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1. SITUAÇÃO 

No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde veio declarar a 

pandemia através do novo Coronavírus, designado 2019-nCoV (COVID-19), com forte 

impacto sobre a população e as economias nacionais. 

O Desporto, em particular o Futebol Profissional, é uma área com um número elevado 

de movimentação e aglomeração de pessoas e, naturalmente, muito vulnerável à 

ação do Coronavírus/COVID-19, tendo as competições da Liga Portugal, sido 

suspensas, por tempo indeterminado, como forma de contenção do vírus. 

Desta forma, e com vista a minimizar as situações de dificuldades de tesouraria das 

empresas, no dia 12 de março, foi emitido pelo Conselho de Ministros um conjunto de 

Medidas Extraordinárias de Contenção de Mitigação de Coronavírus, que já foi 

enviado às Sociedades Desportivas, como anexo da Versão de 16 de março.  

Ao longo dos meses de março e abril, foram anunciadas pelo Governo mais um 

conjunto de medidas, apresentadas no presente documento e que têm sido 

atualizadas e alvo de legislação especifica. 

Adicionalmente, a Liga Portugal implementou de imediato um conjunto de medidas 

adicionais que visaram apoiar de imediato a tesouraria das suas associadas, as 

Sociedades Desportivas tendo se seguido, posteriormente, a implementação de 

medidas que visavam o mesmo desiderato por parte de outras Entidades.  

2. MEDIDAS DE SUPORTE ESPECÍFICAS 

De forma a facilitar a consulta da informação, poderão consultar todas as medidas 

abaixo mencionadas, no Anexo III - Quadro resumo com as Medidas de suporte 

específicas – COVID-19 

2.1. A DISPONIBILIZAR PELA LIGA PORTUGAL 

Perante a situação nacional de pandemia provocada pelo Coronavírus / COVID-19, a 

mesma tem impactos diretos na economia nacional, e em particular na tesouraria e 

capacidade de resposta financeira e económica das Sociedades Desportivas.  

Para apoiar este período de crise e diminuir os impactos, a Liga Portugal decidiu 

implementar um conjunto de medidas excecionais e de aplicação imediata: 

1. 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; 
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2. Prorrogação do prazo de cumprimento junto da Liga Portugal, referente ao 

Licenciamento das competições profissionais 2020-21. Desta forma, e 

extraordinariamente, todos os requisitos previstos no Manual de Licenciamento, 

referentes à primeira fase do Licenciamento (entrega prevista até 31 março), 

deverão ser entregues em conjunto com a segunda fase, até ao dia 15 de maio. 

3. Prorrogação até ao dia 30 de junho de 2020 de todos os prazos de pagamento 

das sanções de multa aplicadas em processos disciplinares. 

Apesar destas medidas extraordinárias e dado o equilíbrio competitivo, transparência 

das competições e manutenção do fairplay financeiro existem regras que serão 

mantidas apesar da situação económica instalada. 

2.2. MEDIDAS DA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL 

No sentido de aliviar a tesouraria das dos clubes esta época a Federação Portuguesa 

de Futebol decidiu suspender os prazos processuais disciplinares, bem como adiar para 

a próxima época a execução das sanções de multa. 

 

Criação de Linha de crédito de apoio à tesouraria dos clubes de futebol não 

profissionais e futsal no valor de um milhão de euros, e de um 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 4,7 milhões de euros, com 
o objetivo que seja garantido que os clubes cumpram com os compromissos 

estabelecidos para esta época com jogadores e treinadores. Este fundo foi reforçado 

com metade do prémio de qualificação para o Euro 2020 cedido pelos jogadores, 

equipa técnica e staff da equipa nacional (Atualização 14 de abril 2020): 

2.3. MEDIDAS DO GOVERNO  

a) Medidas do Governo com impacto nas Sociedades Desportivas: 

1.  Atribuição de faltas justificadas para os trabalhadores que tenham de ficar em 

casa a acompanhar os filhos até 12 anos, por força da suspensão das atividades 

escolares presenciais (e não possam recorrer ao teletrabalho);  

