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COVID-19: MEDIDAS EXCECIONAIS E TEMPORÁRIAS

Na sequência da situação de emergência de saúde

pública, de âmbito internacional, o Governo aprovou um

conjunto de medidas relativas à situação epidemiológica

do novo Corona-vírus – COVID 19, não só para diminuir o

risco de transmissão da doença, mas também para

diminuir e mitigar os impactos económicos advenientes do

surto epidémico, com vista a apoiar a tesouraria das

empresas e a manutenção dos postos de trabalho.

Essas medidas foram posteriormente reforçadas, em

virtude da declaração do estado de emergência,

prevendo-se que sejam sucessivamente reforçadas,

alteradas ou atualizadas.

Neste contexto, destacamos, das medidas adotadas pelo

Governo, aprovadas pela Resolução do Conselho de

Ministros n.º 10-A/2020, as de âmbito fiscal e parafiscal,

bem como de apoio à tesouraria das empresas (sendo

que existem medidas que carecem ainda de

regulamentação legal):

1. Dilação de prazos de cumprimento voluntário de

obrigações fiscais

Por despacho do Secretário de Estado dos Assuntos

Fiscais – Despacho n.º 104/2020- XXII – foi determinado:

▪ O pagamento especial por conta (“PEC”) a efetuar

em Março, nos termos do n.º 1 do artigo 106.º do

Código do IRC pode ser efetuado até 30 de Junho

de 2020, sem quaisquer acréscimos ou

penalidades;
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Dilação de prazos de cumprimento voluntário de 

obrigações fiscais (cont.)

▪ As obrigações fiscais previstas no n.º 1 do artigo 120.º

e na alínea b) do n.º 1 do artigo 104.º do Código do

IRC, relativa à entrega da declaração periódica de

rendimentos de IRC (declaração Modelo 22) do

período de tributação de 2019, pode ser cumprida

até 31 de julho de 2020, sem quaisquer acréscimos

ou penalidades;

▪ O primeiro pagamento por conta e primeiro

pagamento adicional por conta a efetuar em Julho,

nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 104.º e da

alínea a) do n.º 1 do artigo 104.º-A, ambos do Código

do IRC, podem ser efetuados até 31 de Agosto de

2020, sem quaisquer acréscimos ou penalidades.

Foi determinado ainda, pelo artigo 7.º da Lei n.º 1-A/2020,

de 19 de Março, a aplicação do regime das férias judiciais

até à cessação da situação excecional de prevenção,

contenção, mitigação e tratamento da infeção

epidemiológica por SARS-CoV-2 e da doença COVID-19,

aos prazos tributários que corram a favor dos

contribuintes e que respeitem atos de interposição de

impugnação judicial, reclamação graciosa, recurso

hierárquico, ou outros procedimentos de idêntica

natureza, bem como aos prazos para a prática de atos no

âmbito dos mesmos procedimentos tributários.

2. Contribuições para a Segurança Social

Na já referida Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-

A/2020, foi ainda determinado um regime excecional e

temporário de isenção do pagamento de contribuições

à segurança social por parte de entidades

empregadoras e trabalhadores independentes que

sejam entidades empregadoras, a atribuir nos seguintes

termos:

www.spca-advogados.com
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Contribuições para a Segurança Social (cont.)

▪ Isenção total do pagamento das contribuições

referentes às remunerações relativas ao período em

que a empresa estiver abrangida pelo regime de

apoio à manutenção dos contratos de trabalho em

empresa em situação de crise empresarial com

direito a uma compensação retributiva análoga a um

regime de lay off simplificado – este regime encontra-

se previsto no art. 5.º da Portaria n.º 71-A/2020;

▪ Isenção total do pagamento das contribuições

referentes às remunerações relativas ao mês em que

seja concedido apoio do IEFP, I. P., na fase de

normalização da atividade, após encerramento pela

autoridade de saúde ou findo o período do apoio à

manutenção dos contratos de trabalho em empresa

em situação de crise, em situação análoga a um

regime simplificado de lay off – este regime encontra-

se previsto no art. 9.º da Portaria n.º 71-A/2020;

Estas medidas extraordinárias são concretizadas pela

Portaria n.º 71-A/2020, retificada pela Declaração de

Retificação n.º 11-C/2020 e alterada pela Portaria n.º 76-

B/2020, as quais se aplicam aos empregadores de

natureza privada (incluindo as entidades empregadoras

do setor social), que se encontrem, comprovadamente,

em situação de crise empresarial.

