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MENSAGEM DA DIREÇÃO
CAPITAL DOURO

Caros associados,

Era nossa intenção, com esta primeira Newslet-
ter tr imestral ,  dar a conhecer a todos os asso-
ciados da Capital  Douro um conjunto de infor-
mações relevantes sobre o trabalho por nós 
desenvolvido e sobre outras matérias de inter-
esse,  como é o caso dos Avisos de Candidatu-
ras a Fundos Comunitários e da legislação 
relevante que foi  publ icada no tr imestre.

Apesar de tudo ter mudado a meio do tr imestre 
devido à pandemia causada pela COVID-19,  
continuamos a acreditar que a pert inência da 
presente newsletter não só se mantém, como é 
um imperativo ainda maior ,  porquanto,  é com o 
pensamento centrado na futura recuperação 
da atividade económica que importa dar a 
conhecer o conjunto de apoios e de medidas 
disponíveis para ajudar as empresas nessa 
mesma recuperação.

Destacamos, por isso,  os projetos de For-
mação-Ação que temos aprovados,  a legis-
lação mais relevante de apoio às empresas 
nesta fase de pandemia,  os vários Avisos refer-
entes a candidaturas aos Fundos Comunitários,  
cujos principais detalhes estão referidos na 
presente newsletter .  Além disso,  destacamos, 
também, todo o apoio jur ídico e económico-fi-
nanceiro que podemos prestar aos nossos 
associados,  bem como as várias l inhas de 
crédito disponíveis para as empresas.
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“O digital é o futuro! Em crises como 
esta, as empresas e pessoas que 

estão preparadas para o digital tem 
maior probabil idade de sucesso” 

Todos devemos consciencial izarmo-nos de que após esta fase teremos uma grave crise 
económica e social  que irá afetar muitas empresas e famíl ias.  Devemos, também, conscien-
cial izarmo-nos que vamos ter um novo paradigma da vida em sociedade, sendo que a forma 
como a sociedade se vai organizar vai ter ref lexo nos negócios.  O digital  é o futuro! Esta cr ise 
mostrou-nos que as empresas e as pessoas que têm mais competências no digital  têm 
maior probabil idade de sucesso,  quer seja no desempenho dos negócios,  quer seja na forma 
como conseguem manter o seu emprego. Veja-se o exemplo do teletrabalho.  Veja-se o 
exemplo das empresas com forte presença onl ine.  

Preparemo-nos,  por isso,  para reforçar a digital ização das empresas e dos empresários do 
interior do país .  Quem não acompanhar as novas tendências não vai sobreviver a futuras 
cr ises como esta.  Neste sentido,  a Capital  Douro irá fazer tudo o que estiver ao seu alcance 
para criar condições para garantir  que os seus associados conseguem ajustar-se ao novo 
paradigma que se seguirá.

Até lá,  esperamos que se mantenham todos com muita saúde e com muita resi l iência a este 
período complicado que atravessamos.

A inovação fará toda a diferença no agora e no depois .

Estamos Juntos!

A Direção,
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VANTAGENS EXCLUSIVAS PARA ASSOCIADOS

NOVOS PROTOCOLOS

* Óptica Pais
   Consultas de optometria gratuitas
   Consultas de contactologia gratuitas
   15 % de desconto em óculos de sol
   10% de desconto em armações
   10% de desconto em lentes oftálmicas.

Levante o seu cartão na Sede da Associação Capital  Douro.
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EVENTOS
REALIZADOS
CAPITAL DOURO

PALESTRA
NOVAS REGRAS DE FATURAÇÃO  FATURAÇÃO ELETRÓNICA

A Capital  Douro real izou,  no dia 3 de fevereiro,  uma  palestra dir igida aos 
associados relativamente às novas Regras de Faturação e Faturação 
Eletrónica.

A Palestra foi  dir igida pelo Dr .  Paulo Marques,  contabi l ista Cert i f icado e 
formador da OCC.

Esta atividade contou com 60 part icipantes.

