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Acaba de entrar em vigor a Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 41/2020, de 6 de Junho, que Aprova o Programa de 
Estabilização Económica e Social. 

 
A Resolução tem carácter programático, pelo que o conjunto de 
medidas anunciadas dependerá ainda da correspondente 

concretização legislativa. 
 
Antes da referência às medidas concretamente aprovadas, 

importa referir que a Resolução: 
 

1. Tem um horizonte temporal até ao fim de 2020; 

2. Assenta em quatro eixos: (i) temas de cariz social e 
apoios ao rendimento das pessoas, sobretudo aquelas 
que foram mais afectadas pelas consequências 

económicas da pandemia; (ii) manutenção do emprego 
e retoma progressiva da actividade económica; (iii) 
apoio às empresas; (iv) institucional. 

 
Com maior interesse para a actividade empresarial, entendemos 
destacar o seguinte: 

 

PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO 

ECONÓMICA E SOCIAL 

Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 41/2020, de 6 

de Junho 

 

 
 

mailto:bind@bindrl.pt
http://www.bindrl.pt/


 

9 de Junho de 2020 

 

 

LISBOA 

 

Av Liberdade 9, 5º  

1250-139 Lisboa - Portugal 
 

T. +351 213 104 120 

F. +351 213 104 129  

 

bind@bindrl.pt  

www.bindrl.pt   

Tenreiro Martins, Esperança, Vaz Osório & Associados,  
Sociedade de Advogados, SP, RL 
Reg. O.A. sob nº58/06  NIPC 507.724.860 

LEIRIA 

 

R Dr António da Costa Santos, 4, 1º Esq 

2410-084 Leiria - Portugal 
 

T. +351 213 104 120 

F. +351 213 104 129 

 

TRABALHO 

 
A) ATIVAR.PT – Programa Reforçado de Apoios ao 

Emprego e à Formação Profissional 

 
Este programa divide-se em várias áreas temáticas, com 
os seguintes programas específicos em que as empresas 

e/ou respectivos trabalhadores figuram como 
destinatários: 
 

1. ATIVAR.PT Apoios ao emprego, em especial 
para novos desempregados 
 

Impulso PME Jovem – visa promover a 
qualificação e a renovação de quadros das PME, em 
particular nos sectores estratégicos da economia 

portuguesa, estimulando a contratação de jovens 
qualificados (nível 5 do Quadro Nacional de 
Qualificações ou superior) 

• Destinatários – empresas com mais de 5 
anos, viáveis e inseridas em sectores 
estratégicos; 

• Público elegível – jovens desempregados 
com idade até aos 35 anos e com 
qualificação igual ou superior ao nível 5 do 

QNQ; 
• Configuração – apoio directo à contratação, 

pago de forma faseada ao longe de 12 

meses e de montante variável em função do 
nível de qualificação do jovem a contratar, e 
com majoração para a contratação de jovens 

do sexo sub-representado em sectores 
altamente assimétricos do ponto de vista de 
género. 

 
+CO3SO Emprego – apoio a iniciativas de 
empreendedorismo, incluindo empreendedorismo 

social, financiando a criação de postos de trabalho, 
incluindo os custos inerentes, especialmente nos 
territórios do interior; acresce a ampliação do 
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âmbito geográfico das operações desenvolvidas no 

+CO3SO Urbano, e acolhendo o investimento da 
diáspora, com previsão de majoração de apoio para 
investimento de emigrantes e de lusodescendentes. 

• Beneficiários – PME e entidades da economia 
social 

• Configuração – taxa fixa de 40% sobre os 

custos directos com os postos de trabalho 
criados, para financiar outros custos 
associados à criação; apoio concedido 

apenas à contratação sem termo e durante 
36 meses. 

 

2. Requalificação profissional no ensino superior 
 
Formações iniciais curtas no ensino superior 

politécnico – apoiar a inserção de 10 000 jovens e 
adultos, incluindo desempregados e pessoas em 
lay-off, em formações iniciais curtas no ensino 

superior politécnico em articulação com 
empregadores, a iniciar com acções presenciais em 
Julho de 2020, de modo a aumentar em 30% os 

graduados por essas formações. 
• Destinatários – 10 000 novos estudantes do 

ensino superior. 

 
Estímulo à inserção de adultos activos o 
ensino superior (+ 23 anos) – apoiar a inserção 

de 10 000 adultos (maiores de 23 anos), incluindo 
desempregados e trabalhadores em lay-off, em 
licenciaturas no ensino superior, sobretudo em 

regime pós-laboral, a iniciar com acções presenciais 
em Julho de 2020. 

