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Programa de Estabilização Económica e Social
A pandemia causada pelo vírus SARS-COV-2, para além de consistir numa grave emergência de
saúde pública a que foi necessário dar resposta no plano sanitário, provocou inúmeras
consequências de ordem económica e social, que igualmente têm motivado a adoção de um vasto
leque de medidas excecionais.
Estas medidas devem ser estruturadas em três fases distintas. Uma fase de emergência, centrada
na resposta sanitária mas que também visou apoiar as empresas e os trabalhadores num
momento de paralisação da sua atividade, evitando assim a destruição irreversível de empregos e
de capacidade produtiva. Uma fase de estabilização, que decorrerá até ao final do presente ano,
para ajudar as famílias e as empresas a ultrapassar as dificuldades provocadas pela pandemia,
apoiando uma retoma sustentada da atividade económica. E, por fim, uma fase de recuperação
económica, dirigida à adaptação estrutural da economia portuguesa a uma realidade pós-COVID.
Assim, é apresentado este Programa com um horizonte temporal até ao fim de 2020, que assenta
em quatro eixos: um primeiro eixo relacionado com a manutenção do emprego e a retoma
progressiva da atividade económica; um segundo eixo incidente sobre temas de cariz social e
apoios ao rendimento das pessoas, sobretudo aquelas que foram mais afetadas pelas
consequências económicas da pandemia; um terceiro eixo centrado no apoio às empresas; e, por
um fim, um eixo de matriz institucional.

2. EMPREGO
2.1 ATIVAR.PT PROGRAMA REFORÇADO DE APOIOS AO EMPREGO E À FORMAÇÃO PROFISSIONAL
2.1.1 Apoios ao emprego, em especial para novos desempregados
Impulso PME jovem para promover a qualificação e a renovação de quadros das PME, em
particular nos setores estratégicos da economia portuguesa, estimulando a contratação de
jovens qualificados (nível 5 do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ) ou superior).
Configuração: apoio direto à contratação, pago de forma faseada ao longo de 12 meses e de
montante variável em função do nível de qualificação do jovem a contratar, e com majoração
para a contratação de jovens do sexo sub-representado em setores altamente assimétricos do
ponto de vista de género.
Empreende2020, um concurso nacional de projetos de criação do próprio emprego e de
projetos empresariais para jovens e desempregados na lógica de (re)entrada do mercado de
trabalho jovens e desempregados, com acompanhamento durante o primeiro ano (espaço;
aconselhamento; apoio técnico), potenciando a experiência e capacidade instalada no IEFP, I.
P., STARTUP Portugal, Rede Nacional de Incubadoras, entre outros operadores. Prevê-se a
introdução de uma quota para projetos empreendedores apresentados por mulheres e
majoração do montante do apoio financeiro quando esses projetos se enquadrem em setores
altamente assimétricos do ponto de vista do género.
+CO3SO Emprego, para apoiar iniciativas de empreendedorismo, incluindo empreendedorismo
social, financiando a criação de postos de trabalho, incluindo os custos inerentes,
especialmente nos territórios do interior. Mantendo-se o objetivo primordial de dinamizar o
interior, não se descura a situação que se vive nos territórios urbanos, ampliando-se o âmbito
geográfico das operações desenvolvidas no âmbito do + CO3SO Urbano, e acolhendo o
investimento da diáspora, com previsão de majoração de apoio para investimentos de
emigrantes e lusodescendentes:
 Uma taxa fixa de 40 % sobre os custos diretos com os postos de trabalho criados, para
financiar outros custos associados à sua criação;
 Os apoios são para a contratação de trabalhadores com contrato sem termo e os apoios são
por 36 meses.
Rede de Mercado Social de Emprego no território nacional, mobilizando atores locais para
responder a necessidades e públicos não cobertos pelo mercado, no âmbito das seguintes
medidas:
 MAREESS - Medida de apoio ao reforço de emergência de equipamentos sociais e de saúde:
prorrogação da medida até ao final de 2020 e introdução de "prémio emprego" para as
entidades que contratem por tempo indeterminado participantes integrados nos projetos.
 Parcerias Locais para o Emprego e Formação: envolvimento de autarquias, economia social
e outros atores locais para promoção da sinalização e encaminhamento de públicos muito
desfavorecidos para respostas de emprego e/ou formação.
www.rosabarreto.pt
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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
utilizadoras.
Apoio extraordinário à Inserção das pessoas com deficiência, de modo a criar condições para,
num quadro de emergência, melhorar as condições de inserção das pessoas 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.

2.1.4 Apoios à contratação de RHAQ (licenciados, mestres, doutores)
Apoio à contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados, adaptados às
especificidades dos territórios do interior com uma dotação total 18,1 milhões de euros
(16,6M€ no interior) que permitirão criar 654 novos postos de trabalho altamente qualificados
(licenciados, mestres e doutorados), dos quais 614 nos territórios do interior.

2.2 APOIOS AO EMPREGO NA RETOMA
2.2.1 Apoio à retoma progressiva
A medida que vem substituir o lay-off simplificado tem como principais pressupostos:
 A progressiva convergência da retribuição do trabalhador para os 100 % do seu salário;
 O pagamento pela empresa da totalidade das horas trabalhadas;
 A progressiva redução da isenção das contribuições para a Segurança Social e a
compensação da perda de receita da segurança social pelo Orçamento do Estado.

Elegibilidade

Medida
TSU

Salário

Encerrados e ≥ 40%
quebra faturação
Suspensão ou
redução PNT

≥ 40% quebra
faturação

≥ 60% quebra
faturação

≥ 40% quebra
faturação

≥ 60% quebra
faturação

Redução PNT
até 50%

Redução PNT
até 70%

Redução PNT
até 40%

Redução PNT
até60%

Grandes empresas redução 50%

Sem redução

Isenção total MPMES

Redução 50%

Isenção Total

Horas trabalhadas
ou não trabalhadas
a 66%

Segurança
Social

70% das horas
trabalhadas e não
trabalhadas

Retribuição
trabalhador

66%

Horas trabalhadas pagas a 100%
Horas não trabalhadas pagas a 66%

Horas não trabalhadas pagas a 80%

Horas trabalhadas: 0%
Horas não trabalhadas: 70%
Pelo menos
83%

Pelo menos
77%

Pelo menos
92%

Pelo menos
88%

Condicionalidades: proibição de despedimento coletivo, por extinção do posto de trabalho e
por inadaptação durante a aplicação da medida e nos 60 dias subsequentes;
Proibição de distribuição de dividendos durante a aplicação da medida.

2.2.2 Incentivo financeiro extraordinário à normalização da atividade empresarial
a) Apoio one-off
Regime: Apoio one-off no valor de 1 x SMN por posto de trabalho que tenha estado em lay-off
ao abrigo do regime simplificado.
Condicionalidade: proibição de despedimento coletivo, por extinção de posto de trabalho e por
inadaptação, bem como dever de manutenção do nível de emprego nos 60 dias subsequentes;
b) Apoio ao longo de 6 meses
Regime:
 2 x SMN por trabalhador (pagos em duas ou três tranches ao longo de seis meses);
 Redução de 50 % de contribuições para a segurança social nos primeiros 3 meses;
 Se nos três meses seguintes ao final da concessão do apoio houver criação líquida de
emprego face aos três meses homólogos a empresa fica isenta de pagamento de
contribuições para a segurança social pelo período de dois meses na proporção do ganho de
www.rosabarreto.pt
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emprego desde que mantenha esse ganho de emprego por um período de seis meses.
Condicionalidade: proibição de despedimento coletivo, por extinção de posto de trabalho e por
inadaptação, bem como dever de manutenção do nível de emprego nos 60 dias subsequentes.

2.3 PROTEÇÃO DE RENDIMENTOS
Complemento de Estabilização, com o objetivo dar um apoio extraordinário aos trabalhadores
que tiveram uma redução de rendimento em resultado da pandemia, com o objetivo de mitigar
a perda de rendimento familiar.
Trata-se de uma medida one-off, a pagar em julho, no montante da perda de rendimento de
um mês de lay-off, num valor que pode variar entre 100 e 351 €uros, a todos os trabalhadores
com rendimento de fevereiro até 2 SMN e que tenham registado uma perda de salário base (ou
seja tenham um salário base superior a 1 SMN), que estiveram em layoff num dos meses entre
abril e junho.

2.4 PROTEÇÃO DE TRABALHADORES INDEPENDENTES E INFORMAIS
Medida extraordinária de apoio a trabalhadores independentes e informais em situação de
desproteção social, 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.
Requisitos: Vinculação ao sistema de proteção social durante 30 meses, findo o prazo de
concessão do apoio (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 correspondente a trabalhador independente e o restante é pago nos 12 meses
após a concessão do apoio.

