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INTRODUÇÃO 

Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela Organização 

Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, bem como à classificação, no dia 11 de março 

de 2020, da doença COVID-19 como uma pandemia, o Governo tem vindo a aprovar um 

conjunto de medidas extraordinárias e de caráter urgente, em diversas matérias. 

A situação excecional que se vive no momento atual e a proliferação de casos registados de 

contágio de COVID-19 exige a aplicação de medidas extraordinárias e de caráter urgente. Nesse 

sentido, foi declarado pelo Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março 

o estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade 

pública; estado de emergência esse que tem sido renovado constantemente.  

Estas decisões acarretam fortes efeitos na atividade económica nacional, pelo que têm sido 

implementadas um conjunto de medidas de apoio às empresas. 

Este documento pretende assim compilar as medidas adotadas pelo Governo Português no 

âmbito da epidemia SARS-CoV-2 – COVID-19, assumindo-se como um guia de apoio aos 

empresários. 

Importa ainda referir que, nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020, de 

13 de março, foram reforçados os gabinetes do IAPMEI — Agência para a Competitividade e 

Inovação, I. P., do Instituto de Turismo de Portugal, I. P., e da Agência para o Investimento e 

Comércio Externo de Portugal, E. P. E., para prestação de esclarecimentos relacionados com os 

impactos do COVID-19. 

Neste sentido, estas serão as entidades que melhor poderão prestar os esclarecimentos no 

âmbito das medidas de apoio. 

Facultamos assim alguns contactos das referidas entidades, não obstante os contactos gerais 

que se encontram referidos no final do presente documento. 

  

IAPMEI  

Email: info@iapmei.pt. 

Simultaneamente, toda a nossa rede descentralizada de apoio está também preparada para 

responder aos empresários, através dos seguintes contactos telefónicos: 

Aveiro: (+351) 234 302 450 

Braga: (+351) 253 206 600 

Bragança: (+351) 273 300 000 
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Coimbra: (+351) 239 853 940 

Évora: (+351) 266 739 700 

Faro: (+351) 289 895 800 

Guarda: (+351) 271 220 840 

Leiria: (+351) 244 817 900 

Lisboa: (+351) 213 836 237 

Porto: (+351) 226 152 000  

Viseu: (+351) 232 483 440 

 

Turismo de Portugal 

 Gabinete de Apoio ao Empresário  

Email: apoioaoempresario@turismodeportugal.pt  

Telefone: 808 209 209  

 

 Gabinete de Apoio ao Empresário (Região do Algarve) 

Email: apoio.investidor@turismodoalgarve.pt  

Telefone: 289 800 418 / 289 800 525 / 289 800 483 

Telemóvel: 931 125 094  

 

Para além destes contactos, e com vista ao esclarecimento das medidas avançadas pelo Governo 

para minorar os efeitos económicos da pandemia, sugerimos ainda os seguintes: 

 CIP: Confederação Empresarial de Portugal  

o Site: http://cip.org.pt/ 

 SPGM – Sociedade de Investimento, S. A  

o Site: https://www.spgm.pt/pt/ 

o Linha Apoio Empresas: linhacovid19@spgm.pt 

 ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários  

o Gabinete de Crise: Gabinetedecrise@anje.pt 

 AHRESP – Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal 

o Site: https://ahresp.com/ 

 AHETA – Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve 

o Site: www.aheta.pt 



Medidas Excecionais de Resposta ao COVID-19 

Versão 8.1 

 
 

 

                                                                                                             Página 9 de 95 
 

 

  

 

 

AGE – GABINETE DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA 

Telefone: 289 599 579 
Telemóvel: 969 516 702 
E-mail: age@cm-albufeira.pt 

 
Divisão de Turismo, Desenvolvimento Económico e Cultural 
Edifício dos Paços do Concelho (3.º Piso) 
Rua do Município 
8200-863 Albufeira 
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I. PLANO DE CONFINAMENTO 

 

1. SITUAÇÃO DE CALAMIDADE 

A Resolução de Conselho de Ministros n.º 157/2021, de 27 de novembro, veio declarar, na 

sequência da situação epidemiológica da COVID-19, até às 23h59 do dia 20 de março de 2022, 

o estado de calamidade em todo o território nacional continental. 

 

2. MEDIDAS SANITÁRIAS E DE SAÚDE PÚBLICA 

2.1. CONFINAMENTO OBRIGATÓRIO  

2.1.1 Pessoas abrangidas 

Os doentes com COVID-19, os infetados com SARS-Cov2 e os cidadãos relativamente a quem a 

autoridade de saúde ou outros profissionais de saúde tenham determinado a vigilância ativa. 

2.1.2 Limitações à circulação 

Estes cidadãos ficam em confinamento obrigatório, em estabelecimento de saúde, no respetivo 

domicílio ou, não sendo aí possível, noutro local definido pelas autoridades competentes. 

2.1.3 Consequências da violação 

A violação da obrigação de confinamento constitui crime de desobediência. 

 

2.2. USO DE MÁSCARAS E VISEIRAS  

É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras para o acesso ou permanência no interior dos 

seguintes locais:  

a) Espaços, equipamentos e estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, 

independentemente da respetiva área; 

b) Edifícios públicos ou de uso público onde se prestem serviços ou ocorram atos que 

envolvam público; 

c) Estabelecimentos de educação, de ensino e das creches, salvo nos espaços de recreio 

ao ar livre;  

d) Salas de espetáculos, de exibição de filmes cinematográficos, salas de congressos, 

recintos de eventos de natureza corporativa, recintos improvisados para eventos, 

designadamente culturais, ou similares;  
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e) Recintos para eventos de qualquer natureza e celebrações desportivas, 

designadamente em estádios; 

f) Estabelecimentos e serviços de saúde;  

g) Estruturas residenciais ou de acolhimento ou serviços de apoio domiciliário para 

populações vulneráveis, pessoas idosas ou pessoas com deficiência, bem como unidades 

de cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados e outras estruturas e respostas residenciais dedicadas a crianças e jovens;  

h) Locais em que tal seja determinado em normas da Direção-Geral da Saúde.  

 

É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras na utilização de transportes coletivos de 

passageiros, incluindo o transporte aéreo, bem como no transporte de passageiros em táxi ou 

TVDE.  

A obrigação de uso de máscara ou viseira nos termos do presente artigo apenas é aplicável às 

pessoas com idade superior a 10 anos, exceto nos estabelecimentos de educação e ensino, em 

que a obrigação do uso de máscara por alunos apenas se aplica a partir do 2.º ciclo do ensino 

básico, independentemente da idade. 

A obrigatoriedade do uso de máscaras ou viseiras é dispensada quando, em função da natureza 

das atividades, o seu uso seja impraticável.  

Em caso de incumprimento, as pessoas ou entidades, públicas ou privadas, que sejam 

responsáveis pelos respetivos espaços ou estabelecimentos, serviços e edifícios públicos ou 

meios de transporte, devem informar os utilizadores não portadores de máscara que não podem 

aceder, permanecer ou utilizar os espaços, estabelecimentos ou transportes coletivos de 

passageiros e informar as autoridades e forças de segurança desse facto caso os utilizadores 

insistam em não cumprir aquela obrigatoriedade. 

 
 

2.3. CONTROLO DE TEMPERATURA CORPORAL 

2.3.1 Pessoas abrangidas 

Podem ser realizadas medições de temperatura corporal por meios não invasivos, no controlo 

de acesso ao local de trabalho, a serviços ou instituições públicas, a estabelecimentos 

educativos, de ensino e de formação profissional, a espaços comerciais, culturais ou desportivos, 

a meios de transporte, a estabelecimentos de saúde, a estabelecimentos prisionais ou a centros 

educativos, bem como em estruturas residenciais. 

 

 



Medidas Excecionais de Resposta ao COVID-19 

Versão 8.1 

 
 

 

                                                                                                             Página 12 de 95 
 

2.3.2 Impedimento de acesso 

Pode ser impedido o acesso aos locais mencionados sempre que a pessoa: 
 

a) Recuse efetuar a medição de temperatura corporal; 
b) Apresente um resultado superior à normal temperatura corporal, considerando -se 
como tal uma temperatura corporal igual ou superior a 38°C. 

 
 
2.3.3 Impossibilidade de acesso 

Nos casos em que é determinado a impossibilidade de acesso de um trabalhador ao respetivo 
local de trabalho, considera-se a falta justificada. 
 
 
 

2.4. REALIZAÇÃO DE TESTES DE DIAGNÓSTICO DE SARS-CoV-2 

Podem ser sujeitos à realização de testes de diagnóstico de SARS-CoV-2, de acordo com as 

normas e orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS): 

a) Os trabalhadores e utentes de estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde; 

b) Os trabalhadores, estudantes e visitantes dos estabelecimentos de educação, de 

ensino e formação profissional e das instituições de ensino superior; 

c) Os trabalhadores, utentes e visitantes de comunidades terapêuticas e comunidades 

de inserção social, bem como dos centros de acolhimento temporário e centros de 

alojamento de emergência, de estruturas residenciais para idosos, unidades de cuidados 

continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e de 

outras estruturas e respostas dedicadas a pessoas idosas, a crianças, jovens e pessoas 

com deficiência, bem como a requerentes e beneficiários de proteção internacional e a 

acolhimento de vítimas de violência doméstica e de tráfico de seres humanos; 

d) No âmbito dos serviços prisionais e dos centros educativos: 

i) Os reclusos nos estabelecimentos prisionais e os jovens internados em centros 

educativos, bem como a quem os pretenda visitar; 

ii) Os trabalhadores do Corpo da Guarda Prisional e os demais trabalhadores da 

Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), no exercício das suas 

funções e por causa delas, para efeitos de acesso e permanência no local de 

trabalho, bem como quando, no exercício das suas funções e por causa delas, 

acedam a outros locais ou neles permaneçam a propósito do transporte e 

guarda de reclusos, designadamente em unidades de saúde e tribunais; 

iii) Os prestadores de serviços e utentes de instalações afetas à atividade da 

DGRSP, sempre que nelas pretendam entrar ou permanecer. 
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Nos casos em que o resultado dos testes efetuados impossibilite o acesso de um trabalhador ao 

respetivo local de trabalho, considera-se a falta justificada. 

Em estabelecimentos educativos, de ensino e de formação profissional ou outras estruturas e 

respostas dedicadas a crianças e jovens, os menores de 12 anos estão dispensados da obrigação 

de se sujeitarem a testes de despistagem da infeção por SARS -CoV -2. 

 

3. OUTRAS MEDIDAS SANITÁRIAS 

 

3.1. APLICÁVEIS A ESTABELECIMENTOS, EQUIPAMENTOS OU OUTROS LOCAIS ABERTOS 

AO PÚBLICO 

Os estabelecimentos, equipamentos ou outros locais abertos ao público, incluindo, quando 

possível, o transporte coletivo de passageiros e o transporte em táxi e em transporte individual 

e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica, 

devem garantir a monitorização de CO2 e a boa ventilação e climatização dos locais interiores. 

A afetação dos espaços acessíveis ao público deve observar regras de ocupação máxima 

indicativa de 0,20 pessoas por metro quadrado de área, com exceção dos estabelecimentos de 

prestação de serviços. 

 

3.2. DEVER DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES  

Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços devem informar os 

clientes, de forma clara e visível, relativamente às regras de funcionamento, acesso, prioridade, 

atendimento, higiene, segurança e outras relevantes aplicáveis a cada estabelecimento. 

 

4. ESTABELECIMENTOS TURÍSTICOS OU DE ALOJAMENTO LOCAL 

O acesso a estabelecimentos turísticos ou a estabelecimentos de alojamento local, 

independentemente do dia da semana ou do horário, depende, no momento do check -in: 

a) Da apresentação, pelos clientes, de Certificado Digital COVID da UE admitido nos 

termos do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, na sua redação atual; 

b) Da apresentação, pelos clientes, de comprovativo de vacinação que ateste o esquema 

vacinal completo nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 25 

de junho, na sua redação atual, há pelo menos 14 dias, com uma vacina contra a COVID 

-19 com autorização de introdução no mercado nos termos do Regulamento (CE) n.º 

726/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de março de 2004, cujo 
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reconhecimento tenha sido determinado pelo despacho previsto no n.º 2 do artigo 5.º 

do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, na sua redação atual; 

c) Da apresentação, pelos clientes, de comprovativo de realização laboratorial de teste 

com resultado negativo, devendo este teste cumprir os requisitos previstos nas 

subalíneas i) ou ii), conforme aplicável, da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -

Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, na sua redação atual; ou 

d) Da realização, pelos clientes, de teste com resultado negativo, nos termos a definir 

pela DGS e pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P. (INSA, I. P.). 

A exigência de apresentação de certificado ou de comprovativo de realização de teste é 

dispensada aos trabalhadores dos espaços ou estabelecimentos bem como a eventuais 

fornecedores ou prestadores de serviços que habilitem o funcionamento dos mesmos. 

 

5. RESTAURAÇÃO E SIMILARES 

O acesso a estabelecimentos de restauração e similares, independentemente do dia da semana 

ou do horário, depende: 

a) Da apresentação, pelos clientes, de Certificado Digital COVID da UE admitido nos 

termos do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, na sua redação atual; 

b) Da apresentação, pelos clientes, de comprovativo de vacinação que ateste o esquema 

vacinal completo nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 25 

de junho, na sua redação atual, há pelo menos 14 dias, com uma vacina contra a COVID 

-19 com autorização de introdução no mercado nos termos do Regulamento (CE) n.º 

726/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de março de 2004, cujo 

reconhecimento tenha sido determinado pelo despacho previsto no n.º 2 do artigo 5.º 

do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, na sua redação atual; 

c) Da apresentação, pelos clientes, de comprovativo de realização laboratorial de teste 

com resultado negativo, devendo este teste cumprir os requisitos previstos nas 

subalíneas i) ou ii), conforme aplicável, da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -

Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, na sua redação atual; ou 

d) Da realização, pelos clientes, de teste com resultado negativo, nos termos a definir 

pela DGS e pelo INSA, I. P. 

A exigência de apresentação de certificado ou de comprovativo de realização de teste é 

dispensada: 

a) Para a permanência dos cidadãos em esplanadas abertas bem como para a mera 

entrada destes cidadãos no interior do estabelecimento para efeitos de acesso a 

serviços comuns, designadamente o acesso a instalações sanitárias e a sistemas de 

pagamento; 
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b) Aos trabalhadores dos espaços ou estabelecimentos bem como a eventuais 

fornecedores ou prestadores de serviços que habilitem o funcionamento dos mesmos. 

Consideram -se esplanadas abertas, designadamente: 

a) As que se enquadrem no conceito de esplanada aberta nos termos do Decreto -Lei 

n.º 48/2011, de 1 de abril, na sua redação atual, desde que ao ar livre; ou 

b) Qualquer espaço do estabelecimento, desde que exterior e ao ar livre. 

 

6. ESTABELECIMENTOS DE JOGOS DE FORTUNA OU AZAR, CASINOS, BINGOS OU 

SIMILARES 

O acesso a estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, casinos, bingos ou similares, 

independentemente do dia da semana ou do horário, depende: 

a) Da apresentação, pelos clientes, de Certificado Digital COVID da UE admitido nos 

termos do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, na sua redação atual; 

b) Da apresentação, pelos clientes, de comprovativo de vacinação que ateste o esquema 

vacinal completo nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 25 

de junho, na sua redação atual, há pelo menos 14 dias, com uma vacina contra a COVID 

-19 com autorização de introdução no mercado nos termos do Regulamento (CE) n.º 

726/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de março de 2004, cujo 

reconhecimento tenha sido determinado pelo despacho previsto no n.º 2 do artigo 5.º 

do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, na sua redação atual; 

c) Da apresentação, pelos clientes, de comprovativo de realização laboratorial de teste 

com resultado negativo, devendo este teste cumprir os requisitos previstos nas 

subalíneas i) ou ii), conforme aplicável, da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -

Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, na sua redação atual; ou 

d) Da realização, pelos clientes, de teste com resultado negativo, nos termos a definir 

pela DGS e pelo INSA, I. P. 

A exigência de apresentação de certificado ou de comprovativo de realização de teste é 

dispensada aos trabalhadores dos espaços ou estabelecimentos bem como a eventuais 

fornecedores ou prestadores de serviços que habilitem o funcionamento dos mesmos. 
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7. BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE BEBIDAS 

O acesso a bares, a outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo e a estabelecimentos 

com espaço de dança, independentemente do dia da semana ou do horário, depende:  

a) Da apresentação, pelos clientes, de Certificado Digital COVID da UE nas modalidades de 

certificado de teste ou de recuperação, conforme previsto, respetivamente, nas alíneas b) 

e c) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, na sua redação 

atual; 

b) Da apresentação, pelos clientes, de outro comprovativo de realização laboratorial de 

teste com resultado negativo, devendo este teste cumprir os requisitos previstos nas 

subalíneas i) ou ii), conforme aplicável, da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei 

n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, na sua redação atual; ou 

c) Da realização, pelos clientes, de teste com resultado negativo, nos termos a definir pela 

DGS e pelo INSA, I. P. 

É dispensado para os trabalhadores dos espaços ou estabelecimentos bem como a eventuais 

fornecedores ou prestadores de serviços que habilitem o funcionamento dos mesmos, exceto, 

em ambos os casos, se tal for exigido ao abrigo de outras normas.  

Até às 22:00 h do dia 14 de janeiro de 2022 são encerrados os bares, outros estabelecimentos 

de bebidas sem espetáculo e os estabelecimentos com espaço de dança, ainda que esses 

estabelecimentos estejam inseridos em estabelecimentos turísticos. 

 

8. EVENTOS 

Os eventos, incluindo os desportivos, bem como os outros eventos não abrangidos pelo n.º 6 do 

artigo 13 da Resolução de Conselho de Ministros n.º 157/2021, de 27 novembro, sejam 

realizados em interior, ao ar livre ou fora de recintos fixos, podem realizar -se de acordo com as 

orientações específicas da DGS desde que precedidos de avaliação de risco, pelas autoridades 

de saúde locais, para determinação da viabilidade e condições da sua realização. 

O acesso a eventos de qualquer natureza, bem como espetáculos, depende: 

a) Da apresentação, pelos participantes, de Certificado Digital COVID da UE admitido nos 

termos do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, na sua redação atual; 

b) Da apresentação, pelos participantes, de comprovativo de vacinação que ateste o 

esquema vacinal completo nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 54 -

A/2021, de 25 de junho, na sua redação atual, há pelo menos 14 dias, com uma vacina 

contra a COVID -19 com autorização de introdução no mercado nos termos do 

Regulamento (CE) n.º 726/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de março 

de 2004, cujo reconhecimento tenha sido determinado pelo despacho previsto no n.º 2 

do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, na sua redação atual; 
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c) Da apresentação, pelos participantes, de comprovativo de realização laboratorial de 

teste com resultado negativo, devendo este teste cumprir os requisitos previstos nas 

subalíneas i) ou ii), conforme aplicável, da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -

Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, na sua redação atual; ou 

d) Da realização, pelos participantes, de teste com resultado negativo, nos termos a 

definir pela DGS e pelo INSA, I. P. 

O disposto no artigo 13 da Resolução de Conselho de Ministros n.º 157/2021, de 27 novembro, 

não é aplicável a celebrações religiosas. 

O acesso a eventos de grande dimensão, a eventos desportivos, a eventos que não tenham 

lugares marcados, a eventos que impliquem a mobilidade de pessoas por diversos espaços ou 

a eventos que se realizem em recintos provisórios ou improvisados, cobertos ou ao ar livre, 

depende: 

a) Da apresentação de Certificado Digital COVID da UE nas modalidades de certificado 

de teste ou de recuperação, conforme previsto, respetivamente, nas alíneas b) e c) do 

n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de junho; 

b) Da apresentação de outro comprovativo de realização laboratorial de teste com 

resultado negativo, devendo este teste cumprir os requisitos previstos nas subalíneas i) 

ou ii), conforme aplicável, da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 54 -

A/2021, de 25 de junho; ou 

c) Da realização de teste com resultado negativo, nos termos a definir pela DGS e pelo 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P. (INSA, I. P.). 

A DGS define o número de participantes a partir do qual se considera ‘eventos de grande 

dimensão’, bem como o número de participantes até ao qual, em eventos com a natureza dos 

referidos no número anterior, é dispensada a apresentação de Certificado Digital COVID da UE, 

nas modalidades de certificado de teste ou de recuperação, de comprovativo de realização de 

teste com resultado negativo ou da realização de teste, passando em tais casos a aplicar -se o 

disposto no n.º 2 do artigo 13 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 2-A/2022, de 07 

janeiro. 

Os eventos de natureza familiar, incluindo casamentos e batizados, as celebrações religiosas, 

os eventos de natureza corporativa realizados em espaços adequados para o efeito, 

designadamente salas de congressos, estabelecimentos turísticos, recintos adequados para a 

realização de feiras comerciais e os eventos culturais em recintos de espetáculo de natureza 

fixa, podem realizar -se sem diminuição de lotação e sem necessidade de avaliação prévia de 

risco. 

A responsabilidade pela realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2, bem como pelos 

respetivos encargos, é do participante no evento. 
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9. ESTRUTURAS RESIDÊNCIAIS  

A proteção dos residentes em estruturas residenciais para idosos, unidades de cuidados 

continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e outras 

estruturas e respostas residenciais dedicadas a crianças, jovens e pessoas com deficiência, bem 

como a requerentes e beneficiários de proteção internacional e a acolhimento de vítimas de 

violência doméstica e de tráfico de seres humanos, face à sua especial vulnerabilidade, deve 

envolver, sem prejuízo do cumprimento das orientações específicas da DGS: 

a) A permissão de realização de visitas a utentes mediante: 

i. Apresentação de Certificado Digital COVID da UE nas modalidades de 

certificado de teste ou de recuperação, conforme previsto, respetivamente, 

nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 

25 de junho; 

ii. Apresentação de outro comprovativo de realização laboratorial de teste 

com resultado negativo, devendo este teste cumprir os requisitos previstos 

nas subalíneas i) ou ii), conforme aplicável, da alínea b) do n.º 1 do artigo 

4.º do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de junho; ou 

iii. Realização de teste com resultado negativo, nos termos a definir pela DGS 

e pelo INSA, I. P.; 

b) A autovigilância de sintomas de doença pelos profissionais afetos a estas unidades, 

bem como a vigilância de sintomas dos residentes e o seu rastreio regular por forma a 

identificar precocemente casos suspeitos;  

c) A realização de rastreios regulares a utentes e profissionais; 

d) A obrigatoriedade do uso de máscaras cirúrgicas por todos os profissionais destas 

estruturas;  

e) A realização de testes a todos os residentes caso seja detetado um caso positivo em 

qualquer contacto;  

f) A disponibilização de equipamento de âmbito municipal ou outro, caso seja necessário 

o alojamento de pessoas em isolamento profilático ou em situação de infeção 

confirmada da doença COVID-19 que, face à avaliação clínica, não determine a 

necessidade de internamento hospitalar; 

g) O seguimento clínico de doentes COVID-19 cuja situação clínica não exija 

internamento hospitalar por profissionais de saúde dos agrupamentos de centros de 

saúde da respetiva área de intervenção em articulação com o hospital da área de 

referência;  

h) A manutenção do acompanhamento pelas equipas multidisciplinares. 
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Os testes de diagnóstico de SARS-CoV-2 são realizados por um profissional de saúde, sendo os 

respetivos resultados globalmente comunicados ao responsável da direção técnica da estrutura 

residencial, ficando este sujeito a sigilo profissional.  

