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COVID 19 - Apoios do Portugal 2020 – PT2020 

 

Em relação aos Apoios do Portugal 2020 – PT2020 estão a ser operacionalizadas as 

seguintes medidas no âmbito do sistema de incentivos às empresas: 

 

1- ACELERAÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS INCENTIVOS ÀS EMPRESAS 

Os pedidos de reembolso de incentivo apresentados pelas empresas serão liquidados 

no mais curto prazo possível, usando, se necessário, o adiantamento transitório até 80% 

do incentivo. Este processo decorrerá sem necessidade de qualquer pedido formal 

pelas empresas.  

 

2- FLEXIBILIZAÇÃO DE REGRAS DE REEMBOLSO, ELEGIBILIDADE E 

AVALIAÇÃO DE OBJETIVOS 

 

- Diferimento das prestações de incentivos reembolsáveis 

O diferimento por 12 meses das prestações vincendas até 30 de setembro de 2020, no 

que respeita a subsídios reembolsáveis, sem encargos de juros ou outra penalidade. 

Este diferimento aplica-se às empresas com quebras do volume de negócios ou de 

reservas ou de encomendas superiores a 20%, nos dois meses anteriores face ao 

período homólogo do ano anterior. O deferimento será automático, não havendo 

necessidade de qualquer pedido por parte das empresas, e será comunicado 

individualmente às empresas pelos Organismos Intermédios. 

 

- Despesas suportadas em ações canceladas ou adiadas  

A elegibilidade para reembolso das despesas suportadas em iniciativas ou ações 

canceladas ou adiadas por razões relacionadas com o COVID-19, nomeadamente nas 

áreas da internacionalização e da formação profissional. As referidas despesas, 

comprovadamente suportadas pelos beneficiários e após deduzido qualquer tipo de 

indemnização proveniente de seguro ou outro tipo de cobertura de risco, podem ser 

elegíveis para reembolso nos pedidos de pagamento, quando: 

- Forem apresentados os comprovativos do cancelamento ou adiamento pelas 

entidades organizadoras dos eventos/ iniciativas/ ações de formação cancelados ou 

adiados, ou; 
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- For 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. 

 

- Reprogramação de projetos (ponto 4 da RCM nº 10-A/2020) - esta desdobra-se em 

duas situações distintas:  

       - projetos em fase de investimento; 

       - projetos física e financeiramente concluídos. 

Nestes pedidos, devem ficar evidenciados os impactos negativos decorrentes da 

COVID-19 para a empresa beneficiária, que justificam os ajustamentos solicitados. De 

referir, contudo que a flexibilidade a atribuir será proporcional e a considerada 

necessária para que o beneficiário possa regressar à situação anterior. O processo de 

apreciação e decisão destes pedidos será avaliado e decidido com caráter prioritário no 

prazo de 35 dias úteis, salvo se estiver dependente de algum elemento fundamental à 

adoção da decisão a fornecer pela empresa após pedido. 

Assim sendo, entende-se que esta flexibilização das regras do PT2020 decorrente dos 

impactos negativos do COVID-19 nas empresas e como tal serão considerados motivos 

de força maior não imputáveis aos beneficiários na avaliação dos objetivos 

contratualizados no âmbito dos sistemas de incentivos do Portugal 2020. Assim e por 

forma a implementar estas medidas, agora operacionalizadas pela ORIENTAÇÃO 

TÉCNICA nº 1/2020 relativa ao REGULAMENTO ESPECÍFICO DO DOMÍNIO DA 

COMPETITIVIDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO (RECI) - SISTEMA DE INCENTIVOS 

ÀS EMPRESAS, aplicáveis aos projetos aprovados no âmbito do sistema de incentivos 

do Portugal 2020 e aos projetos encerrados no âmbito do sistema de incentivos do 

QREN e do QCA III com planos de reembolso ativos, que verifiquem uma ou várias das 

situações já referidas, mas que voltamos a elencar, nomeadamente: 

Aceleração do pagamento de incentivos às empresas (alínea a) ponto 2 da RCM 

nº 10-A/2020); 

Diferimento das prestações de incentivos reembolsáveis (alínea b) ponto 2 da 

RCM nº 10-A/2020); 

Despesas suportadas em ações canceladas ou adiadas (ponto 3 da RCM nº 10- 

A/2020); 

https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20200324_OT_2020-01_rede_si_covid_19.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20200324_OT_2020-01_rede_si_covid_19.pdf
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Reprogramação de projetos (ponto 4 da RCM nº 10-A/2020) - esta desdobra-se 

em duas situações distintas:  

       - projetos em fase de investimento; 

       - projetos física e financeiramente concluídos. 

Para mais informação consultar a página do IAPMEI – Apoios às Empresas 

 

3-Prorrogação do prazo para a entrega de candidaturas em diversos 

concursos 

Por último, foi também considerado a prorrogação dos prazos para alguns dos sistemas 

de incentivos do PT 2020, nomeadamente: 

• Aviso n.º 07/SI/2020 – Inovação Produtiva | Outras Regiões 

• Aviso n.º 08/SI/2020 – Inovação Produtiva | Territórios de Baixa Densidade 

• Aviso n.º 09/SI/2020 – Empreendedorismo Qualificado e Criativo 

Neste sentido, os novos prazos podem ser consultados aqui. 

No que se refere ao atendimento relacionado com a gestão de sistemas de incentivos, 

os contactos com os gestores de projeto no IAPMEI deverão ser efetuados 

preferencialmente através do sistema de mensagens disponível na App IAPMEI+ 

(Google Play e App Store) e na Consola Online IAPMEI+ , ou por para o email 

info@iapmei.pt. 

 

Como complemento ao referido nos pontos anteriores, será conveniente a consulta do 

documento que determina as Medidas Extraordinárias de Apoio à Economia e à 

Manutenção do Emprego no âmbito do Portugal 2020, de acordo com a Deliberação 

n.º 8/2020, de 28 de março. Na medida em que as medidas excecionais constantes da 

presente Deliberação produzem efeitos a partir de 13 de março e podem ser reavaliadas 

a qualquer momento em função da evolução da situação económica e social do país 

decorrente da pandemia COVID-19. 

- Deliberação n.º 8/2020, de 28 de março | Determina Medidas Extraordinárias de Apoio 

à Economia e à Manutenção do Emprego no âmbito do Portugal 2020 

 

 

 

https://www.iapmei.pt/Paginas/COVID-19-Medidas-de-Apoio-as-Empresas-PT2020.aspx
https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Incentivos-Financiamento/Sistemas-de-Incentivos/Concursos-abertos.aspx
https://play.google.com/store/apps/details?id=pt.iapmei.app&hl=pt_PT
https://itunes.apple.com/pt/app/iapmei/id1452273177?mt=8
https://webapps.iapmei.pt/Consola/Login.aspx
mailto:info@iapmei.pt?subject=Incentivos%20PT2020
https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/deliberacao_cic_covid19_24mar20_vsf_assin.pdf

