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O Município de Serpa informa sobre um conjunto de medidas temporárias aprovadas pelo Governo e de 
importância para a atividade económica e turismo.  
Sabendo que as medidas aprovadas e publicados nos últimos dias são permanentemente objeto de 
atualizações e revisões, aconselhamos a leitura através dos links para as seguintes páginas oficiais: 
 

1.NÃO PARAMOS, ESTAMOS ON 
https://covid19estamoson.gov.pt/  

 
O Governo aprovou um conjunto de medidas temporárias e simplificadas, visando ajudar as empresas a 
suportar o impacto económico desta pandemia. Estas medidas consistem em apoiar os compromissos 
perante a banca, o fisco e a segurança social e os trabalhadores. 
 

Medidas de Apoio à Economia – Lay Off 
Medidas de Apoio à Economia – Moratórias de Créditos 
Medidas de Apoio à Economia – Apoios à Tesouraria 
Medidas Digitais de Apoio à Economia – Teletrabalho 
Medidas de Apoio à Economia – Empresários em nome individual 
Medidas de Apoio à Economia – Diferimento de Impostos e Contribuições 
Medidas de Apoio à Economia – Portugal 2020 

 
2. SEGURANÇA SOCIAL 
http://www.seg-social.pt/inicio# 
http://www.seg-social.pt/covid-19# 

 
Nesta página são disponibilizadas informações específicas e formulários para descarregar, destinados a 
entidades empregadoras. Medidas de apoio ao emprego, nomeadamente Medida Extraordinário de 
Apoio à Manutenção dos Contratos de Trabalho (Lay-off)  e Isenção do pagamento de contribuições 
associada ao Lay-off , assistência a filhos e netos, entre outras. Aconselhamos também a consulta às 
FAQ -  perguntas frequentes sobre medidas de proteção no trabalho .          
 

3. IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional 
https://www.iefp.pt/covid19 

 
Disponibiliza um conjunto de informação útil para as empresas e o emprego. Salienta-se a abertura das 
candidaturas à Medida Incentivo Financeiro Extraordinário para Apoio à Normalização da Atividade da 
empresa decorre, a partir das 9.00 horas, do dia 3 de abril de 2020.  
 
 

4. TURISMO DE PORTUGAL 
http://www.turismodeportugal.pt 

http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/covid-19/Paginas/covid-19-info-
complementar/faq-covid-19.aspx 

 
O Turismo de Portugal disponibiliza um conjunto de informação relativa a vários temas relacionados com 
as medidas decorrentes da situação da Covid-19, dirigidas a empresas do turismo, medidas de apoio à 
economia e medidas de âmbito fiscal. 
A Linha de Apoio à Economia Covid-19,  com uma dotação global de 3 mil milhões de euros, prevê as 
seguintes linhas específicas:  
"Covid-19: Apoio empresas da Restauração e similares" 
"Covid-19: Apoio Empresas do Turismo"  
"Covid-19: Apoio a Agências de Viagem, Animação Turística, Organizadores de eventos e similares" 
"Covid-19: Apoio empresas da Indústria" 
As candidaturas à Linha de Apoio à Economia Covid-19 iniciaram-se, nos bancos aderentes, desde o dia 
31 de março de 2020. 
Mais informações em: https://www.iapmei.pt/Paginas/COVID-DOCS/Doc_ApoioEconomia.aspx 

https://covid19estamoson.gov.pt/
http://www.seg-social.pt/inicio
http://www.seg-social.pt/medida-extraordinario-de-apoio-a-manutencao-dos-contratos-de-trabalho-lay-off-
http://www.seg-social.pt/medida-extraordinario-de-apoio-a-manutencao-dos-contratos-de-trabalho-lay-off-
http://www.seg-social.pt/isencao-do-pagamento-de-contribuicoes-associada-ao-lay-off
http://www.seg-social.pt/isencao-do-pagamento-de-contribuicoes-associada-ao-lay-off
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16722120/FAQ+Lay-off/80357aae-efde-45f8-a376-0168fc9f4b1a
https://www.iefp.pt/covid19
https://www.iapmei.pt/Paginas/COVID-DOCS/Doc_ApoioEconomia.aspx
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O Turismo de Portugal divulga também informação atualizada dos principais mercados emissores de 
Portugal, procurando acompanhar o desenvolvimento da pandemia Covid-19 e os seus impactos no setor 
do turismo. O relatório será atualizado com regularidade, encontrando-se disponível 
em https://travelbi.turismodeportugal.pt." 
 
O Turismo de Portugal transforma a comunicação do destino turístico de #CantSkipPortugal para 
#CantSkipHope - Uma mensagem para o mundo, através de um filme com imagens que refletem o melhor 
de Portugal, todas as paisagens, momentos, todas as gentes e todos os monumentos. Para que nos 
lembremos daquilo que nos espera, se todos soubermos esperar. 
 

5. LINHAS DE CRÉDITO DE APOIO À ECONOMIA 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/area-de-governo/economia-transicao-digital 

 

O Governo lançou um conjunto de medidas de apoio à tesouraria. 
Esta linha tem as seguintes condições: 

I. Financiamento máximo por empresa: 1,5 milhões de euros na Dotação Fundo de Maneio e 
1,5 milhões de euros na Dotação Plafond Tesouraria;  
II. Contragarantia: 100%; 
III. Prazo da operação: para Fundo de Maneio é de 4 anos, para Tesouraria entre 1 e 3 anos; 
IV. Juros: modalidade de taxa de juro fixa ou variável acrescida de um spread, de acordo com os 
limites máximos de spreads indicados no documento de Divulgação; 
V. Candidaturas: junto dos bancos. 

Face à elevada procura, a linha foi alargada, de 200, para 400 milhões de euros no dia 27 de março. Mais 
informação em: 
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=condicoes-sobre-linhas-de-credito-de-apoio-

aeconomia&fbclid=IwAR13CiwT_qzq6oIDKufqFkHmm7eNVgK53IbCZrSPMqWa3g7ldIKB5UeyUI 

 

6. AGRICULTURA E AGRO-ALIMENTAR 

https://www.facebook.com/agriculturapt/ 

https://www.dgadr.gov.pt/ 

 

Plano de Medidas Excecionais para o setor agroalimentar  

O Ministério da Agricultura iniciou o processo de elaboração de um Plano de Medidas Excecionais para o 

setor agroalimentar, que tem como principal objetivo criar condições de funcionamento do complexo 

agroalimentar, garantindo a segurança do abastecimento alimentar, num contexto de fortes restrições 

de circulação de pessoas e mercadorias, e, ainda, mitigar o efeito nos subsetores com quebra de 

procura. A primeira versão do plano das medidas excecionais, que é dinâmico e atualizado sempre que 

necessário, está disponível em: 

https://www.gpp.pt/images/Destaques/Plano_medidas_excionais_MA__verso_1__31_03_2020.pdf 

Medidas relativas às produções BIOLOGICA, DOP/IGP/ETG e outros regimes de qualidade, disponível 

em: https://www.dgadr.gov.pt/images/docs/destaques/Nota_Inform_Medidas_OC_Pandemia.pdf 

 

 

Serpa, 2 de abril de 2020 
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