
MEDIDAS DE SUPORTE 

ESPECÍFICAS
COVID-19



1 LIGA PORTUGAL
• Linha de Crédito de apoio à tesouraria

• Adiamento da 1ª Fase do Licenciamento das competições 2020-21

• Adiamento do pagamento das sanções de multa em processos

disciplinares

2 FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE 

FUTEBOL

• Suspensão dos prazos processuais disciplinares

• Adiamento da execução das sanções de multa

• Suspensão dos prazos de resposta aos processos disciplinares que

estão em curso.

• Apoios à tesouraria

3 GOVERNO
• Medidas Fiscais

• Apoios extraordinários com vista à manutenção dos postos de

trabalho

• Linhas de Crédito de apoio à Tesouraria

4 OUTRAS ENTIDADES
• Seguros dos Jogadores Profissionais

• Eliminação das taxas mínimas de utilização e terminais multibanco

e alteração das regras de utilização

MEDIDAS DE SUPORTE ESPECÍFICAS – COVID-19



LIGA PORTUGAL1

MEDIDAS DE SUPORTE ESPECÍFICAS – COVID-19

Apoio à tesouraria • Linha de apoio à tesouraria disponibilizada pela Liga Portugal, até

20.000 euros por Sociedade Desportiva, para fazer face a dificuldades

de tesouraria imediatas, para um conjunto de despesas elegíveis.

Licenciamento das Competições 
Profissionais

• Prorrogação do prazo de cumprimento junto da Liga Portugal,

referente ao Licenciamento das competições profissionais 2020-21 –

Prazo da 1ª Fase passa para 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.
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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.

• Direção da FPF decidiu dar por concluídas as competições nacionais

de todos os escalões de formação de Futebol e Futsal masculinas e

femininas.

Apoio à tesouraria • Linha de crédito de apoio à tesouraria dos clubes de futebol não

profissionais e futsal no valor de um milhão de euros.

• Fundo de apoio às associações e aos clubes de futebol e futsal das

competições nacionais não-profissionais de seniores masculinos e

femininos, no valor de 5,7 milhões de euros, com o objetivo que seja

garantido que os clubes cumpram com os compromissos

estabelecidos para esta época com jogadores e treinadores. Fundo

foi reforçado com metade do prémio de qualificação para o Euro

2020 cedido pelos jogadores, equipa técnica e staff da equipa

nacional.



MEDIDAS DE SUPORTE ESPECÍFICAS – COVID-19

OBRIGAÇÕES DE IRC
• Adiamento do 1º PEC – até 30 de junho 2020

• Adiamento Entrega Modelo 22 – até 31 de julho 2020

• Adiamento do 1º PC – até 31 de agosto de 2020

• Adiamento do 1ª PAC – até 31 de agosto de 2020

ENTREGA DE PAGAMENTOS DE IVA
• Entrega fracionada do IVA ao Estado em 3 ou 6 meses a partir

de abril

ENTREGA DAS RETENÇÕES NA FONTE
• Entrega fracionada das retenções na fonte em 3 ou 6 meses a

partir de abril

CONTRIBUIÇÕES À SEGURANÇA SOCIAL
• Diferimento de 2/3 do pagamento das contribuições sociais da

responsabilidade da entidade empregadora relativas março,

abril e maio de 2020 para o 2º semestre de 2020, pagos através

de um plano prestacional de 3 ou 6 meses

GOVERNO3
MEDIDAS FISCAIS
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GOVERNO3
MEDIDAS FISCAIS – IRC

Todas as empresas

31/Março 31/Maio 30/Junho 31/Julho 31/Agosto

PEC PEC

Modelo 22 Modelo 22

1º PC 1º PC

1º PAC 1º PAC

Quem pode  

beneficiar?

Qual o novo 

calendário fiscal?



Quem pode beneficiar? • Todas as empresas e trabalhadores independentes com volume de negócios até
(<=) 10M€ em 2018

• Todas as empresas e trabalhadores independentes cuja atividade se enquadre nos
setores encerrados nos termos do art.º 9.º do decreto n.º 2-B/2020

• Todas as empresas e trabalhadores independentes que tenham iniciado/reiniciado
atividade em 2019

• As restantes empresas e trabalhadores independentes, desde que com quebra

superior a 20% da faturação face à média dos 3 meses anteriores ao mês da
obrigação face ao período homólogo

Como aceder ao pagamento 
fracionado e ao plano 
prestacional?

• Mediante pedido no Portal das Finanças

Que pagamentos podem ser 
fracionados?

• Todos os pagamentos de IVA: – Regime mensal – a 15/Abril, 15/Maio e 15/Junho –
Regime trimestral – a 20/Maio

MEDIDAS DE SUPORTE ESPECÍFICAS – COVID-19

GOVERNO3
MEDIDAS FISCAIS – IVA
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GOVERNO3
MEDIDAS FISCAIS – RETENÇÕES NA FONTE DE IRS E IRC

Quem pode beneficiar? • Todas as empresas e trabalhadores independentes com volume de negócios até
(<=) 10M€ em 2018

• Todas as empresas e trabalhadores independentes cuja atividade se enquadre nos
setores encerrados nos termos do art.º 9.º do decreto n.º 2-B/2020

• Todas as empresas e trabalhadores independentes que tenham iniciado/reiniciado
atividade em 2019

• As restantes empresas e trabalhadores independentes, desde que com quebra

superior a 20% da faturação face à média dos 3 meses anteriores ao mês da
obrigação face ao período homólogo

Como aceder ao pagamento 
fracionado e ao plano 
prestacional?

