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Pacote de medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo 

Coronavírus - COVID 19. 

 

Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela Organização 

Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, bem como à classificação do vírus COVID-19 

como uma pandemia, no dia 11 de março de 2020, o Governo português adotou um conjunto 

de medidas destinado a mitigar os impactos económicos advenientes do surto epidémico, 

apoiando as empresas portuguesas e salvaguardando o emprego. 

 

A epidemia está a impactar significativamente a atividade económica, nomeadamente, pela 

interrupção dos abastecimentos que impedem a continuação da atividade das empresas em 

pleno, pelas restrições impostas à circulação de pessoas e bens, pela súbita redução da procura 

– particularmente sensível em certos setores – e pelo elevado absentismo dos trabalhadores. 

Perante este cenário, as empresas enfrentam atualmente dificuldades para cumprir as suas 

obrigações, em razão da quebra de receitas e do absentismo laboral. 

  

Neste contexto, o Governo determinou, numa primeira fase, medidas para acautelar a proteção 

social dos trabalhadores que se encontrem impedidos, temporariamente, do exercício da sua 

atividade profissional por ordem da autoridade de saúde, devido a perigo de contágio pelo 

COVID-19, consagrando a equiparação a doença com internamento hospitalar (para efeitos do 

Decreto-Lei n.º 28/2004, de 4 de fevereiro).  

 

Posteriormente, o Governo aprovou um conjunto de medidas que visam apoiar a tesouraria das 

empresas, salvaguardar a manutenção dos postos de trabalho e reforçar a capacidade de reação 

e contenção da propagação da doença.  

 

No domínio económico, destacam-se a criação de linhas de crédito para apoio à tesouraria de 

empresas de diferentes setores, a aceleração do pagamento de incentivos, o diferimento de 

prestações vincendas relativas a subsídios e o reforço dos plafonds dos seguros de crédito à 

exportação com garantias de Estado.  

 

No domínio laboral, foi aprovado um conjunto de medidas que visa aumentar as possibilidades 

de distanciamento social e isolamento profilático, cuidando da perceção do rendimento dos 

próprios ou daqueles que se vejam na situação de prestar assistência a dependentes.  
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PROTEÇÃO DO EMPREGO 

 

1. Apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho 

 

O apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho em empresas em situação de 

crise empresarial visa essencialmente dar uma resposta rápida e imediata às necessidades 

urgentes de apoio à manutenção do emprego em empresas especialmente afetadas pelo COVID-

19, que não se compadecem com a complexidade procedimental de regimes já existentes.  

 

À semelhança do que já foi feito em situações paralelas de grave crise, como catástrofes ou 

outras ocorrências imprevisíveis, é criada uma medida excecional, processualmente mais ágil, 

de forma a garantir que esta se aplica num espaço de tempo muito curto entre o pedido do 

empregador e a concessão do apoio e, desta feita, atingindo, no tempo e no modo, o objetivo 

de prevenir o risco imediato de desemprego e a manutenção dos postos de trabalho.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que é?

•Apoio financeiro 
atribuído à empresa 
exclusivamente para 
pagamento de 
remunerações.

A quem se destina?

•Empresas em situação 
de crise empresarial:

- Paragem total da 

atividade da 
empresa ou 
estabelecimento; ou

- Quebra de ≥40% da 
faturação 

(referência: período 
homólogo de 60 dias 
ou a média desse 
período para início 
de atividade há 
menos de 12 
meses).

Quais os requisitos?

•Declaração do 
empregador com 
certidão do 
contabilista 
certificado da 
empresa; e

•Situações contributiva 
e tributária 
regularizadas perante 
a SS e a AT.

Quais as condições?

•Montante mínimo: 
2/3 da retribuição 
ilíquida do 
trabalhador. 

•Montante máximo: 3 
RMMG (€ 1905).

•Pagamento de 70% 
pela Segurança Social 

e de 30% pelo 
empregador.

•Atribuído ao 
empregador.

•Entidade responsável: 
Instituto da Segurança 
Social, I. P..

Pode ser cumulado 
com outras 
medidas?

•Cumulável com bolsa 
de formação do IEFP, 
I. P..

•Valor: 30% do IAS                 
(€ 131,64).

•Pagamento: ½ ao 
trabalhador e ½ ao 
empregador. 