Em caso de deteção de casos positivos, a entidade responsável pela análise dos resultados 

comunica a identificação dos visados diretamente ao responsável da direção técnica da 

estrutura residencial, o mais brevemente possível, de forma a prevenir contágios. 

 

 

10. VISITAS A ESTABELECIMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE 

O acesso de visitantes a utentes internados em estabelecimentos de prestação de cuidados de 

saúde depende: 

a) Da apresentação de Certificado Digital COVID da UE nas modalidades de certificado de 

teste ou de recuperação, conforme previsto, respetivamente, nas alíneas b) e c) do n.º 1 do 

artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de junho;  

b) Da apresentação de outro comprovativo de realização laboratorial de teste com 

resultado negativo, devendo este teste cumprir os requisitos previstos nas subalíneas i) ou 

ii), conforme aplicável, da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 

25 de junho; ou  

c) Da realização de teste com resultado negativo, nos termos a definir pela DGS e pelo INSA, 

I. P. 

 

11. ACESSO A GINÁSIOS E ACADEMIAS 

O acesso a ginásios e academias depende:  

a) Da apresentação de Certificado Digital COVID da UE admitido nos termos do Decreto –

Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, na sua redação atual; 

b) Da apresentação de comprovativo de vacinação que ateste o esquema vacinal completo 

nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, na sua 

redação atual, há pelo menos 14 dias, com uma vacina contra a COVID -19 com autorização 

de introdução no mercado nos termos do Regulamento (CE) n.º 726/2004 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 31 de março de 2004, cujo reconhecimento tenha sido 

determinado pelo despacho previsto no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, 

de 25 de junho, na sua redação atual; 

c) Da apresentação de comprovativo de realização laboratorial de teste com resultado 

negativo, devendo este teste cumprir os requisitos previstos nas subalíneas i) ou ii), 
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conforme aplicável, da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 25 

de junho, na sua redação atual; ou 

d) Da realização de teste com resultado negativo, nos termos a definir pela DGS e pelo INSA, 

I. P. 

A exigência de apresentação de certificado é dispensada aos trabalhadores dos espaços ou 

estabelecimentos bem como a eventuais fornecedores ou prestadores de serviços que habilitem 

o funcionamento dos mesmos. 

12. EXCEÇÕES ÀS REGRAS SOBRE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADOS  

Para efeitos do presente capítulo os menores de 12 anos estão dispensados da obrigação de 

apresentação de Certificado Digital COVID da UE admitido nos termos do Decreto -Lei n.º 54 -

A/2021, de 25 de junho, da apresentação de comprovativo de realização de teste com resultado 

negativo ou de realização de teste. 

Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 12.º, no n.º 4 do artigo 13.º, na alínea a) do n.º 1 do 

artigo 14.º e no artigo 15.º da Resolução de Conselho de Ministros 2-A/2022, de 07 janeiro, está 

dispensado de apresentar teste com resultado negativo quem demonstrar ter sido vacinado 

há pelo menos 14 dias com uma dose de reforço de uma vacina contra a COVID -19, 

considerando -se como tal uma dose de uma vacina contra a COVID -19 administrada para além 

do esquema vacinal completo conforme definido no n.º 2 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 54 -

A/2021, de 25 de junho, na sua redação atual. 

 

13. REGRAS APLICÁVEIS AO TRÁFEGO AÉREO E AOS AEROPORTOS 

 

13.1. REGRAS GERAIS APLICÁVEIS À ENTRADA EM TERRITÓRIO NACIONAL POR VIA 

AÉREA 

São autorizadas as viagens essenciais e não essenciais: 

a) De passageiros provenientes dos países que integram a União Europeia e dos países 

associados ao Espaço Schengen (Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça); 

b) De passageiros providos de um Certificado Digital COVID da UE admitido nos termos do 

n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 54-A/2021, de 25 de junho, bem como de passageiros 

titulares de um certificado digital relativo a uma vacina contra a COVID-19 com autorização 

de introdução no mercado nos termos do Regulamento (CE) n.º 726/2004 do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 31 de março de 2004, que tenha sido objeto de uma decisão de 

execução da Comissão Europeia, ao abrigo do n.º 2 do artigo 8.º do Regulamento (UE) 

2021/953 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de junho;  
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c) De passageiros titulares de comprovativo de vacinação que ateste o esquema vacinal 

completo nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 54-A/2021, de 25 de junho, 

há pelo menos 14 dias, com uma vacina contra a COVID-19 com autorização de introdução 

no mercado nos termos do Regulamento (CE) n.º 726/2004 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 31 de março de 2004, cujo reconhecimento tenha sido determinado pelo 

despacho previsto no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 54-A/2021, de 25 de junho;  

d) De passageiros provenientes de países, regiões administrativas especiais e entidades e 

autoridades territoriais não reconhecidas como países por pelo menos um Estado-Membro 

da União Europeia, cuja situação epidemiológica esteja de acordo com a Recomendação 

(UE) 2020/912 do Conselho, de 30 de junho de 2020, e respetivas atualizações, respeitantes 

a ligações aéreas com Portugal e constantes da lista a definir nos termos do n.º 4, sob 

reserva de confirmação de reciproidade, ou de passageiros provenientes desses países ainda 

que realizem escala em países que constem da mesma lista; 

e) De passageiros provenientes de outros países a definir. 

 

São ainda autorizadas as viagens essenciais de passageiros provenientes de países não listados 

no número anterior, designadamente:  

a) As viagens realizadas por motivos profissionais, de estudo, familiares, por razões de saúde 

ou por razões humanitárias;  

b) As viagens destinadas a permitir o regresso aos respetivos países de cidadãos estrangeiros 

que se encontrem em Portugal continental, desde que tais voos sejam promovidos pelas 

autoridades competentes de tais países, sujeitos a pedido e acordo prévio, e no respeito 

pelo princípio da reciprocidade. 

Os cidadãos estrangeiros sem residência legal em território nacional que façam escala em 

aeroporto nacional devem aguardar voo de ligação aos respetivos países em local próprio no 

interior do aeroporto.  

Quando a situação epidemiológica assim o justificar, os membros do Governo responsáveis 

pelas áreas dos negócios estrangeiros, da defesa nacional, da administração interna, da saúde e 

da aviação civil podem, mediante despacho, determinar aplicar medidas restritivas à entrada 

em território nacional e ao tráfego aéreo proveniente de determinados países, bem como fixar 

regras distintas das definidas no presente capítulo, designadamente no que concerne à 

permissão de viagens não essenciais ou à apresentação de teste de amplificação de ácidos 

nucleicos (TAAN) ou teste rápido de antigénio (TRAg), na sequência da implementação de 

certificados de vacinação, testagem e recuperação ou de comprovativos de vacinação. 
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13.2. REGRAS APLICÁVEIS À ENTRADA EM TERRITÓRIO NACIONAL POR VIA AÉREA 

EM MATÉRIA DE TESTAGEM E CONTROLO DE TEMPERATURA 

As companhias aéreas só devem permitir o embarque dos passageiros de voos com destino ou 

escala em Portugal continental mediante a apresentação, no momento da partida, de 

comprovativo de realização de teste de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) ou de teste 

rápido de antigénio (TRAg) de uso profissional para despiste da infeção por SARS -CoV -2 com 

resultado negativo, realizado nas 72 ou 48 horas anteriores à hora do embarque, 

respetivamente, competindo às companhias aéreas a verificação da existência do referido 

comprovativo de teste no momento da partida, sem prejuízo do disposto no n.º 16 do artigo 19 

da Resolução de Conselho de Ministros 2-A/2022, de 07 janeiro. 

Os cidadãos nacionais e os cidadãos estrangeiros com residência legal em território continental, 

bem como o pessoal diplomático colocado em Portugal que, excecionalmente, não sejam 

portadores de comprovativo de realização de teste para despiste da infeção por SARS-CoV-2 

com resultado negativo nos termos do número anterior, devem realizar teste de amplificação 

de ácidos nucleicos (TAAN) ou teste rápido de antigénio (TRAg) à chegada, antes de entrar em 

território continental, a expensas próprias, sendo, para o efeito, encaminhados pelas 

autoridades competentes. 

Os passageiros a que se refere o número anterior, bem como aqueles a quem seja detetada uma 

temperatura corporal igual ou superior a 38°C e que realizem, por esse motivo, teste rápido de 

antigénio (TRAg) para despiste da infeção por SARS-CoV-2, aguardam em local próprio no 

interior do aeroporto até à notificação do resultado. 

O disposto nos pontos anteriores não é aplicável a crianças que não tenham ainda completado 

12 anos de idade. 

Aos cidadãos nacionais de países terceiros sem residência legal em território nacional que 

embarquem sem o teste a que se refere o n.º 1 do artigo 19.º da Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 157/2021, de 27 de novembro, deve ser recusada a entrada em território nacional. 

Os passageiros que embarquem com comprovativo de realização de teste rápido de antigénio 

(TRAg) que não cumpra os requisitos previstos nos n.os 9 e 10 do art.º 19 da Resolução de 

Conselho de Ministros n.º 157/2021, de 27 de novemrbo, devem realizar novo teste de 

amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) ou teste rápido de antigénio (TRAg) à chegada, antes 

de entrar em território continental, a expensas próprias, devendo aguardar em local próprio, no 

interior do aeroporto, até à notificação do resultado. 

 

13.3. REGRAS APLICÁVEIS À ENTRADA EM TERRITÓRIO NACIONAL POR VIA AÉREA 

EM MATÉRIA DE ISOLAMENTO PROFILÁTICO 

Os membros do Governo responsáveis pelas áreas dos negócios estrangeiros, da defesa 

nacional, da administração interna, da saúde e da aviação civil podem determinar, mediante 

despacho, que os passageiros dos voos com origem em países considerados de risco no âmbito 
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da situação pandémica provocada pela COVID-19, devem cumprir, após a entrada em Portugal 

continental, um período de isolamento profilático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado 

pelas autoridades de saúde, não se considerando origem, para efeitos da presente norma, uma 

escala aeroportuária em qualquer desses países.  

O despacho previsto no ponto anterior pode ainda determinar situações de dispensa de 

obrigatoriedade de isolamento profilático caso seja garantido, pelos passageiros, o 

cumprimento de um conjunto de medidas de saúde pública definidas pela DGS. 

 

 

14. FRONTEIRAS TERRESTRES, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 

O disposto nos n.os 1, 2 e 4 do artigo 18.º, nos n.os 1, 2, 9 e 10 do artigo 19.º e no artigo 20.º da 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 157/2021, de 27 de novembro, é aplicável, com as 

necessárias adaptações, ao embarque e desembarque de passageiros e tripulações de navios de 

cruzeiro em portos localizados em território nacional continental, em termos a concretizar por 

despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da defesa nacional, da 

administração interna, da saúde e das infraestruturas.  

 

15. CERTIFICADO DIGITAL COVID DA UE 

O Certificado Digital COVID da UE pode ser obtido no portal do SNS 24, através de aplicação 

móvel ou enviado ao titular para o endereço de correio eletrónico registado no Registo Nacional 

de Utente ou no Registo de Saúde Eletrónico.  

O acesso ao portal SNS 24 pode ser efetuado nos Espaços Cidadão e juntas de freguesia, através 

de atendimento assistido, podendo aí obter-se uma versão impressa do Certificado Digital 

COVID da UE. 

Os certificados digitais COVID da UE podem ser apresentados em formato digital ou em papel. 

 

15.1. CERTIFICADOS DIGITAIS COVID DA UE ADMITIDOS 

São admitidos os seguintes certificados digitais COVID da UE:  

a) Certificado de vacinação, que ateste o esquema vacinal completo do respetivo titular, 

há pelo menos 14 dias, com uma vacina contra a COVID-19 com autorização de 

introdução no mercado nos termos do Regulamento (CE) n.º 726/2004;  

b) Certificado de teste, que ateste que o titular foi sujeito a:  

i) Um teste molecular de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN), nas últimas 72 horas, 

com resultado negativo;  
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ii) Um teste rápido de antigénio enumerado na lista elaborada pela Comissão Europeia 

com base na Recomendação do Conselho de 21 de janeiro de 2021, relativa a um quadro comum 

para a utilização e a validação dos testes rápidos de deteção de antigénios para a COVID-19 e o 

reconhecimento mútuo dos resultados dos testes na UE, nas últimas 48 horas, com resultado 

negativo;  

c) Certificado de recuperação, que ateste que o titular recuperou de uma infeção por 

SARS-CoV-2, na sequência de um resultado positivo num teste TAAN realizado, há mais 

de 11 dias e menos de 180 dias. 

 

Para efeitos da alínea a) do ponto anterior, o esquema vacinal considera-se completo após a 

toma:  

a) Da dose única de uma vacina contra a COVID-19 com um esquema vacinal de uma dose;  

b) Da segunda dose de uma vacina contra a COVID-19 com um esquema vacinal de duas 

doses, ainda que tenham sido administradas doses de duas vacinas distintas; ou  

c) Da primeira dose de uma vacina contra a COVID-19 com um esquema vacinal de duas 

doses por pessoas que recuperaram da doença, se estiver indicado no certificado de 

vacinação que o esquema de vacinação foi concluído após a administração de uma dose.  

 

15.2. REALIZAÇÃO DE VIAGENS AÉREAS E MARÍTIMAS 

É permitida a realização de viagens, por qualquer motivo, com destino a Portugal por viajantes 

providos de um Certificado Digital COVID da UE.  

Os membros do Governo responsáveis pelas áreas dos negócios estrangeiros, da administração 

interna, da saúde e da aviação civil, podem reconhecer, mediante despacho, a validade de 

certificados de vacinação ou recuperação emitidos por países terceiros, em condições de 

reciprocidade. 

 

15.3. DISPENSA DE MEDIDAS ADICIONAIS DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO NAS 

VIAGENS AÉREAS E MARÍTIMAS 

A apresentação de Certificado Digital COVID da UE dispensa a realização de testes para 

despistagem da infeção por SARS-CoV-2 por motivos de viagem.  

Os menores de 12 anos estão dispensados da obrigação de se sujeitarem a testes de 

despistagem da infeção por SARS-CoV-2 relacionados com viagens.  

A apresentação de Certificado Digital COVID da UE de vacinação ou recuperação dispensa o 

cumprimento de quarentena ou isolamento por motivos de viagem.  
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Os menores que viajem com um ou ambos os titulares das responsabilidades parentais, ou com 

outro acompanhante por eles responsável, estão dispensados da realização de quarentena 

quando o(s) acompanhante(s) sejam detentores de um certificado de vacinação ou de 

recuperação válido aquando da entrada em território nacional. 

 

15.4. CONTROLO E VERIFICAÇÃO NAS VIAGENS AÉREAS E MARÍTIMAS 

A verificação da titularidade de um Certificado Digital COVID da UE válido, é efetuada pelas 

companhias aéreas no momento da partida como condição de embarque para Portugal dos 

respetivos titulares, e com as consequências previstas na alínea q) do artigo 2.º do Decreto-Lei 

n.º 28-B/2020, de 26 de junho, na sua redação atual, sem prejuízo de verificação aleatória, à 

chegada a território nacional, por parte da Polícia de Segurança Pública ou do Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras (SEF).  

Esta verificação aplica-se, com as necessárias adaptações, às companhias de navios cruzeiros, 

sendo a verificação da titularidade do certificado digital efetuada pelos armadores dos navios 

de passageiros ou os respetivos representantes legais no momento do embarque ou 

desembarque como condição de embarque ou desembarque dos respetivos titulares para 

Portugal, e com as consequências previstas na alínea q) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 28-

B/2020, de 26 de junho, na sua redação atual, sem prejuízo de verificação aleatória na livre 

prática do navio, à chegada a território nacional, por parte da Polícia Marítima ou do SEF.  

As companhias aéreas, os armadores dos navios de passageiros ou os respetivos representantes 

legais, utilizam a aplicação eletrónica de leitura do Certificado Digital COVID da UE, 

disponibilizada pelo SEF.  

 

15.5. PERMISSÃO DE CIRCULAÇÃO 

A apresentação de Certificado Digital COVID da UE ou a apresentação de comprovativo da 

realização de teste para despiste da infeção por SARS-CoV-2 permite a livre circulação do seu 

titular pelo território nacional, independentemente da vigência de normas de prevenção, 

contenção e mitigação da pandemia da doença COVID-19 em matéria de circulação, sendo que 

as forças e serviços de segurança procedem à sua verificação. 

 

15.6. VERIFICAÇÃO 

O Certificado Digital COVID da UE é verificado através da aplicação móvel própria para a leitura 

do respetivo código QR, podendo este ser exibido em formato digital ou em papel.  

Subsidiariamente à leitura do código QR através da aplicação móvel própria, a verificação pode 

ser feita manualmente, através dos dados constantes do Certificado Digital COVID da UE, 

independentemente do suporte em que este for exibido.  
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Os menores de 12 anos estão dispensados da apresentação de Certificado Digital COVID da UE 

ou de comprovativo da realização de teste para despiste da infeção por SARS-CoV-2.  

 

 

16. REGIME CONTRAORDENACIONAL 

 

16.1. DEVERES 

Durante a situação de alerta, contingência ou calamidade, declarada no âmbito da situação 

epidemiológica originada pela doença COVID-19, determinada nos termos da Lei de Bases da 

Proteção Civil, constituem deveres das pessoas singulares e coletivas: 

a) A observância do dever geral de recolhimento domiciliário; 
b) A observância das limitações à circulação, incluindo a limitação de circulação entre 

concelhos; 
c) A obrigatoriedade do uso de máscaras ou viseiras, nos termos do artigo 13.º-B do 

Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, ou do artigo 3.º da Lei 
n.º 62-A/2020 de 27 de outubro, na sua redação atual: 

i) Para acesso ou permanência nos espaços e estabelecimentos comerciais e de 
prestação de serviços; 

ii) Nos edifícios públicos ou de uso público onde se prestem serviços ou ocorram 
atos que envolvam público; 

iii) Nos estabelecimentos de educação, de ensino e nas creches; 
iv) No interior de salas de espetáculos, de exibição ou de filmes cinematográficos 

ou similares; 
v) Nos transportes coletivos de passageiros; 

 
d) A observância: 

 
i) Do dever de apresentação e detenção de Certificado Digital COVID da UE 
admitido nos termos do Decreto-Lei n.º 54-A/2021, de 25 de junho, quando 
exigível, designadamente nos casos em que tal seja determinado para acesso a 
locais ou estabelecimentos, nomeadamente de restauração, turísticos ou de 
alojamento local, ou para quem pretenda assistir ou participar em eventos de 
natureza cultural, desportiva, corporativa ou familiar, designadamente 
casamentos e batizados; 
ii) Quando exigível, designadamente nos casos previstos na subalínea anterior, 
do dever de realização de testes de diagnóstico de SARS-CoV-2 com resultado 
negativo, bem como, consoante o caso, da detenção do teste ou do 
comprovativo da sua realização; 
iii) Do dever de solicitação e verificação, por parte dos responsáveis pelos locais 
e estabelecimentos ou dos organizadores dos eventos, consoante o que for 
aplicável, do cumprimento do disposto nas subalíneas anteriores. 
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e) A observância do dever de encerramento de instalações e estabelecimentos; 
f) A observância da suspensão de atividade de instalações e estabelecimentos; 
g) O cumprimento dos horários de funcionamento dos estabelecimentos de comércio a 

retalho ou de prestação de serviços definidos nos termos do decreto que regulamente 
a declaração do estado de emergência ou das declarações das respetivas situações de 
alerta, contingência ou calamidade; 

h) A observância da proibição de publicidade de práticas comerciais com redução de preço; 
i) A observância das regras de acesso, de obrigatoriedade do uso de máscaras ou viseiras, 

da apresentação de Certificado Digital COVID da UE admitido nos termos do Decreto-
Lei n.º 54-A/2021, de 25 de junho, de realização de teste de diagnóstico de SARS-CoV-
2, de ocupação, de lotação, de permanência, de distanciamento físico e de existência de 
mecanismos de marcação prévia nos locais abertos ao público, designadamente nos 
estabelecimentos de restauração e similares, conforme definidas no decreto que 
regulamente a declaração do estado de emergência ou nas declarações das respetivas 
situações de alerta, contingência ou calamidade; 

j) A observância das regras de funcionamento dos estabelecimentos de restauração e 
similares; 

k) A observância da proibição de consumo de refeições ou produtos à porta do 
estabelecimento ou nas suas imediações; 

l) O cumprimento das regras de fornecimento e venda de bebidas alcoólicas estabelecidas 

no decreto que regulamente a declaração do estado de emergência ou nas declarações 

das respetivas situações de alerta, contingência ou calamidade; 

m) O cumprimento das regras de consumo de bebidas alcoólicas previstas no decreto que 

regulamente a declaração do estado de emergência ou nas declarações das respetivas 

situações de alerta, contingência ou calamidade; 

n) O cumprimento do disposto em matéria de limites às taxas e comissões cobradas pelas 

plataformas intermediárias no setor da restauração e similares; 

o) A observância da proibição de comercialização de certos bens em estabelecimentos de 

comércio a retalho; 

p) A observância das regras de lotação dos veículos particulares com lotação superior a 

cinco lugares; 

q) O cumprimento das regras aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos, bem como ao 

tráfego terrestre, marítimo e fluvial, designadamente no que se refere às obrigações de 

solicitação e apresentação do Certificado Digital COVID da UE e do formulário de 

localização de passageiros (PLF), e das obrigações de apresentação de teste de 

amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) ou de teste rápido de antigénio (TRAg) para 

despiste da infeção por SARS-CoV-2 com resultado negativo ou de confinamento 

obrigatório, por parte dos passageiros e das companhias aéreas e dos armadores dos 

navios de passageiros ou respetivos representantes legais, nos termos das declarações 

das respetivas situações de alerta, contingência ou calamidade; 

r) A observância das medidas no âmbito das estruturas residenciais e outras estruturas e 

respostas de acolhimento; 

s) A observância da proibição da realização de atividades em contexto académico; 
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t) A observância das regras para a atividade física e desportiva; 

u) A observância das regras de realização de eventos; 

v) O cumprimento das regras relativas aos limites de lotação máxima da capacidade para 

o transporte terrestre, fluvial e marítimo, nos termos previstos no artigo 13.º-A do 

Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual; 

w) O cumprimento das regras relativas à restrição, suspensão ou encerramento de 

atividades ou separação de pessoas que não estejam doentes, meios de transporte ou 

mercadorias, definidas ao abrigo do artigo 17.º da Lei n.º 81/2009, de 21 de agosto, que 

estabelece o Sistema de Vigilância em Saúde Pública. 

 

16.2. CONTRAORDENAÇÕES 

O incumprimento dos deveres estabelecidos nas alíneas a) a p) e r) e w) do ponto anterior 

constitui contraordenação, sancionada com coima de € 100,00 a € 500,00, no caso de pessoas 

singulares, e de € 1.000,00 a € 10.000,00, no caso de pessoas coletivas. 

