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A Carmo&Cerqueira (C&C) entende que este é um
momento de grande angústia no que diz respeito
aos valores da vida, mas também é um momento
de inquietação, incerteza e muitas questões
cruciais do ponto vista económico e financeiro
para as empresas. 
 
É fundamental que cada empresa possa, de forma
informada, racional e eficiente, gerir
adequadamente os riscos inerentes a esta
pandemia, repensar a sua estratégia empresarial e
até, em alguns casos, reposicionar o seu  "back to
basics".
 
Assim sendo, a C&C coloca à vossa disposição
toda a informação relativa a benefícios ao dispor
das empresas, tais como linhas de financiamento
disponíveis, fundos comunitários, moratórias
criadas pelas instituições financeiras e
diferimentos de pagamentos ao Estado e à
Segurança Social, fornecendo o suporte
necessário para darem resposta a este período de
dificuldade.
 
Este é um grande desafio a nível global, mas a
C&C recusa-se a baixar os braços, e com toda a
sua resiliência mantém o seu ADN: Impossíveis só
o são até acontecerem.
 
#REUNITEDWESTAND
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L INHAS DE F INANCIAMENTO

Linha de crédito para
empresas de
restauração e
similares, montante de
600 M€, dos quais 270
M€ para Micro e
Pequenas empresas.

Microempresas, PME,
small mid cap e mid cap
com:

Situação líquida
positiva no último
balanço aprovado;

Situação líquida
negativa e
regularização em
balanço intercalar
aprovado até à
data da operação.

ou

Declaração da empresa
sobre o impacto
negativo do Covid-19 e
preenchimento dos
requisitos.
Situação regularizada
perante a SS e a AT.

O quê?
A quem se
destina?

Quais os
requisitos?

Quais as
condições?

Restauração e Similares

O quê?
A quem se
destina?

Quais os
requisitos?

Quais as
condições?

Linha de crédito para
agências de viagem,
animação turística,
organização de
eventos e empresas
similares, no montante
de 200 M€.

Declaração da empresa
sobre o impacto
negativo do Covid-19 e
preenchimento dos
requisitos.
Situação regularizada
perante a SS e a AT.

Turismo - Agências de Viagens; Animação;
Organização de Eventos e Similares

Microempresas, PME,
small mid cap e mid cap
com:

Situação líquida
positiva no último
balanço aprovado;

Situação líquida
negativa e
regularização em
balanço intercalar
aprovado até à
data da operação.

ou

Máximo por empresa:: as
microempresas até 50 mil
euros, pequenas empresas
500 mil e médias até 1,5
milhões. Já as small e mid
caps até 2 milhões de
euros por empresa
Garantia:  90% do capital
em dívida para micro e
PME´s e de 80% para as
médias, small e mid cap.
Contragarantia: 100%
Prazo de operações: 4 anos

Máximo por empresa: as
microempresas até 50 mil
euros, pequenas empresas
500 mil e médias até 1,5
milhões. Já as small e mid
caps até 2 milhões de
euros por empresa
Garantia:  90% do capital
em dívida para micro e
PME´s e de 80% para as
médias, small e mid cap.
Contragarantia: 100%
Prazo de operações: 4 anos
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L INHAS DE F INANCIAMENTO

Linha de crédito de
apoio para empresas
de turismo (incluindo
empreendimentos
turísticos e alojamento
turístico) no montante
de 900 M€.

Microempresas, PME,
small mid cap e mid cap
com:

Situação líquida
positiva no último
balanço
aprovado;

Situação líquida
negativa e
regularização em
balanço intercalar
aprovado até à
data da operação.

ou

Declaração da empresa
sobre o impacto
negativo do Covid-19 e
preenchimento dos
requisitos.
Situação regularizada
perante a SS e a AT.

O quê?
A quem se
destina?

Quais os
requisitos?

Quais as
condições?

Turismo - Empreendimentos e Alojamentos

O quê?
A quem se
destina?

Quais os
requisitos?

Quais as
condições?

Linha de crédito para
indústria (têxtil,
vestuário, calçado,
indústrias extrativas,
fileira da madeira) no
montante de 4.300 M€,
sem limitação de setor.

Microempresas, PME,
small mid cap e mid cap
com:

Situação líquida
positiva no último
balanço aprovado;

Situação líquida
negativa e
regularização em
balanço intercalar
aprovado até à
data da operação.

ou

Declaração da
empresa sobre o
impacto negativo do
Covid-19 e
preenchimento dos
requisitos.
Situação regularizada
perante a SS e a AT.

