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SESSÃO FORMATIVA – VIDEOCONFERÊNCIA

IAPMEI – Apoios às empresas COVID-19

Esclarecimentos objetivos, no âmbito dos Apoios Estatais previstos para as empresas no 

contexto COVID-19

Horário: das 16h às 18h:30

Duração: 02h:30

NOTA IMPORTANTE PARA OS CC:

A Formação promovida pela APOTEC é válida nos termos do Estatuto da OCC. Os

certificados podem ser submetidos através do site da dita Ordem, via Pasta CC, sem

necessidade de qualquer outro formalismo adicional.



O Contexto Covid 19 

e os principais Apoios às Empresas 
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Programa:

O Lay-off simplificado

Diferimento das Contribuições Sociais

Diferimento das Obrigações Fiscais

Apoio aos Empresários em Nome Individual

Apoio aos Sócios-Gerentes

Moratória de Créditos

Linhas de Crédito
• Micro-empresas de Turismo

• Empresas de Turismo (em geral)

• Restauração

• Agencias de viagens, Animação Turística, Organizadores de Eventos e Similares

• Empresas da área Têxtil, Vestuário, Calçado, Extracção, Madeira e Cortiça

Apoio à Exportação 

Apoio às Start-ups

O contexto do PT2020

Medidas de apoio a atividades destinadas ao desenvolvimento de produtos e serviços 

destinados ao combate da COVID-19

Incentivo financeiro extraordinário para Apoio à normalização da atividade da 

empresa

Questões práticas 

Apoios às Empresas e contexto Covid19                                                                                        APOTEC 2020

APOTEC – Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade



Alterações (principalmente) por via de:

- Lei nº 1– A/2020, de 19 de Março

e

- Decreto nº  2 - A/2020, de 20 de  Março

e

- Decreto Lei nº 10 – A/2020, de 13 de Março

e

- Decretos Lei: nº 10 – F/2020, nº 10 – G/2020

e

nº 10 – J/2020, todos de 26 de Março
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❖ Lay off simplificado para:

❖ Entidades empregadoras (no contexto do direito privado,

incluindo trabalhadores independentes);

❖ Que tenham a situação regularizada perante a Segurança Social

e a Autoridade Tributária (sem contar com as dividas contraídas

no mês de março de 2020);

❖ Que estejam a enfrentar o encerramento total ou parcial, por

imposição legal (Decreto nº 2-A/2020 de 20 de Março e Decreto

Lei nº 10-A/2020 de 13 de Março conjugados com a Lei de Bases

da Saúde e da Proteção Civil);

Decreto-Lei nº 10-G/2020, de 26 de Março 



❖ Ou com queda de (pelo menos) 40 % da faturação,

❖ O pagamento é apenas das remunerações, nos períodos de

redução de horário ou suspensão do contrato de trabalho.

❖ Também aplicável aos sócios-gerentes (a ver mais em detalhe

seguidamente).

Decreto-Lei nº 10-G/2020, de 26 de Março 



❖ Apoio de:

❖ 2/3 do salário ilíquido, ou valor de RMMG, consoante o mais

elevado, sendo 70% pago pela SS e 30% pelo empregador

❖ Nos casos de redução do período normal de trabalho: o salário

será proporcional ao tempo de trabalho, mas sendo garantidas

sempre os dois valores mínimos – se os 2/3 agora dessem um valor

menor que o RMMG, seria o RMMG aplicável ;

Como?

❖ - Através de requerimento submetido à SS onde deve constar:

Decreto-Lei nº 10-G/2020, de 26 de Março 



❖ Descrição resumida da crise sentida.

❖ Certidão do contabilista a atestar:

✓ A redução de actividade,

OU

✓ A redução abrupta da faturação,

✓ Listagem dos trabalhadores abrangidos,

Decreto-Lei nº 10-G/2020, de 26 de Março 



❖ A referida quebra é calculada por comparação entre os 30 dias

anteriores ao pedido e

❖ A média dos 2 meses anteriores,

❖ Período homólogo (i.e. mês) do ano anterior,

❖ À média dos meses anteriores para actividades com menos de 12

meses, comparada com os 30 dias anteriores.