2.5 DINAMIZAÇÃO ECONÓMICA DO EMPREGO
2.5.2 Turismo
Turismo: IVA dos congressos
Devolução aos organizadores de congressos, feiras, exposições, seminários, conferências e
similares do montante equivalente ao IVA deduzido junto da Autoridade Tributária e Aduaneira
com as despesas efetuadas para as necessidades diretas dos participantes nos termos da alínea
d) do n.º 2 do artigo 21.º do CIVA.
Plano de Retoma da Operação Aérea do Turismo de Portugal
Reforço do Plano de Retoma da Operação Aérea do Turismo de Portugal, promovendo o
lançamento ou desenvolvimento de rotas aéreas de interesse turístico para Portugal, e visando
a valorização e divulgação da oferta turística nacional dirigidos aos canais de distribuição nos
diversos mercados emissores, mediante a realização de campanhas de marketing de destinos
regionais.
Apoio à Organização de Eventos
Criação de um mecanismo financeiro que pretende responder às necessidades imediatas e
prementes de financiamento das microempresas e PMEs de organização de eventos, cuja
atividade está limitada por força das restrições impostas no quadro da COVID-19 e apoio à
promoção de eventos.
Apoio a Microempresas da área do Turismo
Extensão do apoio financeiro da linha destinada às microempresas do Turismo e conversão
parcial em fundo perdido do mesmo.

2.6 TELETRABALHO
2.6.2 Trabalhar no Interior
O programa Trabalhar no Interior prevê um conjunto de medidas para estimular a criação de
emprego e a fixação dos trabalhadores e das suas famílias nos territórios do interior do país.
Entre estas destacam-se as iniciativas para reforço dos incentivos à:
Mobilidade geográfica de trabalhadores (medida «Emprego Interior MAIS» — Mobilidade
Apoiada para um Interior Sustentável;
www.rosabarreto.pt
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Dinâmica do mercado de emprego nos territórios do interior, decisiva para a alavancagem dos
fatores de atratividade e retenção de pessoas e empresas.
A medida «Emprego Interior MAIS» destina-se a famílias que queiram residir e trabalhar em
concelhos do interior/baixa densidade, sendo o apoio para as despesas de mobilidade de
territórios que não são de interior para territórios do interior, e como tal constituem um
incentivo para o teletrabalho nestes territórios.

2.6.2.1 Apoio à contratação em regime de teletrabalho
No âmbito do Programa + CO3SO Emprego é criado um sistema especial de apoio à contratação
no âmbito dos custos diretos associados aos postos de trabalho criados, nomeadamente os
encargos com remunerações, acrescidas das respetivas despesas contributivas a cargo da
entidade empregadora, num período máximo de 36 meses, permitindo a empresas do litoral
receber mais 0,5 IAS (Indexante de Apoios Sociais), por posto de trabalho, por cada mês de
apoio, independentemente do número de postos de trabalho criados, sempre que os postos de
trabalho sejam criados num território do Interior em regime de teletrabalho.

2.6.2.2 Apoio à criação de espaços de coworking/teletrabalho, no interior, com o
envolvimento dos municípios ou infraestruturas tecnológicas
Será também dado apoio à implementação/melhoria de condições de trabalho através da
criação (com envolvimento contínuo dos municípios e infraestruturas tecnológicas) de espaços
especialmente desenhados para a prática de teletrabalho, designadamente em sistema de
coworking, com base em infraestruturas de base tecnológica (designadamente Parques
Tecnológicos). Prevê-se que a implementação destes espaços tenha elevado potencial de
captação dos novos nómadas digitais e de millennials, entre outros, promovendo a prática do
teletrabalho, em especial nas cidades do Interior.
Os espaços de coworking/teletrabalho visam reduzir as desvantagens do teletrabalho,
nomeadamente o isolamento, fator frequente de desmotivação. Por outro lado, estimulam a
partilha de experiências, ideias, bem como constituem fator de estímulo à economia local.

ÍNDICE | 2. EMPREGO_MEDIDAS EM DESTAQUE
1.
1.1.1
1.1.2
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.4
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.4.1
2.5.4.2
2.5.4.3
2.5.4.4
2.5.4.5
2.5.4.6
2.5.4.7
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.2.1
2.6.2.2
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Perspetivas Macroeconómicas para 2020 e 2021
Hipóteses externas
Cenário macroeconómico
Emprego
Ativar.pt – Programa Reforçado de Apoios ao Emprego e à Formação Profissional
Ativar.pt – Apoios ao emprego, em especial para novos desempregados
Ativar.pt – Formação profissional
Requalificação profissional no ensino superior
Apoios à Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados – RHAQ (licenciados, mestres,
doutores)
Apoios ao emprego na retoma
Apoio à retoma progressiva
Incentivo financeiro extraordinário à normalização da atividade empresarial
Proteção de rendimentos
Proteção de trabalhadores independentes e informais
Dinamização económica do emprego
Cultura
Turismo
Cadastro
Obras de proximidade
Remoção de amanto das escolas
Obras na área das florestas, rede hidrográfica e mobilidade sustentável
Pequenas obras pela AdP – Águas de Portugal
Obras de manutenção pela IP
Conservação e reabilitação do parque habitacional do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P.
PARES 3.0 – Alargamento da rede de Equipamentos Sociais
Acessibilidades para pessoas com deficiência
Teletrabalho
Aumentar o número de trabalhadores da Administração Pública em teletrabalho
Trabalhar no Interior
Apoio à contratação em regime de teletrabalho
Apoio à criação de espaços de coworking / teletrabalho, no interior, com o envolvimento dos municípios
ou infraestruturas tecnológicas
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3. SOCIAL
3.3 COMBATE À POBREZA
3.3.1 Apoio à juventude e infância
Reforço do abono de família
Reforço do apoio às famílias com crianças através de:
• Alteração do período de referência dos rendimentos, para permitir a atualização do valor com
os rendimentos mais recentes das famílias.
• Atribuição 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.

3.3.2 Habitação
RECONVERSÃO DE ALOJAMENTO LOCAL
Vive-se hoje em Portugal uma crise habitacional que se traduz no alastrar da dificuldade de
acesso à habitação a segmentos da população com rendimentos intermédios, que até
recentemente conseguiam encontrar no mercado habitação a custos compatíveis face aos seus
rendimentos. Para dar resposta a este problema, a Nova Geração de Políticas de Habitação
definiu como objetivo criar um parque habitacional de oferta pública de arrendamento a custos
acessíveis.
Tendo em conta a urgência de respostas por parte das famílias, o facto de esta dificuldade de
acesso à habitação ser mais premente nas áreas com maior atratividade turística, e as
dificuldades por que está a passar atualmente a atividade de alojamento local, da qual parte
significativa ocupa espaços habitacionais, considera-se que podem estar reunidas as condições
para aumentar a oferta pública de habitação a custos acessíveis por via da reconversão destes
espaços para o arrendamento habitacional.
Neste contexto, considera-se que um programa de reconversão do alojamento local para
arrendamento acessível, complementar à mobilização do património público, é uma solução
eficaz e rápida face à urgência de resposta à crise habitacional, com o benefício adicional de
aumentar as opções disponíveis aos proprietários de alojamento local que se encontrem em
dificuldade.
Este programa pode ser concretizado através do apoio a programas municipais de
arrendamento para subarrendamento a preços acessíveis, comparticipando a 50% a diferença
entre a renda paga e a renda recebida, à qual acresce a verba não coletada por via da isenção
de tributação em sede de IRS/IRC concedida pelo Programa de Arrendamento Acessível.
PROTEÇÃO DO ARRENDAMENTO HABITACIONAL
No quadro da pandemia COVID-19 foi aprovado um conjunto de medidas excecionais para o
arrendamento habitacional, para vigorar durante o Estado de Emergência e no mês
subsequente. No âmbito destas medidas, foi criado um apoio financeiro concedido pelo IHRU,
I.P., orientado para os agregados familiares com quebras significativas de rendimentos e os
senhorios de baixos recursos, com quebra significativa de rendimentos provocada pelo não
pagamento de rendas ao abrigo das medidas excecionais criadas.
Embora já tenha sido levantado o estado de emergência, muitas das famílias demorarão ainda
algum tempo até alcançar a estabilidade financeira e recuperar os rendimentos perdidos. Por
esta razão, foi aprovada a extensão do apoio do IHRU, I. P., até setembro do presente ano.
Adicionalmente, e apesar de o apoio financeiro do IHRU, I. P., só ter de começar a ser ressarcido
pelas famílias seis meses após o período de financiamento das rendas, há ainda que considerar
a possibilidade de parte das famílias apoiadas serem de baixos recursos e não conseguirem
recuperar um nível de rendimentos e uma estabilidade financeira que lhes permita arcar com
os encargos decorrentes dos seus compromissos com a habitação.
Assim, deve também ser acautelada a situação das famílias mais vulneráveis, prevendo-se que
nestes casos o empréstimo possa ser convertido em subsídio não reembolsável. O apoio
adicional a estas famílias irá assim garantir que estas podem permanecer na sua habitação,
evitando novas situações de precariedade habitacional.
PARQUE HABITACIONAL PÚBLICO DE HABITAÇÃO A CUSTOS ACESSÍVEIS
Sendo o Estado proprietário de um vasto património imobiliário, uma parte do qual está
desocupado e poderá ser disponibilizado para fins habitacionais após obras de reabilitação ou
www.rosabarreto.pt
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de construção nova, é de interesse geral dar prioridade ao aproveitamento desse património
para integração num parque público de habitação acessível.
Acresce ainda que, num contexto pós pandemia da COVID-19, um plano de investimento
público em habitação pode injetar na economia portuguesa os meios necessários para manter
em funcionamento centenas de empresas da fileira da construção, que já sofreram um grande
impacto na crise financeira anterior e que só nos últimos anos conseguiram recuperar.
Para este fim, e dando cumprimento ao que a Lei de Bases da Habitação veio estipular, é
necessária a identificação dos imóveis públicos disponíveis, a sua caracterização e a avaliação
da sua aptidão. Paralelamente, é fundamental avançar celeremente com as intervenções
necessárias no património já identificado como apto para este fim, o que envolve, na larga
maioria dos casos, o desenvolvimento de projetos e obra.
Para dar resposta a estas duas vertentes de atuação imediata, é necessário o reforço dos
recursos humanos do IHRU, I. P., ficando afetos a estas tarefas 20 novos efetivos. É ainda
necessário conferir a este instituto as autorizações necessárias para assumir os encargos
plurianuais e realizar a despesa correspondente às aquisições de serviços e contratação de
empreitadas necessárias neste âmbito.