Máximo por empresa:: as
microempresas até 50 mil
euros, pequenas empresas
500 mil e médias até 1,5
milhões. Já as small e mid
caps até 2 milhões de
euros por empresa
Garantia:  90% do capital
em dívida para micro e
PME´s e de 80% para as
médias, small e mid cap.
Contragarantia: 100%
Prazo de operações: 4 anos

Indústria - Têxtil, Vestuário, Calçado, indústrias extrativas
(rochas ornamentais) e da fileira da madeira e cortiça

Máximo por empresa: as
microempresas até 50 mil
euros, pequenas empresas
500 mil e médias até 1,5
milhões. Já as small e mid
caps até 2 milhões de
euros por empresa
Garantia:  90% do capital
em dívida para micro e
PME´s e de 80% para as
médias, small e mid cap.
Contragarantia: 100%
Prazo de operações: 4 anos
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L INHAS DE F INANCIAMENTO

O quê?
A quem se
destina?

Quais os
requisitos?

Quais as
condições?

Outras linhas de crédito

Linha de crédito de
apoio à tesouraria das
empresas no montante
de 60 M€.

Microempresas do
setor do turismo:

Licenciadas e
registadas no
Registo Nacional
de Turismo;
Que se encontrem
numa situação de
empresa em
dificuldade;
Não tenham sido
objeto de sanções
nos 2 últimos
anos.

Declaração da
empresa sobre o
impacto negativo do
Covid-19 e
preenchimento dos
requisitos.
Situação regularizada
perante a SS, a AT e o
Túrismo de Portugal,
I.P..

Montante:
750€/mês/trabalhador
Montante máximo: 20 mil
euros.
Duração: 3 meses
Reeembolso: 3 anos (1
ano de carência)
Sem juros.
Garantia: Fiança pessoal
de sócio;
Entidade responsável:
Turismo de Portugal, I.P..

A taxa de juro pode ser fixa ou variável acrescida de um spread que, nos empréstimos até um ano é de 1%, nos
créditos até três anos de 1,25% e de 1,5% se a opção for de ir até aos seis anos.
A  comissão da garantia mútua é paga na totalidade no final do empréstimo (sublinhar),  sendo calculada sobre o
valor em dívida.  Para as micro, pequenas e médias empresas, durante o primeiro ano a percentagem é 0,25 pontos
do capital em dívida, um montante que sobe para 0,5% durante o segundo e terceiro anos da vigência da garantia
e, para 1%, durante o quarto a sexto anos do crédito. Estes montantes agravam-se para 0,3%, 0,8% e 1,75%,
respetivamente, para as small e mid cap.
Possibilidade do valor das linhas de crédito passar a fundo perdido e ser aberta às Grandes empresas.

Notas Finais:

Linha de crédito de apoio à tesouraria das empresas

Linha de Crédito à Tesouraria e Fundo de Maneio das empresas
(400M€):

Esta linha de crédito encontra-se esgotada, dada a elevada procura das empresas.
As aplicações entretanto efetuadas a esta linha serão transferidas para as linhas mencionadas acima.
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Liquidação dos pedidos de reembolso, já apresentados ou que venham a sê-lo, de forma mais rápida possivel.

podendo, se necessário, recorrer ao adiantamento transitório até 80% do incentivo.

Este processo não necessitará de qualquer pedido formal por parte das empresas.

As prestações que vencerem até 30 de setembro de 2020 de incentivos reembolsáveis, serão diferidas por 12

meses, sem penalizações ou encargos com juros.

Este processo não necessitará de qualquer pedido formal por parte das empresas.

São elegíveis para reembolso as despesas suportadas em iniciativas ou ações canceladas ou adiadas por razões

relacionadas com a COVID 19, previstas em projetos do Portugal 2020, nomeadamente nas áreas da

internacionalização e da formação profissional, desde que:

Sejam apresentados os comprovativos do cancelamento ou adiamento pelas entidades organizadoras dos

eventos/ iniciativas/ ações de formação cancelados ou adiados, ou;

Seja fundamentada a não realização, tendo por base as recomendações das autoridades sanitárias para

contenção/ limitação das viagens internacionais.

As empresas não necessitarão de efetuar qualquer pedido, devendo fornecer a informação relativa aos motivos

indicados aquando da apresentação dos pedidos de reembolso de incentivo.

Os impactos negativos decorrentes do COVID 19 serão considerados motivos de força maior não imputáveis aos

beneficiários na avaliação dos objetivos contratualizados no âmbito dos sistemas de incentivos do Portugal 2020.

