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SISTEMA DE INCENTIVOS À SEGURANÇA NAS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS, NO 

CONTEXTO DA DOENÇA COVID-19 

 

No âmbito da emergência de saúde pública de âmbito internacional causada pela doença COVID -19, o 

Governo aprovou o Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, no qual foram estabelecidas medidas 

excecionais relativas àquela situação epidemiológica. 

Foi publicado em Diário da República, o Decreto-Lei n.º 20-G/2020 que estabelece um Sistema de 

Incentivos à segurança nas micro, pequenas e médias empresas, no contexto da doença COVID-19. 

Encontra-se aberto o aviso para o sistema de incentivos à segurança nas micro, pequenas e médias 

empresas, no contexto da doença COVID-19, na categoria denominada ‘ADAPTAR – Avisos’. 

São Beneficiários deste Aviso as Microempresas e as PME em todos os setores de atividade incluindo 

Comércio e Serviços, Alojamento e Restauração, Indústria e Transportes e que tenham a situação 

regularizada perante a Administração Tributária e a Segurança Social.  

Os apoios são atribuídos sob a forma de subvenção não reembolsável e a taxa de incentivo a atribuir é 

de 80% sobre as despesas elegíveis para as microempresas e de 50% para as PME. 

Os critérios de elegibilidade dos projetos são os seguintes: 

MICROEMPRESAS: 

a) Ter por objetivo a realização de um investimento de valor em despesa elegível não inferior a € 

500 e não superior a € 5000, para a adaptação da atividade da empresa ao contexto da doença 

COVID -19, garantindo a segurança dos trabalhadores, clientes e relacionamento com os 

fornecedores, cumprindo as normas estabelecidas e as recomendações das autoridades 

competentes; 

b) Ter uma duração máxima de execução de seis meses a contar da data de notificação da decisão 

favorável, tendo como data limite 31 de dezembro de 2020; 

c) Estar em conformidade com as disposições legais e regulamentares que lhes forem aplicáveis. 

PME: 

a) Ter por objetivo a realização de um investimento de valor em despesa elegível não inferior a € 

5000 e não superior a € 40 000, para qualificação de processos, organizações, produtos e serviços 

das PME, nomeadamente a adaptação dos seus estabelecimentos, métodos de organização do 

trabalho e de relacionamento com clientes e fornecedores às novas condições do contexto da 

doença COVID -19, garantindo o cumprindo das normas estabelecidas e das recomendações das 

autoridades competentes; 

b) Não estar iniciado à data de apresentação da candidatura; 

c) Ter uma duração máxima de execução de seis meses, a contar da data de notificação da decisão 

favorável, tendo como data limite 31 de dezembro de 2020; 

d) Estar em conformidade com as disposições legais e regulamentares que lhes forem aplicáveis. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/133723684/details/normal
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No geral, são consideradas DESPESAS ELEGÍVEIS: 

• Aquisição de equipamentos de proteção individual necessários, nomeadamente máscaras, 

luvas, viseiras e outros; 

• Aquisição e instalação de dispositivos de pagamento automático, abrangendo os que utilizem 

tecnologia contactless; 

• Reorganização e adaptação de locais de trabalho e de lay-out de espaços às orientações e boas 

práticas do atual contexto; 

• Contratação de serviços de desinfeção das instalações, por um período máximo de 6 meses; 

• Despesas com a intervenção de contabilistas certificados ou revisores oficiais de contas, na 

validação da despesa dos pedidos de pagamento. 

NOTA: Para as MICROEMPRESAS são elegíveis despesas realizadas a partir do dia 18 de março de 2020. 

Consultar aqui o Decreto-Lei n.º 20-G/2020. 
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