aval ou garantia 
complementar (pessoal ou patrimonial). 
Poderá ser solicitada uma livrança subscrita pela empresa que não configura a prestação de um 
colateral, ficando completamente excluída a possibilidade de existência de aval de terceiros. 
 

APOIOS NO ÂMBITO DO PORTUGAL 2020 

Estão previstos os seguintes apoios: 

• O pagamento de incentivos será efetuado no mais curto espaço de tempo, no limite, 

serão feitos pagamentos a título de adiantamento; 
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• Diferimento das prestações de reembolsos de incentivos para as 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 homólogo 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 QREN ou do Portugal 

2020 sem encargos de juros ou outra penalidade para as empresas beneficiárias. 

• Elegibilidade de custos com ações canceladas ou adiadas, por razões relacionadas com 

o COVID -19, comprovadamente suportadas pelos beneficiários e previstas em projetos 

aprovados pelo Portugal 2020, nomeadamente nas áreas da internacionalização e da 

formação profissional, são elegíveis para reembolso. 

• Consideração do COVID-19 como motivo de força maior nos apoios do Portugal 2020: Os 

impactos negativos decorrentes do 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 Portugal 2020. 

Sobre esta temática foi publicada a Orientação Técnica nº 1/2020 - Regulamento Específico do 

Domínio da Competitividade e Internacionalização (RECI) do Sistema de Incentivos às Empresas 

- Medidas relativas à situação epidemiológica do novo Corona-vírus – COVID 19, que pode 

consultar aqui: https://mcusercontent.com/6c6595c45e6f59b9c28d11379/files/59001538-

e2e6-4b29-9a06-7756acd67409/03_24_OT_2020_01_rede_si_covid_19.pdf 

 

LEGISLAÇÃO COVID-19 

Consulte por área temática ou por ordem cronológica o conjunto de medidas destinadas aos 

cidadãos, às empresas e às entidades públicas e privadas, relativas à infeção epidemiológica por 

COVID-19 publicadas no Diário da República em https://dre.pt/legislacao-covid-19 