Algumas notas:

✓ A empresa não pode despedir os trabalhadores que estão neste

regime, até 60 dias após ter sido beneficiário dos apoios, nem

por extinção de posto de trabalho, nem por despedimento

colectivo.

Decreto-Lei nº 10-G/2020, de 26 de Março 



❖ A empresa não pode fazer distribuição de lucros (seja de que forma

for);

❖ A empresa tem de continuar a pagar os 11% da quotização de SS do

trabalhador, mas fica isenta da sua parte contributiva;

❖ O apoio tem a duração de um mês, podendo ser renovável

mensalmente até 3 meses;

❖ É acumulável com outros apoios sociais nacionais – como o apoio à

formação do IEFP – ou internacionais, no âmbito do FSE, e se for o

caso de haver mais de um apoio, eles devem ser realizados

conjuntamente – não é simultaneamente -, pois para pedir apoio ao

IEFP dever remeter-se também o pedido realizado à SS.

Decreto-Lei nº 10-G/2020, de 26 de Março 



❖ Diferimento de Contribuições sociais e de

Obrigações fiscais

❖ As Contribuições Sociais:

Para - Entidades do sector privado e social com o nº de

trabalhadores:

❖ Menos de 50;

❖ Entre 50 e 249, desde que apresentem uma quebra de, pelo

menos, 20 % da faturação, pelo e-fatura nos meses de 3, 4 e

5 de 2020, face ao período homólogo do ano anterior ou,

para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 meses,

à média do período de atividade decorrido;

Decreto-Lei nº 10-F/2020, de 26 de Março 



❖ Com 250 ou mais, desde que apresentem uma quebra de, pelo menos,

20 % da faturação pelo e-fatura nos meses de 3, 4 e 5 de 2020, face

ao período homólogo do ano anterior ou, para quem tenha iniciado a

atividade há menos de 12 meses, à média do período de atividade

decorrido, e que ainda:

✓ Seja IPSS ou equiparada;

✓ Seja uma das actividades encerradas por imposição legal, ou

seja do ramo do turismo ou da aviação;

Os trabalhadores independentes estão abrangidos por estas

medidas.

Quando o e-factura não reflicta a quebra da facturação nas

operações sujeitas a IVA, mesmo que isentas, ela pode ser

demonstrada com referência ao volume de negócios, com a

certificação de contabilista certificado.

Decreto-Lei nº 10-F/2020, de 26 de Março 



❑ Como se processa?

Um terço das contribuições devidas nos meses 3, 4 e 5 de 2020 é

sempre pago no mês devido e os restantes 2/3 podem ser pagos em

prestações iguais e sucessivas nos três ou nos seis meses seguintes,

sem juros.

❖ As empresas que já tiverem pago o mês de março podem pedir este

diferimento a partir de Abril, avançando todo este processo um mês;

❖ Aos trabalhadores independentes também se aplica o processo de

diferimento a começar em Abril;

❖ As quotizações dos trabalhadores devem ser pagas nos meses em que

são devidas;

Decreto-Lei nº 10-F/2020, de 26 de Março 



❖ O diferimento não depende de requerimento;

❖ Nota Importante: O não pagamento do terço devido ou o

incumprimento dos requisitos do pedido implica o vencimento

imediato das prestações

❖ E faz cessar a isenção de juros;

❖ Nota Final: aos planos prestacionais em curso aplica-se o regime

das férias judiciais, ou seja, estão suspensos, (sem prejuízo de

poderem continuar a ser cumpridos).