CAMPANHA DE NATAL
2019

CAMPANHA - NESTE NATAL FAÇA AS SUAS COMPRAS NO COMÉRCIO 
LOCAL DE S.  JOÃO DA PESQUEIRA

A Capital  Douro real izou o sorteio dos prémios referentes à
campanha referida no passado dia 8 de janeiro de 2020.

Foram sorteadas 2 viagens:
- Uma semana de Férias para duas pessoas na I lha de Menorca.
- Um f im de semana para duas pessoas no Gerês.

Esta iniciat iva teve como principal objet ivo incentivar a população 
a real izar as compras de Natal no Comércio Local de São João da 
Pesqueira,  procurando melhorar a sustentabi l idade do mesmo 
através da consciencial ização dos consumidores para a
importância deste setor na economia local do concelho.

Esta atividade contou com a part icipação de 61 estabelecimentos 
comerciais .
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CAMPANHA DIA DOS NAMORADOS

A Campanha relativa ao Dia Dos Namorados teve como 
objetivo fomentar as compras no comércio local ,  tendo em conta a 
importância que este dia representa nos padrões de consumo atuais .

A Campanha decorreu entre os dias 7 e 16 de fevereiro.
Os consumidores que efetuaram as compras nos estabelecimentos 
comerciais aderentes usufruíram de descontos especiais e ,  ao
adquir irem o CADEADO DO AMOR, f icaram ainda habi l i tados a usufruir
de um f im-de-semana romântico em Verona para duas pessoas.

O sorteio do f im-de-semana romântico real izou-se no dia 18 de 
fevereiro.  
Esta atividade contou com a part icipação de 41 estabelecimentos 
comerciais .

A Capital  Douro agradece a todos os consumidores que optaram
pelo Comércio Local .

ESTATUTO PME LÍDER 2019
CAPITAL DOURO

A Capital  Douro congratula-se com o facto das PME

(Jopauto – Comércio e Industr ia de Máquinas e Automóveis S .A.  /  

Mateus&Sequeira,  Vinhos S.A.  /  Pereira&Sequeira,  Lda./ 

Prorural – Produtos Agrícolas,  Lda.  /  Rui  Roboredo Madeira,  Vinhos 

S.A.  /  Vinoquel – Vinhos Óscar Quevedo, Lda.  )  terem recebido o 

Estatuto PME l íder 2019.

2020

Este reconhecimento dignif ica não só o concelho e a região,  mas também o nosso tecido
empresarial ,  constituindo uma base de confiança faci l i tadora do desenvolvimento dos negócios
e um fator de diferenciação e garante da sol idez e idoneidade das empresas.

Neste sentido,  não poderíamos deixar de registar a nossa satisfação por este justo reconheci-
mento do mérito destas PME`S e do seu contr ibuto para o desenvolvimento económico do
concelho e da região.
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OUTRAS ATIVIDADES RELEVANTES DESENVOLVIDAS
DOURO STARTUP

Foram recebidas 7 candidaturas;

1 .  Estas candidaturas dizem respeito à área Ambiental ,  Biotecnológica,  Comercial ,  Industr ial ,  de 
Saúde, Industr ias Criat ivas,  Serviços culturais de lazer e educação, Turismo, Outros Serviços;

2 .  A estas candidaturas,  demonstrou-se interesse em 5 projetos,  estabelecendo contacto com 
os promotores via email .

StartUp Visa IAPMEI 

FAME E MICROINVESTE
1 .  Foram elaboradas 2 candidaturas;
2 .  Estas candidaturas dizem respeito à área da vit icultura.

Estas candidaturas,  encontram-se ainda em anál ise,  prevendo-se com a sua aprovação a criação 
de 1  posto de trabalho.

