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No passado dia 6, o Conselho de Ministros aprovou, mediante a Reso-

lução n.º 41/2020, o Programa de Estabilização Económica e Social, 

o qual assenta em quatro eixos: a manutenção do emprego e a retoma 

progressiva da atividade económica, o apoio social e ao rendimento 

das pessoas, o apoio às empresas, e, por fim, o eixo de matriz institu-

cional. 
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INTRODUÇÃO 

O contexto pandémico que atravessa-

mos tem sido acompanhado por um 

conjunto de medidas excecionais, que, 

conforme resulta da Resolução do Con-

selho de Ministros n.º 41/2020, estão 

estruturadas em três fases distintas, a 

saber (i) uma fase de emergência – que 

se concretizou na tentativa de apoio às 

empresas e aos trabalhadores num mo-

mento de paralisação da sua atividade, 

(ii) uma fase de estabilização, que con-

siste na retoma sustentada da 

atividade económica até ao final do ano 

em curso, e (iii) uma fase de recupera-

ção económica dirigida à adaptação 

estrutural da economia portuguesa a 

uma realidade pós –COVID. 

Ultrapassada a fase de emergência, o 

país encontra-se, agora, em plena fase 

de estabilização, passando o objetivo 

por retomar a economia, sem descurar 

as diretrizes das entidades de saúde. 

Como tal, iniciou-se um processo de 

desconfinamento faseado e compatível 

com as novas exigências de saúde pú-

blica, que tem em vista a reabertura de 

estabelecimentos e recomeço das mais 

variadas atividades do tecido empresa-

rial e que resulta da definição de um 

quadro de intervenções que pretende 

assegurar paulatinamente a estabiliza-

ção económica e social. 

Todavia, e face às consequências nefas-

tas causadas pelo vírus SARS-CoV-2, o 

desconfinamento e consequente re-

toma da economia não eram, por si só, 

suficientes. Neste contexto, surge o 

PEES como uma tentativa de apoio aos 

trabalhadores e às empresas. 

Como iremos ver de seguida, o PEES 

procede ao reforço e alargamento de 

prestações sociais, à criação de novos 

instrumentos, como um complemento 

de estabilização para quem tenha es-

tado em lay-off ou um apoio social 

específico para os profissionais das ar-

tes do espetáculo, sendo, ainda, 

reforçado o acesso a habitação a custos 

acessíveis. 

No que diz respeito às empresas, são 

instituídos diversos mecanismos de 

apoio quer à liquidez – destacando-se o 

lançamento de novas linhas de crédito 

com garantia pública - quer à capitaliza-

ção do tecido empresarial – salientamos 

a criação de um banco de fomento, as-

sociado à constituição de um fundo de 

capitalização de empresas, a par de ou-

tras medidas de incentivo à 
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concentração e consolidação de peque-

nas e médias empresas ou à sua 

colocação no mercado de capitais. 

Porém, a concretização destas medi-

das de estabilização económica e social 

carece de diversas alterações de natu-

reza institucional que se impõem, 

designadamente, com o objetivo de 

simplificar e agilizar a atuação da Admi-

nistração Pública e dos tribunais em 

tudo o que seja necessário para debelar 

os efeitos da pandemia e acelerar a re-

toma económica.  

Em face ao acima referido, a aprovação 

do PEES assenta em quatro eixos: (i) a 

manutenção do emprego e a retoma 

progressiva da atividade económica, 

(ii), o apoio social e ao rendimento das 

pessoas, (iii) o apoio às empresas, e, 

por fim, (iv) o eixo de matriz institucio-

nal, como expomos de seguida.  

Sobre o novo adicional para o sector 

bancário e sobre as medidas fiscais do 

PEES ver as nossas newsletters anteri-

ores, n.º42/20, n.º43/20 e n.º44/20. 

I. O EMPREGO 

(i) ATIVAR.PT – Programa Refor-

çado de Apoios ao Emprego e 

à Formação Profissional 

O ATIVAR.PT - Programa Reforçado de 

Apoios ao Emprego e à Formação Pro-

fissional - prevê apoios para o 

incremento de emprego, em especial 

para novos desempregados, apoios que 

apostam na formação profissional, 

apoios destinados à requalificação pro-

fissional no ensino superior e, ainda, 

apoios que têm em vista a contratação 

de recursos humanos altamente qualifi-

cados (licenciados, mestres, doutores). 