Decreto-Lei nº 10-F/2020, de 26 de Março 



❖ As Obrigações Fiscais:

❑ IRS e IRC

➢ Todas as Micro e Pequenas empresas - com faturação até 10M€,

(em 2019, ou com inicio de actividade em ou após 1 de janeiro de

2020) e as Grandes empresas que registarem descidas de

faturação superiores a 20%,

➢ poderão entregar as retenções na fonte de IRC e IRS do 2º

trimestre em planos prestacionais sem juros de 3, ou 6 meses;

➢ Adiamento da entrega do Modelo 22, de 31/maio para 31/julho

➢ do PEC, de 31/março para 30/junho;

➢ do PPC e do PAC de 31/julho para 31/agosto;

Decreto-Lei nº 10-F/2020, de 26 de Março 



❑ IVA:

➢ Todas as Micro e Pequenas empresas - com faturação até 10M€,

(em 2019, ou com inicio de actividade em ou após 1 de janeiro de

2020) e as Grandes empresas que registarem descidas de

faturação superiores a 20%,

➢ poderão entregar o IVA do 2º trimestre (mensal ou trimestral) em

planos prestacionais, sem juros, de 3 ou 6 meses;

➢ Declarações periódicas de Fevereiro podem ser calculadas através

dos dados do e-fatura

o Faturas em PDF serão aceites e consideradas faturas eletrónicas

durante Abril, Maio e Junho

Decreto-Lei nº 10-F/2020, de 26 de Março 



❖ Aplica-se o regime do Justo Impedimento para

contribuintes ou contabilistas certificados em situação

de:

❖ infeção ou isolamento profilático,

❖ isolamento por fixação de cerca sanitária,

❖ Estas situações devem ser comprovadas por declaração da

autoridade de saúde.

Despacho n.ºs 129/2020-XXII do SEAF



❖ Adiamento do prazo de entrada em vigor do novo modelo

da Declaração Mensal de Imposto do Selo para 1/jan/2021

e recuperação do modelo antigo para vigorar durante

2020

❖ Isenção de IS nas moratória de créditos aprovados pelo

Decreto-Lei n.º 10-J/2020, quando não impliquem uma

alteração do escalão de imposto.

Nas restantes situações, aplicar-se-á apenas o diferencial entre a taxa

inicial e aquela que resulta da moratória.

Despachos n.ºs 121 e 138/2020-XXII do SEAF



Suspensões em vigor:

❖ Suspensão dos prazos para a prática de atos por particulares em

procedimentos tributários relativos a atos de interposição de

impugnação judicial, reclamação graciosa, recurso hierárquico, ou

outros procedimentos de idêntica natureza, bem como os atos

processuais ou procedimentais subsequentes àqueles.

❖ Suspensão dos processos de execução fiscal até 30 de junho de 2020,

que estejam em curso ou que venham a ser instaurados pela AT, que

inclui a suspensão das penhoras de vencimentos por dívidas fiscais

em processo executivo e planos prestacionais definidos no âmbito de

processo executivo

❖ Suspensão da caducidade e prescrição de todos os procedimentos e

processos até ao termo da situação excecional.

Decreto Lei 10-A/2020 de 13 de Março



❖ Empresários em Nome Individual (são tratados como

Trabalhadores Independentes)

Têm direito aos apoios:

▪ Lay-off simplificado, para os seus trabalhadores:

▪ Apoio extraordinário à redução da atividade económica de

trabalhador independente;

▪ Prorrogação do prazo de cumprimento de obrigações fiscais;

▪ Moratória bancária;

▪ Diferimento do pagamento de contribuições para trabalhadores

independentes (mantendo a obrigação de entrega da declaração

trimestral);

Decreto-Lei 10-A/2020 de 13 de Março



❖ Apoio aos Sócios-Gerentes

a) Quando não têm trabalhadores dependentes

✓ podem aceder ao apoio extraordinário à redução da atividade

económica prevista para o trabalhador independente.

✓ É extensível a membros de órgãos estatutários de fundações,

associações ou cooperativas com funções equivalentes

àqueles,

que:

✓ se encontrem apenas naquele regime na segurança social;

✓ Que, no ano anterior, tenham tido faturação pelo E-fatura

inferior a 80.000 euros; e



▪ Em situação comprovada de paragem total da sua atividade ou da

atividade do respetivo setor, por imposição legal;

▪ Em situação de quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40% da

faturação no período de trinta dias anterior ao do pedido, 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.

▪ O apoio é por 1 mês, prorrogável por mensalmente até máx. 6 meses

▪ Limite máximo: € 438,81 ou € 635,00, consoante sejam declarados

rendimentos inferiores ou igual/superiores a € 658,22;

▪ Não confere o direito à isenção do pagamento de contribuições à

Segurança Social.