PRÓXIMOS EVENTOS

30 DE MAIO
ANIVERSÁRIO CAPITAL DOURO

06 DE JULHO
DIA DO CLIENTE

06 DE SETEMBRO
I I  VINDOURO ECO TRAIL
DATA DO EVENTO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DE ACORDO 
COM A EVOLUÇÃO DA PANDEMIA
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PROJETOS
2020

A Capital  Douro está neste momento a selecionar empresas para part icipar no projeto 

formação-ação que iniciou no passado mês de fevereiro.  Este projeto tem como objetivo melhorar 

o desempenho das empresas,  aumentando a sua ef iciência operacional ,  produtividade e rentabi l i-

dade, ao mesmo tempo que promove o aumento das competências dos seus colaboradores.

O f inanciamento deste Projeto Conjunto é assegurado a 90% pela Autoridade de Gestão do POCI 

(COMPETE 2020) e 10% pela Capital  Douro - Associação Industr ial ,  Comercial  e de Serviços de São 

João da Pesqueira.

VANTAGENS
   Beneficiar de serviços de formação e consultor ia especial izada de elevada qual idade;

    Desenvolver intervenções totalmente ajustadas às necessidades das empresas,  ao longo de 24 
meses;

   Formar e capacitar os recursos humanos das empresas com o objetivo de melhorar a
produtividade, ef iciência e rentabi l idade da empresa;

   Contactar com outras empresas nos momentos de formação interempresas,  permit indo explorar e 
capital izar oportunidades de “networking” e apreender com outras experiências e real idades;

   Beneficiar do acompanhamento e da monitorização de uma estrutura de apoio que garante a 
qual idade das intervenções.

REQUISITOS DE ACESSO DAS PME

FORMAÇÃO-AÇÃO

   Estar legalmente constituída;

   Ter a situação tr ibutária e contr ibutiva regularizada perante a Autoridade Tr ibutária e a Segurança 
Social ;

   Apresentar capitais próprios posit ivos no últ imo exercício completo disponível ;

   Ser uma PME,  devendo demonstrar esse estatuto através da respetiva cert i f icação PME atual izada;

   Ter a sua atividade devidamente l icenciada (indústr ias e outros sectores abrangidos por regulam-
entação específ ica) ou desenvolver a sua atividade em espaços devidamente l icenciados para o 
efeito.

ÁREAS DE INTERVENÇÃO
1 .  Implementação de Sistemas de Gestão (Qualidade, Ambiente,  SST,  Inovação ou outros);

2. Capital izar :  ot imização de recursos f inanceiros;

3. Economia digital ;

4. Gestão da Inovação.
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AAC 08/SI/2020

Sistema de Incentivos às Empresas

"INOVAÇÃO PRODUTIVA” |  TERRITÓRIOS DE BAIXA DENSIDADE

Tipologia de Projetos

São suscetíveis de apoio os projetos individuais em atividades inovadoras,  que se proponham desenvolver 
um investimento inicial ,  relacionados com as seguintes t ipologias:

A cr iação de um novo estabelecimento;

O aumento da capacidade de um estabelecimento já existente,  devendo esse aumento corresponder no 
mínimo a 10% da capacidade instalada em relação ao ano pré projeto;

A diversif icação da produção de um estabelecimento para produtos não produzidos anteriormente no 
estabelecimento,  sendo que os custos elegíveis devem exceder em, pelo menos,  200% o valor contabi l íst i-
co dos ativos que são reuti l izados.

Área Geográfica

Regiões NUTS I I  do Continente (Norte,  Centro,  L isboa, Alentejo e Algarve).

Natureza dos Beneficiários

Empresas (PME e grandes empresas) de qualquer natureza e sob qualquer forma jur ídica.

Formas e l imite dos apoios

O apoio total  obtido pela apl icação da taxa de f inanciamento sobre as despesas elegíveis será distr ibuído 
em duas componentes autónomas:

a) 50% do valor total  através de incentivo não reembolsável ,  a atr ibuir  no âmbito do SI  Inovação; 50% do 
valor total  através de um empréstimo bancário sem juros,  associado a um instrumento f inanceiro f inan-
ciado pelo Portugal 2020 (a L inha Capital izar Mais;

b) No caso de projetos de Não PME ou de projetos com investimento elegível  igual ou superior a 15 milhões 
de euros,  a total idade do apoio será atr ibuído através de um incentivo não reembolsável no âmbito do
SI Inovação.

