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Estimado/a Senhor/a 
 
No quadro da situação atual já enviada, enviamos informação actualizada com o 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: 
 
 

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 impacte económico desta pandemia. Estas medidas 
consistem em reduzir ou aliviar os compromissos perante a banca, o fisco e a segurança social e os trabalhadores, com vista a manter o emprego e a proporcionar meios 
financeiros para continuar a pagar aos fornecedores e aos trabalhadores que se mantenham em funções. 
 

 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 

 Medidas de Apoio à Economia – Startups 

 Medidas de Apoio à Economia – Sócios-gerentes 

 

IAPMEI, I. P. – AGÊNCIA PARA A COMPETIVIDADE E INOVAÇÃO 
https://www.iapmei.pt/Paginas/Medidas-de-apoio-as-empresas-relacionadas-com-o-im.aspx 
 

Disponibiliza um conjunto de informação útil sobre linhas de apoio para as Micro, Pequenas e Médias empresas com Certificação PME: 
Na página estão ainda disponibilizadas informações especificas da LINHA DE APOIO À ECONOMIA COVID-19 em: 
https://www.iapmei.pt/Paginas/COVID-DOCS/FAQ_ApoioEconomia_30032020_v2.aspx 
 

 
 

https://covid19estamoson.gov.pt/
https://www.iapmei.pt/Paginas/Medidas-de-apoio-as-empresas-relacionadas-com-o-im.aspx
https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Qualificacao-Formacao/Certificacao-PME.aspx
https://www.iapmei.pt/Paginas/COVID-DOCS/FAQ_ApoioEconomia_30032020_v2.aspx
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SEGURANÇA SOCIAL 

http://www.seg-social.pt/covid-19# 
 

Nesta página são disponibilizadas informações específicas e formulários para descarregar destinadas a entidades empregadoras, contribuições da segurança social. 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  
Destaque para: 

 COVID-19 – Requerimento de Apoios Excecionais - http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/covid-19-requerimento-de-apoios-
excecionais# 

 Medida Extraordinária de Apoio à Manutenção dos Postos de Trabalho - http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/medida-
extraordinaria-de-apoio-a-manutencao-dos-postos-de-trabalho 

 Apoios Excecionais no âmbito da crise epidémica do COVID19 - http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/apoios-excecionais-no-
ambito-da-crise-epidemica-do-covid19 
 

 
 

FINANÇAS 
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/ 
 

O portal das disponibiliza-se um conjunto de informação com relevância fiscal e aduaneira com o objetivo de apoiar as empresas. A informação compilada disponível em: 
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/COVID_19/Paginas/default.aspx 

 
O Decreto-Lei n.º 37/2020 de dia 31 de março, estabelece medidas excepcionais e temporárias em matéria fiscal, nomeadamente: 

 IRC – 1º pagamento especial por conta 

 IRC – Declaração de Rendimentos 

 IRC - 1º pagamento especial por conta e 1º pagamento adicional por conta 

 IVA a entregar em abril, maio e junho 

 Retenções IRS e IRC a entregar em abril, maio e junho 
 
 

 
 
 
 

http://www.seg-social.pt/covid-19
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
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/covid-19-requerimento-de-apoios-excecionais
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/covid-19-requerimento-de-apoios-excecionais
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/medida-extraordinaria-de-apoio-a-manutencao-dos-postos-de-trabalho
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/medida-extraordinaria-de-apoio-a-manutencao-dos-postos-de-trabalho
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/apoios-excecionais-no-ambito-da-crise-epidemica-do-covid19
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/apoios-excecionais-no-ambito-da-crise-epidemica-do-covid19
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/COVID_19/Paginas/default.aspx
https://kiosk.incv.cv/1.1.40.3191/
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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. https://iefponline.iefp.pt/IEFP/apoioIncentivos/apoioIncentivosCovid19.jsp 
 

 
 

DGERT - DIREÇÃO GERAL DO EMPREGO E DAS RELAÇÕES DE TRABALHO  
https://www.dgert.gov.pt/  
 

A DGERT actualizou informação sobre perguntas e respostas para empregadores e trabalhadores, disponível em: https://www.dgert.gov.pt/covid-19-perguntas-e-respostas-
para-trabalhadores-e-empregadores-faq 
 

 
 
INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA  
https://www.ine.pt 
 

Acompanhamento do Impacto da Pandemia nas Empresas, encontra-se disponível no Portal do INE, No DESTAQUE - COVID-19: acompanhamento do impacto da pandemia 
nas empresas (resultados da 2ª semana de inquirição: 13 a 17 de abril de 2020), disponível em: 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=429164016&DESTAQUESmodo=2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.iefp.pt/covid19
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/apoioIncentivos/apoioIncentivosCovid19.jsp
https://www.dgert.gov.pt/
https://www.dgert.gov.pt/covid-19-perguntas-e-respostas-para-trabalhadores-e-empregadores-faq
https://www.dgert.gov.pt/covid-19-perguntas-e-respostas-para-trabalhadores-e-empregadores-faq
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=429164016&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=429164016&DESTAQUESmodo=2
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TURISMO DE PORTUGAL 
http://www.turismodeportugal.pt 
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/covid-19/Paginas/covid-19-info-complementar/faq-covid-19.aspx 
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/covid-19/Paginas/medidas-de-apoio-  economia.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 do Turismo"  

 "COVID-19: Apoio a Agências de Viagem, Animação Turística, Organizadores de eventos e similares" 

 "COVID-19: Apoio empresas da Indústria" 
Mais informações em: 
https://www.spgm.pt/fotos/produtos_documentos/20200420_documento_divulgacao_linha_de_apoio_a_economia_covid_19_14902297545e9ec1ab4a757.pdf 
 

 

 COVID-19: Apoio Empresas da Restauração e similares – candidaturas até 31 dezembro 2020 
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/mais-oportunidades-financiamento/Paginas/covid-19-linha-apoio-restauracao-similares.aspx 
 

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. 