Os pedidos de reprogramação deverão ser efetuados pelas empresas no Balcão 2020/PAS, acompanhados de

fundamentação relativa às iterações solicitadas, evidenciando os impactos negativos decorrentes da COVID-19 para

a empresa beneficiária, que justificam os ajustamentos solicitados.

O processo de apreciação e decisão destes pedidos será avaliado e decidido com caráter prioritário no prazo de 35

dias úteis.

Pagamento dos Incentivos

 

Diferimento das prestações de incentivos reembolsáveis

 

Ações canceladas ou adiadas 

 

Reprogramação de Projetos

FUNDOS COMUNITÁRIOS



Aviso
Data da

Candidatura
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Tipologia

CONCURSOS ABERTOS

ObjetivoFase

Territórios de Baixa
Densidade (08/SI/2020)

Geral (07/SI/2020)

SI Inovação

Empreendedorismo
Qualificado e Criativo

(09/SI/2020)

04/05/2020

I

II

III

30/03/2020

13/07/2020

07/09/2020

04/05/2020

SIQPME Internacionalização
(01/SI/2020)

E-commerce

Brexit

Acelerador

13/04/2020

11/05/2020

08/06/2020

SI & DT

SI & DT em corporação
(17/SI/2019)

SI & DT em corporação -
Baixa Densidade

(13/SI/2019)

II 29/05/2020

I

II

III

15/05/2020

15/07/2020

15/09/2020

Atração de novo
Investimento
empresarial

Desenvolvimento
em territórios do

Interior

Promoção do
espírito

empresarial e
criação de novas

empresas

Aumentar o
investimento

empresarial em
I&I 

Aumentar o
investimento

empresarial em
I&I 

Promoção da
Internacionalização

das PME's



Sede e atividade económica em Portugal, e
Classificadas como microempresas, pequenas ou médias empresas (Recomendação 2003/361/CE), e
Sem dívidas em mora a Bancos, isto é, não estejam, a 18 de março de 2020, em mora ou incumprimento de
prestações pecuniárias há mais de 90 dias junto das instituições, ou estando, não cumpram o critério de
materialidade previsto no Aviso do Banco de Portugal n.º 2/2019 e no Regulamento (UE) 20 18/ 1845 do BCE e não
se encontrem em situação de insolvência, ou suspensão ou cessão de pagamentos, ou estejam já em execução por
qualquer uma das instituições, e
Sem dívidas em mora ao Estado, isto é, com situação regularizada junto da Autoridade Tributária e Aduaneira e da
Segurança Social, não relevando até ao dia 30 de abril de 2020, para este efeito, as dívidas constituídas no mês de março de
2020.

Relativamente a crédito para habitação própria permanente;
Sem dividas a Bancos e ao Estado conforme indicado para as Empresas;
Com residência em Portugal e (i) Que estejam em situação de isolamento profilático ou (ii) de doença ou (iii) prestem
assistência a filhos ou netos ou (iv) que tenham sido colocados em redução do período normal de trabalho ou em
suspensão do contrato de trabalho, (v) em situação de desemprego registado no IEFP, ou (vi) trabalhadores elegíveis para o
apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador independente, (vi i) ou trabalhadores de entidades
cujo estabelecimento ou atividade tenha sido objeto de encerramento determinado durante o periodo de estado de
emergência.

Instituições particulares de solidariedade social, associações sem fins lucrativos e as demais entidades da economia
social, exceto aquelas que reúnam os requisitos previstos no artigo 136.º do Código das Associações Mutualistas;
Sem dividas a Bancos e ao Estado conforme indicado para as Empresas;
Com domicílio ou sede em Portugal.

Que tenham sede e atividade económica em Portugal (excepto setor financeiro);
Sem dividas a Bancos e ao Estado conforme indicado para as Empresas.

Medida Adotada
Medidas de apoio extraordinário à liquidez de famílias, empresas, instituições particulares de solidariedade social, associações
sem fins lucrativos e demais entidades da economia social.

 
Empresas

 
Pessoas singulares 

 
Empresários em nome individual e entidades da economia social

 

Demais empresas
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MORATÓRIAS



Crédito para compra de valores mobiliários ou aquisição de posições noutros instrumentos financeiros;
Crédito com regimes, subvenções ou benefícios, designadamente fiscais, para fixação de sede ou residência em
Portugal, incluindo para atividade de investimento, com exceção dos cidadãos abrangidos pelo Programa Regressar;
Crédito concedido a empresas para utilização individual através de cartões de crédito dos membros dos órgãos de
administração, de fiscalização, trabalhadores ou demais.