Entre os diversos apoios, cumpre salien-

tar a majoração atribuída quando, por 

exemplo, está em causa a contratação 

de pessoas do sexo sub-representado 

ou quando a criação de um projeto se 

enquadra num setor altamente assimé-

trico do ponto de vista do género. 

Em concreto, estão previstos os seguin-

tes programas: 

• Impulso PME, que visa promover a 

qualificação e a renovação de qua-

dros das PME mediante a 

contratação apoiada de jovens de-

sempregados com idade até aos 35 

anos e com qualificação igual ou su-

perior ao nível 5 do QNQ; 

• Empreende2020, que consiste num 

concurso nacional de projetos de cri-

ação do próprio emprego e de 

projetos empresariais para jovens e 

desempregados na lógica de (re)en-

trada no mercado de trabalho de 
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jovens e desempregados, com acom-

panhamento durante o primeiro ano; 

• +CO3SO Urbano, utilizado para 

apoiar iniciativas de empreendedo-

rismo, incluindo empreendedorismo 

social, financiando a criação de pos-

tos de trabalho, incluindo os custos 

inerentes, especialmente nos territó-

rios do interior; 

• MAREESS, que reforça os equipa-

mentos sociais e de saúde, através da 

prorrogação da medida até ao final de 

2020 e introdução de “prémio em-

prego” para as entidades que 

contratem por tempo indeterminado 

participantes integrados nos proje-

tos; 

• Parcerias Locais para o Emprego e 

Formação: envolvimento de autar-

quias, economia social e outros 

atores locais para promoção da sina-

lização e encaminhamento de 

públicos muito desfavorecidos para 

respostas de emprego e/ou forma-

ção; 

• CEI/CEI+: reforço componente de 

formação e inserção e promoção de 

um maior equilíbrio entre a melhoria 

da empregabilidade dos beneficiários 

e as necessidades das entidades utili-

zadoras; apoio extraordinário à 

Inserção das pessoas com deficiên-

cia, de modo a criar condições para, 

num quadro de emergência, melhorar 

as condições de inserção das pes-

soas com deficiência, desde logo com 

prorrogação excecional dos Estágios 

e projetos CEI/CEI+ já em execução 

até final de 2020, mas também com 

reforço dos apoios ao emprego das 

pessoas com deficiência; 

• Hubs sociais de emprego, que con-

siste numa rede de incubadoras de 

procura de emprego, com base numa 

metodologia colaborativa em que, 

com o apoio de um mentor, se gera 

uma dinâmica de aquisição de com-

petências e rotinas de trabalho 

conjunto na procura de emprego. 

Do ponto de vista da formação profissio-

nal, o objetivo passa por rever e reforçar 

as respostas dos programas de forma-

ção e requalificação para 

desempregados, mediante a implemen-

tação de programas de formação 

específicos para áreas emergentes 

(economia digital, energia e alterações 

climáticas), assegurar que até 2023 to-

dos os desempregados têm oferta de 

formação na área digital e apostar na 

formação profissional pós-secundária 

(nível 5). 

Ademais, encontra-se previsto o reforço 

das políticas de formação como o Jo-

vem + Digital, destinado a jovens 

licenciados ou com 12.º ano para aquisi-

ção de competências nas áreas digitais, 
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como comércio eletrónico, bases de 

programação, aplicações móveis, 

webdesign, ou, ainda, o Programa Pro 

Digital, que visa equipar e capacitar os 

centros de formação profissional da 

rede IEFP (centros de gestão direta e 

centros de gestão participada com par-

ceiros sociais) para desenvolver a 

formação à distância. 