 
Foi divulgado a 23 de abril o decreto de lei 17/2020 que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas ao setor do turismo no âmbito da pandemia da doença 
COVID 19. https://dre.pt/application/conteudo/132332504 
 
 

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. 
 
 

Turismo de Portugal lança Formação Executiva Certificada Online 
As Escolas do Turismo de Portugal dinamizam um conjunto de ações de formação certificada no âmbito das áreas identificadas como prioritárias pelas empresas do setor. 
Os cursos terão a duração de 8h a 15h e serão organizados em várias sessões. 
Mais informação em: http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/Capacitacao_Empresarial/Paginas/programa-formacao-executiva-certificada-online.aspx 
 

 
 
 
 

http://www.turismodeportugal.pt/
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/covid-19/Paginas/covid-19-info-complementar/faq-covid-19.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/covid-19/Paginas/medidas-de-apoio-%20%20economia.aspx
https://www.spgm.pt/fotos/produtos_documentos/20200420_documento_divulgacao_linha_de_apoio_a_economia_covid_19_14902297545e9ec1ab4a757.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/mais-oportunidades-financiamento/Paginas/covid-19-linha-apoio-restauracao-similares.aspx
https://travelbi.turismodeportugal.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/132332504
https://www.facebook.com/escolasturismodeportugal/?__tn__=K-R&eid=ARCFQ49Avk6xVGuC8WHcTXF77Oqtm1YdmKZdrRNq89hRMSKv_C1Y_Arsc-0d-XhG7bF6I0es9eDzii_H&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCYZX7HnqSo0tngWKFzTd9QYPImn2_zFUtF5CN1X4a1qSivI_yE1UFSVsgNhByKOT0Giexd9nzXG0llLrRoKSfKaQbNhjwWzjFV1jkn2tsq0doZFiPyxEESRs1Hdrx7GzOBAm00Niy8dQ3dNQDJdcIKYMxKjxt-gdipdQ7RC10WFlkAHJELhcU8vS7MSs4OMC2u1v7c6b0kDrS-Q8-2JwIE1xL7UjfAjPa8yGlqVzViiHKBJaEh4Fo6llFXvfb_SBTIcUqp-b71CdBMiXXwWL0tzgkXD1OIYKuqeNLkVqbNdyeFsr5-jKqRvYDjusd5xB7ON9_HKrnGeZ2vP0DVJ9CgQQ
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/Capacitacao_Empresarial/Paginas/programa-formacao-executiva-certificada-online.aspx


INFORMAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA – COVID 19  

 
  

5 

 
 

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 garantir as 
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: http://www.drapc.min-agricultura.pt/base/geral/files/Plano_medidas_excionais_MA__versao_2__09_04_2020_1.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 
 
O Ministério da Agricultura lançou a campanha “Alimente quem o alimenta”, (https://www.alimentequemoalimenta.pt/ ) que pretende, apelar a um consumo, 
responsável e consciente, de produtos locais, frescos, seguros e de qualidade. 
O Link para aderir à campanha disponível em: https://forms.gle/aDPVmJRKuuDRnLXi7 
  
Outras Medidas: 
  

 Medidas de Higiene Especiais a Observar nos Trabalhos Agrícolas  
 http://www.drapal.min-agricultura.pt/drapal/images/servicos/noticias/2020/COVID-19-RecomendaesTrabalhos-Agrcolas-vf.pdf 

 Mercados de gado vivo incluindo leilões - Entrada e saída dos animais  
http://www.drapal.min-agricultura.pt/drapal/images/servicos/noticias/2020/MA-DGAV---MERCADOS-E-LEILES-DE-ANIMAIS-VIVOS.pdf 

 Regras de Higiene - cabazes da horta para entrega ao domicílio  
http://www.drapal.min-agricultura.pt/drapal/images/servicos/noticias/2020/NormasCabazes.pdf 

 Código de Boas Práticas para a Colheita de Produtos Hortofrutícolas 

http://www.rederural.gov.pt/images/Noticias/2020/C%C3%B3digo_boas_pr%C3%A1ticas_para_a_colheita_de_FH.pdf 

 
 

 
 
 

Actualizado em 24 de abril de 2020 

https://www.facebook.com/agriculturapt/
https://www.dgadr.gov.pt/
http://www.drapc.min-agricultura.pt/base/geral/files/Plano_medidas_excionais_MA__versao_2__09_04_2020_1.pdf
https://www.dgadr.gov.pt/images/docs/destaques/Nota_Inform_Medidas_OC_Pandemia.pdf
https://www.alimentequemoalimenta.pt/
https://forms.gle/aDPVmJRKuuDRnLXi7
http://www.drapal.min-agricultura.pt/drapal/images/servicos/noticias/2020/COVID-19-RecomendaesTrabalhos-Agrcolas-vf.pdf
http://www.drapal.min-agricultura.pt/drapal/images/servicos/noticias/2020/MA-DGAV---MERCADOS-E-LEILES-DE-ANIMAIS-VIVOS.pdf
http://www.drapal.min-agricultura.pt/drapal/images/servicos/noticias/2020/NormasCabazes.pdf
http://www.rederural.gov.pt/images/Noticias/2020/C%C3%B3digo_boas_pr%C3%A1ticas_para_a_colheita_de_FH.pdf