O incumprimento dos deveres estabelecidos na alínea q) do ponto anterior, bem como do n.º 3 

do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 28-B/2020, de 26 junho, pelas companhias aéreas ou pelas 

entidades responsáveis pela gestão dos respetivos aeroportos ou pelos armadores dos navios 

de passageiros ou respetivos representantes legais, consoante aplicável, constitui 

contraordenação, sancionada:  

a) Com coima de € 20.000,00 a € 40.000,00, por cada passageiro que embarque sem 
apresentação de comprovativo de realização de teste de amplificação de ácidos 
nucleicos (TAAN) ou de teste rápido de antigénio (TRAg) para despiste da infeção por 
SARS-CoV-2 com resultado negativo, realizado nas 72 horas ou 48 horas anteriores ao 
momento do embarque, respetivamente, exceto nos casos em que a apresentação 
desse comprovativo seja dispensada ou sem apresentação de comprovativo de 
preenchimento do PLF;  

b) Com coima de € 20.000,00 a € 40.000,00, por cada dia de incumprimento da obrigação 
de disponibilização do teste de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) ou de teste 
rápido de antigénio (TRAg) para despiste da infeção por SARS-CoV-2, da obrigação de 
rastreio de temperatura corporal por infravermelhos a todos os passageiros que chegam 
a território nacional, da obrigação de repetição da medição da temperatura corporal 
quando seja detetada uma temperatura corporal relevante na sequência daquele 
rastreio ou da obrigação de implementar um sistema de verificação do cumprimento do 
disposto na alínea q) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 28-B/2020, de 26 junho pelos 
passageiros. 

 

Constitui contraordenação, sancionada com coima de € 300 a € 800, o incumprimento, por 

pessoa singular, do dever estabelecido na alínea q) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 28-B/2020, 

de 26 junho, nas seguintes situações:  
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a) Quando a pessoa não for portadora de comprovativo de realização laboratorial de 

teste de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) ou de teste rápido de antigénio (TRAg) 

para despiste da infeção por SARS -CoV -2 com resultado negativo, realizado nas 72 

horas ou 48 horas anteriores à hora do embarque, respetivamente, quando tal for 

legalmente exigido ou de comprovativo de preenchimento do PLF;  

b) A recusa em realizar teste de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) ou de teste 

rápido de antigénio (TRAg) para despiste da infeção por SARS -CoV -2 antes de entrar 

em território nacional. 

Em caso de reincidência, a coima é agravada no seu limite mínimo e máximo em um terço. 

A negligência é punível, sendo, neste caso, os montantes referidos nos números anteriores 

reduzidos em 50 %.  

Se o mesmo facto constituir simultaneamente crime e contraordenação, será o infrator sempre 

punido a título de crime, sem prejuízo da aplicação das sanções acessórias previstas para a 

contraordenação. 

Durante o estado de emergência, os valores mínimos e máximos das coimas previstas no 

artigo anterior são elevados para o dobro. 

 

Legislação: 

 Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março; 

 Decreto-Lei n.º 28-B/2020, de 26 de junho; 

 Decreto-Lei n.º 37-A/2020, de 15 de julho; 

 Decreto-Lei n.º 87-A/2020, de 15 de outubro; 

 Decreto-Lei n.º 99/2020, de 22 de novembro; 

 Decreto do Presidente da República n.º 6-B/2021, de 13 de janeiro; 

 Decreto-Lei n.º 6-A/2021, de 14 de janeiro; 

 Decreto-Lei n.º 8-A/2021, de 22 de janeiro; 

 Decreto do Presidente da República n.º 9-A/2021, de 28 de janeiro; 

 Decreto n.º 4/2021, de 13 de março; 

 Decreto do Presidente da República n.º 41-A/2021, de 14 de abril; 

 Decreto n.º 7/2021, de 17 de abril; 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 45-C/2021, de 30 de abril; 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 59-B/2021, de 14 de maio; 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 64-A/2021, de 28 de maio; 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 77-A/2021, de 24 de junho; 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 91-A/2021, de 09 de julho; 

 Decreto-Lei n.º 56-C/2021, de 09 de julho; 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 96-A/2021, de 22 de julho; 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 101-A/2021, de 30 de julho; 
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 Resolução de Conselho de Ministros n.º 114-A/2021, de 20 de agosto; 

 Decreto-Lei n.º 78-A/2021, de 29 de setembro; 

 Resolução de Conselho de Ministros n.º 135-A/2021, de 29 de setembro; 

 Resolução de Conselho de Ministros n.º 157/2021, de 27 de novembro; 

 Resolução de Conselho de Ministros n.º 2-A/2022, de 07 janeiro; 

 Decreto-Lei n.º 6-A/2022, de 07 janeiro. 

 

 

 

 

17. GUIAS DE RECOMEDAÇÕES / BOAS PRÁTICAS PARA SETORES DE ATIVIDADES  

O Governo tem vindo a adotar várias medidas urgentes e extraordinárias com o objetivo de 

conter a propagação do vírus, prevenir a doença e salvar vidas, enquanto tem procurado 

assegurar uma continuidade das cadeias de abastecimento de bens e serviços essenciais. 

O sucesso das novas medidas dependerá do cumprimento pelos cidadãos e da existência de 

planos de ação e de contingência pelas empresas, os quais apresentam maior efetividade 

quando resultantes de mecanismos de autorregulação e do seu cumprimento voluntário. 

O país, a população e a atividade económica preparam-se para, de forma progressiva, faseada e 

gradual, retomar a atividade, sendo para tanto crucial que continuem a ser promovidas e 

aplicadas as regras de saúde, higiene e segurança nos espaços públicos e nos locais de trabalho. 

O risco de contágio é ainda uma realidade que as autoridades de saúde, a população e os 

operadores económicos não podem ignorar. 

Neste sentido, foram preparados um conjunto de documentos de autorregulação que 

pretendem dar apoio aos empresários na reabertura das suas atividades, disponíveis para vários 

setores.  

Poderá ainda consultar a referida documentação em “Documentos de Apoio” no subsite do 

Gabinete de Empreendedorismo de Albufeira através do link https://www.cm-

albufeira.pt/content/covid-19:  

 Guia de Boas Práticas para os Setores do Comércio e Serviços; 

 Automóvel – Protocolo Sanitário para o Setor Automóvel; 

 Cabeleireiros, barbeiros, profissionais de beleza e estética – Recomendações 

Essenciais para a Reabertura dos Estabelecimentos de Cuidados Pessoais; 

 Restaurantes – Procedimentos em estabelecimentos de restauração e bebidas; 

 Estabelecimentos de Óptica – Manual de Procedimentos e Boas Práticas para 

Estabelecimentos de Óticas; 

 Creches, Creches Familiares e Amas – Orientação da DGD n.º 025/2020 - Medidas de 

Prevenção e Controlo em Creches, Creches familiares e Amas; 
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 Escolas – Orientação da DGD n.º 024/2020 - Regresso ao Regime Presencial dos 11.º e 

12.º Anos de Escolaridade e dos 2.º e 3.º Anos dos Cursos de Dupla Certificação do 

Ensino Secundário; 

 Lares – Informação da DGD n.º 011/2020 - Visitas a Estruturas Residenciais para Idosos 

(ERPI), Unidades de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) da Rede Nacional de 

Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) e outras respostas dedicadas a pessoas 

idosas; 

 Cultura – Medidas, Orientações e Recomendações – Património Cultural em Seguro 

Regresso; 

 Educação Pré-Escolar – Orientações - Reabertura da Educação Pré-Escolar; 

 Tatuagens e Piercings – Parecer Técnico da DGS relativamente às medidas de prevenção 

e controlo de infeção a aplicar nos estúdios de tatuagens; 

 Espaços de Lazer, Atividade Física e Desporto e Outras Instalações Desportivas – 

Orientação da DGS n.º 30/2020 - Procedimentos de Prevenção e Controlo para Espaços 

de Lazer, Atividade Física e Desporto e Outras Instalações Desportivas;  

 Clínicas Dentárias e de Estomatologia – Orientação da DGS n.º 22/2020 - 

Procedimentos em Clínicas, Consultórios ou Serviços de Saúde Oral dos Cuidados de 

Saúde Primários, Setor Social e Privado; 

 Equipamentos Culturais – Orientação DGS n.º 28/2020 – Utilização de equipamentos 

culturais; 

 Salas de Espetáculos, Salas de exibição de filmes cinematográficos, Programação 

Cultural ao Ar Livre – Perguntas e Respostas; 

 Setor da Construção Civil - Orientação da DGS n.º 034/2020 - Prevenção e Controlo de 

Infeção no Setor da Construção Civil; 

 Setor da Fruta e Legumes - Orientação Conjunta n.º 1/2020/DGS/DGAV - 

Procedimentos de Prevenção e Controlo de infeção para o setor das frutas e legumes 

(explorações agrícolas e centrais de embalamento e armazenamento); 

 Guia de Boas Práticas – Restauração e Bebidas (elaborado pela AHRESP – Associação 

da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, em parceria com a Direção-Geral da 

Saúde); 

 Guia Específico de Boas Práticas para o Setor de Operadores Marítimo-Turísticos (OMT) 

– (Guia APECATE); 

 Guia Geral de Boas Práticas para o Setor dos Congressos e Eventos – Guia APECATE; 

 Guia Geral de Boas Práticas para o Setor da Animação Turística – Guia APECATE. 

 

 

18. SELO “ESTABELECIMENTO CLEAN & SAFE”  

O Selo Clean & Safe, criado pelo Turismo de Portugal, em 2020, visa reconhecer os 

estabelecimentos e atividades que assumam o compromisso de cumprir as recomendações 
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emitidas pela Autoridade Turística Nacional, em articulação com as orientações da Direção-

Geral da Saúde, para reduzir riscos de contaminação com a Covid-19. 

Em 2021, o Turismo de Portugal estabeleceu uma parceria com a Nova Medical School, da 

Universidade Nova de Lisboa, para a adaptação dos requisitos do Selo Clean & Safe às atuais 

orientações da Direção-Geral da Saúde, de acordo com a atual situação pandémica e face aos 

conhecimentos técnicos e científicos, entretanto adquiridos relativos à Covid-19. O Selo 

continua opcional e gratuito, mas agora ainda mais simples e ágil, com conteúdos informativos 

reforçados e disponíveis na plataforma digital portugalcleanandsafe.com.  

 

Válido por um ano, até abril de 2022, o selo atualizado resulta da evolução natural do 

conhecimento adquirido nos últimos meses, adaptando-se às exigências atuais no domínio da 

Saúde Pública.  

 

Objetivos 

O selo Clean & Safe foi criado pelo Turismo de Portugal com o objetivo de apoiar as empresas 

na identificação das medidas a adotar na contenção da pandemia de COVID-19 e, também, 

reforçar a confiança em Portugal enquanto destino turístico; seja por parte dos turistas - 

nacionais e estrangeiros-, dos colaboradores das empresas, ou da população em geral. 

 

Destinatários 

A iniciativa abrange toda a cadeia de valor do setor de áreas e atividades que vão dos 

Empreendimentos Turísticos ao Alojamento Local, passando pelas Empresas de Animação 

Turística, Restaurantes, Agências de Viagens e Turismo, Empresas Organizadoras de Eventos, 

Termas, Rent-a-Car, passando também pelos Postos de Turismo, Campos de Golfe, Museus, 

Palácios, Monumentos & Sítios Arqueológicos, Bibliotecas, Centros Ciência Viva, Geoparques, 

Recintos de Espetáculos, Casinos e Bingos, Áreas de Serviço de Autocaravanas e Aeroportos. 

 

Procedimentos 

A renovação do Selo é automática para as empresas já aderentes, desde que se comprometam 

a atuar conforme os novos procedimentos previstos.  

Os novos aderentes devem aceder à plataforma portugalcleanandsafe.com, registar-se e 

submeter uma Declaração de Compromisso em como cumprem os requisitos solicitados, entre 

os quais, a implementação de um protocolo interno que, de acordo com as recomendações da 

DGS, assegure a higienização necessária para evitar riscos de contágio de infeções e garanta os 

procedimentos seguros para o funcionamento das atividades turísticas. Depois de submetida a 
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Declaração de Compromisso, as empresas podem utilizar o selo Clean & Safe, fisicamente nas 

suas instalações e na sua presença digital. 

O Turismo de Portugal promove gratuitamente a formação necessária às empresas para a 

implementação das medidas associadas e que passa agora a ser obrigatória para o responsável 

pelo Plano da empresa. Também o acesso à formação será facilitado pela 

plataforma portugalcleanandsafe.com. 

Fruto da parceria com a NOVA Medical School, toda a informação necessária, incluindo 

exemplos de Protocolos de Contingência e Guias de Boas Práticas para as empresas do turismo, 

estão disponíveis na plataforma portugalcleanandsafe.com, que passa assim a congregar toda a 

informação e interação sobre o Selo Clean & Safe.  

Em coordenação com as entidades competentes, o Turismo de Portugal continuará a realizar 

auditorias aleatórias aos estabelecimentos aderentes. 

Para esclarecimentos adicionais está disponível o endereço de 

email cleanandsafe@turismodeportugal.pt. 

 

Parceiros 

Esta medida, dinamizada pelo Turismo de Portugal e envolvendo, entre outros, a Direção-Geral 

da Saúde (DGS), a NOVA Medical School,  a Agência para a Modernização Administrativa (AMA), 

a Direção Geral das Atividades Económicas (DGAE), o Ministério da Cultura, o Instituto de 

Mobilidade e Transportes (IMT), a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), Inspeção 

Geral das Atividades Culturais (IGAC), as Entidades Regionais de Turismo e a Rede Nacional dos 

Centros Ciência Viva e em estreita articulação com a Confederação do Turismo de Portugal (CTP) 

e as diversas Associações do Setor, procura sensibilizar todos os intervenientes na cadeia de 

valor do Turismo. 

 

Poderão aderir ao selo “Estabelecimento Clean & Safe” as seguintes áreas/ atividades: 

 Alojamento Local – Balcão Empreendedor 

 Estabelecimentos de Restauração e Bebidas – Balcão Empreendedor 

 Áreas de Serviço de Autocaravanas – Federação de Campismo e Montanhismo de 

Portugal 

 Rent-a-car – Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem 

Condutor (ARAC) 

 Campos de Golfe – Conselho Nacional da Indústria do Golfe (CNIG) 

 Guias Intérpretes – Turismo de Portugal em parceria com o Sindicato Nacional da 

Atividade Turística, Tradutores e Intérpretes (SNATTI) e com Associação Portuguesa dos 

Guias-Intérpretes e Correios de Turismo 

 Ginásios – Portugal Activo | AGAP 
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 Termas de Portugal – Associação das Termas de Portugal  

 Postos de Turismo – respetiva Entidade Regional de Turismo 

 Museus, Palácios, Monumentos e Sítios Arqueológicos – Direção Geral do Património 

e Cultura (DGPC) e Direções Regionais de Cultura 

 Geoparques – Turismo de Portugal 

 Equipamentos Culturais Municipais – respetiva Entidade Regional de Turismo 

 Bibliotecas municipais – Entidades Regionais de Turismo 

 Recintos de Espetáculos – Balcão Empreendedor 

 Centos de Ciência Viva – Agência Nacional Ciência Viva  

 Aeroportos e Empresas de Assistência em Escala – Turismo de Portugal 

 Casinos e Salas de Jogo do Bingo – Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) 

do Turismo de Portugal, I.P. 

 Empresas de Congressos e Eventos (CAE 82300 e CAE 56210) – Balcão Empreendedor 

 Hotéis de Aplicação – Turismo de Portugal  

 Agências de Viagens e Turismo - Turismo de Portugal 

 Empreendimentos Turísticos - Turismo de Portugal 

 Animação Turística - Turismo de Portugal 

 

19. ORIENTAÇÕES DA DIREÇÃO GERAL DA SAÚDE (DGS) 

As Orientações Técnicas emanadas pela Direção-Geral da Saúde no âmbito da pandemia de 

COVID-19 servem como referencial de conduta e de boas práticas a seguir, por forma a 

minimizar o risco de transmissão de SARS-CoV-2 e o impacto da doença. Desta forma, o objetivo 

é sensibilizar e promover a capacitação das pessoas/população, por forma a conseguirem 

adaptar as suas atividades. 

 

As várias orientações podem ser consultadas em https://covid19.min-saude.pt/orientacoes/. 
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II. MEDIDAS DE APOIO AO EMPREGO E ÀS EMPRESAS 

 

1. MEDIDAS DE APOIO À ECONOMIA – FINANCIAR 

 

1.1. LINHA DE APOIO À TESOURARIA PARA AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO 

TURISMO  

(160 Milhões de Euros de crédito para Micro e Pequenas Empresas do Setor Turístico) 

Elegibilidade: 

 Microempresas do setor do turismo e outras atividades económicas com relevo para o 

turismo, até 10 postos de trabalho e cujo volume de negócios anual ou balanço total 

anual não exceda 2 M€; 

 Pequenas empresas: as empresas que, não sendo microempresas, empregam menos de 

50 trabalhadores e cujo volume de negócios ou balanço total anual não excede 10 

milhões de euros; 

 Micro e Pequenas Empresas enquadradas nos CAE mencionados no anexo do Despacho 

Normativo n.º 4/2020, de 20 de março, na sua atual redação; 

 Ter a situação regularizada junto da Administração Fiscal, da Segurança Social e do 

Turismo de Portugal, I.P.; 

 Devem demonstrar, mediante declaração prestada no momento da candidatura ao 

Turismo de Portugal, que a sua atividade foi impactada negativamente pela pandemia; 

 Devem estar devidamente licenciadas para o exercício da respetiva atividade e 

devidamente registadas no Registo Nacional de Turismo, quando legalmente exigível;  

 Devem demonstrar que a atividade desenvolvida foi afetada negativamente pelo surto 

da doença COVID-19; 

 Possuir capitais próprios positivos à data de 31 de dezembro de 2019, exceto no caso 

de empresas que tenham iniciado a atividade após 1 de janeiro 2019, ou demonstrar 

evidências de capitalização, através de novas entradas de capital (capital social, 

incorporação de suprimentos e/ou prestações suplementares de capital), validadas por 

contabilista certificado, que permita anular o valor negativo dos capitais próprios 

existentes a 31 de dezembro de 2019; 

 Não podem ter sido objeto de aplicação, nos 2 anos anteriores à data da candidatura, 

de sanção administrativa ou judicial pela utilização ao seu serviço de mão-de-obra 

legalmente sujeita ao pagamento de impostos e contribuições para a Segurança Social, 

não declarada nos termos das normas que imponham essa obrigação, em Portugal ou 

no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; 
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 Não podem ter sido condenadas nos 2 anos anteriores à data da candidatura, por 

sentença transitada em julgado, por despedimento ilegal de grávidas, puérperas ou 

lactantes; 

 Encontrarem-se em atividade efetiva, com exceção daquelas que estejam 

impossibilitadas de exercer efetivamente a atividade por determinação expressa das 

autoridades públicas competentes no contexto das medidas de combate à propagação 

da doença COVID 19; 

 Não ter sido objeto de um processo de insolvência, nos termos do Código da Insolvência 

e Recuperação de Empresas, e não ter beneficiado dos auxílios de emergência ou 

auxílios à reestruturação; 

 A elegibilidade das empresas que desenvolvam atividade na CAE “49392- Outros 

transportes terrestres de passageiros diversos“ fica condicionada à demonstração, 

mediante declaração subscrita por contabilista certificado, de que, pelo menos, 50 % do 

respetivo volume de negócios de 2019 resultou da prestação de serviços de transporte 

de turistas.  

NOTA: A verificação do cumprimento das condições enunciadas é efetuada mediante declaração 

prestada pela empresa no momento da candidatura.   

Podem aceder à presente linha de apoio as empresas que estejam impossibilitadas de exercer 

efetivamente a atividade por determinação expressa das autoridades públicas competentes no 

contexto das medidas de combate à propagação da doença COVID-19. 

 

Condições:  

 Dotação total de 150 milhões de euros: 

 Valor do empréstimo: 750 euros mensais por cada posto de trabalho existente na 

empresa a 29 de fevereiro de 2020, no caso de micro empresas, ou a 30 de novembro 

de 2020, no caso de pequenas empresas, multiplicado pelo período de três meses, até 

ao montante máximo de € 20 000 ou de € 30 000, consoante se trate, respetivamente, 

de micro ou de pequenas empresas; 

 Do valor do apoio concedido, 20% do mesmo pode ser convertido em incentivo não 

reembolsável, desde que, à data de 30 de setembro de 2021, e por comparação com 29 

de fevereiro de 2020, no caso de microempresas, ou com 30 de novembro de 2020, no 

caso de pequenas empresas, a empresa não tenha feito cessar contratos de trabalho; 

 Ao valor do prémio de desempenho acima referido, pode acrescer o montante de 250€ 

(duzentos e cinquenta euros) por empresa, se esta, à data da verificação da sua 

atribuição, demonstrar ter obtido o selo “Estabelecimento Clean & Safe” e participar 

em, pelo menos, uma das ações de formação ministradas pelo Turismo de Portugal, I. 

P., no decurso do ano de 2021 a respeito da implementação do referido selo; 
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 Às candidaturas que sejam apresentadas após a entrada em vigor do Despacho 

normativo n.º 12/2021, de 27 de abril, não é aplicável o mecanismo de prémio de 

desempenho a que se referem os n.os 3 a 5 do artigo 5.º do Despacho Normativo n.º 

4/2020, de 25 de março; 

 Prazo da operação: 3 anos, incluindo 12 meses de período de carência; 

 Garantia: fiança pessoal de um sócio da sociedade; 

 Sem juros. 

 

Obrigações das Entidades Beneficiárias: 

 Não fazer cessar contratos de trabalho ao abrigo das modalidades de despedimento 

coletivo, de despedimento por extinção do posto de trabalho ou de despedimento por 

inadaptação, previstos nos artigos 359.º, 367.º e 373.º do Código do Trabalho, nem 

iniciar os respetivos procedimentos; 

 Cumprir as obrigações legais, designadamente as fiscais, contributivas e de manutenção 

da situação regularizada perante o Turismo de Portugal, I. P.; 

 Reembolsar o apoio financeiro concedido nos prazos e termos aprovados e contratados; 

 Entregar, nos prazos estabelecidos para o efeito, todos os elementos solicitados pelo 

Turismo de Portugal, I. P.; 

 Comunicar ao Turismo de Portugal, I. P., qualquer ocorrência ou alteração que coloque 

em causa os pressupostos de aprovação do apoio; 

 Sempre que aplicável, manter as condições legais necessárias ao exercício da atividade; 

 Manter a contabilidade organizada de acordo com a legislação aplicável; 

 Manter a atividade durante todo o período de reembolso do financiamento concedido. 

 

Documentos a Apresentar: 

 Declaração de remunerações entregue na segurança social relativa aos trabalhadores 

existentes na empresa em 29 de fevereiro de 2020, tratando-se de microempresas, ou 

relativa aos trabalhadores existentes na empresa em 30 de novembro de 2020, no caso 

de pequenas empresas; 

 Autorização de consulta eletrónica da situação tributária e contributiva tendo em conta 

os seguintes dados do Turismo de Portugal, I. P., necessários para a autorização: 

o Número de Identificação Fiscal 508666236; 

o Número de Identificação da Segurança Social 20003562314; 

 Código de acesso à certidão permanente de registo comercial; 

 Certificação PME obtida no Portal do IAPMEI; 

 Comprovativo do IBAN da entidade promotora da candidatura para a realização da 

transferência do apoio financeiro. 
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Nota: Cada empresa pode apresentar mais do que uma candidatura, desde que respeitem 

um intervalo de tempo de 3 meses entre a data da aprovação da anterior e a data da 

submissão da nova candidatura. 