Para efeitos de aplicação da presente portaria, considera-

se situação de crise empresarial i) a paragem total da

atividade da empresa ou estabelecimento que resulte

da interrupção das cadeias de abastecimento globais,

da suspensão ou cancelamento de encomendas; e ii)

a quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40 %

da faturação, nos 60 dias anteriores ao pedido junto da

segurança social com referência ao período homólogo ou,

para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12

meses, à média desse período.

www.spca-advogados.com
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Contribuições para a Segurança Social (cont.)

Para aceder às medidas previstas na presente portaria, o

empregador deve, comprovadamente, ter as situações

contributiva e tributária regularizadas perante a

Segurança Social e a Autoridade Tributária e Aduaneira.

Assim, os empregadores que beneficiem das medidas

“Apoio extraordinário à manutenção de contrato de

trabalho em situação de crise empresarial”, “Apoio

extraordinário para formação profissional a tempo parcial”

ou “Incentivo financeiro extraordinário para apoio à

normalização da atividade da empresa” têm direito à

isenção total do pagamento das contribuições à

Segurança Social a cargo da entidade empregadora,

relativamente aos trabalhadores abrangidos e

membros dos órgãos estatutários, durante o período

de vigência das mesmas.

As entidades empregadoras entregam as declarações de

remunerações autónomas relativas aos trabalhadores

abrangidos e efetuam o pagamento das respetivas

quotizações.

O direito à isenção supra referida é aplicável igualmente

aos trabalhadores independentes que sejam entidades

empregadoras beneficiárias das medidas e respetivos

cônjuges.

A isenção do pagamento de contribuições aplicável aos

trabalhadores independentes não afasta a obrigação de

entrega da declaração trimestral.

3. Medidas de incentivos às empresas

Por fim, cumpre ainda destacar que, no âmbito da já

supra referida Resolução do Conselho de Ministros n.º

10-A/2020, de 13 de março, que o Governo decidiu que:

www.spca-advogados.com
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Medidas de incentivos às empresas (cont.)

▪ A liquidação dos incentivos deve ocorrer no mais

curto prazo possível após os pedidos de

pagamento apresentados pelas empresas, podendo

ser efetuados, no limite, a título de adiantamento,

sendo estes posteriormente regularizados com o

apuramento do incentivo a pagar pelo organismo

intermédio/organismo pagador sem qualquer

formalidade para os beneficiários

▪ No caso de empresas com quebras do volume de

negócios ou de reservas ou encomendas

superiores a 20 %, nos dois meses anteriores ao da

apresentação do pedido de alteração do plano de

reembolso face ao período homologo do ano anterior,

o diferimento por um período de 12 meses das

prestações vincendas até 30 de setembro de 2020

relativas a subsídios reembolsáveis atribuídos no

âmbito de sistemas de incentivos do Quadro de

Referência Estratégico Nacional ou do Portugal 2020

sem encargos de juros ou outra penalidade para as

empresas beneficiárias.

▪ As despesas comprovadamente suportadas pelos

beneficiários em iniciativas ou ações canceladas

ou adiadas por razões relacionadas com o COVID -

19, previstas em projetos aprovados pelo Portugal

2020 ou outros programas operacionais,

nomeadamente nas áreas da internacionalização e

da formação profissional, bem como pelo Instituto do

Vinho e da Vinha, I. P., no âmbito da medida de apoio

à promoção de vinhos em países terceiros, são

elegíveis para reembolso.

▪ Os impactos negativos decorrentes do COVID -19

que deem lugar à insuficiente concretização de

ações ou metas, podem ser considerados motivos

de força maior não imputáveis aos beneficiários na

avaliação dos objetivos contratualizados no âmbito

dos sistemas de incentivos do Portugal 2020.

www.spca-advogados.com
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Medidas de incentivos às empresas (cont.)

▪ O Governo Recomendou que as entidades públicas

que tenham assumido obrigações de efetuar

pagamentos a terceiros como contrapartida do

fornecimento de bens e serviços, ou equivalente,

nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na

sua redação atual, os efetuem no mais curto prazo

possível.

