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MEDIDAS DE APOIO À ECONOMIA – PO MAR 2020 

Regime de Apoio à Cessação Temporária das Atividades de Pesca 

de Arrasto Costeiro 

 

Os apoios previstos têm como finalidade compensar os armadores e pescadores pela cessação 

temporária da atividade da frota de arrasto costeiro, no ano de 2020, motivada pelo surto do 

novo Coronavírus — COVID-19. 

São beneficiários os armadores e pescadores das embarcações costeiras que estejam 

licenciadas, em 2020, para arrasto de fundo com a classe de malhagem 55 mm - 59 mm, 65 mm 

- 69 mm ou igual ou superior a 70 mm. 

 

Constitui condição de elegibilidade da operação a embarcação objeto da candidatura ter 

operado, pelo menos, 120 dias nos dois anos civis anteriores à data da apresentação do pedido 

de apoio.  

Caso a embarcação tenha sido licenciada para operar a arte de pesca com para arrasto de fundo 

com a classe de malhagem 55 mm - 59 mm, 65 mm - 69 mm ou igual ou superior a 70 mm, em 

data posterior aos dois anos civis referidos no ponto anterior, por transferência de licença, a 

verificação da condição atrás referida e respetivo cálculo da compensação terá em consideração 

a atividade das embarcações envolvidas. 

 

Têm acesso à compensação salarial os pescadores que:  

a) Tenham trabalhado a bordo de uma embarcação licenciada abrangida pela cessação 

temporária durante, pelo menos, 120 dias nos dois anos civis anteriores à data da 

apresentação do pedido de apoio;  

b) Trabalhem na embarcação de pesca imobilizada à data de início do período de paragem, 

exceto nos casos em que a essa data se encontrem de baixa por doença ou em gozo de 

férias legalmente devidas, e desde que se mostre comprovado o trabalho na 

embarcação de pesca imobilizada, no período imediatamente anterior à situação de 

baixa ou de férias;  

c) Estejam inscritos na Segurança Social;  

MEDIDA: 

ELEGIBILIDADE DAS OPERAÇÕES: 

ELEGIBILIDADE DOS BENEFICIÁRIOS: 
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d) Tenham a sua situação tributária e contributiva regularizada perante a administração 

fiscal e a segurança social, podendo a mesma ser aferida até à data de apresentação do 

primeiro pedido de pagamento.  

No caso de pescador que tenha começado a trabalhar a bordo de um navio de pesca há menos 

de dois anos à data de apresentação do pedido de apoio, a atividade mínima exigida - tenham 

trabalhado a bordo de uma embarcação licenciada abrangida pela cessação temporária durante, 

pelo menos, 120 dias nos dois anos civis anteriores à data da apresentação do pedido de apoio 

- com referência ao período de dois anos é reduzida proporcionalmente ao tempo decorrido 

entre o ingresso na atividade e a data do pedido de apoio.  

 

 

De forma a estimular o desfasamento das paragens e, assim, assegurar o abastecimento da 

cadeia alimentar, a paragem das embarcações pode ser realizada num único período ou em 

períodos interpolados, desde que, cumulativamente, não ultrapassem um máximo de: 

 

a) 30 dias, compreendidos entre 14 de outubro e 31 de dezembro de 2020, ou o termo da 

situação de calamidade (ou de emergência na eventualidade de vir a ser decretada), 

consoante o que ocorra primeiro; e 

b) 60 dias, incluindo eventuais períodos de paragem anteriormente apoiados ao abrigo do 

presente regime de apoio, excetuados aqueles que advenham de doença por COVID 19. 

 

 

São contabilizadas, para efeitos do cômputo de 30 dias, as paragens iniciadas desde 14 de 

outubro de 2020, que tenham ocorrido em, pelo menos, 5 dias consecutivos. As paragens a 

realizar posteriormente a 10 de dezembro de 2020, devem ter uma duração mínima de 5 dias 

consecutivos cada. 

O armador fica obrigado a informar a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços 

Marítimos (DGRM) do período de paragem da embarcação objeto da candidatura, através do 

endereço de correio eletrónico covidcessacao@dgrm.mm.gov.pt, nos seguintes prazos:  

a) No caso de paragem iniciada antes de 2 de novembro de 2020, até 9 de novembro de 

2020, inclusive; 

b) No caso de paragem a realizar após 1 de novembro de 2020, com três dias úteis de 

antecedência relativamente ao seu início. 

 

 

 

 

PERÍODO DE PARAGEM: 
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Os apoios a conceder revestem a forma de subvenção não reembolsável e são fixados nos 

seguintes termos:  

a) Uma compensação financeira cujo beneficiário é o armador, que tem por base 80 % do 

rendimento proveniente da atividade da pesca da embarcação objeto da operação no 

ano civil anterior, sendo calculada em conformidade com o anexo da Portaria n.º 

112/2020, de 9 de maio;  

b) Uma compensação salarial cujos beneficiários são os pescadores, correspondente ao 

período de imobilização temporária da embarcação, fixada em 21,5 euros/dia por 

tripulante.  

O pagamento da compensação salarial, cujos beneficiários são os pescadores, é efetuado ao 

armador, mediante transferência bancária. 

 

As candidaturas são apresentadas online pelos armadores através do Balcão 2020, acessível em 

www.balcao.portugal2020.pt, nos termos e condições previstos em anúncio divulgado no portal 

do Portugal 2020, em www.portugal2020.pt, e no portal do Mar 2020. 

As candidaturas devem ser instruídas com os elementos exigidos no respetivo formulário online, 

nomeadamente os seguintes:  

a) Rol de tripulação e respetivos anexos, comprovativos da circunstância a que alude a 

primeira parte da alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º da Portaria n.º 112/2020, de 9 de maio;  

b) Comprovativo da baixa por doença ou do gozo de férias legalmente devidas e rol de 

tripulação anterior e respetivos anexos, sempre que se verifique uma das situações 

excecionais a que alude a alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º da Portaria n.º 112/2020, de 9 

de maio; 

c) Cópia da inscrição dos tripulantes na Segurança Social, exigida na alínea c) do n.º 1 do 

artigo 6.º da Portaria n.º 112/2020, de 9 de maio, ou comprovativo de descontos que 

ateste essa inscrição.  

Quando se justifique, pode ser solicitada a apresentação das declarações mensais de 

remunerações dos tripulantes e/ou os respetivos contratos de trabalho, os quais identificam a 

respetiva situação profissional.  

 

 

 

NATUREZA E MONTANTE DE APOIO: 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: 
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Os apoios referidos acima não são acumuláveis com quaisquer apoios com a mesma natureza e 

finalidade, designadamente:  

a) Prestações da Segurança Social por motivo de doença;  

b) Apoios nacionais ou europeus cujo valor seja atribuído em função do cálculo de uma 

compensação pela perda de rendimentos.  

 

 Portaria n.º 113/2020, de 9 de maio; 

 Portaria n.º 258/2020, de 2 de novembro; 

 Portaria n.º 286-A/2020, de 14 de dezembro. 

 

 

LEGISLAÇÃO: 

ACUMULAÇÃO DOS APOIOS: 