 

Acesso ao apoio: 

 As candidaturas são apresentadas no portal business do Turismo de Portugal, I.P., 

através de formulário disponível no Sistema de Gestão de Projetos de Investimento – 

SGPI – e que poderá ser acedido no seguinte link: 

https://business.turismodeportugal.pt/pt/Paginas/homepage.aspx 

 O Turismo de Portugal tem 5 dias úteis para responder. 

Mais informações em: apoioaoinvestidor@turismodeportugal.pt 

 

Legislação aplicável: 

• Despacho Normativo n.º 4/2020, de 25 de março;  

• Despacho Normativo n.º 10/2020, de 9 de setembro; 

• Despacho Normativo n.º 1/2021, de 11 de janeiro; 

• Despacho Normativo n.º 8/2021, de 3 de março; 

• Despacho Normativo n.º 11/2021, de 23 de abril; 

• Despacho Normativo n.º 12/2021, de 27 de abril; 

• Despacho Normativo n.º 22/2021, de 10 agosto; 

• Despacho Normativo n.º 25/2021, de 18 outubro; 

 

 

 

2. PROGRAMA APOIAR 

Desde março de 2020 que Portugal tem vindo a adotar medidas de combate à pandemia 

provocada pela propagação do novo coronavírus SARS -CoV -2, responsável pela doença COVID 

-19, as quais, em função do contexto epidemiológico, têm incluído a introdução de restrições ao 

movimento e aglomeração de pessoas e trabalhadores e ao funcionamento de atividades, 

estabelecimentos e equipamentos, observando princípios de proporcionalidade. 

Entre as medidas preventivas adotadas encontra -se a que determina que o acesso a bares, a 

outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo e a estabelecimentos com espaço de dança, 

independentemente do dia da semana ou do horário, passa a depender da apresentação de 

Certificado Digital COVID da UE nas modalidades de certificado de teste ou de recuperação, ou 

outro comprovativo de realização de teste para despiste da infeção por SARS -CoV -2 com 

resultado negativo. 
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Na Resolução do Conselho de Ministros n.º 157/2021, de 27 de novembro, na sua redação atual, 

ficou estabelecido que, entre os dias 25 de dezembro de 2021 e 9 de janeiro de 2022, ficariam 

encerrados os bares, outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo e os estabelecimentos 

com espaço de dança. 

Neste sentido, o Governo procede à alteração do Regulamento do Programa APOIAR por forma 

a minorar o impacto económico que resulta das medidas adotadas e da imposição de 

encerramento parcial, num momento em que tais estabelecimentos suportaram encargos 

adicionais expressivos, desde logo ao nível da reposição de existências e de restauro e 

manutenção de espaços e equipamentos, impostos pelo encerramento ininterrupto durante 

largos meses. 

 

2.1 APOIAR.PT  

A quem se destina: 

São beneficiários no “APOIAR.PT”:  

a) As PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica nos termos da definição 
constante na alínea c) do artigo 2.º da Portaria 168-B/2021, de 02 de agosto;  

b) As empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica que, não sendo PME 
pelo facto de empregarem 250 pessoas ou mais, nos termos da definição constante na 
alínea c) do artigo 2.º da Portaria 168-B/2021, de 02 de agosto, cumprem o critério de 
ter um volume de negócios anual, calculado de acordo com essa definição, não superior 
a 50 milhões de euros. 

Requisitos: 

a) Estar legalmente constituído a 1 de janeiro de 2020;  
b) Desenvolver atividade económica principal, nos termos da definição constante na alínea 

a) do artigo 2.º da Portaria 168-B/2021, de 02 de agosto, inserida na lista de CAE prevista 
no anexo A, e encontrar-se em atividade;  

c) Dispor de contabilidade organizada, nos termos da legislação aplicável; 
d) Não ter sido objeto de um processo de insolvência, nos termos do Código da Insolvência 

e Recuperação de Empresas, e não ter beneficiado dos auxílios de emergência ou 
auxílios à reestruturação;  

e) Possuir capitais próprios positivos à data de 31 de dezembro de 2019, exceto no caso 
de empresas que tenham iniciado a atividade após 1 de janeiro 2019, ou demonstrar 
evidências de capitalização, através de novas entradas de capital (capital social, 
incorporação de suprimentos e/ou prestações suplementares de capital), validadas por 
contabilista certificado, que permita anular o valor negativo dos capitais próprios 
existentes a 31 de dezembro de 2019;  
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f) Dispor, quando aplicável, da certificação eletrónica que comprova o estatuto de PME, 
nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, na sua redação 
atual, emitida pelo IAPMEI, I. P.;  

g) Declarar uma diminuição da faturação comunicada à AT no sistema e-Fatura de, pelo 
menos, 25 % em 2020, face ao ano anterior, ou, no caso de empresas que iniciaram 
atividade no ano de 2019, declarar uma diminuição da faturação média mensal 
comunicada à AT no sistema e-Fatura de, pelo menos, 25 % em 2020, face à média 
mensal do período de atividade decorrido até 29 de fevereiro de 2020, considerando 
apenas os meses civis completos; 

h) Apresentar declaração subscrita por contabilista certificado responsável pela 
contabilidade da empresa, na qual conste o apuramento da diminuição registada na 
faturação da empresa em 2020, face ao ano anterior, ou, no caso de empresas que 
iniciaram atividade no ano de 2019, face ao que resulta da aplicação da média mensal 
determinada nos termos da alínea anterior ao período de 12 meses;  

i) Ter a situação regularizada em matéria de reposições, no âmbito dos financiamentos 
dos FEEI;  

j) Ter a situação tributária e contributiva regularizada perante, respetivamente, a 
administração fiscal e a segurança social, a verificar até ao momento da confirmação do 
termo de aceitação;  

k) No caso das médias empresas e das empresas a que se refere a alínea b) do artigo 6.º 
da Portaria n.º 15-A/2021, de 15 de janeiro, não ser uma empresa em dificuldade a 31 
de dezembro de 2019, de acordo com a definição prevista no n.º 2 do Regulamento (UE) 
n.º 651/2014, da Comissão, de 16 de junho de 2014;  

l) No caso das empresas a que se refere a alínea b) do artigo 6.º da Portaria n.º 15-A/2021, 
de 15 de janeiro, apresentar declaração de cumprimento do critério referente ao 
volume de negócios aí estabelecido, no exercício de 2019. 

 

Taxa de financiamento: 

A taxa de financiamento a atribuir é de 20% do montante da diminuição da faturação da 
empresa, (nos termos acima definidos), com limite máximo de: 

• Empresas com uma diminuição da faturação comunicada à AT no sistema e -Fatura entre 
25% e 50% : 

o Microempresas: 10.000€ 
o Pequenas empresas: 55.000€ 

o Médias empresas e empresas a que se refere a alínea b) do artigo 6.º da Portaria 

n.º 168-B/2021, de 02 de agosto: 135.000€ 

• Empresas com uma diminuição da faturação comunicada à AT no sistema e-Fatura 
superior a 50 % : 

o Microempresas: 15.000€ 
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o Pequenas empresas: 82.500€ 

o Médias empresas e empresas a que se refere a alínea b) do artigo 6.º da Portaria 

n.º 168-B/2021, de 02 de agosto: 202.500€ 

 

No caso das micro e pequenas empresas cuja atividade principal se manteve encerrada por 

determinação legal ou administrativa, enquadrada nos CAE 56302, 56304, 56305, 93210 e 

93294, os limites máximos referidos anteriormente são alargados para: 

• Empresas com uma diminuição da faturação comunicada à AT no sistema e -Fatura entre 
25% e 50% : 

o Microempresas: 55.000€ 
o Pequenas empresas: 135.000€ 

 

• Empresas com uma diminuição da faturação comunicada à AT no sistema e-Fatura 
superior a 50% : 

o Microempresas: 82.500€ 
o Pequenas empresas: 202.500€ 

 

Como apoio extraordinário à manutenção da atividade em 2021, é atribuído um apoio 

equivalente ao incentivo apurado correspondente ao 4.º trimestre de 2020, sendo os limites 

máximos definidos no n.º 2 do artigo 8.º da Portaria n.º 168-B/2021, de 02 de agosto, majorados 

nos seguintes termos: 

• Empresas com uma diminuição da faturação comunicada à AT no sistema e-Fatura entre 
25% e 50% : 

o Microempresas: 2.500€ 
o Pequenas empresas e para as microempresas a que se refere o n.º 3 do artigo 

8.º da Portaria 168-B/2021, de 02 de agosto: 13.750€ 

o Médias empresas e empresas a que se refere a alínea b) do artigo 6.º da Portaria 

n.º 168-B/2021, de 02 de agosto: 33.750€ 

 

• Empresas com uma diminuição da faturação comunicada à AT no sistema e-Fatura 
superior a 50% : 

o Microempresas: 3.750€ 
o Pequenas empresas e para as microempresas a que se refere o n.º 3 do artigo 

8.º da Portaria 168-B/2021, de 02 de agosto: 20.625€ 
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o Médias empresas e empresas a que se refere a alínea b) do artigo 6.º da Portaria 

n.º 168-B/2021, de 02 de agosto: 50.625€ 

 

No caso das empresas cuja atividade principal se manteve encerrada por determinação legal ou 

administrativa, enquadrada nos CAE 56302, 56304 e 56305, o apoio extraordinário à 

manutenção da atividade em 2021 referido no número anterior é duplicado, sendo os limites 

máximos definidos no n.º 2 do artigo 8.º da Portaria n.º 168-B/2021, de 02 de agosto, majorados 

nos seguintes termos: 

• Empresas com uma diminuição da faturação comunicada à AT no sistema e-Fatura entre 
25% e 50% : 

o Microempresas: 27.500€ 
o Pequenas e médias empresas a que se refere a alínea b) do artigo 6.º da Portaria 

168-B/2021, de 02 de agosto: 67.500€ 

 

• Empresas com uma diminuição da faturação comunicada à AT no sistema e-Fatura 
superior a 50% : 

o Microempresas: 41.250€ 
o Pequenas e médias empresas a que se refere a alínea b) do artigo 6.º da 

Portaria 168-B/2021, de 02 de agosto: 101.250€ 

 

No caso das empresas com atividade principal afetada pelas determinações legais ou 

administrativas decorrentes da situação de calamidade, decretada pela Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 157/2021, de 27 de novembro, na sua redação atual, enquadrada nos CAE 

56302, 56304 e 56305, 59 e 90, é atribuído um apoio suplementar de valor equivalente ao 

apurado nos termos do n.º 5 do artigo 8 da Portaria n.º 317-B/2021, de 23 dezembro, sendo os 

limites máximos definidos nos n.º 5 e 6 do mesmo artigo, alterados nos seguintes termos: 

a) No caso das empresas cuja atividade principal se enquadra nos CAE 56302, 56304 e 

56305, com uma diminuição da faturação comunicada à AT no sistema e -Fatura entre 

25 % e 50 %, os limites definidos na alínea a) do n.º 6 do artigo 8 da Portaria n.º 317-

B/2021, de 23 dezembro são alargados para: 

i) Microempresas: 55.000 €; 

ii) Pequenas e médias empresas e para as empresas a que se refere a alínea b) 

do artigo 6.º da Portaria n.º 317-B/2021, de 23 dezembro: 135.000 €; 

b) No caso das empresas cuja atividade principal se enquadra nos CAE 56302, 56304 e 

56305, com uma diminuição da faturação comunicada à AT no sistema e -Fatura superior 
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a 50 %, os limites definidos na alínea b) do n.º 6 o artigo 8 da Portaria n.º 317-B/2021, 

de 23 dezembro são alargados para: 

i) Microempresas: 82.500 €; 

ii) Pequenas e médias empresas e para as empresas a que se refere a alínea b) 

do artigo 6.º da Portaria n.º 317-B/2021, de 23 dezembro: 202.500 €; 

c) No caso das empresas cuja atividade principal se enquadra nos CAE 59 e 90, com uma 

diminuição da faturação comunicada à AT no sistema e -Fatura entre 25 % e 50 %, os 

limites definidos na alínea a) do n.º 5 do artigo 8 da Portaria n.º 317-B/2021, de 23 

dezembro, são alargados para: 

i) Microempresas: 5.000 €; 

ii) Pequenas empresas: 27.500 €; 

iii) Médias empresas e para as empresas a que se refere a alínea b) do artigo 6.º da 

Portaria n.º 317-B/2021, de 23 dezembro: 67.500 €; 

O disposto nos pontos anteriores aplica-se retroativamente às candidaturas já submetidas, 
cabendo à autoridade de gestão proceder ao ajustamento do apoio, nos termos a definir nos 
avisos para apresentação de candidatura. 

No caso das empresas elegíveis às medidas “APOIAR RESTAURAÇÃO” e “APOIAR RENDAS”, o 
incentivo apurado nos termos anteriores é acumulável com o incentivo que resultar da 
aplicação do disposto nos artigos 12.º e 13.º-C da Portaria n.º 168-B/2021, de 02 de agosto 

 

2.2. APOIAR + SIMPLES 

A quem se destina: 

São beneficiários os empresários em nome individual (ENI) sem contabilidade organizada. 

Requisitos: 

a) Ter declarado início ou reinício de atividade junto da Autoridade Tributária até 1 de 
janeiro de 2020;  

b) Desenvolver atividade económica principal, nos termos da definição constante na alínea 
a) do artigo 2.º da Portaria n.º 168-B/2021, de 02 de agosto, inserida na lista de CAE 
prevista no anexo A, e encontrar -se em atividade; 

c) Dispor da certificação eletrónica que comprova o estatuto de PME, nos termos previstos 
no Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, na sua redação atual, emitida pelo 
IAPMEI, I. P.;  

d) Declarar uma diminuição da faturação comunicada à AT no sistema e-Fatura de, pelo 
menos, 25% em 2020, face ao ano anterior, ou, no caso de empresas que iniciaram 
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atividade no ano de 2019, declarar uma diminuição da faturação média mensal 
comunicada à AT no sistema e-Fatura de, pelo menos, 25% em 2020, face à média 
mensal do período de atividade decorrido até 29 de fevereiro de 2020, considerando 
apenas os meses civis completos;  

e) Apresentar declaração na qual conste o apuramento da diminuição registada na 
faturação da empresa em 2020, face ao ano anterior, ou, no caso de empresas que 
iniciaram atividade no ano de 2019, face ao que resulta da aplicação da média mensal 
determinada nos termos da alínea anterior ao período de 12 meses;  

f) Ter a situação regularizada em matéria de reposições, no âmbito dos financiamentos 
dos FEEI;  

g) Ter a situação tributária e contributiva regularizada perante, respetivamente, a 
administração fiscal e a segurança social, a verificar até ao momento da confirmação do 
termo de aceitação;  

 

Taxa de financiamento: 

A taxa de financiamento a atribuir é de: 

 20% do montante da diminuição da faturação da empresa, calculada nos termos da 
alínea e) do nº 1 do artigo 13.º-F da Portaria n.º 168-B/2021, de 02 de agosto, com os 
seguintes limites máximos: 

o 4.000 € por empresa, no caso das empresas com uma diminuição da faturação 
comunicada à AT no sistema e-Fatura entre 25% e 50%; 

o 6.000 € por empresa, no caso das empresas com uma diminuição da faturação 
comunicada à AT no sistema e-Fatura superior a 50%. 

No caso das empresas cuja atividade principal se manteve encerrada por determinação legal ou 

administrativa, enquadrada nos CAE 56302, 56304, 56305, 93210 e 93294, os limites máximos 

referidos no número anterior são alargados para: 

o 10.000 € por empresa, no caso das empresas com uma diminuição da faturação 
comunicada à AT no sistema e-Fatura entre 25% e 50%; 

o 15.000 € por empresa, no caso das empresas com uma diminuição da faturação 
comunicada à AT no sistema e-Fatura superior a 50%. 

Como apoio extraordinário à manutenção da atividade em 2021, é atribuído um apoio 

equivalente ao incentivo apurado correspondente ao 4.º trimestre de 2020, sendo os limites 

máximos definidos no n.º 2 do artigo 13.º- G da Portaria n.º 168-B/2021, de 02 de agosto, 

majorados nos seguintes termos: 
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o No caso das empresas com uma diminuição da faturação comunicada à AT no 

sistema e -Fatura entre 25% e 50%, em 1.000 € ou 2.500 € no caso das empresas 

a que se refere no n.º 3 do artigo 13.º- G da Portaria n.º 168-B/2021, de 02 de 

agosto; 

o No caso das empresas com uma diminuição da faturação comunicada à AT no 

sistema e -Fatura superior a 50%, em 1.500 € ou 3.750 € no caso das empresas 

a que se refere no n.º 3 do artigo 13.º-G da Portaria n.º 168-B/2021, de 02 de 

agosto. 

 

No caso das empresas cuja atividade principal se manteve encerrada por determinação legal ou 

administrativa, enquadrada nos CAE 56302, 56304 e 56305, o apoio extraordinário à 

manutenção da atividade em 2021 referido no número anterior é duplicado, sendo os limites 

máximos definidos no n.º 2 o artigo 13.º-G da Portaria n.º 168-B/2021, de 02 de agosto, 

majorados nos seguintes termos:  

o No caso das empresas com uma diminuição da faturação comunicada à AT no 

sistema e -Fatura entre 25 % e 50 %, em 5.000 €;  

o No caso das empresas com uma diminuição da faturação comunicada à AT no 

sistema e-Fatura superior a 50%, em 7.500 €. 

No caso das empresas com atividade principal afetada pelas determinações legais ou 

administrativas decorrentes da situação de calamidade, decretada pela Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 157/2021, de 27 de novembro, na sua redação atual, enquadrada nos CAE 

56302, 56304, 56305, 59 e 90, é atribuído um apoio suplementar de valor equivalente ao 

apurado nos termos do n.º 4 do artigo 13-G da Portaria n.º 317-B/2021, de 23 dezembro, sendo 

os limites máximos definidos nos anteriores n.º 4 e 5 do mesmo artigo alterados nos seguintes 

termos: 

a) No caso das empresas cuja atividade principal se enquadra nos CAE 56302, 56304 e 

56305, com uma diminuição da faturação comunicada à AT no sistema e -Fatura entre 

25 % e 50 %, o limite definido na alínea a) do n.º 5 do artigo 13-G da Portaria n.º 317-

B/2021, de 23 dezembro, é alargado para 10.000 €; 

b) No caso das empresas cuja atividade principal se enquadra nos CAE 56302, 56304 e 

56305, com uma diminuição da faturação comunicada à AT no sistema e -Fatura superior 

a 50 %, o limite definido na alínea b) do n.º 5 do artigo 13-G da Portaria n.º 317-B/2021, 

de 23 dezembro, é alargado para 15.000 €; 

c) No caso das empresas cuja atividade principal se enquadra nos CAE 59 e 90, com uma 

diminuição da faturação comunicada à AT no sistema e -Fatura entre 25 % e 50 %, o 

limite definido na alínea a) do n.º 4 do artigo 13-G da Portaria n.º 317-B/2021, de 23 

dezembro, é alargado para 2.000 €; 
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d) No caso das empresas cuja atividade principal se enquadra nos CAE 59 e 90, com uma 

diminuição da faturação comunicada à AT no sistema e -Fatura superior a 50 %, o limite 

definido na alínea b) do n.º 4 do artigo 13-G da Portaria n.º 317-B/2021, de 23 dezembro, 

é alargado para 3.000 €. 

 

Esta medida é cumulável com a medida Apoiar Rendas 

 

2.3. APOIAR RENDAS 

A quem se destina: 

São beneficiários no “APOIAR RENDAS”:  

a) As PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, nos termos da definição 
constante na alínea c) do artigo 2.º da Portaria 168-B/2021, de 02 de agosto;  

b) As empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica que, não sendo PME 
pelo facto de empregarem 250 pessoas ou mais, nos termos da definição constante na 
alínea c) do artigo 2.º da Portaria 168-B/2021, de 02 de agosto, cumprem o critério de 
ter um volume de negócios anual, calculado de acordo com essa definição, não superior 
a 50 milhões de euros. 

Requisitos: 

a) Estar legalmente constituído a 1 de janeiro de 2020;  
b) Desenvolver atividade económica principal, nos termos da definição constante na alínea 

a) do artigo 2.º da Portaria 168-B/2021, de 02 de agosto, inserida na lista de CAE prevista 
no anexo A, e encontrar -se em atividade; 

c) Ser arrendatário num contrato de arrendamento para fins não habitacionais, 
comunicado no Portal das Finanças, com início em data anterior a 13 de março de 2020 
e relativamente ao qual, à data da candidatura, não exista ou seja ineficaz qualquer 
causa de cessação do contrato;  

d) Não ter sido objeto de um processo de insolvência, nos termos do Código da Insolvência 
e Recuperação de Empresas, e não ter beneficiado dos auxílios de emergência ou 
auxílios à reestruturação;  

e) Possuir capitais próprios positivos à data de 31 de dezembro de 2019, exceto no caso 
de empresas que tenham iniciado a atividade após 1 de janeiro 2019 e no caso dos 
empresários em nome individual, ou demonstrar evidências de capitalização, através de 
novas entradas de capital (capital social, incorporação de suprimentos e/ou prestações 
suplementares de capital), validadas por contabilista certificado, que permita anular o 
valor negativo dos capitais próprios existentes a 31 de dezembro de 2019;  

f) No caso das médias empresas e das empresas a que se refere a alínea b) do artigo 13.º-
A da Portaria n.º 15-A/2021, de 15 de janeiro, não ser uma empresa em dificuldade a 31 
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de dezembro de 2019, de acordo com a definição prevista no n.º 2 do Regulamento (UE) 
n.º 651/2014, da Comissão, de 16 de junho de 2014;  

g) Dispor, quando aplicável, da certificação eletrónica que comprova o estatuto de PME, 
nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, na sua redação 
atual, emitida pelo IAPMEI, I. P.;  

h) Declarar uma diminuição da faturação comunicada à AT no sistema e-Fatura de, pelo 
menos, 25 % em 2020, face ao ano anterior, ou, no caso de empresas que iniciaram 
atividade no ano de 2019, declarar uma diminuição da faturação média mensal 
comunicada à AT no sistema e-Fatura de, pelo menos, 25 % em 2020, face à média 
mensal do período de atividade decorrido até 29 de fevereiro de 2020, considerando 
apenas os meses civis completos;  

i) Ter a situação regularizada em matéria de reposições, no âmbito dos financiamentos 
dos FEEI;  

j) Ter a situação tributária e contributiva regularizada perante, respetivamente, a 
administração fiscal e a segurança social, a verificar até ao momento da confirmação do 
termo de aceitação;  

k) No caso das empresas a que se refere a alínea b) do artigo 13.º-A da Portaria n.º 15-
A/2021, de 15 de janeiro, apresentar declaração de cumprimento do critério referente 
ao volume de negócios aí estabelecido, no exercício de 2019. 

 

Taxa de financiamento: 

A taxa de financiamento a atribuir é de: 

 Quebra entre 25% e 40% 
o 30% do valor da renda mensal de referência, até ao limite máximo de 1.200€ 

por mês e por estabelecimento, durante 6 meses. 

 
 Quebra superior a 40% 

o 50% do valor da renda mensal de referência, até ao limite máximo de 2.000€ 
por mês e por estabelecimento, durante 6 meses. 

 
NOTA: Este apoio não pode exceder o limite máximo de 40.000€ por empresa. 

“Renda mensal de referência” é o valor resultante de contrato de arrendamento em vigor a 1 
de dezembro de 2020. 

