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TESOURARIA



1. MORATÓRIAS NO CRÉDITO CONCEDIDO

Decreto-Lei n.º 10-J/2020 de 26 de março

DIFERIMENTO DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PERANTE O SISTEMA FINANCEIRO 

• Prorrogação de todos os créditos com pagamento de capital no final do contrato;

• Suspensão do pagamento do capital, das rendas e dos juros;

• A moratória dura seis meses, até 30 de setembro 2020

• O prazo contratado do crédito será estendido, no futuro, por 6 meses.
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2. LINHA DE CRÉDITO CAPITALIZAR 2018 – COVID-19

Objetivo: Operações destinadas ao financiamento de necessidades de fundo de maneio e de tesouraria. 

Montante Total: 400 Milhões de euros

Condições: 

• Microempresas e PMEs 

• Grandes Empresas, em termos de avaliação de crédito, estar numa situação comparável à situação B-

• Situação líquida positiva no último exercício ( ou num balanço intercalar aprovado)

Garantia:  garantia até 80%, com contragarantia de 100% e

Bonificações: da comissão de garantia até ao limite máximo de 0,5% 

Taxa de Juro: Por acordo entre o Banco e o beneficiário, será aplicada à operação uma modalidade de taxa de juro fixa ou 
variável, indexada à Euribor a 1, 3, 6 ou 12 meses, com um spread variável, com limite máximo entre 1,928% e 3,278%

Montante máximo por empresa: 1.500.000 €
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3. LINHA DE APOIO À ECONOMIA COVID-19

Linhas de Crédito num total de 3 mil milhões de euros

Conjunto de linhas de crédito, garantidas pelo Estado, num total de 3 mil milhões de euros divididos por 
setores:

• SETOR DA RESTAURAÇÃO E SIMILARES: 600 milhões de euros, dos quais 270 milhões são para micro e 
pequenas empresas;

• SETOR DO TURISMO, ANIMAÇÃO AGÊNCIAS DE VIAGENS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: 200 milhões 
de euros, dos quais 75 milhões são para micro e pequenas empresas;

• ALOJAMENTO TURÍSTICO, EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E SIMILARES: 900 milhões de euros, para 
dos quais 300 são para micro e pequenas empresas;

• INDÚSTRIA TÊXTIL, VESTUÁRIO, CALÇADO, FILEIRA MADEIRA E INDÚSTRIAS EXTRATIVAS: 1300 
milhões de euros, dos quais 400 milhões são para micro e pequenas empresas.
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3. LINHA DE APOIO À ECONOMIA COVID-19

Condições: 

• Micro, Pequenas e Médias Empresas,

• Small Mid Cap e Mid Cap, 

• Que desenvolvam atividade enquadrada na lista específica de CAE;

• Situação líquida positiva no último exercício ( ou num balanço intercalar aprovado)
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4. SISTEMAS DE INCENTIVOS ÀS EMPRESAS

a) Aceleração de pagamento de incentivos

• Liquidação dos incentivos no mais curto prazo possível dos pedidos de pagamento 
apresentados pelas empresas afetadas, podendo ser efetuados, no limite, a título de 
adiantamento. 

• Estes adiantamentos serão posteriormente regularizados com o apuramento do incentivo a 
pagar pelo organismo intermédio, sem qualquer formalidade adicional para os beneficiários.
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4. SISTEMAS DE INCENTIVOS ÀS EMPRESAS

b) Diferimento de amortizações de subsídios reembolsáveis do QREN e PT 2020 

• Diferimento: 12 meses das prestações vincendas até 30/9/2020 

• Subsídios reembolsáveis atribuídos no âmbito de sistemas de incentivos do QREN ou do PT 
2020, 

• sem qualquer encargo de juros ou outra penalidade para as empresas beneficiárias. 

• Este período poderá ser estendido em função da avaliação da situação. 
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4. SISTEMAS DE INCENTIVOS ÀS EMPRESAS

c) Elegibilidade de despesas suportadas com eventos internacionais anulados

• Garantia de elegibilidade de despesas, comprovadamente suportadas pelos beneficiários, 
relativas a eventos previstos em projetos de internacionalização aprovados pelo PT 2020 e 
não realizados por razões relacionadas com o COVID-19. 

• Paralelamente, o Governo avaliará, após o controlo da epidemia, o impacte da mesma sobre 
a capacidade de concretização de objetivos contratualizados no âmbito dos sistemas de 
incentivos, para efeitos de eventual ajuste dos mesmos, mas desde já declara que não 
considerará incumprimentos pela não concretização de ações ou metas em razão da 
epidemia.
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5. ACELERAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE PAGAMENTOS 
PELA ADMINISTRAÇÃO

As entidades públicas que tenham assumido obrigações de efetuar pagamentos a terceiros em 
contrapartida do fornecimento de bens e serviços ou da satisfação de outras condições os 
efetuem no mais curto prazo possível.

10



6. INCENTIVO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO PARA 
ASSEGURAR A NORMALIZAÇÃO DA ATIVIDADE

• O Governo irá apoiar o pagamento dos salários na fase de retoma da 
atividade após encerramento pela Autoridade de Saúde ou findo período de 
lay-off. 

• Este apoio será suportado pelo IEFP, terá a duração prevista de 1 mês e totaliza, 
por trabalhador, o valor da RMMG (635€)
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FISCAIS E CONTRIBUTIVAS



1. Obrigações 
de pagamento 
e declarativas

• Pagamento especial por conta
• 31 de março >>>>> até 30 de junho de 2020

• Modelo 22 
• 31 de maio >>>>>> até 31 de julho de 2020

• Primeiro Pagamento por Conta e 
Primeiro Pagamento Adicional por 
Conta 
• 31 de julho >>>>>> até 31 de agosto de 2020
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1. Obrigações 
de pagamento 
e declarativas

Flexibilização de pagamento: 

possibilidade de cumprimento de obrigação de 
pagamento por três vias 

(i) pagamento normal, 

(ii) pagamento fracionado em três prestações mensais 
ou 

(iii) pagamento fracionado em seis prestações. 