Por seu lado, no âmbito da requalifica-

ção profissional no ensino superior, 

está prevista a (i) inserção de 10 000 jo-

vens e adultos, incluindo 

desempregados e pessoas em lay-off, 

em formações iniciais curtas no ensino 

superior politécnico em articulação 

com empregadores, a iniciar com ações 

presenciais em julho 2020, de modo a 

aumentar em 30% os graduados por 

essas formações, (ii) a inserção de 10 

000 adultos (maiores 23 anos), inclu-

indo desempregados e pessoas em lay-

off, em licenciaturas no ensino supe-

rior, sobretudo em regime pós -laboral, 

a iniciar com ações presenciais em ju-

lho 2020, e (iii) a  inserção de 10 000 

adultos, incluindo desempregados e 

pessoas em lay-off, em pós -gradua-

ções no ensino superior, sobretudo de 

curta duração, a iniciar com ações pre-

senciais em julho 2020, em regime pós-

laboral e em articulação com emprega-

dores e unidades de I&D, instituições 

científicas e centros de inovação. 

Por último, determina-se um apoio à 

contratação de recursos humanos alta-

mente qualificados, adaptados às 

especificidades dos territórios do inte-

rior, que permitirão criar 654 novos 

postos de trabalho altamente qualifica-

dos (licenciados, mestres e 

doutorados), dos quais 614 nos territó-

rios do interior.  

(ii) Apoios ao emprego na retoma 

Decorrido o período de paralisação obri-

gatória de vários setores económicos, 

são, agora, disponibilizados os chama-

dos “apoios à retoma progressiva” para 

a manutenção dos postos de trabalho: 

• as empresas que permanecem en-

cerradas por determinação do 

Governo continuam a poder benefi-

ciar do regime de lay-off simplificado; 

• o lay-off simplificado, no modelo atu-

almente em vigor, é prorrogado até 

ao fim do mês de julho; 

• as empresas que tenham uma que-

bra de faturação igual ou superior a 

40 % podem beneficiar, entre agosto 

e dezembro de 2020, de um meca-

nismo de apoio à retoma progressiva; 
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• as empresas que tenham beneficiado 

do regime de lay-off simplificado po-

dem agora beneficiar de um incentivo 

extraordinário à normalização da ati-

vidade empresarial, escolhendo uma 

de duas modalidades: 1 salário mí-

nimo nacional one-off ou 2 salários 

mínimos nacionais ao longo de 6 me-

ses, com condicionalidades no que 

diz respeito à proibição de despedi-

mentos e de extinção de postos de 

trabalho. 

Conforme resulta do PEES, a medida 

que vem substituir o lay-off simplifi-

cado tem como destinatários as 

empresas que tenham beneficiado do 

regime de lay-off simplificado, mante-

nham quebras de faturação iguais ou 

superiores a 40 %, e cumpram, ainda, 

alguns principais pressupostos, tais 

como: 

• a progressiva convergência da retri-

buição do trabalhador para os 100 % 

do seu salário; 

• o pagamento pela empresa da totali-

dade das horas trabalhadas; e, 

• a progressiva redução da isenção das 

contribuições para a Segurança So-

cial e a compensação da perda de 

receita da segurança social pelo Or-

çamento do Estado. 

Acrescem as seguintes condicionalida-

des (i) proibição de despedimento 

coletivo, por extinção do posto de traba-

lho e por inadaptação durante a 

aplicação da medida e nos 60 dias sub-

sequentes, e (ii) proibição de 

distribuição de dividendos durante a 

aplicação da medida. 

Por seu lado, ao abrigo do “incentivo fi-

nanceiro extraordinário à normalização 

da atividade empresarial”, as empresas 

que tenham beneficiado do regime de 

lay-off simplificado ou do plano extraor-

dinário de formação, desde que não 

tenham acedido ao mecanismo de apoio 

à retoma progressiva, são elegíveis 

para: 

• apoio one-off  no valor de 1 salário mí-

nimo por posto de trabalho que tenha 

estado em lay-off ao abrigo do regime 

simplificado, desde que não se verifi-

que o despedimento coletivo, por 

extinção de posto de trabalho e por 

inadaptação, e que seja cumprido o 

dever de manutenção do nível de em-

prego nos 60 dias subsequentes; 

• apoio ao longo de 6 meses no valor de 

2 salários mínimos nacionais por tra-

balhador, redução de 50 % de 

contribuições para a segurança so-

cial nos primeiros 3 meses e, ainda, a 

possibilidade de no final da conces-

são do apoio verificar-se a criação 

líquida de emprego face aos 3 meses 

homólogos, ficando a empresa isenta 
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de pagamento de contribuições para 

a segurança social pelo período de 2 

meses na proporção do ganho de em-

prego desde que mantenha esse 

ganho de emprego por um período de 

6 meses. Para beneficiarem deste 

apoio, as empresas não podem avan-

çar com despedimento coletivo, por 

extinção de posto de trabalho e por 

inadaptação, e devem manter o nível 

de emprego durante a aplicação da 

medida e nos 60 dias subsequentes. 