•O plano de formação:

- Deve corresponder às 
modalidades de 
qualificação do 
Sistema Nacional de 
Qualificações; 

- Pode ser desenvolvido 
à distância.
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2. Apoio extraordinário para formação profissional 

 

 
 

3. Incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização da atividade da empresa  

 

 
 

 

 

O que é?

•Apoio 
extraordinário 
para formação 
profissional a 
tempo parcial. 

A quem se 
destina?

•Empresas 
impossibilitadas 
de exercer o 
regular 
funcionamento da 
atividade.

Quais os 
requisitos?

•Empresas que não 
tenham recorrido 
ao apoio 
extraordinário à 
manutenção de 
contrato de 
trabalho.

•O plano de 

formação:

- Deve 
corresponder às 
modalidades de 
qualificação do 
Sistema Nacional 
de Qualificações; 

- Pode ser 
desenvolvido à 
distância.

Quais as 
condições?

•Atribuído pelo 
IEFP, I.P. ao 
trabalhador.

•Montante: em 
função das horas 
de formação. 

•Montante 
máximo: 50% da 
retribuição 
ilíquida do 
trabalhador ou 1 
RMMG.

•Duração: 1 mês.

O que é?

•Incentivo 
financeiro para 
apoio à 

normalização da 
atividade da 
empresa.

•Visa prevenir o 
risco de 

desemprego e a 
manutenção dos 
postos de 
trabalho.

A quem se 
destina?

•Empresas que:

- Tenham estado 
em situação de 
crise empresarial 
em consequência 
do COVID-19;

- Já não estando 
constrangidas na 
sua capacidade 
laboração; 

- Carecem de um 
apoio, na primeira 
fase de retoma da 
normalidade.

Quais as 
condições?

•Valor: 1 RMMG, 
por trabalhador.

•Duração: 1 mês.
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4. Isenção temporária do pagamento de contribuições para a Segurança Social 

 

 
 

5. Medidas de apoio aos trabalhadores independentes 

 

a) Apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador independente 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

O que é?
A quem se 
destina?

Quais as condições?

•Isenção 
temporária total 
do pagamento de 

contribuições à 
SS.

•Empresas que 
beneficiem das 
medidas acima.

•Trabalhadores 
independentes 
beneficiários das 
medidas. 

•Isenção das 
contribuições relativas 
aos trabalhadores 

abrangidos pelas 
medidas acima. 

•Durante o período em 
que a empresa seja 
beneficiária das medidas.

•Não afasta a obrigação 
declarativa trimestral dos 
trabalhadores 
independentes.

O que é?

•Apoio financeiro à 
redução da 
atividade 
económica de 
trabalhador 
independente

A quem se 
destina?

•Trabalhadores 
independentes; 

•Em situação 

comprovada de 
paragem total da 
sua atividade ou 
da atividade do 
respetivo setor.

Quais os 
requisitos?

•Declaração do 
próprio, sob 
compromisso de 
honra; ou 

•Declaração do 
contabilista 
certificado no 
caso de 
trabalhadores 
independentes no 
regime de 
contabilidade 
organizada.

Quais as 
condições?

•Montante: 
remuneração 
registada como 
base de incidência 
contributiva. 

•Limite: valor do 
IAS.

•Duração de 1 mês

(Prorrogável até   
6 meses).
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b) Diferimento do pagamento de contribuições 

 

 
 

PROTEÇÃO DAS EMPRESAS 

 

A. Medidas de apoio à tesouraria das empresas  

 

1. Linha de crédito para empresas  

 

 
 

*Mais informações em: https://www.spgm.pt/pt/catalogo/linha-de-credito-covid-19/. 

O que é?

•Diferimento do 
pagamento de 
contribuições

A quem se 
destina?

•Trabalhadores 
independentes; 

•Em situação 
comprovada de 
paragem total da 
sua atividade ou 
da atividade do 
respetivo setor.

Quais as 
condições?

•Diferimento do 
pagamento de 
contribuições 

devidas nos 
meses em que 
esteja a ser pago 
o apoio.

•Pagamento: a 

partir do 2.º mês 
após a cessação 
do apoio 
(até 12 meses, em 
prestações 

mensais e iguais).

O que é?

•Linha de crédito 
de apoio à 
tesouraria das 
empresas no 
montante de    
200 M€.

A quem se 
destina?