ÍNDICE | 3. SOCIAL_MEDIDAS EM DESTAQUE
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
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Social
Reforço do Serviço Nacional de Saúde
Melhoria de acesso ao Serviço Nacional de Saúde
Valorização dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde
Valorização da saúde pública
Redes de sistemas de informação em saúde
Universalização da Escola Digital
Combate à Pobreza
Apoio à juventude e infância
Habitação
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4. EMPRESAS
4.1 MECANISMOS DE FINANCIAMENTO
4.1.1 Linhas de crédito
Reforço do volume de linhas de crédito com garantia de Estado até final do ano em 6.800M€,
tendo em conta o valor máximo autorizado pela União Europeia, o que permitirá duplicar o
valor já disponibilizado. O Governo poderá, assim, reforçar a política pública de promoção das
condições de financiamento das empresas, através de linhas de crédito com garantia pública,
designadamente:
 Lançamento de linhas de crédito com garantia pública com dotação global até 1000M€,
destinadas a financiamentos até 50.000€ de micro e pequenas empresas de todos os
setores de atividade;
 Continuação da disponibilização de linhas de crédito com garantia pública, em função das
necessidades específicas 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, permitindo que as empresas possam assegurar condições de liquidez
para responder à procura de clientes estrangeiros.
O Governo irá ainda rever o modelo de distribuição das linhas de crédito com garantia pública,
por forma a assegurar a mais célere disponibilização de fundos às empresas.

4.1.2 Seguros de crédito
Em linha com o que está a ser desenvolvido por alguns países europeus e dentro da
flexibilização introduzida pela Comissão Europeia no quadro dos auxílios de Estado no
contexto COVID, o Governo vem criar melhores condições para a utilização destes
instrumentos.
Neste contexto, a medida assenta no princípio de partilha de risco entre a empresa
exportadora, a seguradora e o Estado. Está também a ser avaliada a introdução de um
instrumento de cobertura, por parte do Estado, do risco das transações de bens e
serviços efetuadas no mercado nacional.. Esta alteração tem como objetivo que as
empresas portuguesas não percam clientes nacionais para concorrentes externos,
pela ausência de mecanismos nacionais. Este instrumento de seguro de crédito
dirigido à atividade nacional carece de ajustamento do respetivo enquadramento
legal nacional e terá ainda de atender às regras da União Europeia relativas aos
auxílios estatais, carecendo assim da autorização da Comissão Europeia.
4.1.3 Financiamento de PME no mercado de capitais
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 obrigações, com a
possibilidade de associar Garantia Mútua. Dá seguimento ao projeto em curso de emissão das
Obrigações Turismo, que reúne um conjunto de PME do Turismo, mas fá-lo através de um
mecanismo novo em Portugal que permite agilizar o financiamento das PME através do
mercado de capitais, recorrendo sobretudo a investidores institucionais.

4.1.4 Sale and Lease Back
Propõe-se o lançamento de calls no montante global de 60M€, no âmbito de fundos de
investimento imobiliário sob gestão da Turismo Fundos-SGOIC S. A., para operações de Sale and
Lease Back, com obrigação de investimento em modernização e eficiência energética ou
economia circular, sendo 40 M€ destinados ao turismo (dos quais 50 % afetos a territórios de
baixa densidade) e 20M€ destinados à indústria.

4.2 MORATÓRIAS BANCÁRIAS
As principais linhas orientadoras consistem em:
 Extensão da vigência da atual moratória bancária até 31 de março de 2021;
www.rosabarreto.pt
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Alargamento dos beneficiários, incluindo emigrantes;
Novos fatores de elegibilidade relacionados com perda de rendimento que permitem
abranger um maior número de pessoas com restrições temporárias de liquidez;
 Ampliação da moratória a todos os contratos de crédito hipotecário, ao crédito ao consumo
para educação.
Além das alterações anteriormente referidas, a revisão contemplará um mecanismo de inclusão
das pessoas singulares que tenham beneficiado de moratórias privadas e que, por efeito das
alterações, passem a ser elegíveis para adesão à moratória pública.

4.3 MEDIDAS FISCAIS
4.3.1 Pagamentos por conta
Seguindo a recomendação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
(OCDE) nesta matéria, é estabelecido um ajustamento às regras e formas de pagamento
relativas ao PPC devido em 2020:
 Quebra de Faturação > 20% no 1.º semestre de 2020 – limitação do pagamento até 50%;
 Quebra de Faturação > 40% no 1.º semestre de 2020 – limitação do pagamento até 100%;

4.3.2 Tributações autónomas
Deverá ser desconsiderado o agravamento das tributações autónomas devidas pelas empresas
com lucros em anos anteriores e que apresentam prejuízo fiscal no ano de 2020.

4.3.3 Prazo de reporte dos prejuízos fiscais
O contexto de paralisação da economia, seguida de retoma gradual e com incerteza, conduzirá
a que o resultado fiscal das empresas seja especialmente marcado pela criação de novos
prejuízos fiscais e pela dificuldade de utilização de prejuízos fiscais passados já reconhecidos.
Neste sentido, justifica-se uma consideração particular dos prejuízos fiscais na atual conjuntura,
dando-lhes um enquadramento específico e transitório com as seguintes regras:
 Desconsiderar os anos de 2020 e 2021 para efeitos de contagem do prazo de utilização dos
prejuízos fiscais vigentes em 1 de janeiro de 2020;
 Em relação aos prejuízos fiscais relativos a 2020 e a 2021, alterar para as empresas que têm
prazo de reporte dos mesmos de 5 para 10 anos, bem como alargar para todas as empresas
o limite de dedução de 70 % para 80 % quando nestes 10 pontos percentuais estejam em
causa prejuízos fiscais de 2020 e 2021;

4.3.4 Fomentar concentrações e aquisições de PME
Nas concentrações de PME realizadas em 2020, desconsiderar o limite de utilização dos
prejuízos fiscais pela sociedade incorporante (por referência ao património das sociedades
envolvidas na operação), com a regra de não distribuição de lucros, durante 3 anos,
dispensando, durante o mesmo período, a aplicação de derrama estadual (quando aplicável);
Considerar a transmissibilidade de prejuízos fiscais nas aquisições de participações sociais de
PME que, em 2020, tenham passado a ser consideradas «empresas em dificuldades», para
utilização destes prejuízos fiscais pela sociedade adquirente, com a regra de não distribuição de
lucros e o compromisso de manutenção dos postos de trabalho durante 3 anos.