No caso das empresas elegíveis às medidas “APOIAR.PT”ou “APOIAR + SIMPLES”, o incentivo 
apurado nos termos dos números anteriores é acumulável com o incentivo que resultar da 
aplicação do disposto nos artigos 8.º, 12.º e 13.º-G da Portaria n.º 168-B/2021, de 02 de agosto. 
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 Legislação:  

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 101/2020, de 20 de novembro; 

 Portaria n.º 271-A/2020, de 24 de novembro; 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 114/2020, de 30 de novembro; 

 Portaria n.º 15-B/2021, de 15 de janeiro; 

 Portaria n.º 168-B/2021, de 02 de agosto; 

 Portaria n.º 248 -A/2021, de 11 de novembro; 

 Portaria n.º 317-B/2021, de 23 dezembro. 

 

 

3. FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO E RESILIÂNCIA  

No âmbito da Componente 5 «Capitalização e Inovação Empresarial» do Plano de Recuperação 

e Resiliência (PRR), o Governo apresentou o compromisso de implementar a reforma relevante 

«Capitalização de empresas e resiliência financeira». 

O Fundo de Capitalização visa o fortalecimento e a recuperação ágil e eficaz da solvência das 

empresas (maioritariamente, pequenas e médias empresas) que, sendo viáveis a médio e longo 

prazo, veem os respetivos balanços e os mercados em que atuam afetados pelos efeitos da 

pandemia da doença COVID-19. 

Em conformidade, o Fundo de Capitalização pode investir em instrumentos financeiros distintos, 

designadamente de dívida, capital e quase capital, para apoiar empresas, procurando um 

equilíbrio entre o risco, o rendimento e a utilização de recursos públicos para apoiar projetos 

viáveis. 

Desta forma, as operações constituir-se-ão em instrumentos para a participação do Estado nos 

lucros futuros das empresas, bem como numa estratégia de saída devido à natureza temporária 

do Fundo. 

O Fundo de Capitalização e Resiliência, é um fundo autónomo, sem personalidade jurídica e com 

personalidade judiciária, detido pelo IAPMEI — Agência para a Competitividade e Inovação, I. P. 

(IAPMEI, I. P.) 

Objeto: 

 Aportar apoio público temporário para reforçar a solvência de sociedades comerciais 

que desenvolvam atividade em território nacional e que hajam sido afetadas pelo 

impacto da pandemia da doença COVID-19; 

 Apoiar o reforço de capital de sociedades comerciais em fase inicial de atividade ou em 

processo de crescimento e consolidação. 
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Dotação: 

O Fundo pode dispor de uma dotação de € 1 300 000 000, através do IAPMEI, I. P., com verbas 

com origem nos empréstimos que lhe são concedidos pelo Estado Português no âmbito do Plano 

de Recuperação e Resiliência, sem prejuízo de dotações adicionais viabilizadas por outras fontes 

de fundos europeus. 

 

Obrigações das Entidades Beneficiárias: 

 Devem contribuir, designadamente, para a inovação empresarial, dinamização e 

internacionalização do tecido empresarial, descarbonização da economia em 

conformidade com as obrigações nacionais associadas à transformação ecológica e 

digital, ou outros atributos relevantes para a economia, cujos critérios específicos de 

elegibilidade devem ser regulados por despacho do membro do Governo responsável 

pela área da economia. 

 

O Fundo pode investir através de: 

a) Instrumentos de capital, incluindo ações ordinárias ou preferenciais; 
 
b) Instrumentos de quase capital, incluindo obrigações convertíveis ou outros 

instrumentos híbridos; 
 

c) Instrumentos de dívida, incluindo dívida subordinada; ou 
 

d) Uma combinação dos instrumentos referidos nas alíneas anteriores. 
 
O Fundo pode também conceder garantias pessoais aos instrumentos referidos nas alíneas a) e 
b), quando subscritos por outras entidades públicas ou privadas. 
 
 
 
O Fundo pode investir: 
 

a) Diretamente nas sociedades comerciais beneficiárias, subscrevendo instrumentos 
emitidos pelas mesmas, isoladamente ou, em coinvestimento com investidores 
privados, inclusivamente através de plataformas de financiamento colaborativo; 

 
b) Em fundos ou através de outros organismos de investimento coletivo, 

nomeadamente organismos de investimento alternativo especializado de créditos, 
sociedades ou fundos de capital de risco, fundos de empreendedorismo social ou 
sociedades ou fundo de titularização de créditos, previstos na legislação nacional e 
da União Europeia aplicável, que subscrevam ou invistam naqueles, instrumentos. 
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Em caso algum o Fundo apoia sociedades comerciais em condições que desrespeitem o disposto 
na regulamentação europeia em matéria de auxílios de Estado, designadamente aquelas que a 
31 de dezembro de 2019 não tivessem capitais próprios positivos, ou em sociedades comerciais 
que se considerem inviáveis no futuro. 
 
No entanto, não impede o Fundo de conceder apoio a sociedades comerciais que passem por 
processos de reestruturação de balanço e operacional, nos termos do disposto na 
regulamentação europeia em matéria de auxílios a empresas em dificuldades 
 
Duração: 
 
O Fundo é extinto decorridos 10 anos, sem prejuízo da possibilidade de prorrogação da sua 
duração por períodos consecutivos de cinco anos, até ao máximo total de 10 anos, por decisão 
dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da economia e das finanças, mediante 
proposta da sociedade gestora. 
 
Legislação aplicável: 

• Decreto-Lei n.º 64/2021, de 28 de julho. 

 
 

4. MEDIDAS DE APOIO À ECONOMIA – ESTIMULAR 

 

4.1. MEDIDA EXCECIONAL DE COMPENSAÇÃO NO AUMENTO DA RETRIBUIÇÃO MÍNIMA 

MENSAL GARANTIDA (RMMG) 

Considerando a importância que a subida da RMMG assume na promoção de um trabalho mais 

digno e na promoção do crescimento, sem descurar o peso financeiro que a mesma representa 

na atual conjuntura económica para as empresas, o Governo, assumiu o compromisso de 

acompanhar o aumento da RMMG a partir de 1 de janeiro de 2022 com uma medida de apoio 

excecional às empresas. 

Nessa conformidade, o Decreto-Lei n.º 109-B/2021, de 07 dezembro, vem prever a atribuição às 

entidades empregadoras de um subsídio pecuniário correspondente a uma importância fixa 

por trabalhador que aufira a RMMG. 

A quem se destina: 

São beneficiários as entidades empregadoras, independentemente da sua forma jurídica, bem 
como as pessoas singulares, com um ou mais trabalhadores ao seu serviço, que se enquadrem 
num dos CAE´s principais definidos no anexo do Decreto-Lei n.º 109-B/2021, de 07 dezembro. 
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Requisitos: 

a) Apresentar, na declaração de remunerações relativa ao mês de dezembro de 2021, 

um ou mais trabalhadores, a tempo completo, com valor da remuneração base 

declarada igual ou superior à RMMG para 2021, nos termos previstos no Decreto -Lei 

n.º 109 -A/2020, de 31 de dezembro, e inferior à RMMG para 2022, nos termos do artigo 

3.º do artigo 6 do Decreto-Lei n.º 109-B/2021, de 07 dezembro; 

b) Ter, no momento do pagamento do subsídio, as suas situações tributária e 

contributiva regularizadas perante, respetivamente, a administração fiscal e a segurança 

social. 

Valor do Subsídio: 

• O subsídio pecuniário tem o valor de 112 € por trabalhador que, na declaração de 

remunerações relativa ao mês de dezembro de 2021, auferia o valor da remuneração 

base declarada equivalente à RMMG para 2021; 

• O subsídio pecuniário por trabalhador que, na declaração de remunerações relativa ao 

mês de dezembro de 2021, auferia o valor da remuneração base declarada entre a 

RMMG para 2021 e a inferior à RMMG para 2022 corresponde a 50 % do valor previsto 

no número anterior; 

Cumulação de Apoios: 

A medida de apoio prevista no presente decreto -lei pode ser cumulada com outros apoios ao 

emprego aplicáveis ao mesmo posto de trabalho, incluindo os concedidos no âmbito da 

pandemia da doença COVID -19, cuja atribuição esteja, por natureza, dependente de condições 

inerentes aos trabalhadores contratados. 

 

 Legislação aplicável: 

• Decreto-Lei n.º 109-B/2021, de 07 dezembro. 

 

4.2. ATRIBUIÇÃO DE COMPENSAÇÃO SALARIAL NAS PESCAS 

Aos profissionais da pequena pesca referidos no n.º 14 do artigo 3.º do Regulamento (UE) n.º 

508/2014, de 15 de maio, relativo ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas 

(FEAMP), é atribuída uma compensação salarial, desde que, nos termos do Decreto-Lei n.º 20-

B/2020, de 6 de maio:  
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a) Seja comprovado o impedimento do exercício da faina, decorrente de um registo de 

quebra do valor do pescado igual ou superior a 40 % face ao período homólogo de um 

dos dois anos anteriores; ou  

b) Seja comprovada a dificuldade de recrutamento de tripulações por motivo de 

isolamento profilático decorrente da pandemia da doença COVID-19. 

 

O montante da compensação salarial a atribuir é calculado de acordo com os critérios previstos 

nos n.os 1 e 5 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 311/99, de 10 de agosto, na sua redação atual. O 

apoio é subsidiário relativamente a outros regimes de apoio financeiro e não é cumulável com 

qualquer apoio financeiro com a mesma finalidade, prestação substitutiva do rendimento ou 

subsídio de formação. 

Esta atribuição de compensação salarial aplica-se ainda, com as necessárias adaptações:  

 Aos viveiristas, titulares individuais de licenças de exploração aquícola com declaração 

de produção num dos dois últimos anos; 

 Aos pescadores licenciados para a pesca apeada e apanhadores, titulares de licença 

válida, quando exerçam a atividade em regime de exclusividade. 

 

Candidatura 

A candidatura ao pagamento de compensação salarial é dirigida ao Fundo de Compensação 

Salarial dos Profissionais da Pesca, criado pelo Decreto-Lei n.º 311/99, de 10 de agosto, na sua 

redação atual. 

A candidatura é apresentada no prazo máximo de 90 dias a contar da data em que se verificarem 

os seguintes requisitos:  

 Seja comprovado o impedimento do exercício da faina, decorrente de um registo de 

quebra do valor do pescado igual ou superior a 40 % face ao período homólogo de um 

dos dois anos anteriores; ou  

 Seja comprovada a dificuldade de recrutamento de tripulações por motivo de 

isolamento profilático decorrente da pandemia da doença COVID-19. 

 

A candidatura é elegível se o impedimento se verificar em data posterior a 18 de março 2020. 

 

A prova da ausência de rendimentos é feita mediante consulta dos dados disponíveis na Direção-

Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos relativos à atividade de pesca, que 

comprovem a inatividade no período de referência e ainda através de declaração do requerente 

ou do respetivo empregador, consoante aplicável, da qual conste a razão e o período de 

ausência de rendimentos. 

 



Medidas Excecionais de Resposta ao COVID-19 

Versão 8.1 

 
 

 

                                                                                                             Página 53 de 95 
 

Legislação aplicável: 

 Decreto-Lei n.º 311/99, de 10 de agosto; 

 Despacho n.º 3651/2020, de 24 de março; 

 Decreto-Lei n.º 20-B/2020, de 6 de maio; 

 Portaria n.º 112/2020, de 9 de maio;  

 Portaria n.º 113/2020, de 9 de maio; 

 Portaria n.º 114/2020, de 9 de maio. 

 

4.3. APOIO À EXPORTAÇÃO  

Através do aumento das linhas de seguro de crédito, com garantias do Estado, pretende-se 

apoiar a exportação e a diversificação de clientes, em particular para mercados fora da União 

Europeia: 

1. Linha de Seguro de crédito para setores metalúrgicos, metalomecânico e moldes: 

200 milhões de euros; 

2. Linha de Seguro de Crédito caução para obras no exterior: 200 milhões de 

euros; 

3. Linha de Seguro de crédito à exportação a curto prazo: 300 milhões de 

euros. 

 

Elegibilidade: 

Empresas de diversos setores afetados pelo COVID-19. 

Legislação aplicável: 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020, de 13 de março  

 

 

 

 

 

5. MEDIDAS DE APOIO À ECONOMIA – ÂMBITO FISCAL 

5.1. DIFERIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 

Regime de flexibilização dos pagamentos relativos a Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 

e retenções na fonte de Imposto sobre Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) e Imposto sobre 

o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) a cumprir no ano 2022. 
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IVA 

Entrega de pagamentos de IVA – Principais medidas: 

 
- Até 30 de junho de 2022, devem ser aceites faturas em PDF, as quais são consideradas faturas 
eletrónicas para todos os efeitos previstos na legislação fiscal; 
 
- Nas declarações periódicas de IVA a entregar no prazo legal previsto no n.º 1 do artigo 41.º do 
CIVA passa a ser o seguinte: 
 

o Quando esteja em causa o regime mensal, as declarações a entregar em janeiro, 
fevereiro, março, abril, maio e junho de 2022 podem ser submetidas até dia 20 que 
cada mês; 

o Quando esteja em causa o regime trimestral, a declaração a entregar em fevereiro e 
maio 2022 pode igualmente ser submetida até dia 20 de cada mês; 

o A entrega do imposto exigível que resulte das declarações periódicas a que se referem 
as alíneas anteriores pode ser efetuada até dia 25 de cada mês, em qualquer dos 
referidos regimes de IVA. 
 

 
Regime complementar de diferimento de obrigações fiscais relativas ao primeiro semestre de 

2022 

 
 -As obrigações previstas no artigo 98.º do Código do IRS, no artigo 94.º do Código do IRC e no 
n.º 1 do artigo 27.º do Código do IVA podem ser cumpridas:   
 

a) Até ao termo do prazo de pagamento voluntário; ou  
b) Em três ou seis prestações mensais, de valor igual ou superior a 25,00 €, sem 

juros ou penalidades.  
 
 - O regime previsto é aplicável aos sujeitos passivos singulares ou coletivos que: 
 

a) Tenham obtido em 2020 um volume de negócios até ao limite máximo da 
classificação como micro, pequena e média empresa, nos termos do disposto 
no artigo 2.º do anexo ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, na sua 
redação atual; ou 

b)  Tenham atividade principal enquadrada na classificação de atividade 
económica de alojamento, restauração e similares, ou da cultura; ou 

c) Tenham iniciado ou reiniciado a atividade em ou após 1 de janeiro de 2021. 
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Imposto de Selo 

Beneficiam de isenção de imposto do selo, relativamente aos factos tributários ocorridos até 

31 de dezembro de 2022, os seguintes contratos: 

a) As apólices de seguros de crédito à exportação, incluindo os seguros de crédito 

financeiros e os seguros caução na ordem externa, concedidos com ou sem garantia do 

Estado, desde que, em qualquer dos casos, o imposto constitua encargo do exportador 

e o mesmo esteja a atuar no âmbito da sua atividade de exportação; 

b) As garantias das obrigações, sob a forma de garantias bancárias na ordem externa 

ou de seguros caução na ordem externa, desde que, em qualquer dos casos, o imposto 

constitua encargo do exportador e o mesmo esteja a atuar no âmbito da sua atividade 

de exportação. 

Beneficiam ainda de isenção de imposto do selo as garantias prestadas pelo Estado no âmbito 

das apólices de seguros referidas nas alíneas a) e b), até 31 de dezembro de 2022. 

 

Dívidas à Autoridade Tributária – Pagamento em Prestações 

Relativamente às dívidas de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS) e de 

imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC) de valor igual ou inferior, 

respetivamente, a € 5 000 e € 10 000, podem ser pagas em prestações mensais, sem necessidade 

de prestação de garantia nos termos do Decreto-Lei n.º 492/88, de 30 de dezembro, o seguinte: 

a) A AT deverá disponibilizar oficiosamente aos contribuintes a faculdade de pagamento 

em prestações, independentemente da apresentação do pedido, sempre que se 

verifiquem as seguintes condições cumulativas: 

i) A dívida se encontre em fase de cobrança voluntária; 

ii) O sujeito passivo não seja devedor de quaisquer tributos administrados pela 

AT; 

iii) A dívida se vença até à data de entrada em vigor do diploma que irá aprovar 

a disponibilização oficiosa aos contribuintes da faculdade de pagamento em 

prestações, sem necessidade de prestação de garantia, independentemente da 

apresentação do pedido; 

b) Para efeitos do disposto na alínea anterior, o plano prestacional é criado pela AT 

quando se mostre findo o prazo para solicitar o pedido de pagamento em prestações 

nos termos do n.º 2 do artigo 34.º-A do Decreto-Lei n.º 492/88, de 30 de setembro, 

equivalendo àquele pedido o pagamento da primeira prestação; 

c) O número de prestações é definido por referência ao número máximo previsto na 

tabela anexa ao n.º 4 do artigo 34.º-A do Decreto-Lei n.º 492/88, de 30 de dezembro; 
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d) O pagamento da primeira prestação ocorre até ao fim do mês seguinte ao da criação 

do plano pela AT e o pagamento das prestações seguintes até ao final do mês 

correspondente; 

e) A AT procede à notificação dos contribuintes dos planos prestacionais criados ao 

abrigo do Despacho n.º 1090-C/2021, de 26 de janeiro; 

f) O documento para pagamento de cada prestação (referência de pagamento) deverá 

ser obtido através do Portal das Finanças; 

g) A falta de pagamento de qualquer das prestações importa o vencimento imediato das 

seguintes, instaurando-se processo de execução fiscal pelo valor em dívida; 

h) Aos pagamentos em prestações assim criados é aplicável, em tudo o que não se 

encontre regulado no presente Despacho, o previsto no artigo 34.º-A do Decreto-Lei n.º 

492/88, de 30 de setembro, com as necessárias adaptações. 

 

Relativamente às dívidas em execução fiscal de valor inferior a € 5 000 para pessoas singulares, 

ou € 10 000 para pessoas coletivas, as quais já podem ser pagas em prestações mensais, sem 

necessidade de prestação de garantia nos termos do n.º 5 do artigo 198.º do Código de 

Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), o seguinte: 

a) A AT deverá disponibilizar oficiosamente aos contribuintes, até à data de entrada em 

vigor do diploma referido na subalínea iii) da alínea a) do n.º 1, a faculdade de 

pagamento em prestações, independentemente da apresentação do pedido, sempre 

que se verifiquem as condições previstas nos artigos 196.º e 199.º do CPPT; 

b) Para efeitos do disposto na alínea anterior, o plano prestacional é criado pela AT para 

os contribuintes que preencham os requisitos previstos na alínea anterior e não 

disponham já de plano de pagamento em prestações, equivalendo ao pedido de 

pagamento em prestações, o pagamento da primeira prestação; 

c) O número máximo e o valor das prestações é definido nos termos do artigo 196.º do 

CPPT; 

d) O pagamento da primeira prestação ocorre até ao fim do mês seguinte ao termo da 

suspensão dos processos de execução fiscal aprovada pelo meu despacho conjunto com 

o Secretário de Estado da Segurança Social de 8 de janeiro de 2021 e pelo Decreto-Lei 

n.º 6-E/2021, de 15 janeiro, e o pagamento das prestações seguintes até ao final do mês 

correspondente; 

e) A AT procede à notificação dos contribuintes dos planos prestacionais criados ao 

abrigo deste Despacho; 

f) O documento para pagamento de cada prestação (referência de pagamento) deverá 

ser obtido através do Portal das Finanças; 
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g) A falta de pagamento de qualquer das prestações importa o vencimento imediato das 

seguintes, ocorrendo a exclusão do plano automaticamente, prosseguindo o processo 

de execução fiscal os seus termos; 

h) A situação tributária do contribuinte é, nos termos e para os efeitos do artigo 177.º-

A do CPPT, considerada regularizada, e o processo de execução fiscal mantém -se 

suspenso, mesmo após o termo da suspensão aprovada pelo meu despacho conjunto 

com o Secretário de Estado da Segurança Social de 8 de janeiro de 2021 e pelo Decreto-

Lei n.º 6-E/2021, de 15 janeiro, a partir da data de elaboração do plano e com o 

cumprimento do plano prestacional; 

i) Aos pagamentos em prestações assim criados é aplicável, em tudo o que não se 

encontre regulado no presente Despacho, o previsto no Código de Procedimento e de 

Processo Tributário, com as necessárias adaptações. 

 

Legislação aplicável: 

 Despacho SEAF n.º 351/2021 XXII, de 10 novembro; 

 Despacho SEAF n.º 10/2022-XXII, de 07 janeiro. 

 

5.2. NOVAS MEDIDAS DO PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÓMICA E SOCIAL 

 

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. 

 

Legislação aplicável: 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, de 6 de junho. 
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6. MEDIDAS DE APOIO À ECONOMIA – ATIVIDADE EMPRESARIAL 

6.1. LAYOFF SIMPLIFICADO (MEDIDA EXTRAORDINÁRIA DE APOIO À MANUTENÇÃO DOS 

CONTRATOS DE TRABALHO) 

  

Em que consiste o apoio? 

A entidade empregadora tem direito a um apoio financeiro por trabalhador, atribuído à empresa 

e destinado exclusivamente ao pagamento das remunerações. 

 O trabalhador tem direito a um apoio correspondente a 100% da sua remuneração normal 

ilíquida, ou o valor da remuneração mínima mensal garantida - RMMG (665€) correspondente 

ao seu período normal de trabalho, com o limite de 3 RMMG (1.995€). 

 A compensação retributiva correspondente a 2/3 da sua remuneração normal ilíquida, ou o 

valor da RMMG correspondente ao seu período normal de trabalho, não podendo ultrapassar 3 

RMMG. A Segurança Social suporta 70% deste valor e a entidade empregadora os restantes 30%. 

 A compensação retributiva é ainda aumentada no estritamente necessário de modo a assegurar 

a remuneração normal ilíquida do trabalhador até ao limite máximo de 3RMMG, suportando a 

Segurança Social esse valor. 

  

o Isenção do pagamento de contribuições - Na vigência do apoio, a entidade 

empregadora está isenta do pagamento das contribuições à Segurança Social a cargo da 

entidade empregadora, relativamente aos trabalhadores abrangidos e membros dos 

órgãos estatutários.  

A isenção reporta-se às contribuições a cargo da entidade empregadora referentes à 

totalidade das remunerações pagas aos trabalhadores abrangidos pelo apoio 

extraordinário à manutenção do contrato de trabalho, mantendo-se a quotização de 

11% relativa ao trabalhador e ao membro do órgão estatutário.  

Esta isenção é também aplicável aos trabalhadores independentes que sejam entidades 

empregadoras e respetivos cônjuges. 

  

o Incentivo de retoma à atividade. Os empregadores que beneficiem do apoio têm ainda 

acesso a um incentivo financeiro extraordinário para apoio à retoma da atividade da 

empresa, pago de uma só vez e com o valor de um salário mínimo nacional por 

trabalhador. 
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Acumulação com outros apoios: 

Caso já tenha submetido o pedido de apoio extraordinário à retoma para o mês de janeiro e 

quer submeter pedido de layoff simplificado ainda para janeiro, deve registar uma desistência 

do apoio extraordinário à retoma a partir do dia que pretende aderir ao layoff simplificado. Por 

exemplo, as entidades que pretendem aderir ao layoff simplificado a partir do dia 15/01, devem 

registar uma desistência no apoio extraordinário à retoma a partir do dia 15/01. 

 NOTA: Não pode acumular com o apoio extraordinário à retoma, com o apoio à redução de 

atividade e com prestações do sistema de segurança social (doença, parentalidade e 

desemprego). 