(iii) Proteção de rendimentos 

Neste capítulo foi criado o designado 

Complemento de Estabilização, que 

tem como objetivo atribuir um apoio ex-

traordinário aos trabalhadores que 

tiveram uma redução de rendimento 

em resultado da pandemia, com o pro-

pósito de mitigar a perda de 

rendimento familiar. 

O pagamento desta medida será efetu-

ado em julho, no montante da perda de 

rendimento de um mês de lay-off, e cujo 

valor pode variar entre 100 € e 351 €, a 

todos os trabalhadores com rendi-

mento de fevereiro até 2 salários 

mínimos nacionais e que tenham regis-

tado uma perda de salário base (ou seja 

tenham um salário base superior a 1 sa-

lário mínimo nacional), que estiveram 

em lay-off num dos meses entre abril e 

junho. 

(iv) Trabalhadores independentes 

e informais 

Aos trabalhadores independentes e in-

formais poderá ser atribuído um apoio 

extraordinário, que prevê o apoio de 1 

IAS (438,81 €), entre julho e dezembro 

2020, e a sua integração no sistema de 

segurança social, com vinculação por 

36 meses ao regime de proteção social 

pública. 

Para beneficiarem deste apoio, estes 

trabalhadores ficarão vinculados ao sis-

tema de proteção social durante 30 

meses, findo o prazo de concessão do 

apoio (em dezembro de 2020). 

Após a concessão do apoio, deve ser 

paga a contribuição correspondente a 

trabalhador independente com base no 

valor de incidência do apoio durante 30 

meses. Durante o período de concessão 

do apoio, o trabalhador contribui com 

1/3 do valor da contribuição correspon-

dente a trabalhador independente e o 

restante é pago nos 12 meses após a 

concessão do apoio. 
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(v) Dinamização económica do 

emprego 

Do ponto de vista cultural, sobressai a 

(i) Programação Cultural em Rede, que 

visa tornar possível a realização de ati-

vidades culturais e turísticas, e que 

permitirá que as associações culturais 

apresentem projetos em parceria com 

os municípios, (ii) uma linha de apoio 

destinada à adaptação dos espaços às 

medidas decorrentes do Covid-19, (iii) 

uma linha de apoio a equipamentos cul-

turais independentes, (iv) uma linha de 

apoio social aos artistas, autores, técni-

cos e outros profissionais das artes, e, 

por último, (v) a definição de um esta-

tuto jurídico do intermitente nas áreas 

artística. 

No setor do turismo, as empresas bene-

ficiarão (i) do reforço do Plano de 

Retoma da Operação Aérea do Turismo 

de Portugal, (ii) da criação de um meca-

nismo financeiro que pretende 

responder às necessidades imediatas e 

prementes de financiamento das mi-

croempresas e PMEs de organização de 

eventos e apoio à promoção de even-

tos, cuja atividade está limitada por 

força das restrições impostas no qua-

dro da COVID -19, (iii) da extensão do 

apoio financeiro da linha destinada às 

microempresas do Turismo e conversão 

parcial em fundo perdido do mesmo. 

(vi) Teletrabalho 

A pandemia abriu portas à implementa-

ção do teletrabalho, e os trabalhadores 

da Administração Pública não foram ex-

ceção. 

O Governo pretende, até ao final da le-

gislatura, ter em teletrabalho pelo 

menos 25 % dos trabalhadores de entre 

o universo daqueles que exercem fun-

ções compatíveis com esta modalidade 

de trabalho, permitindo maior flexibili-

dade na prestação do trabalho e melhor 

a conciliação entre a vida pessoal, fami-

liar e profissional.  

