
PORTUGAL ITÁLIA ESPANHA ALEMANHA FRANÇA POLÓNIA

OUTROS PAÍSES

Bélgica, Hungria, Roménia

 300 000 M€ c/ Aval do Estado

- «Pronto Ativo» 

Empréstimo curto prazo

sem garantia

com 12 meses de carência

- Desconto de faturas (caucionadas até 

30%)

- Garantia de 90% para adiantamentos 

de caixa

Turismo Total: 1 760 M€

Todas as empresas do Setor 60 M€

Restauração e similares 600 M€

Animação, agências de viagens e 

organização de eventos
200 M€

Alojamento, empreendimentos e 900 M€

Indústria têxtil, vestuário, calçado, madeira e extrativas

(Linha inicial de 1,3 M €, subsituída e reforçada pela 

Linha de Apoio à Atividade Económica)

Substituída e alargada Não Não Não Não Não nd

Linha para pagamento de salários nd nd nd nd nd

Estado financia:

40% salários das empresas em 

dificuldades

Moratória nos empréstimos 6 meses

- Micro e PME

- Hipotecas, leasing, aberturas de 

crédito e empréstimos de curto prazo 

- Com hipotecas

- Para empresas, trabalhadores 

independentes e particulares

nd Suspensão pagamentos nd
Hungria: 

Até ao final do ano

Incentivo para vender empréstimos com redução ao 

valor recuperável, convertendo ativos fiscais diferidos 

em créditos tributários para empresas financeiras e 

industriais.

nd Sim nd nd nd nd nd

Introdução de mecanismo de contragarantia nd
Além das PME, criado um mecanismo 

para Grandes Empresas
nd

Fundo de Resgate do Estado

Programas de Garantia Federal e 

Estadual (400 000 M€; garantia de 80% 

capital)

< 2,5 M€ -  garantido por Bancos de 

garantia

< 50 M€  - garantido por Estado Federal 

Auxílio Especial do Estado (100 000 M€; 

garantia de 80% capital)

nd nd

Proteção às exportações nd

 Fundo para antecipar pagamentos de 

faturas ao exterior não cobradas: 200 

mil M € 

Linha de cobertura de seguros para a 

internacionalização
Garantia por Euler Hermes nd nd nd

Medidas para apoiar a cadeia de fornecimento das 

empresas.
nd Em regulamentação nd nd nd nd nd

Financiamento aos Acionistas (Capitais Própios e 

Permanentes)
nd nd nd

100 000 M€, para adquirir empresas em 

dificuldades
nd

1 300 M€

Aumento de capital / financiamento via 

obrigações

nd

Subsídios às Taxas de Juro de empréstimos nd nd nd nd nd  110 M€ - Fundo de Taxa de Juro nd

Limites às Taxas de Juro - Consumo nd nd nd nd nd
Hungria:

Spread máximo de 5%

400 M€ 

apoio à tesouria

Encerrada desde 7/4/2020

Apoio à Atividade Económica

€ 4,5 mil milhões

1,5 mil milhões €

Máximo: 5 M€ por empresa

Garantia com aval do Estado: 80% e 

100%

Empresas até 499 funcionários 

Fundo de Garantia: 200 mil milhões € 

Grandes Empresaa:170 mil milhões €

PME: 30 mil milhões €

Não nd

Medidas do BPiFrance

 "Fundo de Solidariedade" 

para trabalhadores Independentes e 

pequenas empresas

 - 1500€ /mês para empresas com 

redução de 70% VN

- Até 10 M€ para PME e até 40 M€ para 

midcaps

 Fundo de maneio

sem  fiadorespor 3 a 5 anos

Não 400 M€ Não Não

MAPA COMPARATIVO DAS MEDIDAS DE APOIO ÀS EMPRESAS ADOTADAS EM ALGUNS PAÍSES EUROPEUS

MEDIDA

LINHAS DE CRÉDITO

Geral

100 000 M€

de garantias com aval do Estado

Programas de financiamento do KfW

  Para empresas com menos de 5 anos      

 

- VN até 2 000 M€: até 80% de 200 M€                                                                                   

                                                                             

Para empresas com mais de 5 anos

- VN até 2 000 M€: até 80% de 200 M€  

- VN de 2 000 M€ até 5 000 M€, até 70%; 

- VN superior a 5 000 M€, case-by-case.                