A componente do incentivo não reembolsável é atr ibuída a t í tulo não definit ivo até à aval iação dos resul-
tados do projeto,  em função do grau de cumprimento das metas contratualmente f ixadas,  nos termos 
previstos no Anexo D do RECI . .

Período de Candidatura

Fase I  - De 2020/02/05 a 2020/03/30 (19 horas)

Face I I  - De 2020/03/31 a 2020/07/13 (19 horas)

Fase I I I  -  De 2020/07/14 a 2020/09/07 (19 horas)

AVISOS
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AAC 09/SI/2020

Sistema de Incentivos às Empresas

EMPREENDEDORISMO QUALIFICADO E CRIATIVO

Tipologia de Projetos

São suscetíveis de apoio os projetos individuais de Empreendedorismo Quali f icado e Criat ivo,  que se 
traduzam na criação de um novo estabelecimento (n.º  49 do art igo 2.º  do Regulamento (UE) n.º  651/2014,  
de 16 de junho),  nas seguintes t ipologias:

A cr iação de empresas que desenvolvam atividades em setores com fortes dinâmicas de crescimento,  
incluindo as integradas em indústr ias cr iat ivas e culturais ,  e ou setores com maior intensidade de tecno-
logia e conhecimento; A cr iação de empresas que valorizem a apl icação de resultados de I&D na pro-
dução de novos bens e serviços.

Área Geográfica

Regiões NUTS I I  do Continente (Norte,  Centro,  L isboa, Alentejo e Algarve).

Natureza dos Beneficiários

Pequenas e Médias Empresas (PME) de qualquer natureza e sob qualquer forma jur ídica,
cr iadas há menos de dois anos.

Formas e l imite dos apoios

O apoio total  obtido pela apl icação da taxa de f inanciamento sobre as despesas elegíveis será distr ibuído 
em duas componentes autónomas;

a)50% do valor total  através de incentivo não reembolsável ;

b)50% do valor total  através de incentivo reembolsável .

A componente do incentivo não reembolsável é atr ibuída a t í tulo não definit ivo até à aval iação dos
resultados do projeto,  em função do grau de cumprimento das metas contratualmente f ixadas,
nos termos previstos no Anexo D do RECI .

Período de Candidatura

De 2020-fev-05 a 2020-maio-04 (19 horas) .

Este prazo também se apl ica aos beneficiários que efetuaram registo do pedido de auxí l io devem
submeter candidatura uti l izando os dados do projeto registado.

AVISOS
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LINHAS DE FINANCIAMENTO
Linha CA Crédito Agrícola - Apoio Especial COVID-19

Para f inanciamento de necessidades adicionais de Tesouraria,  nomeadamente,  pagamento de salários,  
suporte dos custos de manutenção e de atividade e pagamento a fornecedores,  com prazo até 36 meses e 
período de carência de capital ;

Montante global da l inha :  Sem l imite

Setores de atividade abrangidos:  Todos os setores

Montante máximo de f inanciamento por empresa: Até 100.000 euros

Operações elegíveis

Financiamento das necessidades de Tesouraria,  nomeadamente,  pagamento de salários,  suporte dos custos 
de manutenção da atividade e pagamento a fornecedores

Prazo das operações:  até 3 anos

Período de carência:  até 6 meses

COVID-19: Apoio Empresas do Turismo (incluindo empreendimentos turísticos e alojamento 
para turistas) - candidaturas até 31 dezembro 2020

A Linha de Apoio à Economia COVID-19 permite às empresas portuguesas dos setores mais afetados pela pan-
demia do novo coronavírus,  f inanciarem em melhores condições de preço e de prazo,  as suas necessidades de 
tesouraria.