A portabilidade dos postos de trabalho 

na Administração Pública, através da 

generalização de meios digitais e tele-

máticos, é, assim, uma aposta que 

permite, também, poupar em transpor-

tes e até propiciar melhorias em termos 

ambientais. 

Por isso, foram criados outros incenti-

vos à contratação em regime de 

teletrabalho, tais como, o Programa + 

CO3SO Emprego, caracterizado por ser 

um sistema especial de apoio à contra-

tação no âmbito dos custos diretos 

associados aos postos de trabalho cria-

dos, num período máximo de 36 meses, 
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permitindo a empresas do litoral rece-

ber mais 0,5 IAS, por posto de trabalho, 

por cada mês de apoio, independente-

mente do número de postos de 

trabalho criados, sempre que os postos 

de trabalho sejam criados num territó-

rio do interior em regime de 

teletrabalho.  

Está previsto, também, o apoio à cria-

ção de espaços de 

coworking/teletrabalho, no interior, 

com o envolvimento dos municípios ou 

infraestruturas tecnológicas. 

II. A PROTEÇÃO SOCIAL 

(i) Combate à pobreza 

Em pleno contexto pandémico, urge a 

necessidade de combater a pobreza e é 

assim que surgem as seguintes novas 

medidas: 

• alteração do período de referência no 

Rendimento Social de Inserção (adi-

ante designado por “RSI”), do registo 

de remunerações de 3 meses para a 

remuneração atual; 

• incentivo à formação, garantindo a 

acumulação do RSI com bolsa de for-

mação; 

• prorrogação automática das presta-

ções do subsídio social de 

desemprego até ao fim de 2020; 

• duplicação da capacidade do apoio 

alimentar no âmbito do Programa 

Operacional de Apoio às Pessoas 

Mais Carenciadas, de 60 000 para 

120 000 beneficiários; 

• sinalização e acompanhamento de 

pessoas idosas para promoção de 

envelhecimento ativo e saudável, 

através de serviços de apoio social no 

domicílio; 

• Adaptar Social +, programa preven-

tivo relativamente à Covid-19, 

através de layout, aquisição e instala-

ção de equipamentos de higienização 

e de dispensa automática de desinfe-

tantes, aquisição e instalação de 

dispositivos de controlo e distancia-

mento físico, custos com a aquisição 

e colocação de informação e orienta-

ção aos colaboradores e ao público, 

contratação de serviços de desinfe-

ção das instalações; 

• reforço do apoio às famílias com cri-

anças, através da alteração de 

referência dos rendimentos, da atri-

buição one-off, em setembro, de um 

montante complementar, pago em 

setembro, correspondendo ao valor 

base do abono de família, a todas as 

crianças do 1.º, 2.º e 3.º escalão, e da 

atribuição automática de bolsa no 2.º 

ciclo para quem já beneficiava da 

mesma no 1.º ciclo. 
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(ii) Habitação 

No setor da habitação, acentuou-se a já 

conhecida dificuldade de acesso à habi-

tação a segmentos da população com 

rendimentos intermédios, que até re-

centemente conseguiam encontrar no 

mercado habitação a custos compatí-

veis face aos seus rendimentos.  

Nesta sequência, a Nova Geração de 

Políticas de Habitação definiu como 

objetivo criar um parque habitacional 

de oferta pública de arrendamento a 

custos acessíveis. 

Ademais, e considerando a dificuldade 

de acesso à habitação ser mais pre-

mente nas áreas com maior 

atratividade turística e as dificuldades 

por que está a passar atualmente a ati-

vidade de alojamento local, o Governo 

entende que estão reunidas as condi-

ções para aumentar a oferta pública de 

habitação a custos acessíveis por via da 

reconversão destes espaços para o ar-

rendamento habitacional. 

Um programa de reconversão do aloja-

mento local para arredamento 

acessível afigura-se, na perspetiva do 

Governo, uma solução eficaz e rápida 

face à urgência de resposta à crise ha-

bitacional, com o benefício adicional de 

aumentar as opções disponíveis aos 

proprietários de alojamento local que se 

encontrem em dificuldade. 