▪ Não é cumulável com as medidas de proteção social na doença e na

parentalidade aplicáveis a trabalhadores por conta de outrem e

independentes (como subsídio de doença, subsídio de assistência a

filho e a neto, apoio excecional à família);

▪ Mas podem recorrer a Linhas de crédito, Moratórias de crédito,

Diferimento do pagamento de rendas; Sistemas de incentivos às

empresas e Prorrogação do prazo de cumprimento de obrigações

fiscais.

❖ B) Sócios-gerentes com trabalhadores dependentes

❖ Podem recorrer a:

▪ Lay-off simplificado



▪ Isenção temporária do pagamento de contribuições para a

Segurança Social, quanto às remunerações dos trabalhadores

abrangidos e membros dos órgãos estatutários, durante o período

desse lay off.

▪ Incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização da

atividade da empresa; e

▪ E ainda, tal como no regime anterior dos sócios-gerentes (sem

trabalhadores dependentes), podem recorrer a Linhas de crédito,

Moratórias de crédito, Diferimento do pagamento de rendas,

Sistemas de incentivos às empresas e Prorrogação do prazo de

cumprimento de obrigações fiscais.



Moratória de Créditos (de Instituições bancárias)

▪ Previsto por 6 meses, até 30 de setembro

▪ O contrato é suspenso – não se paga nem capital, nem juros - e o

prazo é derrogado por 6 meses;

▪ A empresa interessada não pode ter incumprimentos ou mora de

mais de 90 dias nas instituições de crédito destinatárias do pedido

e ter a situação regularizada junto da Autoridade Tributária e

Aduaneira e da Segurança Social, não relevando as dívidas

constituídas no mês de março de 2020.

▪ A declaração de adesão tem de ser acompanhada de comprovativo

de situação regularizada perante a AT e a SS.

▪ Proibição de revogação, total ou parcial, de linhas de crédito

contratadas e empréstimos concedidos, nos montantes contratados

à data de entrada em vigor do decreto-lei (27 de março de 2020),

Decreto-Lei 10-J/2020, de 26 de Março



▪ Prazos: a Instituição de crédito tem 3 dias para informar a empresa

caso não preencha os requisitos, e 5 dias para aplicar a moratória

caso os preencha.

▪ Os juros vencidos durante a moratória, bem como os restantes

encargos, serão capitalizados e incluídos no montante em dívida,

▪ o valor da prestação a pagar até ao final do contrato vai ser corrigida.

▪ O pedido pode ser parcial – para parte do capital, por exemplo

▪ Abrange empréstimos contraídos, e operações de crédito essenciais à

actividade, como leasing e factoring.

▪ Não inclui Seguros.

▪ O processo é supervisionado pelo Banco de Portugal,

Decreto-Lei 10-J/2020, de 26 de Março



❖ Exclusões:

▪ Crédito ou financiamento para compra de valores mobiliários ou

aquisição de posições noutros instrumentos financeiros;

▪ 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 Regressa;

▪ Crédito concedido a empresas para utilização individual através

de cartões de crédito dos membros dos órgãos de administração,

de fiscalização, trabalhadores ou demais colaboradores.

Decreto-Lei 10-J/2020, de 26 de Março



❖ Linhas de crédito:

Agora são sectoriais, pois a Capitalizar 2018 está encerrada, o

montante (400M€) foi esgotado;

➢ para Microempresas do Setor Turístico (60 M€)

• Candidatura entregue no Turismo de Portugal, que tem 5 dias para

resposta

• até 10 postos de trabalho e cujo volume de negócios anual ou balanço

total anual não exceda 2 milhões de euros.

• Empresas que tenham demonstrado impacto negativo da pandemia

em questão e que:

• Não estejam em dificuldades, segundo a definição do Regulamento

da Comissão Europeia (*)



• Não terem sido objeto de aplicação, nos dois anos anteriores, de

sanção administrativa ou judicial pela utilização ao seu serviço de

mão-de-obra

• Não terem sido condenados nos dois anos anteriores à data da

candidatura, por sentença transitada em julgado, por despedimento

ilegal de grávidas, puérperas ou lactantes.