• Mediante pedido no Portal das Finanças

Que pagamentos podem ser 
fracionados?

• Todas as retenções na fonte de IRS devidas a 20/Abril, 20/Maio e 20/Junho
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GOVERNO3
MEDIDAS FISCAIS – SEGURANÇA SOCIAL

Quem pode beneficiar? • Trabalhadores independentes

• Todas as empresas até 50 trabalhadores

• Todas as empresas com 50-249 trabalhadores (com quebra superior a 20% à média
da faturação nos meses de março, abril e maio face à média do período
homólogo)

• Todas as empresas com 250 ou mais trabalhadores (desde que atuem nos setores
do turismo, da aviação civil ou outros, e que apresentem uma quebra superior a

20%

Como aceder ao pagamento 
fracionado e ao plano 
prestacional?

• Adesão é sinalizada no Portal Segurança Social Direta

• Pagamento fracionado imediato de 1/3 da contribuição e ativação do plano de
prestacional é automática

Que pagamentos podem ser 
fracionados?

• As contribuições sociais da responsabilidade da entidade empregadora devidas a
20/Março, 20/Abril e 20/Maio e dos trabalhadores independentes devidas a
20/Abril, 20/Maio e 20/Junho

• As empresas que já tenham pago a totalidade das suas contribuições de Março
poderão ainda assim diferir o pagamento das contribuições devidas a 20/Abril,
20/Maio e 20/Junho
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GOVERNO3

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.

Isenção do pagamento de 
contribuições à Segurança 
Social durante o período de 
“lay off”

• Isenção total das contribuições a cargo da entidade empregadora, relativamente
aos trabalhadores e membros dos órgãos estatutários abrangidos pelas medidas do
Decreto-Lei n.º 10-G/2020 de 26 de março.

Incentivo financeiro 
extraordinário para apoio à 
normalização da atividade da 
empresa

• Os empregadores que beneficiem das medidas previstas na respetiva 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.

APOIOS EXTRAORDINÁRIOS COM VISTA À MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO
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GOVERNO3
APOIOS EXTRAORDINÁRIOS COM VISTA À MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO

Impedimento de cessar 
contratos de trabalho por 
parte do empregador

• Medida excecional e temporária de proteção dos postos de trabalho,

em que durante o período de redução ou suspensão, bem como nos 60

dias seguintes à sua aplicação, o empregador não pode cessar

contratos de trabalho, através de despedimento coletivo ou por extinção

do posto de trabalho. As empresas que têm acesso a este regime são:

1. As empresas ou estabelecimentos cujo encerramento total ou parcial

tenha sido decretado por decisão das autoridades políticas ou de

saúde;

2. As empresas que experienciem uma paragem total ou parcial da sua

atividade que resulte da interrupção das cadeias de abastecimento

globais, ou a suspensão ou cancelamento de encomendas;

3. Com queda acentuada de, pelo menos 40% da faturação, por

referência ao mês anterior ou período homólogo
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GOVERNO3
TRABALHADORES POR CONTA DE OUTREM

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.

Situação de isolamento 
profilático de 14 dias

• Valor do subsídio corresponde a 100% da remuneração e sem sujeição a

período de espera.

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.



MEDIDAS DE SUPORTE ESPECÍFICAS – COVID-19

GOVERNO3
TRABALHADORES POR CONTA DE OUTREM

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 por 14 dias pelas autoridades de

saúde. O trabalhador terá direito requerer à Segurança Social o subsídio

previsto para assistência a filho ou neto. Valor do subsídio corresponde a

100% da remuneração e sem sujeição a período de espera.

Assistência a pais por 
encerramento de 
equipamentos sociais

• Os trabalhadores, que não possam recorrer ao teletrabalho, têm direito à

atribuição de justificação de faltas, sempre que haja a necessidade de

assistência a parente na linha reta ascendeste, que se encontre a cargo

do trabalhador e que frequente equipamentos sociais cuja atividade seja

suspensa
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GOVERNO3
TRABALHADORES INDEPENDENTES

Apoios excecionais • 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
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GOVERNO3
LINHAS DE CRÉDITO

• Linha de crédito de apoio à tesouraria 
das empresas de 400 milhões de euros –
NÃO APLICÁVEL ÀS SOCIEDADES 
DESPORTIVAS

• Linha de crédito de 6200 milhões de 
euros em crédito às empresas, para 
suporte à liquidez - destinatários: 
restauração, turismo (organização de 
eventos) e indústria. – APLICÁVEL às SD 
– na linha específica para Apoio a 
Agências de Viagens, Animação 
Turística,  Organizadores de eventos e 
similares – 200 milhões de euros

Para a linha de crédito de 6200 milhões de euros, serão

aplicáveis as seguintes condições:

1. Demonstração de Situação Líquida positiva no último

balanço aprovado ou Situação Líquida negativa e

regularização em balanço intercalar aprovado até à data da

operação;

2. Inexistência de dívidas à Segurança Social, à Administração

Tributária e Turismo de Portugal e Banca (nos casos aplicáveis);

3. Não serem consideradas como empresas em dificuldade a 31

de dezembro de 2019

4. Apresentação de declaração específica na qual a

empresa assume o compromisso de manutenção dos postos de

trabalho permanentes até 31 de dezembro 2020
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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.

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

• Limite máximo para as operações de pagamentos com cartões sem

contacto físico (contactless) para 30 euros.

• 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 nas linhas de crédito, 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.
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