4.3.6 Crédito fiscal extraordinário de investimento
A estabilização da economia e a preparação para a fase de recuperação deve também ser
marcada pelo incentivo ao investimento, procurando antecipar investimentos programados ou
estimular novos investimentos. Neste sentido, e no quadro de estabilidade do sistema fiscal, a
par dos instrumentos que já hoje existem no Código Fiscal de Investimento, propõe-se
reinstituir o Crédito Fiscal Extraordinário de Investimento, criando para as despesas de
investimento realizadas no segundo semestre de 2020 e no primeiro semestre de 2021, uma
dedução à coleta de IRC, correspondente a 20 % das despesas de investimento até um limite de
5 milhões de euros, a ser usada por um período máximo de 5 exercícios, com a obrigação de
manutenção de postos de trabalho durante o período de utilização do crédito fiscal, com um
mínimo de três anos.
www.rosabarreto.pt
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4.4 FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DE EMPRESAS
Criação de um fundo de capital e quase capital público (Fundo), a ser gerido pelo Banco de
Fomento, para participação em operações de capitalização de empresas viáveis com elevado
potencial de crescimento, em setores estratégicos e com orientação para mercados externos,
com intervenção pública de caráter temporário e mecanismos preferenciais de coinvestimento.
O Fundo deverá ter governança clara e transparente e deverá operar através de
investimento/financiamento de operações de capital, quase-capital e dívida, preferencialmente
com cofinanciamento público / privado ou, no início, com fonte de financiamento totalmente
público:
 Dentro das regras previstas no Quadro Temporário dos Auxílios de Estado aprovado pela
Comissão Europeia, de apoios à recapitalização de empresas não financeiras viáveis; ou
 Em condições de mercado, em regime de coinvestimento com fundos privados em
condições não menos favoráveis do que estes.

4.5 CADEIAS CURTAS DE DISTRIBUIÇÃO
4.5.1 Reforço da capacidade de produção local de equipamentos inovadores e estratégicos
Apoiar projetos empresariais e de redes de empresas e centros tecnológicos e de investigação e
desenvolvimento (I&D) de inserção do tecido produtivo nacional em cadeias de valor,
nomeadamente em redes europeias de produtos e serviços de maior valor acrescentado. A
maior integração entre as cadeias de conceção, de produção e distribuição significa um
esbatimento entre as fronteiras dos serviços e da fabricação, permitindo uma especialização
produtiva assente na resposta rápida com logística sofisticada integrada, sobretudo nas áreas
em que o encurtamento das cadeias possam ser fator de autonomia estratégica.
Definição de um foco na captação de investimento externo para densificar cadeias de produção
e de centros de engenharia, de forma a obter produção de materiais básicos, de equipamentos
mecânicos e eletrónicos, sensores, medicamentos e outros produtos e dispositivos médicos,
produtos alimentares, tecnologias associadas às mudanças energéticas e ecológica, de modo a
melhorar a integração das nossas empresas nas cadeias de autonomia estratégica europeia.

4.6 ACELERAÇÃO DE PME
4.6.1 «PMECrescer+»: Programa de aceleração de PME
Uma das grandes dificuldades do nosso tecido produtivo é a incapacidade de crescer, ganhar
escala. Programa centrado em empresas maduras (>5 anos) e viáveis, em setores estratégicos
ou sistémicos, com duração de 1 ano, dotando a empresa das competências necessárias para
desenvolver e potenciar a sua marca, adaptar -se a exigências regulatórias, direcionar
crescimento para mercados externos, alavancar o seu valor acrescentado, encontrar parceiros e
financiamento, etc.
Centra-se em consultoria, formação, networking (redes de fornecedores, integração nas cadeias
de valor, parceiros externos, etc.)

4.7 PROMOÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE NEGÓCIO
4.7.1 Inovação COVID/I&D COVID
Lançamento de avisos Inovação Produtiva e IDT no valor de 220 M€ (dos quais cerca de 30 %
afetos aos territórios do Interior), para apoiar empresas que redirecionaram a sua produção
para as necessidades atuais (batas, máscaras, gel, viseiras e outros tipos de equipamentos de
proteção individual, equipamentos hospitalares, incluindo ventiladores, medicamentos,
diagnósticos e dispositivos médicos), mas também para o sistema científico e para o apoio à
investigação (tratamentos, vacina, testes) na área da COVID -19. Financiamento dos projetos de
investimento com taxas de referência de 80 % a fundo perdido, com majoração dos apoios para
as empresas que concretizem o projeto no prazo de 2 meses, e com apoio retroativo a quem já
estivesse a trabalhar nestas novas necessidades desde fevereiro. Taxas majoradas nos projetos
de I&D até ao financiamento integral dos custos totais elegíveis. Os projetos são analisados em
10 dias, após a data de submissão.
www.rosabarreto.pt
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4.7.2 «Bolsa de Valor»: Programa facilitador da compra e venda de empresas
A inexistência de um mercado para compra e venda de empresas é uma falha de mercado, que
afeta as empresas de menor dimensão. A plataforma Bolsa de Valor facilitará a compra e venda
de empresas, promovendo o encontro das diferentes partes e assegurando informação
transparente, estandardizada e soluções de financiamento.

4.7.3 ADAPTAR 2.0: Adaptação e modernização de estabelecimentos comerciais
Lançamento do programa «ADAPTAR 2.0», por forma a auxiliar e estimular micro e PME dos
setores secundário e terciário a atualizar e remodelar os seus estabelecimentos e unidades de
produção, modernizando-os e adaptando-os no atual contexto.
O programa incidirá, por exemplo, em investimentos na adaptação ao contexto COVID-19,
assim como em frentes de loja, áreas de acesso ao público, áreas de apoio à atividade ou
layouts das unidades de produção, estimulando atividades económicas interdependentes entre
si, numa lógica de capilaridade e de valorização de cadeias de valor com escalas geográficas
curtas.

4.7.4 Comércio Digital
Criação de incentivos à transição digital do modelo de negócio das PME (em particular das
micro e pequenas empresas), mediante a promoção do comércio eletrónico, materializada no
apoio à adesão a plataformas já existentes, à reformulação dos websites – desde que possuam
integração com a cadeia logística ou sistemas de reservas acoplados –, e à conceção de projetos
por parte de associações empresariais ou comerciais, que se encontrem igualmente associados
a soluções logísticas descarbonizadas.
Pretende-se apoiar as PME, desde que seja assegurada a integração em soluções de logística e
distribuição ou de sistemas de reserva.

4.7.5 Mobilização do Fundo de Modernização do Comércio
Mobilização do Fundo de Modernização do Comércio, com o objetivo de incentivar e dinamizar
o comércio local e a prestação de serviços de proximidade, nas perspetivas da inovação na
gestão, da cooperação entre operadores económicos e da qualificação da evidência física,
segundo quatro eixos:
 Fomento de projetos conjuntos associativos, criados por iniciativa dos operadores
económicos, os quais instiguem a articulação e a cooperação, locais ou sectoriais, nos
domínios promocional, comercial e logístico;
 Apoios específicos a estabelecimentos que integrem o inventário nacional «Comércio com
História»;
 Valorização da inovação, tendo em vista o incentivo à conceção de projetos-piloto baseados
na implementação de soluções relacionadas com a digitalização avançada e a
sustentabilidade ambiental;
 Modernização da evidência física dos estabelecimentos.

4.7.6 Promoção da Economia Azul
VOUCHER EMPREGO AZUL
 Apoio líquido a 50% à contratação anual de licenciados ou mestres ou doutorados em áreas
marinhas ou conexas para as diversas áreas da economia azul incluindo para o apoio à
gestão destas PMEs;
VOUCHER INOVAÇÃO AZUL
 Para apoiar empreendedores com projetos inovadores de base sustentável, com foco na
economia circular, na biotecnologia, na preservação da biodiversidade e conservação da
natureza, na redução de lixo e na requalificação e reconversão industrial;
Campanha promoção do pescado nacional e aumento do número de circuitos curtos de
comercialização, com vista a um comércio mais justo, com o consequente aumento do
rendimento dos produtores e dos profissionais da pesca.

www.rosabarreto.pt

Obs. A leitura desta informação não dispensa a consulta da legislação supra referida.