Proibição de revogação, total ou parcial, de linhas de crédito contratadas e empréstimos concedidos durante o
período em que vigorar da presente medida;
Prorrogação, por um período igual ao prazo de vigência da presente medida, de todos os créditos com pagamento
de capital no final do contrato juntamente, nos mesmos termos, com todos os seus elementos associados, incluindo
juros, garantias, designadamente prestadas através de seguro ou em títulos de crédito;
Suspensão, relativamente a créditos com reembolso parcelar de capital ou com vencimento parcelar de outras
prestações pecuniárias, durante o período em que vigorar a presente medida, do pagamento do capital, das
rendas e dos juros com vencimento previsto até ao término desse período, sendo o plano contratual de pagamento
das parcelas de capital, rendas, juros, comissões e outros encargos estendido automaticamente por um período
idêntico ao da suspensão, de forma a garantir que não haja outros encargos para além dos que possam decorrer da
variabilidade da taxa de juro de referência subjacente ao contrato, sendo igualmente prolongados associados aos
contratos abrangidos pela medida, incluindo garantias;
Os juros serão capitalizados no valor do empréstimo com referência ao momento em que são devidos à taxa do
contrato em vigor.

Operações abrangidas
Crédito concedido por instituições de crédito, sociedades financeiras de crédito, sociedades de investimento, sociedades de
locação financeira, sociedades de factoring e sociedades de garantia mútua, bem como por sucursais de instituições de crédito
e de instituições financeiras a operar em Portugal, adiante designadas por «instituições»,
 

Operações não abrangidas

 

Moratória
Apoio relativamente às suas exposições creditícias contratadas junto das instituições:
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MORATÓRIAS



Suspensa a cobrança da componente fixa de

qualquer comissão, por operação de pagamento

com cartão efetuada em terminais de pagamento

automático.

Proibido aumentos nas componentes variáveis das

comissões por operação, bem como de outras

comissões fixas não suspensas pelo paragrafo

anterior.

Proibido prever nos preçários a cobrança de

novas comissões fixas ou variáveis relativas à

aceitação de operação de pagamento com cartão

efetuadas em terminais de pagamento

automático.

Medida
Fomento da aceitação de pagamentos baseados em

cartões

 

Suspensão de Comissões

 

Condições
Os beneficiários dos pagamentos com cartão que

disponibilizem terminais de pagamento automáticos não

podem recusar ou limitar a aceitação de cartões para

pagamento de quaisquer bens ou serviços,

independentemente do valor da operação, durante o

período em que vigorar a suspensão prevista no artigo

anterior.
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CARTÕES DE
CRÉDITO



DIFERIMENTO DE PAGAMENTOS
AO ESTADO

Entidades com Volume de Negócios até 10M€ em 2018;
Entidades com atividade encerrada (artigo 7.º do Decreto n.º 2 A/2020);
Entidades com início da atividade em ou após 1 de janeiro de 19;
Entidades com diminuição da faturação de, pelo menos, 20 % na média dos 3 meses anteriores ao da obrigação,
face ao período homólogo do ano anterior.

A quem se aplica?
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31/Março 31/Julho30/Junho31/Maio 31/Agosto

IRC, Pagamento por Conta e PEC

PEC
Modelo 22

1º PPC
1º PAC

PEC
Modelo 22

1º PPC
1º PAC

O pagamento a efetuar em março, do PEC, pode ser efetuado até 30 de junho de 2020;
A entrega da declação Modelo 22, respetiva ao ano de 2019, pode ser entregue até 31 de julho de 2020;
Os primeiros pagamentos do PPC e do PAC, a efetuar em julho, podem ser efetuados até 31 de agosto de 2020,

Prorrogação



DIFERIMENTO DE PAGAMENTOS
AO ESTADO
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Abr JulJunMai Ago

Retenções na Fonte de IRS

1/3 do imposto
de Abril

1ª Opção - Pagamento  fracionado em 3 meses

1/3 do imposto
de Abril 
+
1/3 do imposto
de Maio

1/3 do imposto
de Abril 
+
1/3 do imposto
de Maio
+
1/3 do imposto
de Junho

Todo o imposto
de julho 
+
1/3 do imposto
de Maio
+
1/3 do imposto
de Junho

Todo  o imposto
de Agosto 
+
1/3 do imposto de
Junho
(situação
regularizada)