  

Elegibilidade: 

Todos os empregadores em Portugal, independentemente da dimensão e do setor de atividade, 

quer sejam sociedades ou empresários em nome individual, que cumpram as condições. 

  

Duração: 

Este apoio tem uma duração inicial até um mês, podendo ser prorrogável mensalmente, 

enquanto se mantiver o dever de encerramento. 

 A prorrogação do apoio extraordinário é requerida mensalmente em modelo próprio, entregue 

através da Segurança Social Direta, e acompanhada do respetivo anexo com identificação dos 

trabalhadores abrangidos pela prorrogação. As instruções para a prorrogação estarão 

disponíveis no site da Segurança Social. 

O requerimento da prorrogação só deve ser entregue após o deferimento do pedido inicial. 

 O empregador não pode fazer cessar, durante o período de aplicação das medidas de apoio ou 

nos 60 dias seguintes, contratos de trabalho de quaisquer trabalhadores, ao abrigo das 

modalidades de despedimento coletivo ou despedimento por extinção do posto de trabalho, 

previstos nos artigos 359.º e 367.º do Código do Trabalho. 

  

Como aceder ao apoio: 

o Pedido através de requerimento simples. A entidade empregadora deve apresentar 

requerimento através de formulário online, disponível na Segurança Social Direta, no 

menu Emprego, opção Lay-off. Deverá ser preenchido um único pedido de lay-off pela 

Entidade Empregadora, independentemente do número de estabelecimentos. Deve dar 

o consentimento ao Instituto da Segurança Social (ISS) para a consulta da situação fiscal 

no site da Autoridade Tributária, em www.portaldasfinancas.gov.pt (NIF do ISS: 505 305 

500). Apenas serão aceites requerimentos para Entidades Empregadoras que tenham 

o IBAN registado na Segurança Social. 
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o A partir de dia 21 de janeiro de 2021 será possível requerer o apoio à retoma para 

períodos inferiores a 30 dias. 

 

o Caso já tenha pedido o layoff simplificado, deve aguardar pelo dia 21 de janeiro de 2021 

para registar o apoio à retoma.  

 

  

Perguntas Frequentes: 

Encontra-se disponível no subsite do AGE, no separador “COVID-19” um documento da 

Segurança Social dedicado às perguntas frequentes relacionadas com a medida ”layoff 

simplificado”. Em alternativa poderá aceder ao documento através do seguinte link: 

http://www.seg-social.pt/documents/10152/17603605/FAQ+Layoff_Simplificado-

Medida+Ext+de+Apoio+%C3%A0+Manuten%C3%A7%C3%A3o+dos+CT+-+18012021/34f22b10-

9cdf-4003-ba50-e48cb5049ee5 

 

Legislação aplicável: 

 Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março; 

 Declaração de Retificação n.º 14/2020, de 28 de março; 

 Decreto-Lei n.º 14-F/2020, de 13 de abril; 

 Portaria n.º 94-A/2020, de 16 de abril; 

 Decreto-Lei n.º 6-C/2021, de 15 de janeiro; 

 Decreto-Lei n.º 6-E/2021, de 15 de janeiro; 

 Decreto-Lei n.º 8-B/2021, de 22 de janeiro. 

 

 

6.2.  INCENTIVO FINANCEIRO DE APOIO EXTRAORDINÁRIO À RETOMA PROGRESSIVA 

Medida: 

Esta medida destina-se a entidades empregadoras que tenham sido afetados pela pandemia da 

doença COVID-19 e que se encontrem, consequentemente, em situação de crise empresarial, 

ou seja, com uma quebra de faturação igual ou superior a 25%. 

O empregador pode aceder ao apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade com 

redução temporária do período normal de trabalho de todos ou alguns dos seus 

trabalhadores. 

 A partir de janeiro de 2021, também abrange os membros de órgãos estatutários que exerçam 

funções de gerência, que constem das declarações de remunerações, e desde que o empregador 

tenha, pelo menos, um trabalhador por conta de outrem ao serviço. 
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Em que consiste o apoio? 

O empregador tem direito a um apoio financeiro exclusivamente para efeitos de pagamento da 

compensação retributiva aos trabalhadores abrangidos pela redução do período normal de 

trabalho, correspondente às horas não trabalhadas no valor de 4/5 da retribuição normal 

ilíquida. 

O empregador pode aceder ao apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade com 

redução temporária do período normal de trabalho de todos ou alguns dos seus trabalhadores. 

 

A redução temporária do PNT, por trabalhador, tem os seguintes limites: 

a) no caso de empregador com quebra de faturação igual ou superior a 25%, a redução do 

PNT, por trabalhador, pode ser no máximo de 33 %; 

b) No caso de empregador com quebra de faturação igual ou superior a 40%, a redução do 

PNT, por trabalhador, pode ser, no máximo de 40 %; 

 

c) No caso de empregador com quebra de faturação igual ou superior a 60%, a redução do 

PNT, por trabalhador, pode ser, no máximo de 60 %; 

 

d) no caso de empregador com quebra de faturação igual ou superior a 75%, a redução do 

PNT, por trabalhador, pode ser, no máximo: 

ii. Até 100 % nos meses de junho, julho e agosto de 2021, até ao limite de 75 % 

dos trabalhadores ao seu serviço, sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 

5.º Decreto-Lei n.º 32/202, de 12 de maio; 

iii. Até 100 % nos meses de junho, julho e agosto de 2021, para o empregador dos 

setores de bares, discotecas, parques recreativos e fornecimento ou montagem 

de eventos, com as empresas abrangidas definidas por portaria dos membros 

do Governo responsáveis pelas áreas da economia, das finanças e da segurança 

social, designadamente através da respetiva Classificação Portuguesa das 

Atividades Económicas. 

 

 

Para efeitos do disposto na subalínea iii) da alínea d) anterior, consideram-se: 

 

a) «Empregadores do setor dos bares e discotecas» aqueles cuja atividade principal se 

mantém encerrada por determinação legal ou administrativa desde 31 de dezembro de 

2020 e cuja Classificação Portuguesa das Atividades Económicas da respetiva empresa, 

àquela data, seja uma das seguintes: 

i) 56302: Bares; 
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ii) 56304: Outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo; 

iii) 56305: Estabelecimentos de bebidas com espaço de dança. 

 

b) «Empregadores do setor dos parques recreativos» aqueles cuja atividade principal se 

mantém encerrada por determinação legal ou administrativa desde 31 de dezembro de 

2020 e cuja Classificação Portuguesa das Atividades Económicas da respetiva empresa, 

àquela data, seja uma das seguintes: 

i) 93210: Atividades dos parques de diversão e temáticos; 

ii) 93294: Outras atividades de diversão e recreativas, n. e.; 

 

c) «Empregadores do setor do fornecimento ou montagem de eventos» aqueles que 

desenvolvam atividade no âmbito do fornecimento ou montagem de eventos, tanto ao 

nível das infraestruturas como ao nível do audiovisual, conforme declaração, sob 

compromisso de honra, de contabilista certificado atestando a prática dessa atividade. 

 

Para efeitos da alínea d), o Governo avalia, no mês de agosto de 2021, a evolução da situação 

pandémica e da atividade económica relativa ao segundo trimestre, procedendo ao ajustamento 

dos limites de redução temporária do PNT em função das respetivas conclusões. 

 

Durante o mês de junho, julho e agosto de 2021, o empregador pode, em alternativa ao disposto 

na subalínea ii) da alínea d), reduzir até 75 % o PNT, até à totalidade dos trabalhadores ao seu 

serviço. 

 

Para efeitos de fiscalização, a percentagem de trabalhadores referida na subalínea ii) da 

alínea d) é aferida pela declaração de remunerações do mês correspondente. 

 

A compensação retributiva, é suportada em 70% pela Segurança Social cabendo ao empregador 

assegurar os remanescentes 30%. Nas situações em que a redução do período normal de 

trabalho seja superior a 60% e em que a quebra de faturação seja superior a 75%, o apoio 

corresponde a 100% da compensação retributiva, sendo suportado pela Segurança Social. 

A compensação retributiva é ainda aumentada no estritamente necessário de modo a assegurar 

a remuneração normal ilíquida do trabalhador, incluindo a retribuição pelas horas trabalhadas 

e a compensação retributiva pelas horas não trabalhadas, até ao limite máximo de 3 RMMG 

(1.995€), suportando a Segurança Social esse valor, sem encargos adicionais com contribuições 

sociais para as entidades empregadoras. 

Nos casos de situação de crise empresarial gravosa, com quebra de faturação igual ou superior 

a 75%, tem ainda também direito a 35% da remuneração ilíquida a ser paga ao trabalhador 

pelas horas de trabalho prestadas, não podendo o valor total do apoio ser superior a 3 RMMG 

(1.995€). 
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o Dispensa do pagamento de contribuições - Na vigência do apoio, o empregador que 

seja considerado micro, pequena ou média empresa tem direito à dispensa de 50 % do 

pagamento de contribuições a seu cargo, no que respeita ao valor da compensação 

retributiva e não incide sobre as quotizações do trabalhador. 

A dimensão da empresa afere-se nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 100.º do Código do 

Trabalho. 

“1 - Considera-se: 

a) Microempresa a que emprega menos de 10 trabalhadores; 

b) Pequena empresa a que emprega de 10 a menos de 50 trabalhadores; 

c) Média empresa a que emprega de 50 a menos de 250 trabalhadores; 

d) Grande empresa a que emprega 250 ou mais trabalhadores. 

2 - Para efeitos do número anterior, o número de trabalhadores corresponde à média do 

ano civil antecedente. “ 

 

Para as empresas no primeiro ano de atividade é o existente no mês de dezembro de 

2020. 

A dispensa parcial do pagamento de contribuições é aplicável por referência aos meses 

em que o empregador seja beneficiário da medida. 

 

Acumulação com outros apoios: 

O empregador não pode beneficiar simultaneamente do Apoio à Retoma Progressiva e: 

 Apoio extraordinário à manutenção dos postos de trabalho, previsto no Decreto-Lei n.º 

10-G/2020, de 26 de março, na sua redação atual (layoff simplificado); 

 Medidas de redução ou suspensão previstas nos artigos 298.º e seguintes do Código do 

Trabalho; 

 Medida extraordinária à redução da atividade económica, medida extraordinária de 

incentivo à atividade profissional, previstas nos artigos 26.º e 28.º-A, do Decreto-Lei n.º 

10-A, de 13 de março; 

 Prestações do sistema de segurança social. 

 

O apoio, é cumulável com um plano de formação aprovado pelo Instituto do Emprego e 

Formação Profissional (IEFP, IP) ou pelo Programa Operacional Competitividade e 

Internacionalização (POCI), o qual confere o direito a uma bolsa no valor de 70% do indexante 

dos apoios sociais (132,60 €) por trabalhador abrangido, suportada pelo IEFP, I. P., destinada ao 

empregador, que tem direito ao montante equivalente a 30% do IAS, e ao trabalhador, que tem 

direito ao montante equivalente a 40% do IAS. 

 

Durante a redução do PNT, o trabalhador tem direito: 

• À retribuição correspondente às horas de trabalho prestadas, e 
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• A uma compensação retributiva relativa às horas não trabalhadas, variável em função 

dos meses em causa, com o limite máximo correspondente ao triplo da RMMG (1.905€). 

 

O montante total mensal efetivamente auferido pelo trabalhador (retribuição das horas 

trabalhadas + compensação retributiva) não pode ser inferior a 1 RMMG (665 €), salvo no caso 

de trabalhador a tempo parcial que receberá em montante proporcional ao seu PNT. 

 

Elegibilidade: 

Entidades empregadoras em situação de crise empresarial que tenham a situação regularizada 

perante a Segurança Social e a Autoridade Tributária, às quais se aplica o direito privado – 

sociedades comerciais, independentemente da forma societária (p. ex. sociedade Unipessoal, 

Limitada e Sociedade Anónima), cooperativas, fundações, associações, federações e 

confederações – incluindo os que têm o estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social 

(IPSS), os trabalhadores independentes que são entidades empregadoras e os membros de 

órgãos estatutários. 

Trata-se de um apoio ao qual podem aceder tanto as empresas que estiveram em “Layoff 

Simplificado” como as empresas que não tenham beneficiado até ao momento de qualquer 

medida de apoio à manutenção dos postos de trabalho, desde que cumpram os requisitos, 

nomeadamente de crise empresarial, exigidos para aceder ao mesmo. 

  

Duração: 

O apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade com redução temporária de período 

normal de trabalho produz efeitos de 1 de janeiro a 30 de junho de 2021. 

Independentemente da data de apresentação do pedido de apoio, o empregador só pode 

beneficiar desse apoio até ao final do mês em que, por determinação legislativa ou 

administrativa de fonte governamental, vigorem medidas restritivas de atividades económicas, 

tais como regras em matérias de horário de funcionamento, de ocupação ou de lotação de 

estabelecimentos ou eventos, bem como limitações à circulação de pessoas no território, ou 

condicionamento de acesso de turistas oriundos dos principais mercados emissores de turistas, 

no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

 

Como aceder ao apoio: 

• submeter requerimento eletrónico, em formulário próprio, através da segurança 

social direta, contendo declaração do empregador junto com a certificação do 

contabilista certificado (modelo RC3058-DGSS) que atestem a situação de crise 

empresarial; 
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• enviar o formulário, acompanhado da listagem nominativa dos trabalhadores a 

abranger, com identificação do respetivo número de segurança social, retribuição 

normal ilíquida e indicação da redução do PNT a aplicar, em termos médios mensais, 

por trabalhador; 

• dar o consentimento para a consulta da situação fiscal perante a Autoridade Tributária, 

procedendo a segurança social à consulta oficiosa da situação contributiva; 

• ter o IBAN registado na Segurança Social uma vez que o pagamento do apoio financeiro 

é efetuado, obrigatoriamente, por transferência bancária. 

 

O empregador que beneficie do presente apoio deve cumprir os deveres previstos no contrato 

de trabalho, nomeadamente não pode fazer cessar, durante o período de concessão do apoio, 

bem como nos 90 dias seguintes contratos de trabalho por despedimento coletivo, 

despedimento por extinção do posto de trabalho e despedimento por inadaptação, previstos 

nos artigos 359.º, 367.º e 373.º do Código do Trabalho, nem iniciar os respetivos procedimentos 

Perguntas Frequentes: 

Encontra-se disponível no subsite do AGE, no separador “COVID-19” um documento da 

Segurança Social dedicado às perguntas frequentes relacionadas com a medida ”apoio 

extraordinário à retoma progressiva da atividade”. Em alternativa poderá aceder ao documento 

através do seguinte link: https://www.seg-

social.pt/documents/10152/17603605/FAQ_Apoio+Extraordinario+%C3%A0+Retoma+Progres

siva+Atividade_16+de+dezembro+2021+%285%29.pdf/c1507170-a97f-4b99-951f-

565b9ef37c8e  

 

Legislação aplicável: 

 Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março; 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, de 6 de julho; 

 Decreto-Lei n.º 27-B/2020, de 19 de junho; 

 Portaria n.º 170-A/2020, de 13 de julho; 

 Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho; 

 Decreto-Lei n.º 90/2020, de 19 de outubro; 

 Portaria n.º 294-B/2020, de 18 de dezembro; 

 Decreto-Lei n.º 6-C/2021, de 15 de janeiro; 

 Decreto-Lei n.º 8-B/2021, de 22 de janeiro; 

 Decreto-Lei n.º 32/2021, de 12 de maio; 

 Decreto-Lei n.º 56-A/2021, de 06 julho; 

 Portaria n.º 166/2021, de 30 de julho;  

 Decreto-Lei n.º 71-A/2021, de 13 de agosto. 
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6.3. APOIO SIMPLIFICADO PARA MICROEMPRESAS À MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE 

TRABALHO  

O apoio simplificado tem como objetivo promover a manutenção do emprego e reduzir o risco 

de desemprego dos trabalhadores de microempresas em situação de crise empresarial 

decorrente da pandemia da doença COVID-19, com vista a minorar as respetivas consequências 

sociais e económicas, através da atribuição de um apoio financeiro ao empregador. 

 

Destinatários: 

São destinatários do apoio simplificado, os empregadores de natureza privada, incluindo os do 

setor social, que sejam considerados microempresas, nos termos do n.º 1 do artigo 100.º do 

Código do Trabalho, que se encontrem em situação de crise empresarial, nos termos do artigo 

3.º do Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho, na sua redação atual, e que tenham 

beneficiado no ano de 2020 de, pelo menos, um dos seguintes apoios:  

a) Apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho, previsto no artigo 5.º do 

Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, na sua redação atual;  

 

b) Apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade em empresas em situação de 

crise empresarial, com redução temporária do período normal de trabalho, previsto no 

artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho, na sua redação atual. 

Para efeitos do disposto no número anterior, são consideradas microempresas aquelas que no 

mês civil anterior ao da apresentação do requerimento empreguem menos de 10 trabalhadores 

Apenas pode beneficiar do apoio simplificado o empregador que, no primeiro trimestre de 2021, 

não tenha beneficiado do apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho, nos 

termos do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 6-E/2021, de 15 de janeiro, na sua redação atual, ou do 

apoio referido na alínea b) do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 102-A/2021, de 14 de maio. 

Modalidades de apoio: 

O apoio simplificado consiste num apoio financeiro no valor de duas vezes a RMMG por 

trabalhador abrangido pelas medidas referidas no n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 102-

A/2021, de 14 de maio, pago de forma faseada ao longo de seis meses. 

O cálculo do apoio é efetuado com base no número de trabalhadores da entidade 

empregadora no mês anterior ao mês da apresentação do requerimento, considerado: 

a) O número de trabalhadores da entidade empregadora no mês civil anterior ao da 

apresentação do requerimento; 

 

b) O número de trabalhadores abrangidos pelos apoios previstos no n.º 1 do artigo 11.º, 

nos últimos 30 dias consecutivos da sua aplicação, contabilizando-se apenas uma vez os 

trabalhadores que tenham beneficiado de ambos os apoios. 
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Requerimento: 

O requerimento é efetuado através do portal https://iefponline.iefp.pt/ , em formulário próprio, 

sendo acompanhado dos seguintes documentos:  

a) Declaração do empregador e certificação do contabilista certificado da empresa que 

ateste a situação de crise empresarial, nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 46-

A/2020, de 30 de julho, na sua redação atual; 

 

b) Declaração de inexistência de dívida ou autorização de consulta online da situação 

contributiva e tributária perante a segurança social e a Autoridade Tributária e 

Aduaneira;  

a) Termo de aceitação, com indicação do IBAN, segundo modelo disponibilizado pelo IEFP, 

I. P. 

 

 

Cumulação de Apoios: 

O empregador não pode beneficiar, simultânea ou sequencialmente, do novo incentivo à 

normalização e do apoio simplificado previstos na Portaria n.º 102-A/2021, de 14 de maio. 

O empregador não pode beneficiar simultaneamente o apoio simplificado dos seguintes apoios: 

a) Apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho, previsto no Decreto-Lei n.º 

10-G/2020, de 26 de março, na sua redação atual, e no Decreto-Lei n.º 6-E/2021, de 15 

de aneiro, na sua redação atual; 

b) Apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade em empresas em situação de 

crise empresarial, previsto no Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho, na sua redação 

atual; 

c) Medidas de redução ou suspensão previstas nos artigos 298.º e seguintes do Código do 

Trabalho. 

O empregador não pode beneficiar sequencialmente do apoio extraordinário à retoma 

progressiva de atividade em empresas em situação de crise empresarial, previsto no Decreto-

Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho, na sua redação atual. 

O empregador que recorra ao apoio simplificado pode, findo esses apoios, recorrer à aplicação 

das medidas de redução ou suspensão previstas nos artigos 298.º e seguintes do Código do 

Trabalho, não se aplicando o disposto no artigo 298.º-A do Código do Trabalho. 

O apoio simplificado é cumulável com o incentivo extraordinário à normalização da atividade 

empresarial, previsto no Decreto-Lei n.º 27-B/2020, de 19 de junho. 
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O apoio simplificado é cumulável com outros apoios diretos ao emprego e apenas podem ser 

concedidos uma vez por cada empregador. 

 

Legislação aplicável: 

 Portaria n.º 102-A/2021, de 14 de maio. 

 

 

7. MEDIDAS DE APOIO À ECONOMIA – SETOR DA CULTURA 

A Portaria n.º 37-A/2021, de 15 de fevereiro aprova o Regulamento das Medidas de Apoio à 

Cultura no contexto de resposta à pandemia da doença COVID-19. 

O regulamento estabelece as seguintes Medidas de Apoio à Cultura, transversais a todo o setor: 

a) Programa Garantir Cultura, que compreende dois subprogramas: 

i. Garantir Cultura — tecido empresarial; 

ii. Garantir Cultura — entidades artísticas singulares e coletivas que prossigam 

atividades de natureza não comercial;  

b) Apoio extraordinário aos artistas, autores, técnicos e outros profissionais da cultura;  

c) Apoios no âmbito da Direção-Geral das Artes (DGARTES);  

d) Apoios no âmbito da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC);  

e) Apoios no âmbito da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB);  

f) Apoios no âmbito das Direções Regionais de Cultura;  

g) Apoios no âmbito do Instituto do Cinema e do Audiovisual, I. P. (ICA, I. P.);  

h) Programa de aquisição de arte contemporânea portuguesa do Estado. 

 

 

7.1. PROGRAMA GARANTIR CULTURA 

Medida: 

O Programa Garantir Cultura é um programa especialmente vocacionado para o setor cultural, 

que inclui a criação de apoios, a fundo perdido, destinados a todo o tecido cultural, para o 

desenvolvimento de projetos artísticos, de criação e programação, em todas as áreas, 

nomeadamente as artes performativas, as artes visuais, o cruzamento disciplinar, o livro, o 

cinema e a museologia.  

O Programa Garantir Cultura divide-se em dois subprogramas:  

a) Garantir Cultura — tecido empresarial, que consiste num apoio, a fundo perdido, às 

atividades artística e cultural, em particular à criação e programação culturais, que pode 
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abranger, nomeadamente, apresentações em formatos físicos ou digitais, vocacionado 

para micro, pequenas e médias empresas do tecido cultural, permitindo a remuneração 

do trabalho artístico e técnico e a mitigação dos impactos restritivos na atividade 

artística e cultural. Este subprograma é regulamentado através de portaria dos 

membros do Governo competentes. 

b) Garantir Cultura — entidades artísticas singulares e coletivas que prossigam 

atividades de natureza não comercial, que consiste num apoio, a fundo perdido, 

destinado a pessoas singulares e entidades do setor artístico, para criação e 

programação culturais, que pode abranger, nomeadamente, apresentações em 

formatos físicos ou digitais, permitindo a remuneração do trabalho artístico e técnico e 

a mitigação dos impactos restritivos na atividade artística e cultural. Este subprograma 

depende de aviso do membro do governo responsável pela área da cultura.  

NOTA: Os apoios referidos anteriormente (nas alíneas a) e b)) não são cumuláveis entre si. 

O Programa Garantir Cultura é cumulável com os demais apoios previstos na Portaria n.º 37-

A/2021, de 15 de fevereiro e com outros programas de apoio às atividades económicas e sociais.  