Esta L inha destina-se a Micro,  Pequenas e Médias Empresas,  cert i f icadas pela Declaração Eletrónica do IAPMEI ,  
bem como Small  Mid Cap e Mid Cap, local izadas em terr itór io nacional ,  bem como a empresários em nome 
individual (ENI) ,  com ou sem contabi l idade organizada, e a empresas constituídas há menos de 24 meses,  e 
inclui  a L inha específ ica COVID-19:  Apoio Empresas do Turismo (incluindo empreendimentos tur íst icos e aloja-
mento para tur istas) dir igida a empresas que desenvolvam atividade enquadrada nas seguintes CAE:

Secção I  - Alojamento,  restauração e similares

5511 1 ;  55112;  55113;  55114;  55115;  55116;  55117;  55118;  55119;  55121 ;  55122;  55123;  55124;  55201;  55202; 55203; 55204; 
55300; 55900.

Secção N - Atividades administrativas e dos serviços de apoio

77110 e 77120.

Máximo por empresa:

_ €50.000 (Microempresas)

_ €500.000 (Pequenas Empresas)

_ €1 .500.000 (Médias Empresas)

_ €2.000.000 (Small  Mid Cap e Mid Cap) (atual izado)

_ Acesso ao apoio:  Candidatura junto dos bancos,  até 31  de dezembro de 2020
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LINHAS DE FINANCIAMENTO

COVID-19: Apoio Empresas da Restauração e similares - candidaturas até 31 dezembro 2020

A Linha de Apoio à Economia COVID-19 permite às empresas portuguesas dos setores mais afetados pela pan-
demia do novo coronavírus,  f inanciarem em melhores condições de preço e de prazo,  as suas necessidades de 
tesouraria.

Esta L inha destina-se a Micro,  Pequenas e Médias Empresas,  cert i f icadas pela Declaração Eletrónica do IAPMEI ,  
a Small  Mid Cap e Mid Cap, local izadas em terr itór io nacional ,  bem como a empresários em nome individual 
(ENI) ,  com ou sem contabi l idade organizada, e a empresas constituídas há menos de 24 meses,  e inclui  a L inha 
específ ica COVID-19:  Apoio Empresas da Restauração e similares,  dir igida a empresas que desenvolvam
atividade enquadrada nas seguintes CAE:

Secção I  - Alojamento,  restauração e similares
56101 ;  56102;  56103;  56104; 56105; 56106; 56107;  56210;  56290; 56301;  56302; 56303; 56304; 56305.

Máximo por empresa:

_ €50.000 (Microempresas)

_ €500.000 (Pequenas Empresas)

_ €1 .500.000 (Médias Empresas,  Small  Mid Cap e Mid Cap)

_ Acesso ao apoio:  Candidatura junto dos bancos,  até 31  de dezembro de 2020

COVID-19: Apoio a Agências de Viagens, Animação Turística, Organizadores de Eventos e 
similares - candi-daturas até 31 dezembro 2020

A Linha de Apoio à Economia COVID-19 permite às empresas portuguesas dos setores mais afetados pela pan-
demia do novo coronavírus,  f inanciarem em melhores condições de preço e de prazo,  as suas necessidades de 
tesouraria.

Esta L inha destina-se a Micro,  Pequenas e Médias Empresas,  cert i f icadas pela Declaração Eletrónica do IAPMEI ,  
bem como Small  Mid Cap e Mid Cap, local izadas em terr itór io nacional ,  bem como a empresários em nome 
individual (ENI) ,  com ou sem contabi l idade organizada, e a empresas constituídas há menos de 24 meses,  e 
inclui  a L inha específ ica COVID-19:  Apoio a Agências de Viagens,  Animação Turíst ica,  Organizadores de eventos 
e similares,  dir igida a empresas que desenvolvam atividade enquadrada nas seguintes CAE:

Secção N - Atividades administrativas e dos serviços de apoio
79110;  79120;  79900; 82300.