Características financeiras:

• Valor do empréstimo: 750 euros mensais por cada posto de trabalho

existente na empresa a 29 de fevereiro de 2020, multiplicado pelo

período de três meses, no máximo de 20.000 euros; sem juros!

• Prazo: 3 anos, incluindo 1 ano de carência;

• Garantia: Fiança pessoal de um sócio da sociedade;



❖ (*) quando se verifica 1 das seguintes hipóteses:

• No caso de uma sociedade de responsabilidade limitada (que não uma

PME que exista há menos de três anos ou, para efeitos de elegibilidade

para o auxílio ao financiamento de risco, uma PME que, no prazo de sete

anos a contar da sua primeira venda comercial, se qualifica para

investimentos de financiamento de risco, após exame pormenorizado

levado a cabo pelo intermediário financeiro selecionado), se mais de

metade do seu capital social subscrito tiver desaparecido devido a perdas

acumuladas. Tal é o caso quando a dedução das perdas acumuladas das

reservas (e todos os outros elementos geralmente considerados como uma

parte dos fundos próprios da empresa) conduz a um montante cumulado

negativo que excede metade do capital social subscrito.

Regulamento da CE nº 651/2014 de 17 de junho



• No caso de uma empresa em que pelo menos alguns sócios têm 

responsabilidade ilimitada relativamente às dívidas da empresa, (que não 

uma PME que exista há menos de três anos ou, para efeitos de 

elegibilidade para o auxílio ao financiamento de risco, uma PME que, no 

prazo de sete anos a contar da sua primeira venda comercial, se qualifica 

para investimentos de financiamento de risco, após exame pormenorizado 

levado a cabo pelo intermediário financeiro selecionado), se mais de 

metade do seu capital, conforme indicado na contabilidade da sociedade, 

tiver desaparecido devido às perdas acumuladas. Para efeitos desta 

disposição, «sociedade em que pelo menos alguns sócios têm 

responsabilidade ilimitada relativamente às dívidas da sociedade» refere-

se, em especial, às formas de empresas mencionadas no anexo II da 

Diretiva 2013/34/UE.

Regulamento da CE nº 651/2014 de 17 de junho



•
• Sempre que uma empresa tiver recebido um auxílio de emergência e ainda

não tiver reembolsado o empréstimo ou terminado a garantia, ou tiver

recebido um auxílio à reestruturação e ainda estiver sujeita a um plano de

reestruturação;

• Sempre que a empresa for objeto de um processo coletivo de insolvência ou

preencher, de acordo com o respetivo direito nacional, os critérios para ser

submetida a um processo coletivo de insolvência a pedido dos seus credores.

• No caso de uma empresa que não seja uma PME, sempre que, nos últimos

dois anos:

- o rácio dívida contabilística/fundos próprios da empresa tiver

sido superior a 7,5 e

- o rácio de cobertura dos juros da empresa, calculado com

base em EBTIDA, tiver sido inferior a 1,0;

Regulamento da CE nº 651/2014 de 17 de junho



➢ Linha de crédito para todas as Empresas de Turismo

(incluindo empreendimentos turísticos e alojamento

turístico)

• Mesmas condições de elegibilidade das anteriores

• e mesmas condições financeiras

• Com uma dotação total de: – 900 M Euros

• O prazo de vigência destas várias linhas de Apoio à

Economia será até 31 de dezembro de 2020, ou até utilização

total das verbas.



➢ Linha de Crédito para o setor da Restauração e

Similares (dotação de 600M)

Para empresas que, não estando em dificuldade segundo o

regulamento da CE (*), que se encontrem com:

✓ situação líquida positiva no último balanço aprovado;

✓ situação líquida negativa, desde que regularizado em balanço

intercalar aprovado até à data da operação;

✓ independentemente da respetiva situação líquida, iniciado

atividade há menos de 12 meses contados desde a data da

respetiva candidatura.