Aqui, os apoios poderão concretizar-se 

em programas municipais de arrenda-

mento para subarrendamento a preços 

acessíveis, comparticipando a 50 % a 

diferença entre a renda paga e a renda 

recebida, à qual acresce a verba não co-

letada por via da isenção de tributação 

em sede de IRS/IRC concedida pelo 

Programa de Arrendamento Acessível. 

Estabelece-se, também, a extensão do 

apoio do concedido IHRU, I. P. durante o 

Estado de Emergência e mês subse-

quente, até setembro do presente ano. 

É, ainda, considerada a possibilidade de 

parte das famílias apoiadas serem de 

baixos recursos e não conseguirem re-

cuperar um nível de rendimentos e uma 

estabilidade financeira que lhes permita 

arcar com os encargos decorrentes dos 

seus compromissos com a habitação, 

prevendo-se que, nestes casos, o em-

préstimo possa ser convertido em 

subsídio não reembolsável. 

III. AS EMPRESAS 

(i) Mecanismo de financiamento 

Tendo sido duplicado o valor disponibili-

zado das linhas de crédito com garantia 

de Estado, o Governo poderá reforçar a 
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política pública de promoção das condi-

ções de financiamento das empresas, 

através de linhas de crédito com garan-

tia pública, designadamente: 

• lançamento de linhas de crédito com 

garantia pública com dotação global 

até 1000 M€, destinadas a financia-

mentos até 50 000 € de micro e 

pequenas empresas de todos os seto-

res de atividade; 

• continuação da disponibilização de li-

nhas de crédito com garantia pública, 

em função das necessidades especí-

ficas dos vários setores de atividade e 

da economia no seu conjunto; 

• apoio ao financiamento à encomenda 

internacional no âmbito das linhas de 

apoio à economia COVID -19, permi-

tindo que as empresas possam 

assegurar condições de liquidez para 

responder à procura de clientes es-

trangeiros. 

Os auxílios do Estado vão, ainda, passar 

por seguros de créditos, os quais as-

sentam no princípio de partilha de risco 

entre a empresa exportadora, a segura-

dora e o Estado. 

Além disso, está prevista a criação de 

um veículo especial que tem por objeto 

a aquisição de dívida emitida por PME e 

a colocação dessa dívida no mercado 

de capitais, através da emissão de obri-

gações, com a possibilidade de associar 

garantia mútua. 

Por último, propõe -se o lançamento de 

calls no montante global de 60 M€, no 

âmbito de fundos de investimento imo-

biliário sob gestão da Turismo Fundos - 

SGOIC S. A., para operações de Sale and 

Lease Back, com obrigação de investi-

mento em modernização e eficiência 

energética ou economia circular. 

(ii) Fundo de capitalização de em-

presas 

O PEES determina a criação de um 

fundo de capital e quase capital público, 

a ser gerido pelo Banco de Fomento, 

para participação em operações de ca-

pitalização de empresas viáveis com 

elevado potencial de crescimento, em 

setores estratégicos e com orientação 

para mercados externos, com interven-

ção pública de caráter temporário e 

mecanismos preferenciais de coinvesti-

mento. 

(iii) Reforço da capacidade de 

produção local de equipamen-

tos inovadores e estratégicos 

Estão previstos apoios nos montantes 

de 30 M€, para 2020, e de 50 M€, para 

2021, para apoiar projetos empresariais 

e de redes de empresas e centros tecno-

lógicos e de investigação e 
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desenvolvimento de inserção do tecido 

produtivo nacional em cadeias de valor, 

nomeadamente em redes europeias de 

produtos e serviços de maior valor 

acrescentado. 

O objetivo destes apoios passa por per-

mitir uma especialização produtiva 

assente na resposta rápida com logís-

tica sofisticada integrada, sobretudo 

nas áreas em que o encurtamento das 

cadeias possam ser fator de autonomia 

estratégica. 

(iv) Inovação 

A promoção de novas áreas de negócio 

é uma prioridade e, como tal, serão dis-

ponibilizados 220 M€ para apoiar 

empresas que redirecionaram a sua 

produção para as necessidades atuais 

(batas, máscaras, gel, viseiras e outros 

tipos de equipamentos de proteção in-

dividual, equipamentos hospitalares, 

incluindo ventiladores, medicamentos, 

diagnósticos e dispositivos médicos), 

mas também para o sistema científico e 

para o apoio à investigação (tratamen-

tos, vacina, testes) na área da COVID -

19. 

