
Entidades
/Medidas

Empresas/SD'S Trabalhadores Apoio à Tesouraria

LICENCIAMENTO DAS COMPETIÇÕES

Prorrogação do prazo de cumprimento junto da Liga 
Portugal, referente ao Licenciamento das competições 
profissionais 2020-21 - 1 ª Fase - 15 de Maio.

DISCIPLINA

Prorrogação até ao dia 30 de junho de 2020 de todos os 
prazos de pagamento das sanções de multa aplicadas 
em processos disciplinares.

DISCIPLINA

Suspensão dos prazos processuais disciplinares

Adiamento para a próxima época a execução das 
sanções de multa.

Suspensão dos prazos de resposta aos processos 
disciplinares que estão em curso.

INCENTIVOS FINANCEIROS - QREN e Portugal 2020 TRABALHADORES POR CONTA DE OUTREM

Pedidos de pagamento de incentivos liquidados no mais 
curto prazo possível as Empresas poderão recorrer a 
pedidos de pagamento a título de adiantamento de 
incentivos.

Situação de isolamento profilático de 14 dias 
equiparado a doença para efeitos de medidas de 
proteção social. Valor do subsídio corresponde a 100% 
da remuneração e sem sujeição a período de espera.

Manutenção da elegibilidade de despesas em
ações canceladas ou adiadas.

Em ambos os instrumentos de financiamento serão
aplicáveis as seguintes condições:

Impacto nos indicadores de avaliação do
projeto

Alteração do enquadramento legal de auxílios
de estado na EU

MEDIDAS FISCAIS

O primeiro pagamento especial por conta
(“PEC”) a efetuar em março de 2020, quando
devido, pode ser efetuado até 30 de junho de
2020.

Assistência a pais por encerramento de equipamentos 
sociais. Os trabalhadores, que não possam recorrer ao 
teletrabalho têm direito à atribuição de justificação de 
faltas

TRABALHADORES INDEPENDENTES

Apoio financeiro excecional aos trabalhadores 
independentes, no valor de 1/3 da remuneração média.

Diferimento do pagamento de contribuições.

Prorrogação de prazos de pagamentos de impostos e 
outras obrigações declarativas

FORMANDOS E FORMADORES

As contribuições à Segurança Social são reduzidas a um 
terço nos meses de março abril e maio. O 
remanescente de abril, maio e junho pode ser liquidado 
no terceiro trimestre em termos similares ao pagamento 
fracionado de impostos.

Apoios extraordinários com vista à manutenção
dos postos de trabalho e mitigação de situações de
crise empresarial

“Lay off'  simplificado: Em situação de crise empresarial, o 
empregador pode reduzir temporariamente os períodos 
normais de trabalho ou suspender os contratos de 
trabalho. Optando por uma destas vias, o trabalhador 
tem direito a uma compensação retributiva na medida 
do necessário para auferir mensalmente um montante 
mínimo igual a dois terços da sua retribuição normal 
ilíquida, até ao triplo da retribuição mínima mensal 
garantida. Esta compensação retributiva é paga em 30 
% do seu montante pelo empregador e em 70 % pelo 
serviço público competente da área da segurança 
social. 

Incentivo financeiro extraordinário para apoio à 
normalização da atividade da empresa. Os 
empregadores que beneficiem das medidas previstas na 
presente portaria, nomeadamente do apoio exposto no 
ponto anterior, têm direito a um incentivo financeiro 
extraordinário para apoio à retoma da atividade da 
empresa, a conceder pelo IEFP, pago de uma só vez e 
com o valor de um SMN (635€) por trabalhador.

Regime excecional e temporário de isenção do 
pagamento de contribuições à Segurança Social 
durante o período de “lay off” por parte de entidades 
empregadoras.

Impedimento de cessar contratos de trabalho por parte 
do empregador, através do despedimento coletivo ou 
por extinção do posto de trabalho, durante o período de 
redução ou suspensão, bem como nos 60 dias seguintes 
à sua aplicação

OUTRAS MEDIDAS

Processos de execução adiados por três meses

Medidas de aceleração de pagamentos às empresas pela 
Administração Pública.