• Destinatários – 10 000 novos estudantes do 

ensino superior. 
 

Pós-graduações com empregadores, 

instituições científicas e centros de inovação – 
apoiar a inserção de 10 000 adultos, incluindo 
desempregados e pessoas em lay-off, em pós-
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graduações no ensino superior, sobretudo de curta 

duração, a iniciar em acções presenciais em Julho 
de 2020, em regime pós-laboral e em articulação 
com empregadores e unidades de I&D, instituições 

científicas e centros de inovação. 
• Destinatários – 10 000 novos estudantes do 

ensino superior. 

 
3. Apoios à Contratação de Recursos Humanos 

Altamente Qualificados (RHAQ – licenciados, 

mestres, doutores) – apoio à contratação de 
RHAQ, adaptados às especificidades dos territórios 
do interior com um total de 18,1 milhões de euros 

(16,6 milhões de euros no interior) que permitirão 
criar 654 novos postos de trabalho altamente 
qualificados, dos quais 614 nos territórios do 

interior. 
• Destinatários – empresas e entidades do 

sistema científico e tecnológico. 

 
B) Apoios ao emprego na retoma 

 

Neste contexto, são adoptadas as seguintes medidas: 
 

1. As empresas que permanecem encerradas por 

determinação do Governo podem continuar a 
beneficiar do regime de lay-off simplificado; 

2. O lay-off simplificado é prorrogado até ao fim 

do mês de Julho; 
3. As empresas que tenham uma quebra de 

facturação igual ou superior a 40% podem 

beneficiar, entre Agosto e Dezembro de 2020, 
de um mecanismo de apoio à retoma 
progressiva, de acordo com o seguinte quadro: 
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• Condicionalidades – proibição de 
despedimento colectivo, por extinção de 
posto de trabalho e por inadaptação durante 

a aplicação da medida e nos 60 dias 
subsequentes + proibição de distribuição de 
dividendos; 

• Destinatários – empresas que tenham 
beneficiado do regime de lay-off simplificado 
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e mantenham quebras de facturação iguais 

ou superiores a 40%. 
 

4. As empresas que tenham beneficiado do regime 

de lay-off simplificado podem beneficiar de 
um incentivo extraordinário à normalização 
da actividade empresarial, escolhendo uma de 

duas modalidades: 
a) Apoio one-off – apoio equivalente a 1 

Salário Mínimo Nacional por posto de 

trabalho que tenha estado em lay-off ao 
abrigo do regime simplificado; 

• Condicionalidades – proibição de 

despedimento colectivo, por extinção 
de posto de trabalho e por 
inadaptação, bem como dever de 

manutenção do nível de emprego nos 
60 dias subsequentes. 

b) Apoio ao longo de 6 meses – apoio 

correspondente a 2 Salários Mínimos 
Nacionais por trabalhador, pago em 2 ou 3 
tranches, ao longo de 6 meses + redução 

de 50% de contribuições para a Segurança 
Social nos primeiros 3 meses + se nos 3 
meses seguintes ao final da concessão do 

apoio houver criação líquida de emprego 
face aos 3 meses homólogos a empresa fica 
isenta de pagamento de contribuições para 

a Segurança Social pelo período de 2 meses 
na proporção do ganho de emprego desde 
que mantenha esse ganho de emprego por 

um período de 6 meses. 
• Condicionalidades – proibição de 

despedimento colectivo, por extinção 

de posto de trabalho e por 
inadaptação, bem como dever de 
manutenção do nível de emprego, 

durante a aplicação da medida e nos 
60 dias subsequentes. 
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C) Protecção de rendimentos 

 
1. Criação do Complemento de Estabilização – 

concessão de apoio extraordinário aos 

trabalhadores que tiveram uma redução de 
rendimento em resultado da pandemia, com o 
objectvo de mitigar a perda de rendimento familiar.  

• Configuração – trata-se de uma 
medida one-off, a pagar em Julho, no 
montante da perda de rendimento de 

um mês de lay-off,  num valor que 
pode variar entre € 100,00 e € 
351,00, a todos os trabalhadores 

com rendimento de Fevereiro até € 
1.270,00 e que tenham registado 
uma perda de salário base (ou seja, 

que tenham salário base superior a 1 
Salário Mínimo Nacional), que 
estiveram em lay-off num dos meses 

entre Abril e Junho; 
• Destinatários – trabalhadores com 

salário base superior a 1 Salário 

Mínimo Nacional e inferior ou igual a 
2 Salários Mínimos Nacionais que 
estiveram em lay-off. 