Secção R - Atividades artísticas,  de espectacúlos,  desportivas e recreativas
90010;  90020; 90030; 90040; 91011 ;  91012;  91020; 91030; 91041 ;  91042; 93110;  93120;  93130;  93191 ;  93192;  93210;  93291;  
93292; 93293; 93294.

Máximo por empresa:

_ €50.000 (Microempresas)

_ €500.000 (Pequenas Empresas)

_ €1 .500.000 (Médias Empresas,  Small  Mid Cap e Mid Cap)

_ Acesso ao apoio:  Candidatura junto dos bancos,  até 31  de dezembro de 2020

11



NOVA LINHA “Covid-19 – APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA”

Objetivo

Apoiar as empresas dos setores mais afetados pelas medidas adotadas para conter o surto do COVID-19.

Beneficiários

- Micro,  Pequenas e Médias Empresas,  com Cert i f icação PME,  ( inclui  Empresários em Nome Individual (ENI) ,  com 
e sem contabi l idade organizada, com Cert i f icação PME);

- Small  Mid Cap e Mid Cap, como definido no Decreto-Lei  n .º  81/2017 ,  de 30 de junho.

Operações Elegíveis

Financiamento de necessidades de Tesouraria.

Operações Não Elegíveis

As que se destinem à reestruturação f inanceira e/ou impliquem a consol idação de crédito vivo;

As destinadas a l iquidar ou substituir ,  de forma direta ou indireta,  ainda que em condições diversas,
f inanciamentos anteriormente acordados com o Banco;

As destinadas à aquisição de terrenos e imóveis em estado de uso,  bem como de imóveis de uso geral que não 
possuam, antes da aquisição,  característ icas específ icas adequadas às exigências técnicas do processo 
produtivo da empresa.

Condições de Elegibil idade do Beneficiário

Local ização (sede social) em terr itór io nacional ;

Sem incidentes não regularizados junto da Banca e do Sistema de Garantia Mútua, à data da emissão de con-
tratação;

Ter a situação regularizada junto da Administração Fiscal e da Segurança Social ,  à data de 1  de março de 2020,  
apresentando declaração nesse sentido e,  no sentido de regularização de dívidas constituídas durante o mês 
de março às referidas entidades,  até 30 de abri l ;

S ituação l íquida posit iva no últ imo balanço aprovado ou em balanço intercalar ,  até à data da respetiva candi-
datura.  Empresas com situação l íquida negativa no últ imo balanço aprovado, poderão aceder à l inha,  caso
apresentem esta situação regularizada em balanço intercalar ,  até à data da respetiva candidatura.  
Este requisito não se apl ica a empresas cuja atividade se tenha iniciado há menos de 24 meses,  contados 
desde a data da respetiva candidatura,  nem ENI sem contabi l idade organizada.

Financiamento Máximo por Empresa

Microempresas  - 50 000 €

Pequenas empresas  - 500 000 €

Médias empresas - 1  500 000 €

Small  Mid Cap e Mid Cap  - 2 000 000 €

Acesso ao apoio:  Candidatura junto dos bancos aderentes
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LEGISLAÇÃO RELEVANTE
2020



31 MARÇO 2020

LEI  N.º  2/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 64/2020, SÉRIE I  DE 2020-03-31
Orçamento do Estado para 2020

26 MARÇO 2020 

DECRETO-LEI  N.º  10-L/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 61/2020, 1º  SUPLEMENTO, SÉRIE I  DE 2020- 03-26
Altera as regras gerais de apl icação dos fundos europeus estruturais e de investimento,  de forma a permit ir  
a antecipação dos pedidos de pagamento

DECRETO-LEI  N.º  10-K/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 61/2020, 1º  SUPLEMENTO, SÉRIE I  DE 2020-03-26
Estabelece um regime excecional e temporário de faltas just i f icadas motivadas por assistência à famíl ia ,  no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19

DECRETO-LEI  N.º  10-J/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 61/2020, 1º  SUPLEMENTO, SÉRIE I  DE 2020- 03-26
Estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos das famíl ias,  empresas,  inst ituições part iculares de 
sol idariedade social  e demais entidades da economia social ,  bem como um regime especial  de garantias 
pessoais do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19