Estes projetos de investimento serão fi-

nanciados com taxas de referência de 

80 % a fundo perdido, com majoração 

dos apoios para as empresas que con-

cretizem o projeto no prazo de 2 meses, 

e com apoio retroativo a quem já esti-

vesse a trabalhar nestas novas 

necessidades desde fevereiro. 

(v) Aceleração de PME 

O PEES incentiva a concentração e con-

solidação de pequenas e médias 

empresas, fazendo-o mediante a aplica-

ção de medidas e programas como os 

que enunciamos de seguida: 

• PMECrescer+, que é um programa 

centrado em empresas maduras (>5 

anos) e viáveis, em setores estratégi-

cos ou sistémicos, com duração de 1 

ano. Este programa pretende dotar 

as empresas das competências ne-

cessárias para desenvolver e 

potenciar a sua marca, adaptar-se a 

exigências regulatórias, direcionar o 

crescimento para mercados exter-

nos, alavancar o seu valor 

acrescentado, encontrar parceiros e 

financiamento; 

• Bolsa de Valor – funcionará como 

uma plataforma que facilitará a com-

pra e venda de empresas, 

promovendo o encontro das diferen-

tes partes e assegurando informação 

transparente, standardizada e solu-

ções de financiamento; 

• Adaptar 2.0: Adaptação e moderniza-

ção de estabelecimentos comerciais 

– este programa visa auxiliar e esti-

mular micro e PME dos setores 
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secundário e terciário a atualizar e re-

modelar os seus estabelecimentos e 

unidades de produção, moderni-

zando-os e adaptando-os no atual 

contexto; 

• Criação de incentivos à transição digi-

tal do modelo de negócio das PME, 

mediante a promoção do comércio 

eletrónico, materializada no apoio à 

adesão a plataformas já existentes, à 

reformulação dos websites, e à con-

ceção de projetos por parte de 

associações empresariais ou comer-

ciais, que se encontrem igualmente 

associados a soluções logísticas des-

carbonizadas; 

• Mobilização do Fundo de Moderniza-

ção do Comércio, com o objetivo de 

incentivar e dinamizar o comércio lo-

cal e a prestação de serviços de 

proximidade, nas perspetivas da ino-

vação na gestão, da cooperação entre 

operadores económicos e da qualifi-

cação da evidência física, através de 

(i) fomento de projetos conjuntos as-

sociativos, criados por iniciativa dos 

operadores económicos, os quais ins-

tiguem a articulação e a cooperação, 

locais ou sectoriais, nos domínios 

promocional, comercial e logístico, 

(ii) apoios os a estabelecimentos que 

integrem o inventário nacional «Co-

mércio com História», (iii) valorização 

da inovação, tendo em vista o incen-

tivo à conceção de projetos-piloto 

baseados na implementação de solu-

ções relacionadas com a 

digitalização avançada e a sustenta-

bilidade ambiental, e, por fim, (iv) 

modernização da evidência física dos 

estabelecimentos. 

• Promoção da Economia Azual, que se 

traduz na prestação de apoios medi-

ante a implementação de medidas 

como (i) o Voucher Emprego Azul, 

que é um apoio líquido a 50 % desti-

nado à contratação anual de 

licenciados ou mestres ou doutora-

dos em áreas marinhas ou conexas 

para as diversas áreas da economia 

azul incluindo para o apoio à gestão 

destas PMEs, (ii) o Voucher Inovação 

Azul, que é um apoio destinado a 

apoiar empreendedores com proje-

tos inovadores de base sustentável, 

com foco na economia circular, na bi-

otecnologia, na preservação da 

biodiversidade e conservação da na-

tureza, na redução de lixo e na 

requalificação e reconversão indus-

trial; 

• Apoio ao investimento no setor agro-

alimentar agrícola, que se concretiza 

no apoio a jovens agricultores que se 

pretendam instalar no interior do 

país, no apoio ao investimento na ex-

ploração agrícola específica para a 
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agricultura biológica, no apoio à cria-

ção de agrupamentos e organizações 

de produtores, e, ainda, numa linha 

de crédito BEI para complementar in-

vestimentos novos e em curso no 

âmbito PDR2020 e para fundo de ma-

neio. 