 
D) Teletrabalho  

 

1. Programa Trabalhar no Interior – conjunto de 
medidas para estimular a criação de emprego e a 
fixação dos trabalhadores e das suas famílias nos 

territórios do interior do país. Destacam-se no 
Plano as seguintes: 
 

Medida Emprego Interior MAIS (Mobilidade Apoiada 
para um Interior Sustentável) – mobilidade 
geográfica de trabalhadores. 

• Configuração – destina-se a famílias que 
queiram residir e trabalhar em concelhos do 
interior/baixa densidade, sendo o apoio para 
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as despesas de mobilidade de territórios que 

não são de interior para territórios do 
interior, e como tal constituem um incentivo 
para o teletrabalho nestes territórios; 

• Destinatários – trabalhadores e suas famílias 
que queiram deslocar-se do litoral para 
trabalhar no interior. 

 
Dinâmica do mercado de emprego nos territórios 
do interior, decisiva para a alavancagem dos 

factores de atractividade e retenção de pessoas e 
empresas. 
 

2. Apoio à contratação em regime de 
teletrabalho – no âmbito do programa +CO3SO 
Emprego é criado um sistema especial de apoio à 

contratação no âmbito dos custos directos 
associados aos postos de trabalho criados, 
nomeadamente os encargos com remunerações, 

acrescidas das respectivas despesas contributivas a 
cargo da entidade empregadora, num período 
máximo de 36 meses, permitindo a empresas do 

litoral receber mais 0,5 IAS, por posto de trabalho, 
por cada mês de apoio, independentemente do 
número de postos de trabalho criados, sempre que 

os postos de trabalho sejam criados num território 
do interior em regime de teletrabalho. 
 

3. Apoio à criação de espaços de 
coworking/teletrabalho, no interior, com o 
envolvimento dos municípios ou infra-

estruturas tecnológicas – concessão de apoio à 
implementação/melhoria de condições de trabalho 
através da criação (com envolvimento contínuo dos 

municípios e infra-estruturas tecnológicas) de 
espaços especialmente desenhados para a prática 
de teletrabalho designadamente em sistema de 

coworking, com base em infra-estruturas de base 
tecnológica. 
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EMPRESAS 

 
A) Mecanismos de financiamento 

 

1. Linhas de crédito – reforço do volume de linhas 
de crédito com garantia do Estado até final de 2020 
em 6800 M€, assim duplicando o valor já 

autorizado. Terá a seguintes distribuição: 
a) Lançamento de linhas de crédito com 

garantia pública com dotação global até 

1000 M€, destinadas a financiamentos até € 
50 000 de micro e pequenas empresas de 
todos os sectores de actividade; 

b) Continuação da disponibilização de linhas de 
crédito com garantia pública, em função das 
necessidades específicas dos vários sectores 

de actividade e da economia no seu 
conjunto; 

c) Apoio ao financiamento à encomenda 

internacional no âmbito das linhas de apoio 
à economia COVID-19, permitindo que as 
empresas possam assegurar condições de 

liquidez para responder à procura de 
clientes estrangeiros; 

d) Revisão do modelo de distribuição das 

linhas de crédito com garantia pública, por 
forma a assegurar a mais célere 
disponibilização de fundos às empresas. 

• Destinatários – PME’s e MidCaps. 
 

2. Seguros de crédito – a medida assenta no 

princípio de partilha de risco entre a empresa 
exportadora, a seguradora e o Estado. Está 
também a ser avaliada a introdução de um 

instrumento de cobertura, por parte do Estado, do 
risco das transacções de bens e serviços efectuadas 
no mercado nacional. Esta alteração tem como 

objectivo que as empresas portuguesas não 
percam clientes nacionais para concorrentes 
externos, pela ausência de mecanismos nacionais. 
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• Destinatários – todas as empresas. 

 
3. Financiamento de PME’s no mercado de 

capitais – Criação de um veículo especial que tem 

por objecto a aquisição de dívida emitida por PME e 
a colocação dessa dívida no mercado de capitais, 
através da emissão de obrigações, com a 

possibilidade de associar Garantia Mútua. 
 

4. Sale and Lease Back – lançamento de calls no 

montante global de 60 M€, no âmbito de fundos de 
investimento imobiliário sob gestão da Turismo 
Fundos-SGOIC S.A., para operações de Sale and 

Lease Back, com obrigação de investimento em 
modernização e eficiência energética ou economia 
circular, sendo 40 M€ destinados a turismo (dos 

quais 50 % afectos a territórios de baixa 
densidade) e 20 M€ destinados à indústria. 

 

B) Moratórias bancárias 
 

1. Extensão da vigência da actual moratória 

bancária até 31.03.2021. 
2. Alargamento dos beneficiários, incluindo 

emigrantes. 