E que:

• Não tenham dividas à AT e à SS

• Não tenham nenhum processo corrente de irregularidade com a

banca e com o Sistema de Garantia Mutua

• Se comprometam a manter até dezembro de 2020 o nº de posto de

trabalho que tinham até fevereiro de 2020

Condições financeiras:

Máximo por empresa: 1,5 ME; Garantia: até 90%; Contragarantia: 100%;

Prazo da operação: até 4 anos; Juros: modalidade de taxa de juro fixa ou

variável acrescida de um spread de 1% (1 ano), 1,25% (1 a 3 anos) ou 1,5%

(mais de 3 anos); Carência (capital e juros): 1 ano;



➢ Linha de crédito para Agências de viagem, Animação

turística, Organização de Eventos e similares (200ME)

❖ Com 4 características:

❑ Não se encontrando em dificuldades, pelo critério supra-referido do

regulamento da CE (*)

e com:

✓ situação líquida positiva no último balanço aprovado;

✓ situação líquida negativa, desde que regularizado em balanço

intercalar aprovado até à data da operação;

✓ independentemente da respetiva situação líquida, iniciado

atividade há menos de 12 meses contados desde a data da

respetiva candidatura.



E que (com as mesmas condições da anterior Linha):

• não tenham dividas à AT e à SS

• Não tenham nenhum processo corrente de irregularidade com a

banca e com o Sistema de Garantia Mutua

• Se comprometam a manter até dezembro de 2020 o nº de posto de

trabalho que tinham até fevereiro de 2020

Condições financeiras: Máximo por empresa: 1,5 ME; Garantia: até

90%; Contragarantia: 100%; Prazo da operação: até 4 anos; Juros:

modalidade de taxa de juro fixa ou variável acrescida de um spread de

1% (1 ano), 1,25% (1 a 3 anos) ou 1,5% (mais de 3 anos); Carência

(capital e juros): 1 ano;



❖ Linha específica COVID 19 – Apoio à Atividade Económica

(antiga Linha de apoio Indústria – Têxtil, Vestuário, Calçado,

Indústrias extrativas (rochas ornamentais) e da fileira da Madeira

e Cortiça – 4,5 Mil Milhões de euros.

✓ Financiamento para necessidades de Tesouraria

✓ Com limites por empresa de: Microempresas – 50.000€;

Pequenas empresas – 500.000€; Médias empresas – 1.500.000€,

Small Mid Cap e Mid Cap – 2.000.000€

✓ Com Garantia Mútua e Contragarantia das SGM para: Micro e

Pequenas Empresas – até 90%; Médias Empresas, Small Mid Cap

e Mid Cap – até 80%



• Prazo de utilização do montante:1 ano após contratação da operação

• Prazo das Operações e Período de Carência: Até 6 anos, após

contratação da operação, com carência de capital de até 18 meses.

• Os montantes máximos de capital do empréstimo acima apresentados,

não poderão ainda exceder o maior dos seguintes valores:

• o dobro da massa salarial anual do Cliente (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. No caso de empresas criadas em

ou após 1 de janeiro de 2019, o montante máximo do empréstimo não

pode exceder a estimativa, devidamente documentada, da massa

salarial anual dos dois primeiros anos de exploração;

ou



• 25 % do volume de negócios total do Cliente 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 PME, e para os próximos 12 meses no caso de Small

Mid Caps e Mid Caps.

Nota: a apresentação do plano de necessidades de liquidez permitirá

à mutuária aceder a um montante de financiamento superior ao apurado com

base nos 25% do volume de negócios e/ou dobro da massa salarial, mas o

montante máximo por tipologia de empresa (conforme valores referidos) não

poderá ser ultrapassado.



❖ Medidas de Apoio à Exportação:

Aumento das linhas de seguro de crédito, com garantias do

Estado, em particular para mercados fora da União Europeia.

❖ Linha de seguro de crédito para setores metalúrgicos, metalomecânico e

moldes: mais de 100 milhões de euros;

❖ Linha de Seguro de Crédito caução para obras no exterior: mais de 100

milhões de euros;

❖ Linha de Seguro de crédito à exportação a curto prazo: mais de 50

milhões de euros.