 

Montante financeiro disponível: 

A dotação inicial do Programa Garantir Cultura é de 42.000.000,00€, sem prejuízo de reforços 

de dotação que tenham lugar até ao final do ano de 2021, repartida da seguinte forma:  

a) 30.000.000,0€, para o subprograma Garantir Cultura — tecido empresarial; 

b) 12.000.000,00€, para o subprograma Garantir Cultura — entidades artísticas singulares 

e coletivas que prossigam atividades de natureza não comercial. 

 

 

7.2. APOIOS NO ÂMBITO DA DIREÇÃO-GERAL DAS ARTES 

Medida: 

Podem beneficiar dos apoios financeiros previstos para os anos de 2021 e 2022: 

a) As entidades beneficiárias de apoio financeiro na tipologia de apoio sustentado, total 

ou parcialmente, cujos contratos terminem a 31 de dezembro de 2021;  

b) As entidades elegíveis às quais não tenha sido atribuído apoio no concurso do Programa 

de Apoio Sustentado 2020-2021;  

c) As entidades elegíveis às quais não tenha sido atribuído apoio no concurso do Programa 

de Apoio a Projetos 2020;  

d) As Orquestras Regionais, nos termos do Despacho n.º 11156/2018, de 28 de novembro.  

NOTA: Estes apoios são acumuláveis com os restantes apoios previstos no Portaria n.º 37-

A/2021, de 15 de fevereiro, sem prejuízo do disposto no artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 103/2017, 

de 24 de agosto, na sua redação atual.  
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Caso uma entidade tenha sido considerada elegível no âmbito do Programa de Apoio Sustentado 

2020-2021 e no âmbito do Programa de Apoio a Projetos 2020, mas sem atribuição de nenhum 

daqueles apoios, a entidade deve optar por um dos apoios para efeitos do presente apoio.  

 

7.2.2. PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS 

É atribuído apoio financeiro às entidades com projetos elegíveis às quais não tenha sido 

atribuído apoio nos concursos do Programa de Apoio a Projetos, previstos nos Avisos n.os 8441-

B/2020 e 8441-C/2020, ambos publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 105, de 29 de 

maio de 2020. O montante atribuído é equivalente ao montante solicitado dentro do respetivo 

patamar de financiamento, tal como previsto nos Avisos referidos. 

 

7.2.3. ORQUESTRAS REGIONAIS 

É reforçado o montante de apoio financeiro à Orquestra do Norte, à Orquestra Filarmonia das 

Beiras e à Orquestra Clássica do Sul, para o ano de 2021. O montante financeiro do reforço é de 

150.000,00 € para cada uma das Orquestras. 

É renovado, para o ano de 2022, o apoio financeiro da DGARTES para cada uma das Orquestras. 

O montante financeiro da renovação do apoio equivale ao montante que cada Orquestra recebe 

em 2021, considerando o reforço previsto. 

 

Atribuição dos apoios:  

No prazo de 10 dias úteis após a entrada em vigor da Portaria n.º 37-A/2021, de 15 de fevereiro, 

a DGARTES notifica as entidades referidas para formalizarem o apoio correspondente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medidas Excecionais de Resposta ao COVID-19 

Versão 8.1 

 
 

 

                                                                                                             Página 71 de 95 
 

 

 

10. MEDIDAS DE APOIO À ECONOMIA – STARTUPS  

O Startup RH Covid19 visa promover o apoio financeiro a startups através de um incentivo 
equivalente a um salário mínimo por colaborador (até a um máximo de 10 colaboradores), 
como forma de colmatar a falta de liquidez imediata por parte das startups, principalmente no 
que se refere à sua capacidade de resposta aos gastos operacionais com Recursos Humanos 
provenientes da falta de atividade. 

Com esta iniciativa pretende-se reduzir a mortalidade das startups, tão vulneráveis ao risco, 
principalmente as que têm na sua origem, modelos de negócio inovadores. A nível social esta 
iniciativa visa ainda a manutenção de postos de trabalho. 

 

Prorrogação Startup Voucher 

Prorrogação do período de validade dos Startup Vouchers atribuídos até hoje, pelo período de 
3 meses, equivalentes à perspetiva de duração da pandemia, como forma de colmatar a falta de 
liquidez imediata por parte das startups, principalmente no que se refere à sua capacidade de 
resposta aos gastos operacionais provenientes da falta de atividade e cumprimento de 
responsabilidades assumidas a longo prazo, como é o caso dos custos com recursos humanos. 

 
Vale Incubação Covid19 

O apoio e alojamento dado às startups pelas incubadoras é fundamental nesta fase. O Vale 
Incubação Covid-19 visa conceder apoios a startups com menos de 5 anos (atualmente 1 ano), 
através da contratação de serviços de incubação, com apoio sob a forma de um incentivo não 
reembolsável a 100%. 

Os serviços serão prestados pelas incubadoras já acreditadas e pertencentes à Rede Nacional de 
Incubadoras (RNI). 

Com esta iniciativa pretende-se a manutenção da rede de apoio às startups e de serviços 
essenciais nesta fase de crise, de forma a garantir uma recuperação efetiva e mais rápida do 
pós-pandemia Covid-19. 

 
“Mezzanine” funding for Startups Covid-19 

No momento de crise que atravessamos, importa salvaguardar startups de grande potencial que 
tenham beneficiado de investimentos de Business Angels, investidores de capital de risco ou 
outros parceiros de indústria, ou que tenham sido beneficiários de sistemas de incentivos e que 
tenham passado por processos de transferência de tecnologia. 
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Esta medida pretende injetar liquidez nestas empresas através de um empréstimo 
(suprimentos) convertível em capital, findo um período de 12 meses, aplicando uma taxa de 
desconto que permita evitar a diluição dos promotores. Esta linha permitirá mitigar os efeitos 
da pandemia COVID-19, suportando as startups que sejam sinalizadas positivamente pelo 
ecossistema e que apresentem um plano de manutenção da sua atividade até ao final do ano e 
de retoma futura do negócio pós crise.  

Podem ser apoiadas sociedades por quotas, envolvendo tickets médios de 50.000€ a 100.000€ 
por startup. 

Com esta medida pretende-se fazer o reforço do capital das startups de grande potencial, 
assegurando simultaneamente a proteção do capital investido anteriormente. 
 

Lançamento de instrumento Covid-19-PV 

Iniciativa financiada através da Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD), Portugal 
Ventures, e Imprensa Nacional-Casa da Moeda. 

Esta medida facilita o reforço da liquidez de startups (bridge financing) em sindicação com 
acionistas existentes (pelo menos 30%), no contexto atual de forte abrandamento da prospeção 
de investimento em novas empresas por parte dos investidores. 

Complementaridade com os 54 Business Angels, 15 Fundos de Capital de Risco e do Fundo 200M 
(tickets a partir de 500.000€) financiados através da IFD. 

 

Medidas em vigor e adaptadas a startups 
 

Fundo 200M 

O Fundo 200M permite dotar as startups e scaleups tecnológicas de muito maior capacidade de 
investimento nas chamadas fases late seed e Series A e B. 

Na prática faz o matching/co-investimento com investidores privados qualificados permitindo 
rondas de 10 milhões de euros ou mais, entre privados e 200M. 

Permite uma capitalização significativa das empresas para apoiar na fase atual de grande 
incerteza e depois potenciar o seu crescimento pós-Covid. 

 

Fundo co-investimento para a inovação social 



Medidas Excecionais de Resposta ao COVID-19 

Versão 8.1 

 
 

 

                                                                                                             Página 73 de 95 
 

O Fundo para a Inovação Social permite dotar as startups de impacto social de muito maior 
capacidade de investimento nas chamadas fases seed até Series A, através de matching entre 
operadores privados e FIS. 

Permite uma capitalização significativa das empresas com uma forte vertente de impacto social 
para apoiar na fase atual de grande incerteza e depois potenciar o seu crescimento pós-Covid. 

 

Mais informações em: https://www.200m.pt/   

 

 

 

11. MEDIDAS DE APOIO AO CONSUMIDOR E AO COMÉRCIO 

11.1. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR 

O prazo para o exercício de direitos atribuídos ao consumidor nos termos do artigo 5.º-A do 

Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril, na sua redação atual, que termine durante o período de 

suspensão de atividades e encerramento de instalações e estabelecimentos por determinação 

legislativa ou administrativa de fonte governamental, no âmbito do estado de emergência, ou 

nos 10 dias posteriores àquele, é prorrogado por 30 dias, contados desde a data de cessação 

das medidas de suspensão e encerramento.  

Sempre que o operador comercial atribua ao consumidor o direito a efetuar trocas de produtos, 

solicitar o reembolso mediante devolução dos produtos ou conceda quaisquer outros direitos 

não atribuídos por lei ao consumidor, o prazo para o respetivo exercício suspende-se durante o 

período de suspensão de atividades e encerramento de instalações e estabelecimentos por 

determinação legislativa ou administrativa de fonte governamental, no âmbito do estado de 

emergência.  

 

11.2. VEDA EM SALDOS 

A venda em saldos que se realize durante o período de suspensão de atividades e encerramento 

de instalações e estabelecimentos por determinação legislativa ou administrativa de fonte 

governamental, no âmbito do estado de emergência, não releva para efeitos de contabilização 

do limite máximo de venda em saldos de 124 dias por ano, previsto no n.º 1 do artigo 10.º do 

Decreto-Lei n.º 70/2007, de 26 de março, na sua redação atual.  

O operador económico, que pretenda vender em saldos durante o período de suspensão de 

atividades e encerramento de instalações e estabelecimentos por determinação legislativa ou 

administrativa de fonte governamental, está dispensado de emitir, para este período, a 
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declaração, prevista no n.º 5 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 70/2007, de 26 de março, na sua 

redação atual, dirigida à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. 

 

 

III. MEDIDAS DE APOIO AOS TRABALHADORES E SUAS FAMÍLIAS 

 

1. PROTEÇÃO SOCIAL DOS TRABALHADORES E DAS SUAS FAMÍLIAS  

  

1.1. QUARENTENA (“ISOLAMENTO PROFILÁTICO”) E O ISOLAMENTO 

A quarentena e o isolamento são medidas de afastamento social essenciais em saúde pública. 

São especialmente utilizadas em resposta a uma epidemia e pretendem proteger a população 

da transmissão entre pessoas. A diferença entre a quarentena e o isolamento parte do estado 

de doença da pessoa que se quer em afastamento social. Ou seja: 

 Quarentena é utilizada em pessoas que se pressupõe serem saudáveis, mas possam ter 

estado em contacto com um doente infetado; 

 Isolamento é a medida utilizada em pessoas doentes, para que através do afastamento 

social não contagiem outros cidadãos. 

 

Quando se deve ficar em isolamento profilático? 

Deve ficar em isolamento profilático se: 

 Tiver tido contacto com um doente diagnosticado com COVID 19, e esta medida for 

determinada pela autoridade de saúde; 

 Tiver sido diagnosticado com COVID 19 e se o médico assistente que o avaliar disser que 

não precisa de internamento. 

Para ficar em isolamento é necessário que a autoridade de saúde preencha o formulário de 

“Certificação de Isolamento Profilático – Identificação de trabalhadores/alunos em situação de 

isolamento“. 

As pessoas que tiverem a vacinação completa com dose de reforço ou que estejam no período 

de recuperação da doença, mesmo que sejam coabitantes, ficam dispensadas de isolamento. 
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Quem é a Autoridade de Saúde competente? 

A autoridade de saúde competente para passar a “Certificação de Isolamento Profilático – 

Identificação de trabalhadores/alunos em situação de isolamento” é o médico de saúde pública, 

também conhecido como delegado de saúde. 

 

Como é emitida a declaração da situação de isolamento profilático? 

A declaração é emitida pela autoridade de saúde local para o(s) trabalhador(es) que deva(m) 

ficar em isolamento preventivo. O modelo está disponível na Direção-Geral da Administração e 

do Emprego Público e no site da Direção-Geral da Saúde, e substitui o documento justificativo 

de ausência ao trabalho. 

 

A declaração da autoridade de saúde é uma baixa médica? 

A declaração que atesta a necessidade de isolamento substitui o documento justificativo da 

ausência ao trabalho para efeitos de justificação de faltas, bem como para eventual atribuição 

do subsídio por assistência a filho ou a neto. 

 

Por minha iniciativa fiz o teste à COVID-19 e deu negativo. Tenho de cumprir o isolamento? 

Não. No entanto, deve seguir as recomendações da Direção-Geral da Saúde para prevenção da 

COVID-19, como: 

 Distanciamento social – manter distância de pelo menos 2 metros; 

 Evitar cumprimentos que impliquem contacto físico; 

 Etiqueta respiratória: 

o Tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir; 

o Utilizar um lenço de papel ou o braço, nunca com as mãos; 

o Deitar o lenço de papel no lixo; 

o Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir. 

 Reforçar as medidas de higiene: 

o Lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou com uma solução de base 

alcoólica; 

o Evitar contacto próximo com doentes com infeções respiratórias. 

 

Tive o resultado do teste para COVID-19 positivo. Quando termina o meu isolamento? 

O período de isolamento (início e fim) é determinado pelo delegado de saúde local (autoridade 

de saúde) ou pelo médico que o acompanha. 
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Que cuidados devo ter durante o período de quarentena ou isolamento? 

É essencial permanecer em casa durante o período total de quarentena ou isolamento, devendo 

ter em conta os seguintes cuidados: 

 Permanência em casa: não deve haver deslocações para o trabalho, escola, espaços 

públicos ou outros locais sem que haja necessidade absoluta. Se necessário solicite 

ajuda ou realize pedidos por telefone; 

 Partilha de habitação com outras pessoas: se possível, as pessoas com quem vive devem 

ficar noutro alojamento. Esta medida é especialmente importante se se tratar de 

pessoas mais velhas, com doenças crónicas ou vulneráveis. Caso não seja possível a 

alteração de habitação, devem ser tomadas as seguintes medidas: 

o Deve permanecer separado das outras pessoas; 

o Só deve sair do quarto em situação de extrema necessidade e colocando 

uma máscara descartável; 

o Deve evitar utilizar espaços comuns com outras pessoas presentes, 

incluindo nos períodos de refeições; 

o Não deve partilhar a cama com outra pessoa se possível durma sozinho; 

o Deve utilizar uma casa de banho diferente dos restantes membros (se 

possível), assim como toalhas e outros utensílios de higiene. 

 Proteção de pessoas coabitantes e/ou cuidadores: caso necessite de cuidadores, deve 

limitar seu o número idealmente a um sendo que este não deve ser portador de doença 

crónica ou imunossupressão; 

 Visitas em casa: apenas deve frequentar a habitação quem coabitar com a pessoa em 

quarentena ou isolamento; 

 Lavagem regular das mãos: deve proceder à lavagem das mãos de forma regular ao 

longo do dia; 

 Evitar a partilha de alimentos e itens domésticos como telemóveis, copos ou toalhas; 

 Limpeza e desinfeção regular das superfícies mais usadas; 

 Cuidados a ter com os resíduos: todos os resíduos produzidos pela pessoa em 

quarentena ou isolamento devem ser colocados em local exclusivo; 

 Monitorização dos sintomas: 

o Vigie sintomas como a febre (temperatura ≥ 38.0ºC), tosse, perda total ou 

parcial do olfato (anosmia), enfraquecimento do paladar (ageusia) ou 

perturbação ou diminuição do paladar (disgeusia) de início súbito ou 

dificuldade respiratória. Se sentir que os sintomas estão a agravar deve 

contactar o profissional de saúde que o acompanha ou o SNS 24 – 808 24 24 

24. Em situações de urgência ligue 112. 

 Adote as medidas da etiqueta respiratória: 

o Tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir; 
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o Utilizar um lenço de papel ou o braço, nunca com as mãos e deitar o lenço 

de papel no lixo; 

o Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir. 

 

Qual é o tempo mínimo para o isolamento? 

O tempo mínimo preconizado para isolamento é de: 

 7 dias nas pessoas sem sintomas (assintomáticas) ou que desenvolvam doença ligeira; 

 10 dias nas pessoas que desenvolvem doença ligeira ou moderada; 

 20 dias nas pessoas que desenvolvem doença grave; 

 20 dias nas pessoas com imunossupressão, independentemente da gravidade da 

evolução clínica. 

As pessoas que recuperaram de COVID-19 e que cumpriram os critérios de fim de isolamento 

referidos, não realizam novos testes laboratoriais para SARS-CoV-2, nos 180 dias subsequentes 

ao fim do isolamento. 

Não se incluem as pessoas que desenvolvam novamente sintomas sugestivos de COVID-19 e 

simultaneamente sejam contacto de alto risco de um caso confirmado de COVID-19, nos últimos 

14 dias. 

 

Como devo justificar as faltas à entidade patronal? 

 Se está em quarentena ou isolamento a autoridade de saúde da sua área de residência 

ou o clínico que o acompanha passará uma declaração atestando a necessidade deste 

afastamento social. Esta declaração deve ser depois entregue à entidade patronal, que 

por sua vez a envia para a Segurança Social; 

 Se tiver COVID-19, o médico irá emitir o Certificado de Incapacidade Temporária para o 

trabalho (internamento e prolongamento para o período que estiver no domicílio em 

isolamento); 

 Se foi determinada a quarentena pela autoridade de saúde da sua área de residência, 

esta emitirá uma declaração que justificará a necessidade deste afastamento social; 

 No caso de isolamento de um filho menor de 12 anos ou com doença incapacitante ou 

com doença crónica que necessite de cuidados presenciais e necessite solicitar o 

subsídio de assistência à família, o progenitor/encarregado/cuidador deverá, como 

habitualmente, requerer o subsídio através da Segurança Social Direta (SSD), e anexar a 

digitalização da declaração emitida pela autoridade de saúde relativa à criança. 

Para mais esclarecimentos deve contactar o número da Segurança Social 300 502 502. 
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Se ficar em isolamento preventivo pela COVID-19 sou prejudicado no meu emprego? 

Não. Segundo o despacho emitido pelo Governo, se uma pessoa ficar em isolamento preventivo 

(profilático) devido ao perigo de contágio pelo COVID-19 e faltar, temporariamente, ao seu 

emprego por ordem da autoridade de saúde está salvaguardada a sua proteção social e os seus 

direitos. 

Se ficar doente com COVID-19 como justifico a ausência perante o meu trabalho? 

Ao contrário do que acontece com o isolamento, o trabalhador pode ficar com baixa médica e 

justifica a sua ausência ao trabalho através do Certificado de Incapacidade Temporária. 

Em que percentagem é paga a minha baixa por COVID-19? 

Segundo decreto-lei os trabalhadores por conta de outrem e os trabalhadores independente do 

regime geral de segurança social passam a receber o correspondente a 100% da remuneração 

de referência, até ao limite de 28 dias. 

E se estiver de baixa por COVID-19 por mais tempo que os 28 dias? 

Depois desse período de pagamento a 100%, a legislação prevê o pagamento a: 

 55% da sua remuneração de referência, dos 29 aos 30 dias de impedimento para o 

trabalho; 

 60% da remuneração, entre 31 dias e 90 dias; 

 70% da remuneração, entre 91 dias e 365 dias; 

 75% da remuneração, num período de doença superior a um ano. 

Não cumprir o isolamento é crime? 

Sim. Quem não cumprir o isolamento pode incorrer num crime de desobediência civil e/ou 

propagação de doença e ser punido com uma pena de prisão ou multa. 

 

Legislação aplicável: 

 Decreto-lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua atual redação; 

 Decreto-Lei n.º 10-K/2020, de 26 de março; 

 Decreto-Lei n.º 119-A/2021, de 22 de dezembro; 

 Decreto-Lei n.º 119-B/2021, de 23 de dezembro; 

 Decreto-Lei n.º 6-A/2022, de 07 de janeiro. 
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1.2. REFORÇO DA PROTEÇÃO NO DESEMPREGO 

Sem prejuízo do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 220/2006, de 3 de 

novembro, na sua redação atual, têm direito ao subsídio social de desemprego inicial os 

trabalhadores que tenham:  

a) 90 dias de trabalho por conta de outrem, com o correspondente registo de 

remunerações, num período de 12 meses imediatamente anterior à data do 

desemprego; 

b) 60 dias de trabalho por conta de outrem, com o correspondente registo de 

remunerações, num período de 12 meses imediatamente anterior à data do 

desemprego, nos casos em que este tenha ocorrido por caducidade do contrato de 

trabalho a termo ou por denúncia do contrato de trabalho por iniciativa da entidade 

empregadora durante o período experimental, não relevando estas situações para 

efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 220/2006, de 3 de 

novembro, na sua redação atual.  

O montante diário do subsídio de desemprego, é majorado em 10 % quando, no mesmo 

agregado familiar, ambos os cônjuges ou pessoas que vivam em união de facto, ou o parente 

único no agregado monoparental, tenham filhos ou equiparados a cargo e sejam titulares de 

uma das seguintes prestações: 

a) Subsídio de desemprego; 

b) Subsídio por cessação de atividade; 

c) Subsídio por cessação de atividade profissional. 

 

Legislação aplicável: 

  Decreto-Lei n.º 119/2021, de 16 de dezembro. 
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2. OUTRAS MEDIDAS DE APOIO 

 

2.1. MEDIDAS DE APOIO NO SETOR BANCÁRIO 

o Recalendarização de empréstimos bancários, com extensão das maturidades, em 

coordenação com Banco de Portugal. 

o Eliminação das taxas mínimas cobradas aos comerciantes nos pagamentos por POS, 

pelos principais bancos (todos comerciantes podem passar a aceitar pagamentos 

através de cartões e meios eletrónicos sem necessidade de estabelecer qualquer valor 

mínimo). 

o Aumentado o limite máximo para as operações com cartão contactless, que deverá 

passar para 50€. 

 

 

2.2. PRAZOS DE DEFERIMENTO TÁCITO DE AUTORIZAÇÕES E LICENCIAMENTOS 

São suspensos os prazos cujo o decurso decorra o deferimento tácito pela administração de 

autorizações e licenciamentos requeridos por particulares. 

São, ainda, suspensos os prazos de cujo decurso decorra o deferimento tácito pela 

administração de autorizações e licenciamentos, ainda que não requeridos por particulares, no 

âmbito da avaliação de impacte ambiental. 

Legislação aplicável: 

 Decreto-lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua atual redação. 

 

 

 

2.3. APOIO EXTRAORDINÁRIO AO RENDIMENTO DOS TRABALHADORES 

2.7.1 POR CONTA DE OUTREM 

Quem têm direito?  

Destina-se aos trabalhadores em particular desproteção económica causada pela pandemia da 
doença COVID-19 por forma a assegurar a continuidade dos rendimentos. 

São abrangidos pelo Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores (AERT) os 
trabalhadores por conta de outrem, incluindo serviço doméstico com contrato mensal com 
remuneração real e estagiários, que cumpram a condição de recursos, nas seguintes situações 
a partir de 1 de janeiro de 2021: 
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1 - Trabalhadores que terminem o Subsídio Social de Desemprego em 2021, sem condição de 
recursos (Ver Apoio 1); 

2 - Trabalhadores que terminem as prestações de desemprego em 2021, com exceção dos 
trabalhadores do Subsídio Social de Desemprego previstos no ponto 1. Inclui também os 
trabalhadores que terminem o período de 6 meses do apoio descrito no ponto 1, sujeito a 
condição de recurso (ver Apoio 2);  

3 - Trabalhadores em situação de desemprego involuntário, sem acesso a prestações de 
desemprego e que tenham pelo menos de 3 meses de contribuições nos últimos 12 meses à 
data do desemprego (ver Apoio 2); 

4 - Trabalhadores que não se enquadrem nas situações acima, que tenham estado registados 
na Segurança Social a partir de janeiro de 2019 como trabalhadores por conta de outrem e 
que tenham atividade como trabalhador independente no mês de referência do apoio (ver 
Apoio 3). 