            

Empréstimos subsidiados para PME 

VN até 500 M€, através dos Bancos de 

Apoio                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                  

                                                                                    

      

Nota: KfW financia os bancos (90%) e 

estes financiam as empresas

até 10 000 euros para microempresas

Garantidos a 100% 

nd
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Aceleração de pagamento de incentivos às empresas Sim Sim nd nd nd nd nd

Diferimento de amortizações de subsídios reembolsáveis Sim nd nd nd nd nd nd

Elegibilidade de despesas suportadas com eventos 

internacionais anulados
Sim nd nd nd nd nd nd

i) Adiamento:1° PEC

ii) Prorrogação:

- entrega do Modelo 22

-1° pagamento por conta

Suspensão de pagamentos

Setor: turismo

Mês: março e abril 

Impostos: retidos na fonte

Diferimento dos impostos 

sem taxas ou juros

- Trabalhadores independentes

- Empresas com VN< 10 M€ em 2018 

- ou com início de atividade após 

01/01/2019

Flexibilização do pagamento de 

impostos a partir do 2º trimestre (IVA, 

retenções na fonte de IRS e de IRC),

Suspensão no mês de março:

i) das obrigações e das contribuições 

fiscais 

ii) pagamentos de IVA

iii) de impostos retidos na fonte

Empresas com faturação 

< 2 M€ e atividade encerrada por lei 

Prorrogação prazo de entrega das 

declarações fiscais 

até ao final de maio

Adiamento  para as restantes empresas

Não aplicação da retenção na fonte 

Profissionais independentes, com 

receita não superior a  400 K€

Faturas de março e abril

Arrendamento comercial Março 

Crédito tributário: 60%  

Suspensão em  abril e maio, dos 

pagamentos de IRS retido na fonte 

sobre, imposto de renda,  contribuições 

para o IVA  e  cotizações SS:

. VN 2019 ≤ 50 milhões € / redução de 

33% de vendas em março e abril de 

2020, 

. VN 2019 > 50 milhões € / redução de 

50% de vendas em março e abril de 

2020 

em comparação com março e abril de 

2019

Suspensão de taxas pelas operações 

Transporte rodoviário, público e naval 

até 31/07/2020

Isenção de contribuições para a 

Segurança Social, desde que: 

- lay-off simplificado 

- ou  beneficiárias de incentivo 

financeiro extraordinário

< 50 PT:

- Redução a 1/3 em março, abril e maio

- Valor remanescente é liquidado a 

partir do 3º trimestre de 2020

Para as empresas < 250 trabalhadores: 

- 2º trimestre

- quebra do VN >  20%, comparado  

2019.

Restantes empresas:

Adiamento

pagamentos  de março 

Isenção de cotisaçõess:

- 100% para empresas < 50 

trabalhadores

- 75% para empresas > 50 trabalhadores 

Turismo, comércio e restaurantes ligados à atividade 

turística: extensão de subsídios da Segurança Social para 

contratos sazonais permanentes

nd nd Sim

Suspensão dos processos de execução

Por 3 meses 

em curso  e que venham  ser 

instaurados

nd Até 30 de abril

Reporte dos prejuízos fiscais no 

próximo ano

Roménia:

Reembolso do IVA das empresas

Suspensão do prazo para pagamentos 

de dívidas tributárias até 30 de abril. 

Contribuições para a Segurança Social

Suspensão das cotizações e das 

contribuições

Empresas de Turismo, com faturação < 

a 2 M € e atividade encerrada por lei

meses: março e abril  

Empresas < 50 funcionários: 

- isenção do pagamento da 

contribuição do empregador

Empresas > 50 funcionários: 

- 75% desconto nas mesmas 

contribuições 

nd

Suspensão dos pagamentos das 

contribuições sociais pelos 

empregadores

nd nd

SISTEMAS DE INCENTIVOS

OBRIGAÇÕES FISCAIS E 

CONTRIBUTIVAS

Medidas Fiscais

Com volume de negócios anual <  6 M€

flexibilização do pagamento de 

impostos durante 6 meses

Flexibilização do pagamento do IVA, 

quando inferior a 30.000,00 €

extensão do prazo para envio das 

declarações de IVA.

nd
Adiamento 

de 3 meses de pagamentos fiscais

com redução de impostos

Hungria

Isenção de impostos até 30 de junho

Setores:  turismo, saúde, 

entretenimento, cultura, desporto e 

transportes

Outras empresas: 

Mesma flexibilidade no 2º  trimestre 

com redução do VN > 20% nos 3 meses 

anteriores, comparado com 2019.
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No contexto de perigo de contágio 

pelo COVID -19

Baixa Médica

No contexto de perigo de contágio 

pelo COVID -19

Baixa Médica

Empresa atividade suspensa ou 

reduzida:

- suspensão coletiva das relações de 

trabalho 

-ou redução coletiva do horário de 

trabalho, 

50% salários e contribuições para a 

segurança social 

A ausência de trabalhadores para 

cuidar de seus dependentes impede 

demissão ou sanções disciplinares;

Os funcionários podem:

- alterar ou reduzir o horário de trabalho

- para cuidarem de familiares infetados

Remuneração mensal para trabalhadores independentes 

e sazonais do turismo
nd 600 euros / mês / não tributável nd nd nd nd nd

Trabalho remoto

Desde que compatível com as funções 

exercidas.