 

Atribuição de faltas justificadas para os trabalhadores em que haja a 

necessidade de assistência a parente na linha reta ascendeste e que se 

encontre a cargo do trabalhador e que frequente equipamentos sociais cuja 

atividade seja suspensa (Atualização 27 março 2020): 

 

Apoio financeiro excecional aos trabalhadores por conta de outrem antes 

referidos, no valor de 66% da remuneração-base (33% a cargo do empregador, 

33% a cargo da Segurança Social). 
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Apoio financeiro excecional aos trabalhadores independentes antes referidos, 

no valor de 1/3 da remuneração média. 

Aplicável às Sociedades Desportivas. Informação e entrega de documentos 

disponível no website http://www.seg-social.pt/inicio. Para mais informações ver 

Anexo I - ISS_Medidas Excecionais no âmbito da Crise COVID-final. 

O teletrabalho é uma modalidade de contrato de trabalho, sendo que 

qualquer alteração à respetiva modalidade tem de ser comunicada pela 

entidade empregadora à instituição de segurança social competente (cfr.:  a 

Subsecção V (Teletrabalho) faz parte do Secção IX (Modalidades de contrato 

de trabalho) do Código do Trabalho e artigo 32º do Código Contributivo). 

Assim sendo, as empresas estão obrigadas a comunicar a alteração da 

modalidade do contrato de trabalho consubstanciada na prestação de 

trabalho em regime de teletrabalho até ao dia 10 do mês seguinte ao da sua 
ocorrência, no sítio da Internet da segurança social (cfr.: artigo. 8º da 

Regulamentação do Código Contributivo). 

O incumprimento desta disposição consubstancia a prática de uma 

contraordenação leve, punível com as coimas previstas para este tipo de 

contraordenações. 

Acresce ressaltar que a prestação de trabalho em regime de teletrabalho será 

relevante na eventualidade de ocorrer um acidente de trabalho.  

Assim, para além do cumprimento da obrigação referida anteriormente, 

considera-se que as entidades empregadoras devem, por forma a protegerem-

se de futuras eventualidades, proceder a uma comunicação às respetivas 

seguradoras, elencando os trabalhadores que se encontram a prestar trabalho 

em regime de teletrabalho, a partir de onde e em que período (ou pelo menos 

em que período expectável). 

2. Apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador 

independente e diferimento do pagamento de contribuições. 

3. 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. 

4. 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. 

http://www.seg-social.pt/inicio
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Aplicável às Sociedades Desportivas. Informação e entrega de documentos 

disponível no website http://www.seg-social.pt/inicio. Para mais informações ver 

Anexo I - ISS_Medidas Excecionais no âmbito da Crise COVID-final. 

 

5. Atribuição de subsídio de doença não está sujeita a período de espera (de 3 e 

10 dias). 

6. Medidas de aceleração de pagamentos às empresas pela Administração 

Pública; 

7. Incentivo financeiro extraordinário para assegurar a fase de normalização da 

atividade (até um Salário Mínimo por trabalhador); 

8. Prorrogação de prazos de pagamentos de impostos e outras obrigações 

declarativas. 

9. IVA e Retenções na Fonte de IRS e IRC podem ser pagos em prestações. 

(Atualização 27 março 2020): 

 

Para além da prorrogação dos prazos já anunciada na semana passada, as 

empresas e os trabalhadores independentes poderão, no segundo trimestre, 

pagar o IVA e entregar retenções na fonte em três prestações mensais, sem 

juros ou prestação de garantias; ou em seis meses, com pagamento de juros de 

mora nas três últimas prestações. 

Esta medida é aplicável a trabalhadores independentes e empresas com 

volume de negócios até 10 milhões de euros em 2018, ou com início de 

atividade a partir de 1 janeiro de 2019.  

As restantes empresas também poderem requerer esta flexibilização, desde que 

tenham verificado uma quebra no volume de negócios de pelo menos 20% na 

média dos 3 meses anteriores, ao mês em que é devida a obrigação fiscal, em 

comparação com o trimestre homólogo. 