10

Circular Informativa
21.2|2020
Jul 2020

Programa de
Estabilização
Económica e
Social (PEES)

Programa de Estabilização Económica e Social
4.7.7 Apoio ao investimento no sector agroalimentar agrícola
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Apoio instalação de jovens agricultores, discriminando positivamente, na seleção das
candidaturas, os jovens agricultores que se querem instalar pela 1.ª vez no Interior do País.
De forma complementar, será criado um aviso para Investimento na exploração agrícola
específico para os jovens agricultores a instalar no interior;
Apoio ao investimento na exploração agrícola específica para a agricultura biológica, que
terá em conta a localização da exploração agrícola em zona interior como critério de
prioridade;
Apoio à criação de agrupamentos e organizações de produtores, nomeadamente
multiprodutos, onde será tida em conta a localização do Agrupamento de Produtores, no
interior, na seleção dos projetos de forma a promover a organização da produção e assim
fazer frente a uma das principais fragilidades estruturais do setor;
Linha de crédito BEI para complementar investimentos novos e em curso no âmbito
PDR2020 e para fundo de maneio.
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5. QUADRO INSTITUCIONAL
5.2 CONTRATAÇÃO PÚBLICA E TRIBUNAL DE CONTAS
Agilização dos procedimentos de contratação pública, evitando a paralisação do investimento
em resultado de pesadas exigências burocráticas, demoradas impugnações judiciais ou outros
constrangimentos legais desproporcionados, designadamente:
 Aceleração de projetos cofinanciados por fundos europeus (PT2020), bem como contratos
celebrados nas áreas da habitação pública ou de custos controlados, da conservação e
manutenção de imóveis, infraestruturas e equipamentos;
 Alteração dos limiares de aplicação da consulta prévia para os contratos de obras e de
serviços;
 Faculdade de a entidade adjudicante proceder a uma adjudicação excecional acima do
preço base, quando o concurso tenha ficado deserto;
 Previsão de critérios de adjudicação relacionados com a sustentabilidade ambiental, com a
inovação de processos, produtos ou materiais e a promoção de emprego científico ou
qualificado;
 Estímulo à contratação de proximidade, podendo as entidades adjudicantes promover a
consideração de tais critérios nos procedimentos pré-contratuais que lancem;
 Possibilidade de estabelecer uma reserva de participação em procedimento pré-contratual
a micro, pequenas e médias empresas e a entidades das respetivas comunidades
intermunicipais;
 Possibilidade de o caderno de encargos incluir apenas um programa preliminar (em vez de
um projeto de execução) em caso de recurso a um concurso de conceção-construção;
 Fazer depender a citação das entidades adjudicantes demandadas em ações de contencioso
pré-contratual de despacho liminar do juiz.
Dispensa do visto prévio do Tribunal de Contas para os procedimentos cujo valor dos contratos
seja inferior a € 750 000,00.

5.3 BANCO DE FOMENTO
É essencial proceder à integração da Instituição Financeira de Desenvolvimento, S. A., SPGM –
Sociedade de Investimento, S. A., e PME Investimento numa única instituição que se afirme
como banco promocional de desenvolvimento e que permita explorar sinergias através de uma
maior articulação e integração dos apoios ao investimento, à inovação e à internacionalização
da economia.
A missão do Banco Português de Fomento, S. A., não é de substituição dos mecanismos de
mercado, os quais são a base da intervenção dos bancos comerciais, mas de suporte às
empresas e projetos de forte conteúdo inovador e com vocação para os mercados globais,
através de uma capacidade acrescida de garantir crédito, de conferir maturidade ao crédito
bancário e de participar em operações sindicadas. Visa apoiar operações de consolidação e
crescimento empresarial, projetos mobilizadores de transformação estrutural da base
produtiva, setores económicos e empresas fortemente expostos à concorrência internacional
de conteúdo estratégico para o desenvolvimento económico nacional.
A nova instituição deve:
 Desenvolver competências na gestão de instrumentos de seguro de crédito, potenciando as
políticas públicas de apoio à internacionalização em colaboração com as entidades, que
operam já hoje no mercado português;
 Ter a capacidade para desenvolver novos mecanismos de apoio e financiamento, em
particular num contexto europeu em que se prepara o início da implementação do
Programa InvestEU em que os bancos promocionais nacionais terão um papel fundamental
na canalização dos recursos para a economia;
 Dar cumprimento ao compromisso da criação de um banco verde, conferindo capacidade
financeira e acelerando as várias fontes de financiamento existentes dedicadas a investir em
projetos de neutralidade carbónica e de economia circular.
Foi solicitada autorização à Comissão Europeia para que o Banco de Fomento possa operar
enquanto banco de retalho.
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5.7 PROCESSO DE INSOLVÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS
5.7.1 Processo extraordinário de viabilização de empresas
Criação de um novo processo extraordinário de viabilização de empresa (PEVE), de caráter
excecional e temporário, que pode ser utilizado por qualquer empresa que, não tendo
pendente um processo especial de revitalização, se encontre em situação económica difícil ou
em situação de insolvência iminente ou atual em decorrência da crise económica provocada
pela pandemia da doença COVID-19, desde que a empresa demonstre que ainda é suscetível de
viabilização.
Este processo, que visa a homologação judicial de um acordo alcançado extrajudicialmente
entre a empresa e os seus credores, tem caráter urgente, assumindo prioridade sobre a
tramitação e julgamento de processos de natureza congénere.

5.7.2 Obrigatoriedade de rateios parciais nos processos de insolvência
É essencial que o Estado, que tem à sua guarda importantes somas de dinheiro no âmbito de
processos judiciais de insolvência, permita que estas possam ser, no mais curto prazo possível,
distribuídas aos credores, injetando liquidez na economia.
Nessa medida, propõe-se a obrigatoriedade da realização de rateios parciais em todos os
processos de insolvência pendentes em que haja produto de liquidação igual ou superior a € 10
000,00, cuja titularidade não seja controvertida.

5.7.3 Planos prestacionais
Para as empresas em insolvência/Processo Especial de Revitalização (PER)/Regime Extrajudicial
de Recuperação de Empresas (RERE) com plano aprovado e a cumprir esse plano:
 Incluir nos planos de recuperação de empresas em curso, sujeitos às mesmas condições
(sem exigência de garantias adicionais e com possibilidade 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 entre 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 dezembro, o número de prestações aplicável às novas dívidas possa ser estendido
até essa data.
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Economic and Social Stabilization Program
The pandemic caused by the SARS-COV-2 virus, in addition to being a serious public health
emergency to which it was necessary to respond in the health field, has caused numerous
economic and social consequences, which have also motivated the adoption of a wide range of
exceptional measures.
These measures should be structured in three distinct phases. An emergency phase, focused on
the health response but also aimed at supporting companies and workers at a time of outage of
their activity, thus avoiding the irreversible destruction of jobs and productive capacity. A
stabilization phase, which will run until the end of this year, to help households and businesses
overcome the difficulties caused by the pandemic, supporting a sustained recovery in economic
activity. And finally, a phase of economic recovery, aimed at the structural adaptation of the
Portuguese economy to a post-COVID reality.
Thus, this Program is presented with a time horizon by the end of 2020, which is based on four
axes: a first axis related to the maintenance of employment and the progressive resumption of
economic activity; a second axis on social issues and income support for people, especially those
most affected by the economic consequences of the pandemic; a third axis focused on business
support; and, finally, an axis of institutional matrix.

2. EMPLOYMENT
2.1 ATIVAR.PT ENHANCED PROGRAMME OF SUPPORT FOR EMPLOYMENT AND VOCATIONAL TRAINING
2.1.1 Employment support, in particular for new unemployed
Impulso PME jovem to promote the qualification and renewal of PME staff, in particular in the
strategic sectors of the Portuguese economy, stimulating the hiring of qualified young people
(level 5 of the National Qualifications Framework (QNQ) or higher).
Configuration: direct support to the hiring, paid in a phased way over 12 months and variable
amount according to the level of qualification of the young person to be hired, and with an
increase for the hiring of young people of the under-represented sex in highly asymmetric
sectors from the point of view of gender.
Empreende2020, a national competition for projects to create their own jobs and business
projects for young people and the unemployed in the logic of (re)entry into the labor market
young and unemployed, with monitoring during the first year (space; advice; technical support),
enhancing the experience and capacity installed in the IEFP, I. P., STARTUP Portugal, National
Network of Incubators, among other operators.
A quota is foreseen for entrepreneurial projects submitted by women and an increase in the
amount of financial support when these projects fall into highly gender-asymmetric sectors.
+CO3SO Emprego, to support entrepreneurship initiatives, including social entrepreneurship,
by financing job creation, including the inherent costs, especially in the interior territories.
Maintaining the primary objective of boosting the interior, the situation in urban territories is
not neglected, expanding the geographical scope of the operations developed under the +
CO3SO Urbano, and welcoming the investment of the diaspora, with the provision of increased
support for investments of emigrants and lusodescendants:
 a flat rate of 40 % on direct costs of the jobs created to finance other costs associated with
their creation;
 The support is for the hiring of workers with a permanent contract and the support is for 36
months.
Social Employment Market Network in the national territory, mobilizing local actors to
respond to needs and public not covered by the market, within the framework of the following
measures:
MAREESS - Support measure for the emergency reinforcement of social and health facilities:
extension of the measure until the end of 2020 and introduction of "employment bonus" for
entities that hire indefinite participants in the projects.
Local Partnerships for Employment and Training: involvement of local authorities, the social
economy and other local actors to promote the signaling and referral of very disadvantaged
audiences to job and / or training responses.
 CEI/CEI+: strengthening the training and insertion component and promoting a better
balance between improving the employability of beneficiaries and the needs of user
entities.
www.rosabarreto.pt
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Extraordinary support for the inclusion of persons with disabilities, in order to create
conditions for, in an emergency framework, to improve the conditions for the inclusion of
persons with disabilities, from the outset with the exceptional extension of traineeships and
CEI/CEI+ projects already in place until the end of 2020, but also with enhanced support for
the employment of persons with disabilities.