A Lei nº 13/2020, de 7 de Maio corrige o OE e faz reforço de 1000

milhões (para um total de 3000 milhões), das garantias públicas

nos seguros de crédito, créditos financeiros, seguro-caução e

seguro de investimento.

Lei nº 13/2020, de 7 de Maio



❖ Apoio às Start-Ups:

O Start-up RH Covid19

❖ incentivo equivalente a um salário mínimo por colaborador (até
a um máximo de 10 colaboradores),

Prorrogação Start-up Voucher por 3 meses

Vale Incubação Covid19 –

❖ visa conceder apoios a startu-ps com menos de 5 anos
(atualmente 1 ano), através da contratação de serviços de
incubação, com apoio sob a forma de um incentivo não
reembolsável a 100%.

❖ Os serviços serão prestados pelas incubadoras já acreditadas e
pertencentes à Rede Nacional de Incubadoras.



❖ “Mezzanine” funding for Startups Covid-19

Medidas de Protecção e reforço do Capital

❖ Esta medida pretende injetar liquidez nestas empresas através de um

empréstimo (suprimentos) convertível em capital, findo um período

de 12 meses, aplicando uma taxa de desconto que permita evitar a

diluição dos promotores, suportando as start-ups que sejam

sinalizadas positivamente pelo ecossistema e que apresentem um

plano de manutenção da sua atividade até ao final do ano e de

retoma futura do negócio pós-crise.

❖ Podem ser apoiadas sociedades por quotas, envolvendo tickets

médios de 50.000 a 100.000 euros por startup



❖ Portugal Ventures:

❖ Lançamento de Call da Portugal Ventures para investimentos

em start-ups, com tickets a partir de 50K€.

❖ Facilita o reforço da liquidez de start-ups (bridge financing) em

relação com acionistas existentes (pelo menos 30%), no

contexto atual de forte abrandamento da prospeção de

investimento em novas empresas por parte dos investidores.

❖ Complementaridade com os 54 Business Angels, 15 Fundos de

Capital de Risco e do Fundo 200M (tickets a partir de 500K€)

financiados através da IFD.



❖ O Fundo 200M

➢ permite dotar as start-ups e scale-ups tecnológicas de muito maior 

capacidade de investimento nas chamadas fases late seed e Séries A e 

B, fazendo o matching/co-investimento com investidores privados 

qualificados permitindo rondas de 10M ou mais, entre privados e 

200M.

❖ O Fundo para a Inovação Social

➢ permite dotar as startups de impacto social de muito maior capacidade 

de investimento nas chamadas fases seed até Series A, através de 

matching entre operadores privados e FIS.

❖ Permite uma capitalização significativa das empresas com uma forte 

vertente de impacto social para apoiar na fase atual de grande 

incerteza e depois potenciar o seu crescimento pós-Covid.



❖ PT2020

▪ será promovido o pagamento mais célere das despesas já

efetuadas e pagas aos fornecedores;

▪ diferimento automático das prestações de reembolsos de

incentivos por um período de 12 meses, das prestações

vincendas até setembro de 2020.

Estas duas medidas irão permitir uma ajuda na Tesouraria das empresas

beneficiárias de fundos, na ordem dos 400 milhões de euros.

E ainda: o ajustamento dos projetos, quer ao nível do calendário,

da programação financeira, dos custos máximos ou outro tipo de

limites impostos na legislação ou nos avisos de concurso, da

composição dos objetivos, atividades e investimentos, quer ao nível

das metas contratualizadas de realização e resultado.

Deliberação nº 8/2020 da CIC



❖ Os impactos negativos decorrentes do COVID-19 que resultam na

insuficiente concretização de ações ou metas, podem ser

considerados motivos de força maior não imputáveis aos

beneficiários.