As Sociedades Desportivas poderão verificar as condições de elegibilidade, 

conforme a informação disponibilizada no Anexo IV – Flexibilização do 

pagamento de impostos e contribuições sociais. 

10. Contribuições para a Segurança Social (Atualização 27 março 2020): 

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. 

Empresas e independentes podem pagar nos termos habituais ou pelas novas 
regras. Aplica-se a empresas com até 50 trabalhadores de forma imediata; as 

http://www.seg-social.pt/inicio
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que tenham até 250 postos de trabalho podem aceder a este mecanismo de 

redução e de fracionamento de pagamento, caso tenham perdido 20% de 

faturação. 

As Sociedades Desportivas poderão verificar as condições de elegibilidade, 

conforme a informação disponibilizada no Anexo IV – Flexibilização do 

pagamento de impostos e contribuições sociais. 

11. Processos de execução adiados por três meses (Atualização 18 março 2020): 

Adiamento de processos de execução em curso ou a instaurar pelas respetivas 

autoridades. 

12. Foi determinado um conjunto de medidas e mecanismos facilitadores do 

cumprimento de obrigações fiscais de modo voluntário, que não implica 

quaisquer acréscimos ou penalidades a suportar pelo sujeito passivo, 

nomeadamente: (Atualização 27 março 2020) 

 

• O primeiro pagamento especial por conta(“PEC”) a efetuar em março 

de 2020, quando devido, pode ser efetuado até 30 de junho de2020. 

 

• A obrigação de entrega da Declaração Modelo 22 de IRC de 2019 pode 

ser cumprida até 31 de julho de 2020. 

• 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. 

As Sociedades Desportivas poderão verificar as condições de elegibilidade, 

conforme a informação disponibilizada no Anexo IV – Flexibilização do 

pagamento de impostos e contribuições sociais. 

13. 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 e estará disponível a partir de dia 12 de março (Atualização 30 

março 2020): 

As Sociedades Desportivas não são elegíveis poderão, conforme a informação 

disponibilizada no resumo Anexo II - Análise Linhas de Crédito COVID-19 e em 

https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home 

14. “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 

https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home
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compensação retributiva é paga em 30 % do seu montante pelo empregador 

e em 70 % pelo serviço público competente da área da segurança social. 

(Atualização 27 março 2020) 

 

15. 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: (Atualização 27 março 2020) 

 

• As empresas ou estabelecimentos cujo encerramento total ou parcial 

tenha sido decretado por decisão das autoridades políticas ou de saúde; 

• 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; 

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

referência ao mês anterior ou período homólogo. 

 

16. Nova linha de crédito de 6200 milhões em crédito às empresas, para suporte à 

liquidez, cuja dotação global se divide da seguinte forma: (Atualização 14 de 

abril) 

 

• Restauração: 600 milhões, dos quais 270 milhões para micro e pequenas 

empresas; 

• Setor do turismo nas áreas das agências de viagens, animação, 

organização de eventos e outras similares: 200 milhões, dos quais 75 

milhões para micro e pequenas empresas; 

• Outras empresas no setor do turismo, incluindo empreendimentos 

turísticos e alojamento turístico: 900 milhões, dos quais 300 milhões para 

micro e pequenas empresas; 

• Apoio à atividade económica: 4500 milhões 

As sociedades desportivas estão elegíveis na linha de crédito destinada para o 

setor do turismo nas áreas das agências de viagens, animação, organização de 

eventos e outras similares. 

As Sociedades Desportivas poderão, conforme a informação disponibilizada no 

resumo Anexo II - Análise Linhas de Crédito COVID-19 e em 

https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home 

17. Promoção, no âmbito contributivo, de um regime excecional e temporário de 

isenção do pagamento de contribuições à Segurança Social durante o 

período de “lay off” por parte de entidades empregadoras. - Isenção total das 

contribuições a cargo da entidade empregadora, relativamente aos 

https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home
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trabalhadores e membros dos órgãos estatutários abrangidos pelas medidas 

do Decreto-Lei n.º 10-G/2020 de 26 de março (Atualização 30 de março) 

2.4. MEDIDAS DOS BANCOS 

1. Com vista à redução do pagamento através de numerário, eliminação das 

taxas mínimas cobradas aos comerciantes por pagamentos através de terminais 

multibanco e será ainda alterado o limite máximo para as operações de 

pagamentos com cartões sem contacto físico (contactless) para 30 euros. 

