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FINANCIAMENTOS 
 

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇOES FACE A FINANCIAMENTOS 

A DECORRER 

Cumprimento de obrigações perante o QCA III, QREN e o Portugal 2020 
 Pedidos de reembolso de incentivo pagos num mais curto prazo possível; 

 Diferimento automático de reembolso das prestações dos incentivos, por 12 meses, das prestações 

vincendas até 30 setembro 2020; 

 Elegibilidade de despesas suportadas com eventos internacionais anulados ou adiados devido 

à COVID-19; 

 Impactes da COVID-19 são motivos de força maior não imputáveis aos beneficiários para efeitos 

de avaliação dos objetivos inerentes aos sistemas de incentivos. 

 

Consulte a Orientação Técnica (OT) N.º 1/2020, de 23 de março, que clarifica o âmbito e aplicação das medidas 

de apoio às empresas incluídas nos pontos 2. a 4. da Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020, de 

13 de março, que aprova um conjunto de medidas relativas à infeção epidemiológica do novo coronavírus – 

COVID-19. 

 

Consulte, também, a Deliberação n.º 8/2020, de 28 de março, da Comissão Interministerial de Coordenação 

do Acordo de Parceria - CIC Portugal 2020, que regulamenta as medidas excecionais criadas pela Resolução 

de Conselho de Ministros n.º 10-A/2020, de 13 de março, bem como adota outras de natureza complementar 

no âmbito das suas competências. Estas medidas produzem efeitos a partir de 13 de março de 2020 e aplicam-

se, com as devidas adaptações, aos Programas Operacionais das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 

 

https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/ot_adc_rede_si_covid_19_rede_versao_final.pdf
https://dre.pt/home/-/dre/130243054/details/maximized
https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/deliberacao_cic_covid19_24mar20_vsf_assin.pdf
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_ Outras medidas de natureza complementar: 

 Possibilidade de introduzir ajustamentos na calendarização, elegibilidades, condições e metas dos 

projetos, mediante pedido de reprogramação devidamente fundamentado;  

 Manutenção do apoio através do FSE, até ao final das respetivas operações, no âmbito das ofertas 

formativas reguladas; 

 Manutenção de elegibilidades nas ações de formação profissional, reabilitação profissional, medidas 

ativas de emprego e outras medidas não formativas apoiadas pelo FSE; 

 Suspensão de medidas em curso relativas a bolsa de recuperação, notificações relativas a recuperação 

de apoios e moratória automática no prazo de recuperação de dívidas, de 90 dias úteis. 

Para mais informações, consulte: 

_ FAQ Medidas de Apoio à Economia - Flexibilizar [PDF] 

 
Para mais informação sobre Medidas de Apoio à Economia – Portugal 2020, consulte: 
 Medidas de Apoio ao Emprego e às Empresas | COVID-19: EstamosOn 
 
Para mais informação:  

 
 http://www.turismodeportugal.pt/pt/Paginas/homepage.aspx 

 

 

http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/covid-19/faq-medidas-apoio-economia-flexibilizar.pdf
https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-de-apoio-emprego-empresas/
http://www.turismodeportugal.pt/pt/Paginas/homepage.aspx

