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SUMÁRIO 

 

No passado dia 09 de Março de 2020, o Governo convocou uma reunião ex-

traordinária da Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS) tendo 

em vista a aprovação de um conjunto de medidas para minimização dos im-

pactos económicos da propagação do COVID-19 (entretanto considerada 

como pandemia internacional), conjunto esse que inclui medidas de índole 

fiscal. 
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ENQUADRAMENTO 

Em face do aumento exponencial de ca-

sos confirmados de infecção por 

COVID-19 nos dias e semanas que ante-

cederam, o Governo convocou, no 

passado dia 9 de Março de 2020, uma 

reunião extraordinária da Comissão 

Permanente de Concertação Social 

(CPCS), da qual resultou a aprovação 

de um conjunto de medidas tendentes 

ao auxílio das empresas que viram a sua 

actividade económica perturbada pela 

pandemia internacional. 

MEDIDAS ADOPTADAS 

As diferentes medidas discutidas e 

aprovadas pela CPCS focaram-se, es-

sencialmente, nas áreas (i) da 

tesouraria das empresas, e (ii) do tra-

balho e Segurança Social. 

LINHA DE CRÉDITO 

No que respeita aos apoios de tesoura-

ria, o Governo decidiu criar uma linha de 

crédito para as micro, pequenas e mé-

dias empresas, a qual estará disponível 

a partir do dia 12 de Março de 2020 e 

terá um montante de 200 milhões de 

Euros, sendo o plafond máximo por em-

presa de 1,5 milhões de Euros. 

 

INCENTIVOS ÀS EMPRESAS 

No que respeita aos sistemas de incen-

tivos em vigor, foi aprovada a 

aceleração dos pagamentos, os quais 

deverão ser liquidados no mais curto 

prazo possível por referência aos pedi-

dos apresentados pelas empresas 

afectadas, podendo, no limite, ser reali-

zados a título de adiantamento. 

Em paralelo, foi aprovado um diferi-

mento de doze meses para as 

amortizações de subsídios reembolsá-

veis do QREN e do PT2020 vincendas 

até 30 de Setembro de 2020. 

No que toca às despesas suportadas 

com eventos internacionais que sejam 

cancelados em razão do COVID-19, é ga-

rantida a respectiva dedutibilidade, 

desde que comprovadamente suporta-

das pelos beneficiários no âmbito de 

projectos de internacionalização apro-

vados pelo PT2020. 

Importa também referir que, no con-

texto desta reunião extraordinária, o 

Governo se comprometeu, após o con-

trolo da epidemia, a proceder a uma 

avaliação do impacto da mesma sobre a 

concretização dos objectivos contratua-

lizados no âmbito dos sistemas de 
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incentivos, tendo em vista aferir da ne-

cessidade de realizar eventuais ajustes. 

BALCÃO DE ACONSELHAMENTO 

E REFORÇO DOS SERVIÇOS  

ELECTRÓNICOS 

O Governo decidiu ainda reforçar os ga-

binetes do IAPMEI, do IEFP, da 

Segurança Social, do Ministério da 

Agricultura e do Turismo de Portugal, 

assim como a informação disponível 

sobre os serviços electrónicos a que os 

contribuintes podem recorrer em alter-

nativa às idas presenciais aos serviços 

de finanças.   

ADIAMENTO DE OBRIGAÇÕES 

FISCAIS 

No que diz respeito ao cumprimento de 

obrigações declarativas e fiscais, o Go-

verno aprovou as seguintes 

prorrogações de prazos, com efeitos 

imediatos: 

• Adiamento do 1.º PEC, de 31 de 

Março de 2020 para 30 de Ju-

nho de 2020; 

• Prorrogação da entrega da de-

claração Modelo 22 do IRC, de 

31 de Maio para 31 de Julho de 

2020; e 

• Prorrogação do prazo do 1.º 

pagamento por conta de 31 de 

Julho de 2020 para 31 de 

Agosto de 2020. 

CUMPRIMENTO DE PAGAMENTOS 

PELA ADMINISTRAÇÃO 

A CPCS deliberou, ainda, que as entida-

des públicas irão acelerar o 

cumprimento das obrigações de paga-

mentos a terceiros a que estejam 

sujeitas em contrapartida do forneci-

mento de bens ou serviços. 

TRABALHO E SEGURANÇA  

SOCIAL 

No campo do trabalho e da Segurança 

Social, o Governo determinou que o im-

pedimento temporário do exercício da 

actividade profissional dos beneficiários 

em razão do COVID-19 será equiparado 

a doença com internamento hospitalar, 

desde que essa realidade seja devida-

mente reconhecida por autoridade de 

saúde.   

Será, também, criado um regime de lay-

off simplificado, o qual prevê uma retri-

buição ilíquida ao trabalhador de 2/3 do 

seu vencimento normal e até um má-

ximo de 1.905 Euros (equivalente a três 

remunerações mínimas mensais garan-

tidas), com duração de um mês, 
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prorrogável mensalmente e até um má-

ximo de seis meses. 

No contexto desta simplificação do re-

gime de lay-off, 70% do valor devido ao 

trabalhador será assegurado pelo Insti-

tuto da Segurança Social (ISS), ficando 

o remanescente a cargo da entidade 

empregadora. 

Em paralelo, será também criado um 

regime de lay-off com formação, o qual 

fará acrescer ao regime de lay-off sim-

plificado uma bolsa de formação, no 

valor de 30% do Indexante dos Apoios 

Sociais (IAS), suportada pelo IEFP e 

paga em partes iguais ao trabalhador e 

ao empregador. 

Adicionalmente, o Governo comprome-

teu-se a legislar no sentido da isenção 

das entidades empregadoras das con-

tribuições para a Segurança Social, 

estando em causa situações enquadrá-

veis nos regimes extraordinários de lay-

off descritos supra. 

O Governo irá, ainda, apoiar o paga-

mento de salários no final dos períodos 

de lay-off ou na fase de retoma da acti-

vidade das entidades que sejam 

encerradas por ordem das Autoridades 

de Saúde, auxílio que estará a cargo do 

IEFP e terá o valor de uma retribuição 

mínima mensal garantida, por trabalha-

dor, estando as entidades beneficiárias 

deste incentivo financeiro extraordiná-

rio igualmente isentas da Contribuição 

para a Segurança Social. 

Por último, no contexto da reunião ex-

traordinária da CPCS, o Governo 

declarou que irá apoiar a formação dos 

trabalhadores desocupados por perío-

dos consideráveis, quando os mesmos 

estejam vinculados a empresas cuja ati-

vidade tenha sido gravemente 

perturbada pela propagação do COVID-

19, apoio que será também suportado 

pelo IEFP e consistirá em 50% da remu-

neração do trabalhador, com o limite de 

uma remuneração mínima mensal ga-

rantida. 

CONCLUSÃO 

Com a aprovação destas medidas extra-

ordinárias, o Governo visou acautelar o 

impacto económico da pandemia do 

COVID-19, procurando apoiar as empre-

sas no sentido da manutenção da 

normalidade. 

Não obstante, a avaliação do alcance 

real deste pacote de medidas na vida 

económica das empresas estará depen-

dente da evolução da crise de saúde 

pública internacional que o país e o 

mundo atravessam. 
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Lisboa, 11 de Março de 2020 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Marta Machado de Almeida 

Rita Arcanjo Medalho 
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