Seguradoras

Seguros dos Jogadores Profissionais – Durante o período de 
isolamento / quarentena dos Jogadores Profissionais foi 
alcançado entre a Liga Portugal e a SABSEG uma 
prorrogação de pagamento das apólices de acidentes de 
trabalho relativas aos prémios (a iniciar 01 de março – 
prémios de março) até ao fim do período referido acima.

Eliminação das taxas mínimas cobradas aos comerciantes 
por pagamentos através de terminais multibanco.

 Proibição de recusar ou limitar a aceitação de cartões para 
pagamento de quaisquer bens ou serviços, 
independentemente do valor da operação. 

Moratória de 6 meses, até 30 de setembro de 2020, que 
prevê a proibição da revogação das linhas de crédito 
contratadas, a prorrogação ou suspensão dos créditos até 
fim deste período.

Bancos Limite máximo para as operações de pagamentos com 
cartões sem contacto físico (contactless) para 30 euros.

Declaração específica na qual a empresa 
assume o compromisso de manutenção dos 
postos de trabalho permanentes até 31 de 
dezembro de 2020; e apresentação de 
declaração da as SD'S não serem consideradas 
empresas de risco

Linha de crédito de 3000 milhões de euros em crédito às 
empresas, para suporte à liquidez - destinatários: 
restauração, turismo e indústria. Aplicável às SD'S na linha 
referente ao apoio à agências de Viagens, Animação 
Turística, Organizadores de Eventos e similares

Linha de crédito de apoio à tesouraria das empresas 
(micro, pequenas e médias empresas) de 400 milhões de 
euros, com comissão de garantia totalmente bonificada. 
- Não aplicável às SD's

Demonstração de Situação Líquida positiva no
último balanço aprovado ou Situação Líquida
negativa e regularização em balanço intercalar
aprovado até à data da operação;

Inexistência de dívidas à Segurança Social, à
Administração Tributária e Turismo de Portugal
e Banca (nos casos aplicáveis);

Quadro Resumo - Medidas de suporte específicas - COVID-19          

Governo

Liga 
Portugal

Linha de apoio à tesouraria disponibilizada pela Liga 
Portugal, até 20.000 euros por Sociedade Desportiva, 
para fazer face a dificuldades de tesouraria imediata, 
para um conjunto de despesas elegíveis.

FPF

O primeiro pagamento por conta (“PC”) e
primeiro pagamento adicional por conta
(“PAC”) a efetuar em julho de 2020, podem ser
efetuados até 31 de agosto de 2020.

Pagamento Prestacional de IVA e Retenções na Fonte 
de IRS e IRC.

Garantia de proteção social dos formandos e 
formadores no decurso das ações de formação, bem 
como dos beneficiários ocupados em políticas ativas de 
emprego que se encontrem impedidos de frequentar 
ações de formação.

Diferimento de reembolsos de incentivos
financeiros. Foi reconhecida a possibilidade de 
diferimento por 12 meses das prestações vincendas até 
30 de setembro de 2020, dos incentivos financeiros 
reembolsáveis, sem encargos ou outras penalidades.

Assistência a trabalhadores que contraírem o
COVID-19 Se o trabalhador contrair a doença e tiver um 
certificado de incapacidade temporária para o
trabalho ( “baixa médica”), terá direito a receber
um subsídio pago pela Segurança Social.

Assistência a filhos por encerramento de instituições de 
ensino. Os trabalhadores, que não possam recorrer ao 
teletrabalho, têm direito a receber um subsídio 
correspondente a 2/3 da sua remuneração base, pago 
em partes iguais pela entidade empregadora (1/3) e 
pela segurança social (1/3). Apenas é contabilizada para 
este efeito a remuneração base, e não os complementos 
remuneratórios. Têm também direito à atribuição de 
faltas justificadas.

Assistência a filhos em isolamento profilático. 
Consideram-se justificadas as faltas dos trabalhadores 
por motivo de acompanhamento de filho ou outro 
dependente a cargo a quem tenha sido determinado 
isolamento profilático (“quarentena”) por 14 dias pelas 
autoridades de saúde. O trabalhador terá direito 
requerer à Segurança Social o subsídio previsto para
assistência a filho ou neto.

A obrigação de entrega da Declaração Modelo
22 de IRC de 2019 pode ser cumprida até 31
de julho de 2020.