(Atualização 18 março 2020) 

 

2. Os beneficiários que disponibilizem terminais de pagamento automáticos não 

podem recusar ou limitar a aceitação de cartões para pagamento de 

quaisquer bens ou serviços, independentemente do valor da operação. 

(Atualização 27 março 2020) 

 

3. De forma a garantir a continuidade do financiamento às famílias e empresas e 

a prevenir eventuais incumprimentos, foi aprovada uma 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. (Atualização 27 março 2020) 

2.5.   MEDIDAS DAS 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. (Atualização 27 março 2020) 

3.   IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE SUPORTE ECONÓMICO COVID-19 

3.1. COORDENAÇÃO 

A implementação do Plano de Suporte Económico COVID-19, será coordenada pelo 

Grupo de Acompanhamento dos Impactos Económicos no Futebol Profissional - 

COVID-19, da Liga Portugal. 

O contacto direto para este Grupo, será através do Departamento Financeiro da Liga 

Portugal, utilizando para o efeito o contacto oficial do respetivo Departamento, ou 

através do endereço de correio eletrónico financeiro@ligaportugal.pt.  

Todas as questões e informação para a instrução dos processos deve ser enviada para 

o email identificado. 

mailto:financeiro@ligaportugal.pt
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Com a informação recebida, a Liga Portugal irá ativar o Plano de Suporte Económico 

COVID-19, requerendo as aprovações internas necessárias, gerindo direta e 

individualmente a situação com cada Sociedade Desportiva. 

Adicionalmente, este Grupo será responsável pela monitorização dos impactos 

económicos da pandemia pelo COVID-19, assim como pela recolha de informação e 

de medidas a adotar junto das Sociedades Desportivas. 

3.2. REGRAS DE IMPLEMENTAÇÃO  

A Linha de Apoio à Tesouraria, acima identificada, tem as seguintes regras: 

3.2.1 MONTANTE 

A linha de apoio à tesouraria será no montante máximo de 20.000 euros por 

Sociedade Desportiva. 

3.2.2 DESPESAS ELEGÍVEIS 

As despesas consideradas elegíveis para a linha de apoio à tesouraria, 

devidamente comprovadas por fatura, são as seguintes: 

a) Implementação de um Plano de Contingência, a ser apresentado à Liga 

Portugal, onde as seguintes despesas serão consideradas como elegíveis: 

rúbricas de desinfeção, criação de espaços de isolamento, compras de 

materiais de Equipamentos de Proteção Individual, higienização por empresas 

especializadas, entre outras que sejam enquadradas e justificadas; 

b) Na componente médica para despesas de reforço de técnicos de saúde, 

análises e testes ao COVID-19; 

c) Dificuldades de tesouraria, que estejam diretamente relacionadas com o não 

cumprimento de contratos com patrocinadores e parceiros, devidamente 

comprovadas; 

d) Despesas de suporte ao trabalho remoto, como reforços de internet e hotspots, 

aplicações e softwares de trabalho remoto, computadores portáteis, outros 

custos tecnológicos que sejam justificados com inerentes à implementação do 

trabalho remoto pelas Sociedades Desportivas. 

3.2.3 REEMBOLSO 

O montante do apoio facultado às Sociedades Desportivas, deverá ser 

reembolsado à Liga Portugal até 30 de junho de 2020. 
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4.  REVISÃO DO PLANO 

As medidas e respetivo ponto de situação poderão ser atualizados consoante o 

desenrolar do ambiente e contexto nacional, que dada a magnitude atual, não se 

consegue prever. Cada versão terá a indicação da data de revisão. Esta versão foi 

revista a 14 abril 2020. 

 