2.1.4 Support for the hiring of RHAQ (graduates, masters, doctors)

2. EMPLOYMENT

Support for the hiring of Highly Qualified Human Resources, adapted to the specificities of the
interior territories with a total allocation of 18.1 million euros (16.6M € in the interior) that will
allow the creation of 654 new highly qualified jobs (graduates, masters and doctorates) ), of
which 614 in the interior territories.

2.2.1 Support for the progressive recovery
The measure that replaces the simplified lay-off has as main assumptions:
 The progressive convergence of worker remuneration to 100 % of his salary;
 Payment by the company of all hours worked;
 The progressive reduction of the exemption of social insurance contributions and the
compensation of the loss of Social Security revenue by the State Budget.

Eligibility

Measure
TSU

Wage

Social
Security
Worker
remuneration

Closed and ≥ 40%
break billing
Suspension or
reduction PNT

≥ 40% break
billing

≥ 60% break
billing

≥ 40% break
billing

≥ 60% break
billing

PNT reduction
up to 50%

PNT reduction
up to 70%

PNT reduction
up to 40%

PNT reduction
up to 60%

Large companies 50% reduction

No reduction

MPMES total exemption

50% reduction

Total Exemption

Hours worked or
not worked at
66%

Hours worked 100% paid
Hours not worked paid at 66%

70% of hours
worked and not
worked

Hours not worked paid 80%

Hours worked: 0%
Hours not worked: 70%
At least 83%

At least 77%

At least 92%

At least 88%

66%

Conditionalities: prohibition of collective dismissal, termination of the job and inadequacy
during the application of the measure and in the subsequent 60 days; Prohibition of the
distribution of dividends during the application of the measure.

2.2.2 Extraordinary financial incentive to normalize business activity
a) Support one-off
Regime: Support one-off in the amount of 1 x SMN per job that has been in lay-off under the
simplified regime.
Conditionality: prohibition of collective dismissal, for extinguishing a job and for unsuitability, as
well as a duty to maintain the level of employment in the subsequent 60 days;
b) Support over 6 months
Regime:
 2 x SMN per worker (paid in two or three tranches over six months);
 50% reduction in social insurance contributions in the first 3 months;
 If, in the three months following the end of the granting of support, there is a net job
creation compared to the same three months in the past, the company is exempt from
paying social insurance contributions for a period of two months in proportion to the gain in
employment provided that it maintains this gain of employment for a period of six months.
Conditionality: prohibition of collective dismissal, for extinction of the job and for unsuitability,
as well as duty to maintain the level of employment in the subsequent 60 days.
www.rosabarreto.pt
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2.3 INCOME PROTECTION
Stabilization Complement, with the objective of providing extraordinary support to workers
who have had a reduction in income as a result of the pandemic, with the objective of
mitigating the loss of family income.
This is a one-off measure, payable in July, in the amount of the loss of income of a month of layoff, in an amount that can vary between 100 and 351 € Linking to the social protection system
for 30 months, after the end of the period for granting support (December 2020Linking to the
social protection system for 30 months, after the end of the period for granting support
(December 2020). to all workers with income from February to 2 SMN and who have recorded a
loss of base salary (ie have a base salary greater than 1 SMN), who were in layoff in one of the
months between April and June.

2.4 PROTECTION OF SELF-EMPLOYED AND INFORMAL WORKERS
Extraordinary measure of support to self-employed and informal workers in a situation of social
unprotection, which provides for the support of 1 IAS (€ 438.81), between July and December
2020, and its integration into the social insurance system, linked for 36 months to the public
social protection regime.
Requirements:
Linking to the social protection system for 30 months, after the end of the period for granting
support (December 2020).
After the support has been granted, the corresponding contribution to self-employed workers
shall be paid on the basis of the incidence value of the support for 30 months.
During the period of granting the support the worker contributes 1/3 of the amount of the
contribution corresponding to self-employed and the remainder is paid within 12 months of
granting the support.

2.5 ECONOMIC BOOST IN EMPLOYMENT
2.5.2 Tourism
Tourism: Congress VAT
Return to the organizers of congresses, fairs, exhibitions, seminars, conferences and similar of
the amount equivalent to VAT deducted from the Tax and Customs Authority with the expenses
incurred for the direct needs of the participants pursuant to point (d) of Article 21(2) of the
CIVA.
Plan for the Resumption of The Portuguese Tourism Air Operation
Strengthening the Recovery Plan of the Portuguese Tourism Air Operation, promoting the
launch or development of air routes of tourist interest to Portugal, and aiming at the
valorization and dissemination of the national tourist offer directed to distribution channels in
the various issuing markets, through the realization of marketing campaigns of regional
destinations.
Support for Event Organization
Creation of a financial mechanism that aims to respond to the immediate and urgent financing
needs of micro-companies and PMEs for organizing events, whose activity is limited due to the
restrictions imposed within the framework of COVID-19 and support for the promotion of
events.
Support to Micro-enterprises in the tourism area
Extension of financial support for the line destined to tourism micro-enterprises and partial
conversion to a lost fund.

2.6 TELEWORK
2.6.2 Working in the Interior
The Work in the Interior program provides for a set of measures to stimulate job creation and
the establishment of workers and their families in the interior territories of the country. These
include initiatives to strengthen incentives to:
Geographical mobility of workers (Measure ‘Emprego Interior Mais' - Supported Mobility for a
Sustainable Interior;
www.rosabarreto.pt
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Dynamics of the employment market in the interior territories, decisive for the leverage of the
factors of attractiveness and retention of people and companies.
The measure “Emprego Interior MAIS” is aimed at families who want to live and work in the
interior / low density municipalities, and support for the mobility expenses of territories that
are not from interior to interior territories, and as such constitute a incentive for teleworking in
these territories.

2.6.2.1 Support for teleworking contracting
Under the Programme + CO3SO Employment, a special contracting support system is set up
under the direct costs associated with the jobs created, in particular the charges with
remuneration, plus their contribution expenses borne by the employer, within a maximum
period of 36 months, allowing coastal companies to receive an additional 0.5 IAS (Social
Support Indexant), per job , for each month of support, regardless of the number of jobs
created, where jobs are created in a remotely available interior territory.

2.6.2.2 Support for the creation of coworking/teleworking spaces, in the interior, with
the involvement of municipalities or technological infrastructures
Support will also be given to the implementation/improvement of working conditions through
the creation (with continuous involvement of municipalities and technological infrastructures)
of spaces specially designed for the practice of teleworking, namely in coworking system, based
on technology-based infrastructures (namely Technology Parks). It is expected that the
implementation of these spaces has high potential to capture new digital nomads and
millennials, among others, promoting the practice of teleworking, especially in the cities of the
Interior. Coworking/teleworking spaces aim to reduce the disadvantages of telework, namely
isolation, a frequent factor of demotivation. On the other hand, they stimulate the sharing of
experiences, ideas, as well as are a stimulus factor to the local economy.
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3. SOCIAL
3.3 COMBATING POVERTY
3.3.1 Support for youth and childhood

3. SOCIAL

Strengthening the family allowance
Strengthening support for families with children through:
 Change in the income reference period to allow the value to be updated with the most
recent household incomes.
 One-off allocation in September of a supplementary amount, paid in September,
corresponding to the basic value of the family allowance, to all children in the 1st, 2nd and
3rd tier.