(vi) Moratórias bancárias 

Atualmente, estão em vigor moratórias 

bancárias e o seu regime foi revisto. 

Desta forma, os empresários em nome 

individual e as IPSS poderão beneficiar: 

• da extensão da vigência da atual mo-

ratória bancária até 31 de março de 

2021; 

• do alargamento dos beneficiários, in-

cluindo emigrantes; 

• de novos fatores de elegibilidade rela-

cionados com perda de rendimento; 

• da ampliação da moratória a todos os 

contratos de crédito hipotecário, ao 

crédito ao consumo para educação; 

• da previsão de um mecanismo de in-

clusão das pessoas singulares que 

tenham beneficiado de moratórias 

privadas e que, por efeito das altera-

ções, passem a ser elegíveis para 

adesão à moratória pública. 

 

 

 

IV. O QUADRO INSTITUCIO-

NAL 

Destacamos neste âmbito a criação de 

um novo processo extraordinário de via-

bilização de empresa (PEVE), de caráter 

excecional e temporário, que pode ser 

utilizado por qualquer empresa que: 

• não tenha pendente um processo es-

pecial de revitalização; 

• se encontre em situação económica 

difícil ou em situação de insolvência 

iminente ou atual em decorrência da 

crise económica provocada pela pan-

demia da doença COVID -19; 

• demonstre que ainda é suscetível de 

viabilização. 

Note-se que, este processo, que visa a 

homologação judicial de um acordo al-

cançado extrajudicialmente entre a 

empresa e os seus credores, tem cará-

ter urgente, assumindo prioridade sobre 

a tramitação e julgamento de processos 

de natureza congénere. 

Ademais, propõe-se a obrigatoriedade 

da realização de rateios parciais em to-

dos os processos de insolvência 

pendentes em que haja produto de liqui-

dação igual ou superior a 10 000,00 €, 

cuja titularidade não seja controvertida. 

Por último, e em relação às empresas 

em insolvência/Processo Especial de 
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Revitalização (PER)/Regime Extrajudi-

cial de Recuperação de Empresas 

(RERE) com plano aprovado e a cum-

prir esse plano, pretende-se: 

• incluir nos planos de recuperação de 

empresas em curso, sujeitos às mes-

mas condições (sem exigência de 

garantias adicionais e com possibili-

dade de pagamento até ao limite 

máximo de prestações em falta do 

plano aprovado), as dívidas fiscais e à 

segurança social cujo facto tributário 

tenha ocorrido ou venha a ocorrer en-

tre 9 de março de 30 de junho de 

2020; 

• permitir que, nas mesmas situações, 

caso os planos prestacionais em 

curso terminem antes de 30 de de-

zembro, o número de prestações 

aplicável às novas dívidas possa ser 

estendido até essa data. 

V. CONCLUSÃO 

A aprovação do PPES reforça e alarga 

as prestações sociais, cria novos instru-

mentos e aposta nos apoios ao 

emprego, sendo de salientar a preocu-

pação do Governo em garantir a 

igualdade de género em contexto de 

contratação, e aposta na formação pro-

fissional. 

Em matéria da habitação, destaca-se a 

intenção de concretizar o programa de 

reconversão do alojamento local para 

arrendamento acessível, bem como a 

criação de um parque habitacional de 

oferta pública de arrendamento a cus-

tos acessíveis. 

Por seu lado, as empresas vêm dupli-

cado o valor das linhas de crédito com 

garantia do Estado e, ainda, a prestação 

de auxílio estatal mediante seguros de 

créditos. 

Por último, destacamos a criação de um 

novo processo, de carácter excecional e 

temporário, na área da reestruturação e 

insolvência, o Processo Extraordinário 

de Viabilização de Empresas. 

Em suma, estas são algumas das novas 

medidas que o Governo entende que 

vão contribuir para a recuperação da 

economia e que visam combater a po-

breza e a precariedade laboral, 

esperando-se que entrem em vigor após 

a sua concretização em diplomas legis-

lativos próprios. 

Lisboa, 15 de Junho de 2020 
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