•Dirigida 
preferencialmente 
a PME ou 
empresas com:

- Situação líquida 
positiva no último 
balanço aprovado; 

- Situação líquida 
negativa e 
regularização em 
balanço intercalar 
aprovado até à 
data da operação.

Quais as 
condições?

•Máximo por 
empresa: 1,5 M€. 

•Garantia: Até 80% 

do capital em 
dívida.

•Contragarantia: 
100%.

•Prazo de 
operações: 

⁻ 4 anos para 
Fundo de 
Maneio; e 

⁻ 1 a 3 anos para 

Tesouraria.

Quais os 
requisitos?

•Declaração da 
empresa sobre o 
impacto negativo 
do COVID-19. 

•Situação 
regularizada 
perante a SS, a AT 
e a banca.

https://www.spgm.pt/pt/catalogo/linha-de-credito-covid-19/
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2. Linha de crédito para microempresas do setor do turismo 

 

 
 

*Mais informações através de apoioaoinvestidor@turismodeportugal.pt. 

 

3. Linha de crédito para o setor da restauração e empresas similares 

 

 
 

*Mais informações em: https://www.spgm.pt/pt/catalogo. 

 

 

 

 

 

 

O que é?

•Linha de crédito de 
apoio à tesouraria 
das empresas no 
montante de 60 M€.

A quem se destina?

•Microempresas do 
setor do turismo 
que:

- Estejam licenciadas e 
registadas no Registo 
Nacional de Turismo, 
se exigível;

- Não se encontrem 
numa situação de 
empresa em 
dificuldade; e 

- Não tenham sido 
objeto de sanções 
administrativas ou 
judiciais nos 2 
últimos anos. 

Quais as 
condições?

•Montante: 750 
€/mês/trabalhador. 

•Montante máximo: 

20 mil euros. 

•Duração: 3 meses. 

•Reembolso: 3 anos 
(com 1 ano de 
carência).

•Sem juros.

•Garantia: Fiança 
pessoal de sócio.

•Entidade 
responsável: Turismo 
de Portugal, I. P..

Quais os 
requisitos?

•Declaração da 
empresa sobre o 
impacto negativo do 
COVID-19 e 
preenchimento dos 
requisitos. 

•Situação 
regularizada perante 
a SS, a AT e o 
Turismo de Portugal, 
I.P..

O que é?

•Linha de crédito para 
restauração e 
empresas similares 
no montante de 
600 M€.

A quem se destina?

•Microempresas, 
PME, small mid cap
e mid cap com:

- Situação líquida 
positiva no último 
balanço aprovado; 
ou

- Situação líquida 
negativa e 
regularização em 
balanço intercalar 
aprovado até à data 
da operação.

Quais as 
condições?

•Máximo por 
empresa: 1,5 M€. 

•Garantia: Até 100% 

do capital em dívida.

•Contragarantia: 
100%.

•Prazo de operações: 
4 anos.

Quais os 
requisitos?

•Declaração da 
empresa sobre o 
impacto negativo do 
COVID-19 e 
preenchimento dos 
requisitos. 

•Situação 
regularizada perante 
a SS e a AT.

mailto:apoioaoinvestidor@turismodeportugal.pt
https://www.spgm.pt/pt/catalogo
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4. Linha de crédito para agências de viagem, animação turística, organização de eventos e similares 

 

 
 

*Mais informações em: https://www.spgm.pt/pt/catalogo. 

 

5. Linha de crédito para empresas de turismo (incluindo empreendimentos turísticos e alojamento 

turístico) 

 

 
 

*Mais informações em: https://www.spgm.pt/pt/catalogo. 

 

 

 

 

 

 

O que é?

•Linha de crédito 
para agências de 
viagem, animação 

turística, 
organização de 
eventos e 
empresas 
similares, no 

montante de    
200 M€.

A quem se 
destina?

•Microempresas, 
PME, small mid
cap e mid cap

com:

- Situação líquida 
positiva no último 
balanço aprovado; 
ou

- Situação líquida 
negativa e 
regularização em 
balanço intercalar 
aprovado até à 
data da operação.

Quais as 
condições?

•Máximo por 
empresa: 1,5 M€. 

•Garantias: Até 
100% do capital 
em dívida.

•Contragarantias: 
100%.

•Prazo de 

operações: 4 anos

Quais os 
requisitos?