2ª Opção - Pagamento  fracionado em 6 meses, com juros nos
últimos 3 meses

Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1/6  do
imposto
de Abril

1/6  do
imposto
de Abril 
+
1/6  do
imposto
de Maio

1/6  do
imposto
de Abril 
+
1/6  do
imposto
de Maio
+
1/6  do
imposto
de Junho

Todo o imposto
de julho 
+
1/6  do imposto
de Abril
+
1/6  do imposto
de Maio
+
1/6  do imposto
de Junho

Todo o imposto
de Agosto 
+
1/6  do imposto
de Abril
+
1/6  do imposto
de Maio
+
1/6  do imposto
de Junho

... ... ...
(Situação
regularizada)



DIFERIMENTO DE PAGAMENTOS
AO ESTADO
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Abr JulJunMai Ago

Pagamentos de Iva - Regime Mensal

1/3 do IVA de
Abril

1ª Opção - Pagamento  fracionado em 3 meses

1/3 do IVA
de Abril 
+
1/3 do IVA
de Maio

1/3 do IVA
de Abril 
+
1/3 do IVA
de Maio
+
1/3 do IVA
de Junho

Todo o IVA
de julho 
+
1/3 do IVA
de Maio
+
1/3 do IVA
de Junho

Todo o IVA de Agosto 
+
1/3 do IVA de Junho
(situação regularizada)

2ª Opção - Pagamento  fracionado em 6 meses, com juros nos
últimos 3 meses

Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1/6  do   IVA
de Abril

1/6 do IVA
de Abril 
+
1/6 do IVA
de Maio

1/6 do IVA
de Abril 
+
1/6  do IVA
de Maio
+
1/6  do IVA
de Junho

Todo  o IVA
de julho 
+
1/6  do IVA
de Abril
+
1/6  do IVA
de Maio
+
1/6  do IVA
de Junho

Todo  o IVA
de Agosto 
+
1/6 do IVA de
Abril
+
1/6 do IVA de
Maio
+
1/6 do IVA de
Junho

... ... ...
(Situação
regularizada)



DIFERIMENTO DE PAGAMENTOS
AO ESTADO
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JulJunMai Ago

Pagamentos de Iva - Regime Trimestral

1/3 do IVA
de Maio

1ª Opção - Pagamento  fracionado em 3 meses

1/3 do IVA
de Maio

1/3 do IVA
de Maio
(situação
regularizada)

Todo  o IVA
trimestral de
Agosto 

2ª Opção - Pagamento  fracionado em 6 meses, com juros nos
últimos 3 meses

Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1/6  do   IVA
de Maio

1/6 do IVA
de Maio

1/6  do IVA
de Maio

Todo  o IVA
Trimestral
de Agosto
+
1/6  do IVA
de Maio

1/6  do IVA
de Maio

Todo o IVA
trimestral de
Novembro

Set Out Nov
Todo  o IVA
trimestral de
Novembro

1/6 do IVA de
Maio
(situação
regularizada)

Entidades com Volume de Negócios até 10M€ em 2018;
Entidades com atividade encerrada (artigo 7.º do Decreto n.º 2 A/2020);
Entidades com início da atividade em ou após 1 de janeiro de 19;
Entidades com diminuição da faturação de, pelo menos, 20 % na média dos 3 meses anteriores ao da obrigação, face
ao período homólogo do ano anterior.

A quem se aplica?



DIFERIMENTO DE PAGAMENTOS
AO ESTADO

Entidades dos setores privado e social com:
menos de 50 trabalhadores;
um total de trabalhadores entre 50 e 249 e com uma quebra de, pelo menos, 20 % da faturação nos meses
de março, abril e maio de 2020, face ao período homólogo do ano anterior;
um total de 250 ou mais trabalhadores, desde que se trate de instituição particular de solidariedade social
ou equiparada, ou com atividade dos setores encerrados (artigo 7.º do Decreto n.º 2 A/2020 ), ou nos
setores da aviação e do turismo, e desde que apresentem uma quebra de, pelo menos, 20 % da faturação
nos meses de março, abril e maio de 2020, face ao período homólogo do ano anterior.

Trabalhadores independentes.

A quem se aplica?
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Prorrogação
Podem ser pagas a) um terço no mês em que é devido; b) restante em prestações iguais e sucessivas nos meses de
julho a setembro 2020 ou nos meses de julho a dezembro de 2020, sem juros.

Contribuições - Entidade Empregadora

Planos Prestacionais
Prorrogação
Para planos prestacionais em curso por dívidas à Segurança Social dentro e fora do âmbito dos processos executivos, aplica-se
o regime das férias judiciais até à cessação da situação excecional de prevenção.

Processos de Execução Fiscal
Prorrogação
Ficam suspensos até 30 de junho de 2020.
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Mariana Meira
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