3.3.2 Housing
RECONVERSION OF LOCAL ACCOMMODATION
Today in Portugal there is a housing crisis that translates into the spread of the difficulty of
access to housing to segments of the population with intermediate incomes, which until
recently could find in the housing market at costs compatible with their incomes. To address
this problem, the New Generation of Housing Policies has set the goal of creating a housing
stock for affordable rentals.
In view of the urgency of responses on the part of families, the fact that this difficulty in
accessing housing is more pressing in areas with greater tourist attractiveness, and the
difficulties that the local housing activity is currently experiencing, of which a significant part of
the housing spaces occupies, it is considered that the conditions for increasing the public supply
of affordable housing can be met through the conversion of these spaces to housing leases.
In this context, it is considered that a program for the conversion of local accommodation to
affordable rentals, complementary to the mobilization of public heritage, is an effective and
rapid solution in the face of the urgency of responding to the housing crisis, with the added
benefit of increasing the options available to local housing owners who are in difficulty.
This program can be implemented through the support of municipal rental programs for
affordable sub-lease, comprising 50% of the difference between the income paid and the
income received, to which the amount not collected through the exemption from tax in IRS/IRC
granted by the Affordable Rental Program.
PROTECTION OF HOUSING LEASES
In the framework of the PANDEMIC COVID-19, a set of exceptional measures for housing leases
was approved, to be in force during the State of Emergency and in the following month. Under
these measures, financial support was provided by the IHRU, I.P., targeted at households with
significant income declines and low-resource landlords, with a significant drop in income
caused by non-payment of rents under the exceptional measures created.
Although the state of emergency has already been lifted, many of the families will still take
some time to achieve financial stability and recover lost incomes. For this reason, the extension
of IHRU support, I. P., was approved until September of this year.
Additionally, and despite the financial support from IHRU, IP, only having to start being
reimbursed by families six months after the rent financing period, it is still necessary to
consider the possibility that part of the supported families are of low resources and are unable
to recover a level of income and financial stability that will allow them to bear the costs arising
from their housing commitments.
Thus, the situation of the most vulnerable families should also be taken into account, and it is
expected that in these cases the loan can be converted into a non-reimbursable allowance.
Additional support to these families will thus ensure that they can stay in their housing,
avoiding new situations of housing insecurity.
PUBLIC HOUSING STOCK OF AFFORDABLE HOUSING
Since the State owns a vast real estate heritage, a part of which is unoccupied and may be made
available for housing purposes after rehabilitation works or new construction, it is in the
general interest to give priority to the use of this heritage for integration in a public park of
affordable housing.
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Furthermore, in a post-pandemic context of COVID-19, a public investment plan in housing can
inject into the Portuguese economy the means necessary to keep hundreds of companies in the
construction sector in operation, which have already had a major impact on the previous
financial crisis and which have only managed to recover in recent years.
To this end, and in compliance with what the Basic Housing Law stipulated, it is necessary to
identify the public properties available, their characterization and the assessment of their
suitability. At the same time, it is essential to move quickly with the necessary interventions in
the heritage already identified as suitable for this purpose, which involves, in the vast majority
of cases, the development of projects and works.
In order to respond to these two aspects of immediate action, it is necessary to reinforce the
human resources of IHRU, I. P., with 20 new staff being assigned to these tasks. It is also
necessary to grant this institute the necessary authorizations to assume the multi-annual
charges and to pay the expenses corresponding to the purchase of services and contracting of
necessary works in this scope.
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4. COMPANIES
4.1 FINANCING MECHANISMS
4.1.1 Credit lines

4. COMPANIES

Reinforcement of the volume of credit lines with State guarantee until the end of the year by
6,800M €, taking into account the maximum amount authorized by the European Union, which
will double the amount already made available. The Government will thus be able to reinforce
the public policy of promoting the financing conditions of companies, through credit lines with
public guarantee, namely:
 Launch of credit lines with public guarantee with global allocation up to 1000M€, for
financing up to 50,000€ of micro and small companies from all sectors of activity;
 Continued provision of publicly guaranteed credit lines, depending on the specific needs of
the various sectors of activity and the economy as a whole;
 Support for financing international ordering within the COVID 19 economy support lines,
allowing companies to ensure liquidity conditions to meet demand from foreign customers.
The Government will also review the distribution model of credit lines with public guarantee, in
order to ensure the fastest provision of funds to companies.

4.1.2 Credit insurance
In line with what is being developed by some European countries and within the flexibility
introduced by the European Commission in the framework of State aid in the COVID context,
the Government creates better conditions for the use of these instruments.
In this context, the measure is based on the principle of risk sharing between the exporting
company, the insurer and the State. It is also being assessed the introduction of an instrument
to cover the risk of transactions in goods and services on the national market by the State. This
amendment aims to ensure that Portuguese companies do not lose national customers to
external competitors due to the absence of national mechanisms. This credit insurance
instrument for national activity needs to be adjusted to its national legal framework and will
also have to comply with EU state aid rules and thus needs authorisation from the European
Commission.

4.1.3 Financing of PMEs in the capital market
Creation of a special vehicle for the acquisition of debt issued by PMEs and the placing of this
debt on the capital market, through the issuance of bonds, with the possibility of associating
Mutual Guarantee. It follows up on the ongoing project of issuing the Tourism Bonds, which
brings together a group of Tourism PMEs, but does so through a new mechanism in Portugal
that allows to speed up the financing of PMEs through the capital market, mainly using
institutional investors.

4.1.4 Sale and Lease Back
It is proposed to launch calls in the total amount of 60M€, in the context of real estate
investment funds under the management of Turismo Fundos-SGOIC S. A., for Sale and Lease
Back operations, with investment obligation in modernization and energy efficiency or circular
economy, being 40 M€ destined for tourism (of which 50 % allocated to low density territories)
and 20M€ for industry.

4.2 BANK MORATORIUMS
The main guidelines are:
 Extension of the current bank moratorium until March 31, 2021;
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Extension of beneficiaries, including emigrants;
New eligibility factors related to loss of income that allow a greater number of people with
temporary liquidity restrictions to be covered;
 Expansion of the moratorium on all mortgage credit agreements, consumer credit for
education.
In addition to the above amendments, the review will include a mechanism for the inclusion of
individuals who have benefited from private moratoriums and who, as a means of the
amendments, will be eligible for membership of the public moratorium.

4.3 TAX MEASURES
4.3.1 Payments on account
Following the recommendation of the Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD) in this regard, an adjustment is made to the rules and forms of payment
for PPC due in 2020:
 Billing break > 20% in the first half of 2020 - payment limitation up to 50%;
 Billing break > 40% in the first half of 2020 - payment limitation up to 100%;

4.3.2 Autonomous taxation
The increase in autonomous taxes due by companies with profits in previous years and which
show a tax loss in 2020 should be disregarded.

4.3.3 Reporting time of tax losses
The context of a standstill of the economy, followed by a gradual recovery and uncertainty, will
lead to the fiscal result of companies being especially marked by the creation of new tax losses
and the difficulty of using past tax losses already recognized.
In this sense, a particular consideration of tax losses in the current conjuncture is justified,
giving them a specific and transitional framework with the following rules:
 Disregard the years 2020 and 2021 for the purpose of counting the period of use of tax
losses in force on 1 January 2020;
 For tax losses for 2020 and 2021, to change for companies with a reporting period of 5 to 10
years, as well as to extend for all undertakings the deduction limit from 70 % to 80 % when
these 10 percentage points are in question tax losses for 2020 and 2021;

4.3.4 Fostering mergers and acquisitions of PMEs
In mergers of PMEs carried out in 2020, disregard the limit of use of tax losses by the acquiring
company (by reference to the assets of the companies involved in the operation), with the rule
of non-distribution of profits, for 3 years, exempting, during the same period, the application of
state spills (where applicable);
Consider the transferability of tax losses in the acquisitions of PME shareholdings which, in
2020, have been considered 'companies in difficulty', for the use of these tax losses by the
acquiring company, with the rule of non-distribution of profits and the commitment to
maintain jobs for 3 years.

4.3.6 Extraordinary investment tax credit
The stabilization of the economy and the preparation for the recovery phase should also be
marked by the incentive to invest, seeking to anticipate scheduled investments or stimulate
new investments. In this sense, and in the framework of stability of the tax system, along with
the instruments that already exist in the Investment Tax Code today, it is proposed to
reinstitute the Extraordinary Investment Tax Credit, creating for investment expenses incurred
in the second half of 2020 and the first half of 2021, a deduction from IRC collection,
corresponding to 20 % of investment expenditures up to a limit of 5 million euros , to be used
for a maximum period of 5 financial years, with the obligation to maintain jobs during the
period of use of the tax credit, with a minimum of three years.
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4.4 CORPORATE CAPITALIZATION FUND
Creation of a capital and quasi-public capital fund (Fund), to be managed by Banco de Fomento,
for participation in capitalization operations of viable companies with high growth potential, in
strategic sectors and oriented to external markets, with temporary public intervention and
preferential co-investment mechanisms.
The Fund should have clear and transparent governance and should operate through
investment/financing of capital, quasi-capital and debt operations, preferably with
public/private co-financing or, at the outset, with a fully public funding source:
 Within the rules laid down in the Temporary Framework for State Aid approved by the
European Commission to support the recapitalization of viable non-financial undertakings;
Or
 Under market conditions, under co-investment with private funds under conditions no less
favorable than these.

4.5 SHORT DISTRIBUTION CHAINS
4.5.1 Reinforcement of the local production capacity of innovative and strategic equipment
Support business projects and business networks and technological and research and
development (R&D) centers for the insertion of the national productive fabric in value chains,
namely in European networks of products and services with higher added value. Greater
integration between the design, production and distribution chains means blurring the
boundaries of services and manufacturing, allowing productive specialization based on rapid
response with sophisticated integrated logistics, especially in areas where shortening of the
chains may be a factor of strategic autonomy.
Defining a focus on attracting foreign investment to densify production chains and engineering
centers, in order to obtain production of basic materials, mechanical and electronic equipment,
sensors, medicines and other medical products and devices, food products, associated
technologies to energy and ecological changes, in order to improve the integration of our
companies in the chains of European strategic autonomy.