•Declaração da 
empresa sobre o 
impacto negativo 

do COVID-19 e 
preenchimento 
dos requisitos. 

•Situação 
regularizada 
perante a SS e a 
AT.

O que é?

•Linha de crédito de 
apoio para empresas 
de turismo 
(incluindo 
empreendimentos 
turísticos e 
alojamento turístico) 
no montante de 
900 M€.

A quem se destina?

•Microempresas, 
PME, small mid cap
e mid cap com:

- Situação líquida 
positiva no último 
balanço aprovado; 
ou

- Situação líquida 
negativa e 
regularização em 
balanço intercalar 
aprovado até à data 
da operação.

Quais as 
condições?

•Máximo por 
empresa: 1,5 M€. 

•Garantia: Até 100% 

do capital em dívida.

•Contragarantia: 
100%.

•Prazo de operações: 
4 anos.

Quais os 
requisitos?

•Declaração da 
empresa sobre o 
impacto negativo do 
COVID-19 e 
preenchimento dos 
requisitos. 

•Situação 
regularizada perante 
a SS e a AT.

https://www.spgm.pt/pt/catalogo
https://www.spgm.pt/pt/catalogo
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6. Linha de crédito para indústria (têxtil, vestuário, calçado, indústrias extrativas, fileira da 

madeira) 

 

 
 

*Mais informações em: https://www.spgm.pt/pt/catalogo. 

 

B. Medidas no âmbito dos sistemas de incentivos às empresas  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

O que é?

•Linha de crédito 
para indústria 
(têxtil, vestuário, 

calçado, indústrias 
extrativas, fileira 
da madeira) no 
montante de    
1.300 M€.

A quem se 
destina?

•Dirigida a 
microempresas, 
pequnas e médias 

empresas, Small 
Mid Cap e Mid 
Cap:

- Com situação 
líquida positiva no 
último balanço 
aprovado; ou

- Com situação 
líquida negativa e 
regularização em 
balanço intercalar 
aprovado até à 
data da operação

Quais as 
condições?

•Máximo por 
empresa: 1,5 M€. 

•Garantias: Até 
100% do capital 
em dívida.

•Contragarantias: 
100%.

•Prazo de 

operações: 4 anos

Quais os 
requisitos?

•Declaração da 
empresa sobre o 
impacto negativo 

do COVID-19 e 
preenchimento 
dos requisitos. 

•Situação 
regularizada 

perante a SS e a 
AT.

Adiantamento do 
pagamento de 

incentivos 

•Aceleração do 
pagamento de 
incentivos às empresas; 

•A título de 
adiantamento.

Diferimento do prazo 
de amortização de 

subsídios 
reembolsáveis

•Diferimento por 12 
meses das prestações 
vincendas até 

30.09.2020 dos 
subsídios 
reembolsáveis;

•No âmbito do QREN ou 
do PT2020; 

•Sem encargos de juros 
ou qualquer outra 
penalidade.

Aceitação da 
elegibilidade de 

despesas

•São elegíveis as 
seguintes despesas 
suportadas pelas 

empresas:

⁻ Com iniciativas ou 
ações canceladas ou 
adiadas por força do 
COVID-19; 

⁻ No âmbito dos 
projetos do PT2020.

Consideração do 
impacto da epidemia 

na avaliação dos 
objetivos 

•Consideração do 
impacto do COVID-19 na 
avaliação dos objetivos 

contratualizados; 

•No âmbito do PT2020; 

•Não penalizando as 
empresas pela 
insuficiente 
concretização de ações 
ou metas que decorram 
do COVID-19.

https://www.spgm.pt/pt/catalogo
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C. Medidas de apoio à exportação 

 

 
 

 

 

O que é?

•Apoio à 
exportação e à 
diversificação de 
clientes. 

•Em particular para 
mercados fora da 
EU. 

•Através do 
aumento das 
linhas de seguro 
de crédito à 
exportação com 
garantias de 
Estado.

A quem se 
destina?

•Empresas de 
diversos setores 
afetadas pelo 
COVID-19.

Quais as 
condições?

•+ 100 M€ para a 
linha de seguro de 
crédito destinada 
aos setores 
metalúrgicos, 
metalomecânico e 
moldes;

•+ 100 M€ para a 

linha de seguro 
caução para obras 
no exterior;

•+ 50 M€ para a 
linha de seguro de 
crédito à 
exportação de 
curto prazo.