A decisão  é unilateral.

Sempre que for tecnicamente e 

razoavelmente possível

A decisão  é unilateral.

Sempre que for tecnicamente e 

razoavelmente possível

A decisão  é unilateral.

nd nd nd nd

Trabalho na empresa nd

Trabalhadores que prestam serviços no 

local de trabalho:

Prémio mensal de 100 € / não tributável 

/ proporcional aos dias trabalhados / a 

trabalhadores com rendimento anual < 

40 K€

nd nd nd nd nd

Incentivos as despesas das empresas com a higiene e 

segurança no trabalho.
nd Sim nd nd nd nd nd

Lay-off simplificado

Suspensão da atividade / paragem total

ou parcial / quebra abrupta e

acentuada de 40% vendas no último 

mês

Suspensão da atividade / interrupção 

das cadeias de abastecimento globais / 

quebra abrupta e acentuada de 40% 

vendas últimos 2 meses. 

- Retribuição ilíquida ao trabalhador de 

2/3 até um máximo de 3 RMMG (€ 

1.905,00)

- um mês 

- prorrogável mensalmente

- máximo de 6 meses

- 70%  ISS

- 30%  empregador

Lay-off simplificado com formação

acresce uma bolsa de formação no 

valor de 30% x IAS (€ 131,64)

- 50% trabalhador

- 50% empregador 

Remoção dos Limites das Horas Extra nd nd nd nd Sim nd nd

Seguros de Saúde/Auxílio Doença nd nd nd nd

50% do auxílio-doença financiado 

desde o primeiro dia (incluindo dias de 

folga)

Subsídio de saúde alargado (pais c/ 

filhos até aos 8 anos)
nd

Flexibilização das leis do trabalho nd nd nd nd nd nd
Hungria

Em regulamentação

ndInterrupção dos contratos de trabalho (Lay-off) nd

Empresas afetadas pelas medidas de 

suspensão ou redução de atividade:

- Trabalhadores para desemprego 

temporário com subsídio 

“Work of Tomorrow Act”

(Autorização  trabalho parcial)

- Flexibilização Regime de Horas de 

compensação e de Férias dos 

trabalhadores

- Suspensão de pagamento das 

contribuições socias por parte do 

empregador.

- Trabalhadores temporários  - 

indeminização tempo integral.

Estado cobre 100% salário pago nd

Durante 60 dias:

- empregador impedido de demitir

- Procedimentos suspensos:

 iniciados após 23 de fevereiro 

Impede o acesso às medidas aprovadas 

pelo Governo
nd nd nd

Roménia

75% Salário Bruto para trabalhadores 

despedidos

TRABALHO

Impedimento  de atividade profissional nd nd

Bélgica:

 20 milhões de euros 

Pagamento 1 mês contas de água, gás 

e eletricidadePais afetados pelo encerramento das 

escolas:

66% do salário

 (33% pela Segurança Social e 33% pelo 

empregador)

Licença parental

15 dias:

50% do salário 

ou

 

pagamento de babysiter: 

max 600 €

440 Eur/Mês para trabalhadores em 

regime temporário

Despedimentos
Impede o acesso às medidas aprovadas 

pelo Governo
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Adiamento das Assembleias Gerais de Aprovação de 

Contas
Sim Sim nd nd nd nd nd

Energia - Proibição de interrupção do fornecimento  por 

falta de pagamento e suspensão da atualização dos 

preços 

nd nd Sim nd nd nd nd

Suspensão dos pedoidos insolvência nd nd Não são aceites  pedidos de insolvência
Suspensão da obrigação de declaração 

de insolvência 
nd nd nd

Outras Execuções nd nd nd Arresto de bens nd nd nd

- Pagamento pelo Estado dos salários 

na fase de retoma da atividade

- Apenas encerradas pela Autoridade 

de Saúde ou termino de lay-off. 

Prorrogação dos vistos de residência e autorizações de 

residência temporárias para estrangeiros
Sim nd nd nd nd nd nd

Aceleração do cumprimento de pagamentos pela 

administração
Sim nd nd nd nd nd nd

OUTRAS MEDIDAS

Incentivo financeiro extraordinário para assegurar a 

normalização da atividade
nd nd nd nd nd

Bélgica

 - 5000 euros para todas as empresas e 

serviços forçados a encerrar 

- 2500 euros - salões de cabeleireiro

Extra de 160 euros /dia  (contenção 

superior a  21 dias)Duração: 1 mês

 Por trabalhador: RMMG

Página 4 de 4