DECRETO-LEI  N.º  10-I/2020 – DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 61/2020, 1 .º  SUPLEMENTO, SÉRIE I  DE 2020- 03-26
Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19 no âmbito 
cultural  e art íst ico,  em especial  quanto aos espetáculos não real izados

DECRETO-LEI  N.º  10-H/2020 – DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 61/2020, 1 .º  SUPLEMENTO, SÉRIE I  DE 2020- 03-26
Estabelece medidas excecionais e temporárias de fomento da aceitação de pagamentos baseados em 
cartões,  no âmbito da pandemia da doença COVID-19

DECRETO-LEI  N.º  10-G/2020 – DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 61/2020, 1 .º  SUPLEMENTO, SÉRIE I  DE 2020-03-26
Estabelece uma medida excecional e temporária de proteção dos postos de trabalho,  no âmbito da 
pandemia COVID-19

DECRETO-LEI  N.º  10-F/2020 – DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 61/2020, 1 .º  SUPLEMENTO, SÉRIE I  DE 2020-03-26
Estabelece um regime excecional e temporário de cumprimento de obrigações f iscais e contr ibuições sociais ,  
no âmbito da pandemia da doença COVID-19

PORTARIA N.º 81/2020 – DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 61/2020, SÉRIE I  DE 2020-03-26
Estabelece um conjunto de medidas relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19 ,  no 
âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020

25 MARÇO 2020

DESPACHO NORMATIVO N.º 4/2020 – DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 60/2020, SÉRIE I I  DE 2020-03-25
Determina a criação de uma l inha de apoio f inanceiro,  destinada a fazer face às necessidades de tesouraria 
das microempresas tur íst icas cuja atividade se encontra fortemente afetada pelos efeitos económicos 
resultantes do surto da doença COVID-19

PORTARIA N.º 80-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 60/2020, 1 .º  SUPLEMENTO, SÉRIE I  DE 2020-03-25
Regula o regime de prestação de serviços essenciais de inspeção de veículos
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22 MARÇO 2020

DESPACHO N.º 3547-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 57-B/2020, 1 .º  SUPLEMENTO, SÉRIE I I  DE 2020-03-22
Regulamenta a declaração do estado de emergência,  assegurando o funcionamento das cadeias de 
abastecimento de bens e dos serviços públ icos essenciais ,  bem como as condições de funcionamento em 
que estes devem operar

20 MARÇO 2020

DECRETO N.º 2-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 57/2020, 1º  SUPLEMENTO, SÉRIE I  DE 2020-03- 20 REVOGADO
Regulamenta a apl icação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República O presente 
Despacho encontra-se revogado pelo Decreto n.º  2-B/2020.

19 MARÇO 2020

LEI  N.º  1-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 56/2020, 3º SUPLEMENTO, SÉRIE I  DE 2020-03- 19
Medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus 
SARS-CoV-2 e da doença COVID-19

18 MARÇO 2020

DESPACHO N.º 3427-B/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 55/2020, 1º  SUPLEMENTO, SÉRIE I I  DE 2020-03-18
Suspensão das atividades let ivas e não let ivas e formativas presenciais no âmbito da COVID-19

DESPACHO N.º 3427-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 55/2020, 1 .º  SUPLEMENTO, SÉRIE I I  DE 202003-18
interdita o tráfego aéreo com destino e a part ir  de Portugal de todos os voos de e para países que não 
integram a União Europeia,  com determinadas exceções

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º 15-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 55/2020, 3º SUPLEMENTO, 
SÉRIE DE 2020-03-18
Autorização da declaração do estado de emergência

DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N.º 14-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 55/2020, 3º SUPLEMENTO, 
SÉRIE I  DE 2020-03-18

Declara o estado de emergência,  com fundamento na verif icação de uma situação de calamidade públ ica

LEGISLAÇÃO RELEVANTE
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