Sem necessidade de qualquer garantia, nem serão 
devidos juros, nas primeiras 3 prestações
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1. Obrigações 
de pagamento 
e declarativas

A possibilidade de pagamentos fracionados é aplicável:

• às entregas de IVA, das retenções na fonte de IRS e de 
IRC que tenham de ser realizadas no segundo trimestre 
de 2020.

• Se opção por 3 prestações  >>>>>>> cumprimento total 
agosto 

• Se opção por 6 prestações o cumprimento >>>>>> 
cumprimento total em novembro

Os pedidos são apresentados:

• por via eletrónica, 

• até ao termo do prazo de pagamento voluntário, 

• validação automática.
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2. Diferimento 
de pagamento 
de contribuições 
para a 
Segurança 
Social

• As contribuições devidas nos meses de março, abril 

e maio de 2020, podem ser pagas da seguinte 

forma:

• Um terço do valor das contribuições é pago no 

mês em que é devido;

• O montante dos restantes dois terços é pago 

em prestações iguais e sucessivas:

• Nos meses de julho, agosto e setembro de 

2020; ou

• Nos meses de julho a dezembro de 2020.

• As quotizações dos trabalhadores devem ser 

pagas nos meses em que são devidas.
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LABORAL



O impedimento temporário do exercício da atividade profissional dos beneficiários, 
reconhecido por autoridade de saúde, no contexto de perigo de contágio pelo COVID -19, é 
equiparado a doença com internamento hospitalar;

• A atribuição do subsídio de doença não fica sujeita a prazo de garantia, índice de 
profissionalidade e período de espera.
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1. REGIME DE BAIXAS



Quando haja:

• Encerramento total ou parcial da empresa por imposição legislativa

• paragem total da atividade da empresa ou estabelecimento, em resultado da interrupção 
das cadeias de abastecimento globais, da suspensão ou cancelamento de encomendas

• Quebra de mais de 40% da faturação no período de 30 dias anterior ao pedido de lay-off
em comparação com:

• A media dos 60 dias anteriores ao período de 30 dias

• ou período homologo do ano anterior

• Caso tenha iniciado a atividade à menos de 12 meses: a media dos meses desde que 
iniciou atividade
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2. LAY-OFF SIMPLIFICADO



Este regime prevê:

• retribuição ilíquida ao trabalhador de 2/3 até um máximo de 3 RMMG (€ 1.905,00), com 
duração de um mês prorrogável mensalmente, após avaliação, até um máximo de 3 meses, 

• sendo 70% assegurado pelo ISS e 30% assegurado pelo empregador;

• Em simultâneo, será concretizado um regime de lay-off simplificado com formação, que em 
relação ao supramencionado regime de lay-off simplificado com formação acresce uma 
bolsa de formação no valor de 30% x IAS (€ 131,64), sendo metade para o trabalhador 
e metade para o empregador (€ 65.82). 

• Tanto a bolsa como a formação serão suportadas pelo IEFP.
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2. LAY-OFF SIMPLIFICADO



Medidas

• Apoio extraordinário  atribuído pelo IEFP I.P., a cada trabalhador abrangido, concedido em 
função das horas de formação frequentadas, 

• Limite de 50% da retribuição ilíquida, com o limite máximo da RMMG (635 EUR).

Duração: Um mês.

Exceções: As empresas não podem ter recorrido ao lay-off simplificado
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3. APOIO EXTRAORDINÁRIO À MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS 
DE TRABALHO, COM OU SEM PRESTAÇÃO DE ATIVIDADE
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OUTRAS MEDIDAS



1. EXECUÇÕES
São suspensos, por três meses, os processos de 

execução que estejam em curso ou que venham a ser 

instaurados.
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2. TELETRABALHO

Decreto lei nº10-A/2020 de 13 de março, 
artigo 29º

O regime de prestação de teletrabalho pode ser 

determinado unilateralmente pelo empregador ou 

requerido pelo trabalhador, sem necessidade de 

acordo entre as partes, desde que compatível com as 

funções exercidas.
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3. DIFERIMENTO 
DO PAGAMENTO 
DO 
ARRENDAMENTO 
NÃO 
HABITACIONAL

Lei nº14-C/2020 de 6 de abril, 
artigos 7º, 8º, 9º, 10º

1/2

Aplicação

• Estabelecimentos abertos ao público destinados a 

atividades de comércio a retalho e de prestação de 

serviços encerrados ou que tenham as respetivas 

atividades suspensas

• estabelecimentos de restauração e similares

A. Diferimento do pagamento

Período

Nos meses em que vigore o estado de 

emergência e no primeiro mês subsequente

Pagamento

Para os 12 meses posteriores após o período, em 

prestações mensais não inferiores a um 

duodécimo do montante total, pagas juntamente 

com a renda do mês em causa
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3. DIFERIMENTO 
DO PAGAMENTO 
DO 
ARRENDAMENTO 
NÃO 
HABITACIONAL

Lei nº14-C/2020 de 6 de abril, 
artigos 7º, 8º, 9º, 10º

2/2

B. Cessação do contrato e outras penalidades

• Não pode ser invocada como fundamento de 

resolução, denúncia ou outra forma de extinção de 

contratos, por falta de pagamento das rendas 

durante o período 

• O mesmo motivo não serve de fundamento de 

obrigação de desocupação de imóveis. 

• Não é exigível o pagamento de quaisquer outras 

penalidades
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