3. Novos factores de elegibilidade, relacionados 
com perda de rendimento, que permitem abranger 
um maior número de pessoas com restrições 

temporárias de liquidez. 
4. Ampliação da moratória a todos os contratos 

de crédito hipotecário, ao crédito ao consumo 

para educação. 
 

• Destinatários – pessoas singulares, 

empresas não financeiras, 
empresários em nome individual, 
IPSS’s, associações sem fins 

lucrativos e as demais entidades da 
economia social. 
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C) Medidas fiscais 

 
1. Pagamentos por conta – ajustamento das regras 

e formas de pagamento devido em 2020: 

a) Quebra de facturação > 20 % no 1.º 
semestre de 2020 — limitação do 
pagamento até 50 %; 

b) Quebra de facturação > 40 % no 1.º 
semestre de 2020 e sectores de alojamento 
e restauração — limitação do pagamento até 

100 %. 
• Destinatários – empresas. 

 

2. Tributações autónomas – desconsideração do 
agravamento das tributações autónomas devidas 
pelas empresas com lucros em anos anteriores e 

que apresentam prejuízo fiscal em 2020. 
• Destinatários – empresas. 

 

3. Prazo de reporte dos prejuízos fiscais – duas 
medidas, a saber: 

a) 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; 

b) 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. 

• Destinatários – empresas. 

 
4. Fomentar concentrações e aquisições de 

PME’s – duas medidas, a saber: 

a) Nas concentrações de PME realizadas em 
2020, desconsiderar o limite de utilização 
dos prejuízos fiscais pela sociedade 
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incorporante (por referência ao património 

das sociedades envolvidas na operação), 
com a regra de não distribuição de lucros, 
durante 3 anos, dispensando, durante o 

mesmo período, a aplicação de derrama 
estadual (quando aplicável); 

b) Considerar a transmissibilidade de prejuízos 

fiscais nas aquisições de participações 
sociais de PME que, em 2020, tenham 
passado a ser consideradas «empresas em 

dificuldades», para utilização destes 
prejuízos fiscais pela sociedade adquirente, 
com a regra de não distribuição de lucros e o 

compromisso de manutenção dos postos de 
trabalho durante 3 anos. 

• Destinatários – empresas. 

 
5. Adicional contribuição de solidariedade sobre 

o sector bancário – no valor de 0,02 pp. 

 
6. Crédito fiscal extraordinário de investimento – 

reinstituir o Crédito Fiscal Extraordinário de 

Investimento, criando para as despesas de 
investimento realizadas no segundo semestre de 
2020 e no primeiro semestre de 2021, uma 

dedução à colecta de IRC, correspondente a 20% 
das despesas de investimento até um limite de 5 
milhões de euros, a ser usada por um período 

máximo de 5 exercícios, com a obrigação de 
manutenção de postos de trabalho durante o 
período de utilização do crédito fiscal, com um 

mínimo de três anos. 
• Destinatários – empresas. 

 

D) Fundo de capitalização 
 

1. Criação de um fundo de capital e quase capital 

público (Fundo), a ser gerido pelo Banco de 
Fomento, para participação em operações de 
capitalização de empresas viáveis com elevado 
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potencial de crescimento, em sectores estratégicos 

e com orientação para mercados externos, com 
intervenção pública de carácter temporário e 
mecanismos preferenciais de co-investimento. 

• Destinatários – empresas. 
 

E) Cadeias curtas de distribuição 

 
1. Reforço da capacidade de produção local de 

equipamentos inovadores e estratégicos – duas 

medidas, a saber: 
a) Apoiar projectos empresariais e de redes de 

empresas e centros tecnológicos e de 

investigação e desenvolvimento (I&D) de 
inserção do tecido produtivo nacional em 
cadeias de valor, nomeadamente em redes 

europeias de produtos e serviços de maior 
valor acrescentado; 

b) Definição de um foco na captação de 

investimento externo para densificar cadeias 
de produção e de centros de engenharia, de 
forma a obter produção de materiais 

básicos, de equipamentos mecânicos e 
electrónicos, sensores, medicamentos e 
outros produtos e dispositivos médicos, 

produtos alimentares, tecnologias associadas 
às mudanças energéticas e ecológica, de 
modo a melhorar a integração das nossas 

empresas nas cadeias de autonomia 
estratégica europeia. 

• Destinatários – empresas. 