▪ Por fim, o Conselho de Ministros terá aprovado um

conjunto de medidas destinadas a assegurar a

mitigação dos impactos económicos, nomeadamente

relativas ao apoio à tesouraria das empresas, das

quais se destacam a criação de uma linha de crédito

destinada a esse fim, de € 200 milhões.

www.spca-advogados.com
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COVID-19: MEDIDAS EXCECIONAIS E TEMPORÁRIAS

Também em matéria aduaneira, foram implementadas

medidas de resposta à situação de emergência de saúde

pública, de âmbito internacional, provocado pelo

coronavírus SARS-CoV-2, a fim de responder à procura

de equipamento de protecção individual, o qual é

considerado um produto essencial, dado ser necessário

para impedir a continuação da propagação da doença e

proteger a saúde do pessoal médico que trata os doentes

infetados e obviar situações de escassez de equipamento

nos Estados-Membros.

Neste contexto, considerou-se do interesse da União a

tomada de medidas imediatas de duração limitada, a fim

de assegurar que as exportações para fora da União de

equipamento de proteção individual sejam sujeitas a uma

autorização e, desta forma, garantir uma oferta adequada

na União que satisfaça a procura deste produto vital. Esta

medida restritiva, todavia, não se aplica às exportações

destinadas à Noruega, à Islândia, ao Listenstaine, à

Suíça, bem como aos países e territórios ultramarinos que

constam da lista do anexo II do TFUE, às Ilhas Faroé, a

Andorra, a São Marinho e à Cidade do Vaticano.

Assim, é exigida uma autorização de exportação para fora

da União do seguinte equipamento de proteção individual,

originário ou não da União:

▪ Óculos e viseiras de proteção (Proteção contra

materiais potencialmente infeciosos; que cobrem os

olhos e a região periocular; compatíveis com diferentes

modelos de máscaras com peça facial filtrante (FFP) e

máscaras faciais, lente transparente, reutilizáveis

(podem ser limpos e desinfetados) ou de utilização

única);

DIREITO ADUANEIRO
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Direito Aduaneiro (cont.)

▪ Escudos faciais (Equipamento de proteção da área

facial e respetivas mucosas (ex: olhos, nariz, boca)

contra materiais potencialmente infecciosos, incluem

uma viseira de material transparente, incluem

geralmente fixações para a manter sobre o rosto (p.

ex.: fitas, hastes), podem incluir equipamento de

proteção da boca e do nariz, tal como descrito a

seguir, reutilizáveis (podem ser limpos e desinfetados)

ou descartáveis);

▪ Equipamento de proteção da boca e do nariz

(Máscaras de proteção do utilizador contra materiais

potencialmente infecciosos e para a proteção do meio

ambiente contra materiais potencialmente infecciosos

propagados pelo utilizador, pode incluir um escudo

facial, tal como descrito acima, equipado ou não com

um filtro substituível);

▪ Vestuário de proteção (Vestuário (p. ex., bata, fato)

de proteção do utilizador contra materiais

potencialmente infecciosos e para a proteção do meio

ambiente contra materiais potencialmente infecciosos

propagados pelo utilizador);

▪ Luvas (Luvas para proteção do utilizador contra

materiais potencialmente infecciosos e para a proteção

do meio ambiente contra materiais potencialmente

infecciosos propagados pelo utilizador).

A autorização é concedida pelas autoridades competentes

do Estado-Membro em que o exportador está

estabelecido e é emitida por escrito ou através de meios

eletrónicos.

É proibida a exportação sem a apresentação da

autorização de exportação.

www.spca-advogados.com
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Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre

este assunto, contacte-nos:

José Rijo

Sócio

joserijo@spca-advogados.com

Luís Vale Lima

Sócio

luisvalelima@spca-advogados.com

O presente documento destina-se a ser distribuído entre clientes e colegas e a

informação nele contida é prestada de forma geral e abstrata, não devendo servir de

base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e

dirigida ao caso concreto. O seu conteúdo não pode ser reproduzido, no seu todo ou

em parte, sem a expressa autorização da SPCA - Sociedade de Advogados, SP, RL.

PORTO: Palácio da Bolsa, Rua da Bolsa, 4050-116 Porto | Tel.: +351 223395959

LISBOA: Avenida 5 de Outubro, 10, 1.º, 1050-056 Lisboa | Tel.: +351 213507000
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