❖ As despesas comprovadamente suportadas pelos beneficiários em

iniciativas canceladas ou adiadas por razões relacionadas com o

COVID-19, previstas em projetos aprovados pelo Portugal 2020, são

elegíveis para reembolso;

❖ A suspensão da implementação da Bolsa de Recuperação e

moratória no prazo de recuperação de dividas dos beneficiários,

de 90 dias úteis;

❖ ir-se-á continuar a pagar as bolsas de formação e demais apoios sociais,

assim como os custos internos associados a estas áreas financiadas pelo

FSE,

Deliberação nº 8/2020 da CIC



❖ Medidas de apoio a atividades destinadas ao desenvolvimento

de produtos e serviços destinados ao combate da COVID-19

I&D Empresas - Aviso nº 15/SI/2020

Criação ou introdução de melhorias significativas de produtos, processos ou

sistemas, pertinentes no contexto do combate ao COVID-19 Portaria nº 96/2020

Infraestruturas de Ensaio e Otimização - Aviso nº 15/SI/2020

Apoio à construção ou a modernização das infraestruturas de ensaio e

otimização (upscaling) necessárias ao desenvolvimento de produtos relevantes

para fazer face ao COVID-19 Portaria nº 96/2020.

Inovação Produtiva - Aviso nº14/SI/2020

Investimento para a produção de bens e serviços relevantes para fazer face à

COVID-19 Portaria nº 95/2020

Portaria 95/2020 e Portaria 96/2020

https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_15-SI-2020
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131908531/details/maximized
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_15-SI-2020
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131908531/details/maximized
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_14-SI-2020
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131908530/details/maximized


❖ Incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização

da atividade da empresa

É um apoio financeiro extraordinário à normalização da atividade da

empresa, a conceder pelo IEFP, I.P., quando se verifique a retoma da

atividade da mesma.

❑ Os empregadores podem ter:

✓ Apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em

situação de crise empresarial, com ou sem formação,

✓ Plano extraordinário de formação,

✓ Apoio de 1 RMMG por cada trabalhador ao serviço do

empregador abrangido por aqueles apoios, pago de uma só vez!

✓ Cumulável com outros apoios.

Decreto-Lei nº 10-G/2020, de 26 de Março 



❖ As condições de elegibilidade são as requeridas para todos os apoios

– encerramento por imposição legal, interrupção das cadeias de

abastecimento, etc.

❖ Especifico: uma 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.

❖ A empresa deve ter a situação contributiva e tributária regularizadas

perante a Segurança Social e a Autoridade Tributária e Aduaneira,

exceptuando-se as dividas contraídas no mês de março de 2020.

❖ O pedido é realizado por requerimento, com suporte documental, e

respondido em 10 dias uteis após devolução do termo de aceitação.

Decreto-Lei nº 10-G/2020, de 26 de Março 



- Questões práticas:

- Depois de um excesso de burocracia inicial e falhas informáticas,

o sistema – site SS, por exemplo -, tem estado mais eficiente.

- Os pagamentos de lay-off simplificados para pedido do inicio do

regime – meados de março – começaram a ser realizados na

semana passada, e os seguintes esta semana.

- Os contactos no IAPMEI e no IEFP são acessíveis, a questão é

quando eles não podem avançar mais do que foi adiantado pelo

executivo – por ex: o IEFP não sabe como se vai processar o

supra-referido Incentivo financeiro extraordinário para apoio à

normalização da atividade da empresa (o site diz período de

candidatura ainda encerrado).



- As linhas de seguro de crédito referidas estão atrasadas um mês,

e o reforço nos seguros de crédito autorizado pelo Ministério das

Finanças foi diminuto.

- A concessão de crédito tem estado retida, nalguns casos, na

SPGM.

- Sistema de incentivos do Portugal 2020 para abrir concursos

especiais para apoiar a fundo perdido empresas, entidades e

laboratórios nacionais de produção de equipamentos e

dispositivos médicos, testes e equipamentos de protecção

individual associados ao combate à covid-19 foi encerrado no

final de abril pelo facto da procura ter sido o quíntuplo.



Dúvidas?



Muito obrigada pela vossa presença!

NOTA IMPORTANTE PARA OS CC: 

A Formação promovida pela APOTEC é válida nos termos do Estatuto da OCC.

Os certificados podem ser submetidos através do site da dita Ordem, via 

Pasta CC, sem necessidade de qualquer outro formalismo adicional.



Venha fazer parte do livre associativismo!