 
F) Promoção de novas áreas de negócio 

 

1. Inovação COVID/I&D COVID – Lançamento de 
avisos Inovação Produtiva e IDT no valor de 220 
M€ (dos quais cerca de 30% afectos aos territórios 

do Interior), para apoiar empresas que 
redireccionaram a sua produção para as 
necessidades actuais (batas, máscaras, gel, 
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viseiras e outros tipos de equipamentos de 

protecção individual, equipamentos hospitalares, 
incluindo ventiladores, medicamentos, diagnósticos 
e dispositivos médicos), mas também para o 

sistema científico e para o apoio à investigação 
(tratamentos, vacina, testes) na área da COVID-
19. Financiamento dos projectos de investimento 

com taxas de referência de 80% a fundo perdido, 
com majoração dos apoios para as empresas que 
concretizem o projecto no prazo de 2 meses, e com 

apoio retroactivo a quem já estivesse a trabalhar 
nestas novas necessidades desde Fevereiro. Taxas 
majoradas nos projectos de I&D até ao 

financiamento integral dos custos totais elegíveis. 
Os projectos são analisados em 10 dias, após a 
data de submissão. 

• Destinatários – empresas/unidades 
de I&D. 
 

G) Aceleração de PME 
 

1. “PMECrescer+”: Programa de aceleração de 

MPE – dotação de empresa com mais de 5 anos e 
viável, sectores estratégicos ou sistémicos, das 
competências necessárias para desenvolver e 

potenciar a sua marca, adaptar-se a exigências 
regulatórias, direccionar crescimento para 
mercados externos, alavancar o seu valor 

acrescentado, encontrar parceiros e financiamento, 
etc. Centra-se em consultoria, formação, 
networking (redes de fornecedores, integração nas 

cadeias de valor, parceiros externos, etc.). Duração 
de 1 ano. 

• Destinatários – PME’s. 

 
2. “Bolsa de Valor”: Programa facilitador da 

compra e venda de empresas – criação de uma 

plataforma que facilitará a compra e venda de 
empresas, promovendo o encontro das diferentes 
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partes e assegurando informação transparente, 

standardizada e soluções de financiamento. 
 

3. “ADAPTAR 2.0”: Adaptação e modernização 

de estabelecimentos comerciais – programa de 
auxílio e de estímulo de micro e PME dos sectores 
secundário e terciário a actualizar e remodelar os 

respectivos estabelecimentos e unidades de 
produção, modernizando-os e adaptando-os no 
actual contexto (ex.: investimentos na adaptação 

ao contexto COVID-19, frentes de loja, áreas de 
acesso ao público, áreas de apoio à actividade ou 
layouts das unidades de produção, estimulando 

actividades económicas interdependentes entre si, 
numa lógica de capilaridade e de valorização de 
cadeias de valor com escalas geográficas curtas). 

• Destinatários – microempresas dos 
sectores secundário e terciário 
(atenta a contradição entre o âmbito 

subjectivo constante da descrição do 
programa e da referência as seus 
destinatários, aguarda-se rectificação 

do documento ou concretização 
legislativa). 

 

4. Comércio digital – criação de incentivos à 
transição digital do modelo de negócio das PME 
(em particular das micro e pequenas empresas), 

mediante a promoção do comércio electrónico, 
materializada no apoio à adesão a plataformas já 
existentes, à reformulação dos websites — desde 

que possuam integração com a cadeia logística ou 
sistemas de reservas acoplados —, e à concepção 
de projectos por parte de associações empresariais 

ou comerciais, que se encontrem igualmente 
associados a soluções logísticas descarbonizadas. 

• Destinatários – PME do comércio. 

 
5. Mobilização do Fundo de Modernização do 

Comércio – tem como objectivo incentivar e 
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dinamizar o comércio local e a prestação de 

serviços de proximidade, nas perspectivas da 
inovação na gestão, da cooperação entre 
operadores económicos e da qualificação da 

evidência física, segundo 4 eixos: 
a) Fomento de projectos conjuntos 

associativos; 

b) Apoios específicos a estabelecimentos que 
integrem o inventário nacional «Comércio 
com História»; 

c) Valorização da inovação; 
d) Modernização da evidência física dos 

estabelecimentos. 

• Destinatários – micro e pequenas 
empresas dos sectores do comércio e 
serviços. 

 

 
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, de 6 de 

Junho entrou em vigor no dia 05.06.2020. 
 

O presente resumo, não dispensa a consulta do texto integral da Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 41/2020, de 6 de Junho, não constituindo o 

mesmo aconselhamento jurídico. 

 

Francisco Tomás Catarro Margarida Lucas Rodrigues 

 
  

 

 

mailto:bind@bindrl.pt
http://www.bindrl.pt/
https://bindrl.pt/equipa/francisco-tomas-catarro/
https://bindrl.pt/equipa/margarida-lucas-rodrigues/