4.6 ACCELERATION OF PME
4.6.1 «PMECrescer+»: PME Acceleration Program
One of the great difficulties of our productive fabric is the inability to grow, gain scale. Program
focused on mature companies (>5 years) and viable, in strategic or systemic sectors, lasting 1
year, providing the company with the necessary skills to develop and enhance its brand, adapt
to regulatory requirements, direct growth to foreign markets, leverage its added value, find
partners and financing, etc.
It focuses on consulting, training, networking (supplier networks, integration into value chains,
external partners, etc.)

4.7 PROMOTION OF NEW BUSINESS AREAS
4.7.1 Innovation COVID/I&D COVID
Launch of Productive Innovation and IDT notices worth 220 M € (of which about 30% are
allocated to the interior territories), to support companies that redirected their production to
current needs (gowns, masks, gels, visors and other types) of personal protective equipment,
hospital equipment, including ventilators, medicines, diagnostics and medical devices), but also
for the scientific system and to support research (treatments, vaccines, tests) in the area of
COVID-19.
Financing of investment projects with 80% non-refundable reference rates, with increased
support for companies that complete the project within 2 months, and with retroactive support
to anyone who has been working on these new needs since February. Higher rates in I&D
projects until full financing of the total eligible costs. Projects are analyzed in 10 days, after the
submission date.
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4.7.2 «Bolsa de Valor»: Program facilitating the purchase and sale of companies
The lack of a market for buying and selling companies is a market failure, affecting smaller
companies. The Bolsa de Valor platform will facilitate the purchase and sale of companies,
promoting the meeting of the different parties and ensuring transparent, standardized
information and financing solutions.

4.7.3 ADAPTAR 2.0: Adaptation and modernization of commercial establishments
Program launch «ADAPTAR 2.0», in order to assist and stimulate micro and PMEs in the
secondary and tertiary sectors to update and remodel their establishments and production
units, modernizing them and adapting them in the current context.
The program will focus, for example, on investments in adaptation to the COVID-19 context, as
well as on store fronts, public access areas, activity support areas or production unit layouts,
stimulating interdependent economic activities, in a logic of capillarity and valorization of value
chains with short geographical scales.

4.7.4 Digital Commerce
Creating incentives for the digital transition of the business model of PMEs (in particular micro
and small enterprises), through the promotion of e-commerce, materialized in support of
adherence to existing platforms, the reformulation of websites – provided they have
integration with the logistics chain or coupled reservation systems – and the design of projects
by business or commercial associations , which are also associated with decarbonized logistics
solutions.
The aim is to support PMEs, provided that integration into logistics and distribution solutions or
reservation systems is ensured.

4.7.5 Mobilization of the Trade Modernization Fund
Mobilization of the Trade Modernization Fund, with the aim of encouraging and boosting local
trade and the provision of proximity services, with the perspective of innovation in
management, cooperation between economic operators and the qualification of physical
evidence, according to four axes:
 Fostering joint associative projects, created at the initiative of economic operators, which
encourage local or sectoral articulation and cooperation in the promotional, commercial
and logistical fields;
 Specific support for establishments that are part of the national inventory 'Trade with
History';
 Valuing innovation, with a view to encouraging the design of pilot projects based on the
implementation of solutions related to advanced digitization and environmental
sustainability;
 Modernization of the physical evidence of the establishments.

4.7.6 Promotion of the Blue Economy
BLUE JOB VOUCHER
Net support of 50% for the annual hiring of graduates or masters or doctorates in marine or
related areas for the various areas of the blue economy including for support for the
management of these PMEs;
BLUE INNOVATION VOUCHER
To support entrepreneurs with innovative sustainable-based projects, focusing on the circular
economy, biotechnology, biodiversity preservation and nature conservation, waste reduction
and industrial requalification and reconversion; Campaign to promote national fish and increase
the number of short marketing circuits with a view to fairer trade, with the consequent increase
in the income of producers and fishing professionals.
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4.7.7 Support for investment in the agricultural agri-food sector




4. COMPANIES





Support the installation of young farmers, positively discriminating, in the selection of
applications, young farmers who want to settle for the 1st time in the interior of the
country. In addition, a notice will be created for Investment in the specific farm for young
farmers to install inside;
Support for investment in the specific farm for organic farming, which will take into account
the location of the farm in the interior area as a priority criterion;
Support for the creation of producer groups and organizations, namely multiproducts,
where the location of the Producer Group will be taken into account, in the interior, in the
selection of projects in order to promote the organization of production and thus face one
of the main structural weaknesses the sector;
BEI credit line to complement new and ongoing investments in the scope of PDR2020 and
working capital.
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5. INSTITUTIONAL FRAMEWORK
5.2 PUBLIC CONTRACTING AND COURT OF AUDITORS
Expediting public procurement procedures, avoiding the stoppage of investment as a result of
heavy bureaucratic demands, lengthy legal challenges or other disproportionate legal
constraints, namely:
 Acceleration of projects co-financed by European funds (PT2020), as well as contracts
concluded in the areas of public housing or controlled costs, the conservation and
maintenance of real estate, infrastructure and equipment;
 Amendment of the thresholds for the application of the prior consultation for works and
services contracts;
 Ability for the contracting authority to make an exceptional award above the base price,
when the tender has become deserted;
 Provision of award criteria related to environmental sustainability, the innovation of
processes, products or materials and the promotion of scientific or qualified employment;
 Encouraging proximity hiring, with contracting entities being able to promote the
consideration of such criteria in the pre-contractual procedures they launch;
 Possibility to establish a reserve of participation in pre-contractual procedure to micro,
small and medium-sized companies and entities from the respective intermunicipal
communities;
 Possibility for the specifications to include only a preliminary program (instead of an
execution project) in case of using a design-construction contest;
 Make the summons of the contracting entities demanded dependent on pre-contractual
litigation actions of the judge's preliminary order.
Exemption from the Court of Auditors' prior visa for procedures whose contract value is less
than € 750,000.00.

5.3 DEVELOPMENT BANK
It is essential to integrate the Financial Development Institution, SA, SPGM – Investment
Company, SA, and PME Investimento into a single institution that asserts itself as a promotional
development bank and that allows exploring synergies through greater articulation and
integration of support to the investment, innovation and the internationalization of the
economy.
Banco Português de Fomento, SA's mission is not to replace market mechanisms, which are the
basis for commercial banks' intervention, but to support companies and projects with a strong
innovative content and with a vocation for global markets, through an increased ability to
guarantee credit, to give bank credit maturity and to participate in syndicated operations. It
aims to support consolidation and business growth operations, projects that mobilize the
structural transformation of the production base, economic sectors and companies strongly
exposed to international competition with strategic content for national economic
development.
The new institution must:
 Develop skills in the management of credit insurance instruments, enhancing public policies
to support internationalization in collaboration with entities, which already operate today in
the Portuguese market;
 Have the capacity to develop new support and financing mechanisms, particularly in a
European context in which the start of the implementation of the InvestEU Program is being
prepared, in which national promotional banks will have a fundamental role in channeling
resources into the economy;
 Comply with the commitment to create a green bank, providing financial capacity and
accelerating the various existing sources of financing dedicated to investing in carbon
neutral and circular economy projects.
Authorization has been requested from the European Commission so that Banco de Fomento
can operate as a retail bank.
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5.7 INSOLVENCY PROCEEDINGS AND RECOVERY OF COMPANIES
5.7.1 Extraordinary process of enabling companies
Creation of a new extraordinary company viability process (PEVE), of an exceptional and
temporary character, which can be used by any company that, not having a special
revitalization process pending, is in a difficult economic situation or in a situation of imminent
insolvency or current due to the economic crisis caused by the pandemic of the disease COVID19, as long as the company demonstrates that it is still susceptible to viability.
This process, which aims at the judicial approval of an agreement reached extra judgments
between the company and its creditors, has an urgent character, taking priority over the
processing and trial of proceedings of a similar nature.

5.7.2 Mandatory partial apportionments in insolvency proceedings
It is essential that the State, which has large sums of money in its custody in insolvency
proceedings, allows them to be distributed to creditors as soon as possible by injecting liquidity
into the economy.
To that extent, it is proposed to require partial apportionments in all pending insolvency
proceedings in which there is a settlement product equal to or greater than € 10 000.00, the
ownership of which is not at issue.

5.7.3 Installment plans
For companies in insolvency/Special Revitalization Process (PER)/Extrajudicial regime for
Corporate Recovery (RERE) with approved plan and to comply with this plan:
 Include in the recovery plans of companies in progress, subject to the same conditions
(without requiring additional guarantees and with the possibility of payment up to the
maximum limit of installments in default of the approved plan), the tax and social security
debts whose tax fact has occurred or will occur between March 9, June 30, 2020;
 Allow, in the same situations, if the installment plans in progress end before December 30,
the number of installments applicable to new debts can be extended until that date.
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