 Qual o apoio? 

O valor do apoio depende da situação em que se encontra o beneficiário. As situações 
encontram-se descritas em “A quem se destina”, e para cada uma delas o valor do apoio é: 

Apoio 1 (ver Situação 1) 

• Valor do apoio = valor do subsídio de proteção no desemprego que auferia à data 
da sua cessação 

• Limite máximo = 501,16€ 

• Limite mínimo = 50€ 

• Duração: Por um período de 6 meses sem condição de recursos 
 

Apoio 2 (ver Situação 2 e 3) 

• Valor do apoio = diferença entre 501,16€ e o rendimento médio por adulto 
equivalente do agregado familiar 

• Limite máximo = rendimento líquido da remuneração que auferia até ao limite de 
501,16€ 

• Limite mínimo = 50€ 

• Duração até 12 meses com condição de recursos 
 

Apoio 3 (ver Situação 4) 

• Valor do apoio = diferença entre 501,16€ e o rendimento médio por adulto 
equivalente do agregado familiar 
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• Limite máximo = rendimento líquido da remuneração que auferia até ao limite de 
501,16€ 

• Limite mínimo = 50€ 

• Duração até 6 meses com condição de recursos 

• Obrigação declarativa e contributiva: Vinculação ao regime dos trabalhadores 
independentes durante o período de concessão do apoio e nos 30 meses 
subsequentes com o valor mínimo mensal de valor de prestação de serviços 
equivalente ao valor do apoio. Ao período de 30 meses é deduzido o número de 
meses com contribuições nos últimos 12 meses. 

 

Qual a duração do apoio? 

O apoio extraordinário é concedido até dezembro de 2021 ou 28 de fevereiro de 2022 desde 

que tenha sido pago o mês de referência dezembro. 

 

2.7.2. MEMBRO DE ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS 

Quem têm direito? 

Destina-se aos trabalhadores em particular desproteção económica causada pela pandemia da 
doença COVID-19 por forma a assegurar a continuidade dos rendimentos. 

São abrangidos pelo Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores (AERT) os membros 
de órgãos estatutários, que cumpram a condição de recursos, nas seguintes situações a partir 
de 1 de janeiro de 2021: 

1 - Membros de órgãos estatutários que terminem subsídio de cessação de atividade 
profissional em 2021 e cujas atividades estejam sujeitas ao dever de encerramento por 
decreto governamental (não sujeito a condição de recursos nos primeiros 6 meses). (Ver Apoio 
1); 

2 - Membros de órgãos estatutários que se encontrem em situação de desemprego 
involuntário e sem proteção no desemprego e tenham pelo menos 3 meses de contribuições 
nos últimos 12 meses à data do desemprego. (Ver Apoio 4); 

3 - Trabalhadores que não se enquadrem nas situações acima, que tenham estado registados 
na Segurança Social Direta a partir de janeiro de 2019 e que tenham atividade como 
trabalhador independente no mês de referência do apoio. (Ver Apoio 6); 

4 - Gerentes de micro ou pequenas empresas, tenham ou não participação no capital da 
empresa, e membros dos órgãos estatutários de fundações, associações ou cooperativas com 
funções equivalentes às daqueles que estejam nessa qualidade, exclusivamente abrangidos 
pelos regimes de segurança social, e que se encontrem sujeitos ao cumprimento da obrigação 
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contributiva em pelo menos 3 meses seguidos ou 6 meses interpolados há pelo menos 12 meses 
e que se encontrem. (Ver Apoio 7): 

a) Em situação comprovada de paragem total da sua atividade ou da atividade do respetivo 
setor, em consequência da pandemia da doença COVID-19 ou; 
 

b) Em situação de quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40% da faturação no 
período de 30 dias anterior ao do pedido junto dos serviços competentes da segurança 
social, com referência: 

1. À média mensal dos dois meses anteriores a esse período, ou 
2. Face ao período homólogo do ano anterior, ou 
3. Para quem tenha iniciado atividade há menos de 12 meses, à média desse período. 

 

 

Qual o apoio? 

Consoante a situação através da qual acedam ao apoio os membros de órgãos estatutários terão 
o seguinte valor de apoio: 

Apoio 1 (ver Situação 1) 

• Valor do apoio = valor do subsídio de proteção no desemprego que auferia à data da sua 
cessação 

• Limite máximo = 501,16€ 
• Limite mínimo = 50€ 
• Duração: Por um período de 6 meses sem condição de recursos 

Apoio 4 (ver Situação 2) 

• Valor do apoio = valor da quebra do rendimento médio mensal entre a última DT e o 
rendimento médio mensal de 2019 

• Limite máximo = rendimento médio mensal de 2019 até ao limite de 501,16€ 
• Limite mínimo = 50€ ou 

1. Se perda rendimento > 438,81€ (1 IAS*) = 219,41€ (0,5 IAS), 
2. Se perda de rendimento >219,41€ (0,5 IAS) e <= 438,81€ (1 IAS*) = 50% do valor da perda 

• Duração: até 12 meses  
•  

Apoio 6 (ver Situação 4) 
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• Valor do apoio = 2/3 do valor da quebra do rendimento médio mensal entre a última DT e 
o rendimento médio mensal de 2019 

• Limite máximo = rendimento médio mensal de 2019 até ao limite de 501,16€ 
• Limite mínimo = 50€  
• Duração: até 6 meses seguidos ou interpolados 

Apoio 7 (ver Situação 5) 

• Valor do apoio  

1. Se valor da remuneração registada < 658,22€ (1,5 IAS) = Valor da remuneração registada 
X % da quebra de faturação 

2. Se valor da remuneração registada >= 658,22€ (1,5 IAS) = 2/3 do valor da remuneração 
registada X % da quebra de faturação 

• Limite máximo = 1.995 € (3 RMMG) 
• Limite mínimo = 50€ 
• Duração: até 6 meses seguidos ou interpolados 

Qual a duração do apoio? 

O apoio extraordinário é concedido até dezembro de 2021 ou 28 de fevereiro de 2022 desde 
que tenha sido pago o mês de referência dezembro, tendo como período máximo: 

c) 12 meses para os trabalhadores a que se referem as alíneas a) e b) do n.º 2 do art.º 156.º 
da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro; 

d) 6 meses, seguidos ou interpolados, para os trabalhadores a que se referem as alíneas c) 
a f) do n.º 2 do art.º 156.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, correspondendo a 
uma prestação concedida por um mês, prorrogável mensalmente. 

 

2.7.3. SERVIÇO DOMÉSTICO 

Quem têm direito? 

Destina-se aos trabalhadores em particular desproteção económica causada pela pandemia da 
doença COVID-19 por forma a assegurar a continuidade dos rendimentos. 

Aos trabalhadores do serviço doméstico com contrato mensal com remuneração real e 
estagiários, que cumpram a condição de recursos, aplicam-se as condições do Apoio 
Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores (AERT) dos trabalhadores por conta de 
outrem. 

Aplica-se adicionalmente, os trabalhadores do serviço doméstico em regime diário ou horário, 
sujeitos a condição de recursos, na seguinte situação a partir de 1 de janeiro de 2021: 
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1 - Trabalhadores com quebra de rendimentos e que cumulativamente (ver Apoio 5): 

a) Tenham pelo menos 3 meses de contribuições nos últimos 12 meses à data do 
requerimento; e 
 
b) Tenham quebra do rendimento relevante médio mensal no período de março a 
dezembro de 2020 face ao rendimento médio mensal de 2019 superior a 40%; e 
 
c) Tenham quebra do rendimento relevante médio mensal da última Declaração 
Trimestral face ao rendimento médio mensal de 2019 superior a 40%. 

Qual o apoio? 

Os trabalhadores do serviço doméstico em regime diário ou horário terão acesso ao seguinte 
valor de apoio: 

Apoio 5 (ver Situação 3) 

• Valor do apoio = 2/3 do valor da quebra do rendimento médio mensal entre a última DT e 
o rendimento médio mensal de 2019 

• Limite máximo = rendimento médio mensal de 2019 até ao limite de 501,16€ 
• Limite mínimo = 50€ ou 

1. Se perda rendimento > 438,81€ (1 IAS*) = 219,41€ (0,5 IAS) 
2. Se perda de rendimento >219,41€ (0,5 IAS) e <= 438,81€ (1 IAS*) = 50% do valor da perda 

• Duração: até 6 meses seguidos ou interpolados 

 

Qual a duração do apoio? 

O apoio extraordinário é concedido até dezembro de 2021 ou 28 de fevereiro de 2022 desde 
que tenha sido pago o mês de referência dezembro, tendo como período máximo: 
  

e) 12 meses para os trabalhadores a que se referem as alíneas a) e b) do n.º 2 do art.º 156.º 
da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro; 

f) 6 meses, seguidos ou interpolados, para os trabalhadores a que se referem as alíneas c) 
a f) do n.º 2 do art.º 156.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, correspondendo a 
uma prestação concedida por um mês, prorrogável mensalmente. 
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2.7.4. DISPOSIÇÕES COMUNS 

O que fazer? 

1.º Passo: Atualizar o agregado familiar na Segurança Social Direta, através do Menu Família, 
deverá selecionar a opção “Agregado e Relações Familiares”. 

2º passo: Atualizar os rendimentos de 2020 do agregado familiar na Segurança Social Direta, 
através do menu “Família”, deverá selecionar a opção “Rendimentos e Património”. 

3º passo: Atualizar os rendimentos de trabalho do próprio não declarados à Segurança Social 
referentes a 2019 na Segurança Social Direta, através do menu “Família”, deverá selecionar a 
opção “Rendimentos e Património”. 

4.º passo: Preencher o requerimento do apoio extraordinário ao rendimento dos 
trabalhadores na Segurança Social Direta, através do Menu Emprego, deverá selecionar 
“Medidas Covid-19” (quando disponível). 

 

 

O apoio é cumulável com outros apoios? 

O apoio extraordinário não é cumulável com rendimentos do trabalho nem com prestações 

substitutivas de rendimentos do trabalho. 

O apoio não é cumulável com outros apoios atribuídos no âmbito da resposta à pandemia por 

COVID-19. 

O apoio extraordinário a que se refere o n.º 3 do artigo 14.º da Portaria n.º 19-A/2021, de 25 de 

janeiro não é cumulável com apoios de idêntica natureza concedidos ao abrigo de Decreto do 

Governo que determine encerramento de atividades ou de estabelecimentos 

 

 

Legislação aplicável: 

 Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro; 

 Portaria n.º 19-A/2021, de 25 de janeiro; 

 Decreto-Lei n.º 26-C/2021, de 13 de abri. 
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2.4. TARIFA SOCIAL DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET EM BANDA 

LARGA 

O serviço prestado no âmbito da tarifa social de fornecimento de serviços de acesso à Internet 

é disponibilizado através de banda larga fixa ou móvel, sempre que exista infraestrutura 

instalada e ou cobertura móvel que permita essa prestação, e deve suportar o seguinte conjunto 

mínimo de serviços:  

a) Correio eletrónico;  

b) Motores de pesquisa, que permitam procurar e consultar todos os tipos de informação;  

c) Ferramentas de formação e educativas de base em linha;  

d) Jornais ou notícias em linha;  

e) Compra ou encomenda de bens ou serviços em linha; 

f) Procura de emprego e instrumentos de procura de emprego;  

g) Ligação em rede a nível profissional;  

h) Serviços bancários via Internet;  

i) Utilização de serviços da Administração Pública em linha;  

j) Utilização de redes sociais e mensagens instantâneas;  

k) Chamadas e videochamadas (com qualidade-padrão). 

 

Compete à Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) definir a largura de banda 

necessária para a prestação deste conjunto de serviços, bem como os parâmetros mínimos de 

qualidade, designadamente, de velocidade de download e upload, considerando, 

nomeadamente, as ofertas de serviço de acesso à Internet em banda larga praticadas no 

mercado nacional. 

 

Beneficiários: 

São considerados consumidores com baixos rendimentos ou com necessidades sociais especiais 

as pessoas singulares que se encontrem nas seguintes situações:  

a) Os beneficiários do complemento solidário para idosos;  

b) Os beneficiários do rendimento social de inserção;  

c) Os beneficiários de prestações de desemprego;  

d) Os beneficiários do abono de família;  

e) Os beneficiários da pensão social de invalidez do regime especial de proteção na 

invalidez ou do complemento da prestação social para inclusão;  

f) Agregados familiares com rendimento anual igual ou inferior a € 5808,00, acrescidos de 

50 %, por cada elemento do agregado familiar que não disponha de qualquer 

rendimento, incluindo o próprio, até um limite de 10 pessoas;  

g) Os beneficiários da pensão social de velhice. 
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Legislação aplicável: 

Decreto-Lei n.º 66/2021 de 30 de julho. 
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IV. MEDIDAS DE APOIO DO MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA 

 

1. ATENDIMENTOS 

Devido à necessidade premente de reduzir a concentração e o contacto entre as pessoas, no 

âmbito das medidas inerentes ao Estado de Emergência associado à pandemia da COVID 19, a 

Câmara Municipal de Albufeira determinou, logo a 12 de março, que o atendimento ao público 

seria realizado por via não presencial. Assim os serviços continuam a funcionar, sendo 

privilegiados os canais não presenciais: 

Atendimento Geral 

Email: atendimento@cm-albufeira.pt e para os números de telefone 289 599 522, 289 570 

730 e 289 570 725, nos dias úteis das 9h00 às 15h30. 

Atendimento Obras Particulares 

Email: obras.particulares@cm-albufeira.pt e para os números de telefone 289 570 758; 289 570 

756; 967 763 031, nos dias úteis das 9h00 às 15h30. 

  

O atendimento por marcação é um serviço que permite o agendamento do atendimento em dia 

e hora previamente definidos. Com este serviço o cidadão é atendido no dia e hora que mais se 

adequa à sua disponibilidade, sem ter de permanecer em filas de espera. 

O atendimento por marcação pode ser feito on-line, por email ou por telefone. 

Para mais informações deverá consultar o site oficial do Município de Albufeira. 
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2. REQUERIMENTOS NO ÂMBITO DE OBRAS PARTICULARES 

No que diz respeito às Obras Particulares, os interessados devem submeter os seus 

pedidos/requerimentos – preferencialmente – por correio eletrónico, em formato digital. 

O requerimento e os documentos necessários devem ser apresentados em formato digital e 

remetidos para o email: geral@cm-albufeira.pt.  

O requerimento deve estar devidamente assinado pelo requerente, de preferência, assinatura 

digital ou, caso não seja possível, assinatura manuscrita e deve ser remetido acompanhado dos 

seguintes documentos:  

 Comprovativo do pagamento da taxa aplicável à pretensão, nos termos do previsto no 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas (Regulamento nº 395-A/2010, de 3 de maio, 

na redação vigente) e; 

  Ficheiro zip referente a todas as peças desenhadas e escritas, que compõem o pedido, 

o qual deverá ser instruído nos termos previstos no artigo 2º do “Manual de 

Procedimentos relativos aos Pedidos para Realização de Operações Urbanísticas” anexo 

ao R.O.U.M.A. 

Para efeito de pagamentos, o IBAN do Município de Albufeira é o seguinte: PT 

50003500180000050063011. 

Refira-se, que só em casos excecionais, devidamente justificados, os requerimentos/pedidos 

podem ser remetidos por correio, para o seguinte endereço: Câmara Municipal de Albufeira – 

Rua do Município – A/C do D.P.G.U. – 8200 – 863 Albufeira. 

 

3. CONTACTOS PARA ENTREGAS DOMICILIÁRIAS 

Com o objetivo de tornar mais fácil a permanência domiciliária, o Município de Albufeira tem 

vindo a angariar contactos de restaurantes que servem comida para fora, bem como de 

supermercados, mercearias e produtores que façam entregas domiciliárias. A oferta tem sido 

muito positiva e é possível aos albufeirenses terem em casa todos os produtos de talho, 

mercearia, peixaria, fruta, padaria e muitos outros. 

Poderá encontrar toda a informação atualizada no portal do Município através do link 

https://covid19albufeira.pt/ 

Caso pretenda divulgar o seu serviço de entregas ao domicílio, entre em contacto com o 

Município de Albufeira. 

 

4. LINHA DE APOIO PERMANENTE COVID-19 

Para além da informação constante no portal do Município de Albufeira, nomeadamente no 

separador COVID-19, o Município dispõe ainda de uma equipa permanente de atendimento às 
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pessoas, no sentido de prestar apoio, informações e reencaminhamento de situações. Para o 

efeito, deverão contactar a Linha de Apoio | Covid-19: 800 219 289. 

No portal do Município (www.cm-albufeira.pt) existe ainda uma ligação ao AGE – Gabinete de 

Empreendedorismo de Albufeira, o qual contém toda a informação atualizada do poder central, 

essencialmente no que concerne às medidas de apoio às empresas e à economia nacional. Caso 

os munícipes tenham alguma dúvida em particular sobre orientações e legislação, poderão 

contactar pelo 969 516 702 ou através do endereço eletrónico: age@cm-albufeira.pt. 

 

 

V. CONTACTOS DIGITAIS ÚTEIS 

 

o Dúvidas de Saúde: 

 Linha SNS24: 808 24 24 24 

 E-mail: atendimento@SNS24.gov.pt 

 Site: covid19.Min-saude.pt 

 Se pode contribuir com equipamentos, serviços ou outros apoios específicos, 

através da sua instituição, empresa ou a título individual, preencha o 

formulário: Quer ajudar o Serviço Nacional de Saúde?  

 

o Dúvidas sobre assistência a familiares, baixas e quarentena: 

 Telefone: 300 502 502 

 

o Informação serviços públicos digitais: 

 Linha de Contacto Cidadão: 300 003 990 

e-mail: info.cidadao@ama.pt 

 

 Linha de Contacto Empresas: 300 003 980 

e-mail: info.empresa@ama.pt 

 

o Linha de emergência aos portugueses em viagem (disponível todos os dias úteis, das 

9h às 22h): 

 Telefone: +351 217 929 755 

 E-mail: covid19@mne.pt 

 

o Emergência consular (disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana): 

 Telefone: +351 961 706 472 

 Telefone: +351 217 929 714 

 E-mail: gec@mne.pt 

 

o Contactos Serviço de Estrangeiros e Fronteiras: 
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 E-mail: COVID19@sef.pt 

 Telefone: +351 21 423 62 15 

 

o Contacto GNR: 

 E-mail: covid19@gnr.pt 

 

o Contacto PSP: 

 E-mail: contacto@psp.pt 

 Telefone: 21 811 1000 (24 horas) 

 

o Contactos ANEPC: 

 E-mail: COVID19@prociv.pt 

 Telefone: 21 416 51 40 

 

o Apoio do IAPMEI a empresas e empresários: 

 Email: info@iapmei.pt. 

 Telefones: 

Aveiro: +351 234 302 450 

Braga: +351 253 206 600 

Bragança: +351 273 300 000 

Coimbra: +351 239 853 940 

Évora: +351 266 739 700 

Faro: +351 289 895 800 

Guarda: +351 271 220 840 

Leiria: +351 244 817 900 

Lisboa: +351 213 836 237 

Porto: +351 226 152 000 

Viseu: +351 232 483 440 

 

o Turismo de Portugal 

 Gabinete de Apoio ao Empresário 

 E-mail: apoioaoempresario@turismodeportugal.pt (contacto 

preferencial) 

 Telefone: 808 209 209 

 Contactos gerais 

 E-mail: info@turismodeportugal.pt; (contacto preferencial) 

 Telefone: 211 140 200 

 

o Apoio questões gerais do Ministério da Justiça: 

 Linha Justiça: 800 910 220 

 E-mail: covid19@sg.mj.pt 

 

o Apoio sobre Funcionamento dos Tribunais: 
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 Telefone: 217 906 200 

 Site: dgaj.justica.gov.pt 

 

o Apoio sobre Registos e Notariado: 

 Telefone: 211 950 500 

 Site: https://irn.justica.gov.pt/ 

 

o Apoio do Ministério da Cultura: 

 E-mail: covid19@mc.gov.pt 

 Site: http://www.culturacovid19.gov.pt/ 

 

o Apoio da Autoridade de Mobilidade e Transportes: 

 E-mail: covid-19@amt-autoridade.pt 

 Telefone: 211 025 870 (das 9 às 18 horas, de segunda-feira a sexta-feira) 

 Site: http://www.amt-autoridade.pt/ 

 

o Apoio do Instituto de Mobilidade e Transportes: 

 IMTonline: http://www.imtonline.pt/ 

 Atendimento por e-mail – para questões sobre Condutores, Veículos, 

Transportes, Atividades Marítimo-Portuárias ou outras questões, utilize 

o formulário de contactos disponível no site IMT 

 Linha Azul do IMT: 808 20 12 12 

 Centro de Contacto Cidadão: 300 003 990 

 Centro de Contacto Empresas: 300 003 980 

 

o Agência Portuguesa do Ambiente: 

 SILiAmb e Resíduos Centro de contacto: 21 019 23 27 

 Site SILiAmb: https://apoiosiliamb.apambiente.pt/ 

 Atendimento por e-mail – formulário de contactos disponível no site da APA 

 Telefone: 21 019 23 27 

 
o Apoio do Alto Comissariado para as Migrações: 

 Telefone: 808 257 257 (a partir de rede fixa) , de segunda a sexta-feira, entre as 

9 horas e as 19 horas 

+351 218 106 191 (a partir de rede móvel), de segunda a sexta-feira, entre as 9 

horas e as 19 horas 

 E-mails: 

 informações@acm.gov.pt 

cnaim.algarve@acm.gov.pt 

cnaim.norte@acm.gov.pt 

cnaim.lisboa@acm.gov.pt 

 Site ACM: https://www.acm.gov.pt/-/covid-19-medidas-orientacoes-e-

recomendacoes 
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o Apoio às vítimas de violência doméstica: 

 Telefone: 800 202 148 

 Email: violencia.covid@cig.gov.pt 

 Site CIG: https://www.cig.gov.pt/2020/03/covid-19-seguranca-isolamento/ 

 

o Defesa Nacional: 

 Atendimento para esclarecimentos sobre a suspensão do Dia da Defesa 

Nacional 

 +351 213 804 200 

 covid19@defesa.pt 

 

 Linha de atendimento dos Centros do Dia da Defesa Nacional: 

 Centro de Divulgação de Braga / Póvoa de Varzim – 919305758 

 Centro de Divulgação do Alfeite / Barreiro – 919315983 

 Centro de Divulgação do Funchal / Porto Santo / Queluz – 919316950 

 Centro de Divulgação do Porto / Gaia – 919315840 

 Centro de Divulgação de Lisboa / Ovar – 919315772 

 

 Linha de Apoio COVID-19 Forças Armadas para esclarecimento de dúvidas e 

triagem e para apoio psicológico 

 TLM: 910648111 

 FIXO: 213043400 

 

 Canal das Forças Armadas para esclarecimento de dúvidas e triagem e para 

apoio psicológico 

 apoio_sanitario_covid19@emgfa.pt 

 

o Agricultura 

 Contacto para apoio ao setor: agricultura.covid19@ma.gov.pt  

 

 

o Autoridade Tributária e Aduaneira 

 

 Site: e-Balcão (Portal das Finanças):  

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/formularioContacto.action 

 Centro de Atendimento Telefónico: 217 206 707 

 


