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Q U I C K C L I C K     

PROGRAMA ADAPTAR  

Sistema de Incentivos à adaptação da atividade empresarial 

ao contexto da doença COVID-19 

Foi publicado na passada 6ª feira o Decreto-Lei n.º 20-G/2020 que 

veio estabelecer um sistema de incentivos à adaptação da 

atividade empresarial ao contexto da doença COVID-19 

(Programa ADAPTAR), que visa apoiar as empresas no esforço de 

adaptação e de investimento nos seus estabelecimentos, por forma 

a garantir o cumprimento das normas e recomendações das 

autoridades competentes. 

 

São elegíveis os projetos inseridos em todas as atividades 

económicas, com as exceções previstas na lei (pesca, aquicultura, 

setor da agricultura e florestas, financeiro, seguros, jogos). 

  

O Programa ADAPTAR dirige-se apenas a Microempresas 

(empresas com menos de 10 pessoas e cujo volume de negócios 

anual ou balanço total anual não exceda 2 milhões de euros) e 

Pequenas e Médias empresas (empresas com menos de 250 

pessoas e cujo volume de negócios anual não exceda 50 milhões 

de euros ou cujo balanço anual não excede 43 milhões de euros e 

que detenha a correspondente Certificação Eletrónica). Para 

poderem beneficiar destes incentivos, as empresas devem ter sido 

constituídas até 1.03.2020, terem contabilidade organizada e ter a 

situação tributária e contributiva regularizada.  

 

Quanto às candidaturas, são apresentadas através do 

https://balcao.portugal2020.pt, sendo que as decisões são 

comunicadas no prazo de 10 dias úteis (microempresas) ou 20 dias 

úteis (PME’s).  

Estes incentivos são atribuídos sob a forma de subvenção não 

reembolsável, sendo que, no caso das microempresas, a taxa de 

incentivo a atribuir é de 80 % sobre as despesas elegíveis; já no 

caso das PME’s, a taxa será de 50% sobre as despesas elegíveis. 

Os pagamentos são feitos em duas fases: um adiantamento inicial 

pago após a validação do termo de aceitação, no montante 

equivalente a 50 % do incentivo aprovado; o pagamento final carece 

de pedido apresentado pela empresa (atestado pelo respetivo TOC 

ou ROC), após a conclusão do projeto. 

 

Dependendo de serem enquadrados no conceito de microempresa 

ou PME, os requisitos a serem respeitados são distintos. 

Destacamos de seguida os principais. 

 

 

• Apoios a microempresas 

São os seguintes os critérios de elegibilidade dos projetos: i) A 

realização de um investimento de valor em despesas elegíveis não 

inferior a €500 e não superior a €5.000; ii) 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. 

 

Quanto às despesas elegíveis, apenas serão consideradas as 

despesas realizadas a partir do dia 18 de março de 2020 e por um 

período máximo de 6 meses, apenas sendo consideradas as 

despesas previstas no art.8º do normativo, das quais se destacam: 

i) aquisição de equipamentos de proteção; ii) aquisição e 

instalação de equipamentos de higienização e de dispensa 

automática de desinfetantes; iii) contratação de serviços de 

desinfeção das instalações; iv) aquisição e instalação de 

dispositivos de pagamento automático; iv) reorganização e 

adaptação de locais de trabalho e de layout de espaços, incluindo 

medidas de isolamento físico de espaços e aquisição; v) despesas 

com a intervenção de TOC’s  e ROC’s na validação das despesas. 

 

• Apoios a PME’s 

Quanto aos critérios de elegibilidade dos projetos, a grande 

distinção face às microempresas é o investimento dever ter um 

valor mínimo de €5.000 e máximo de €40.000 para a adaptação 

da atividade da empresa ao contexto da doença COVID-19 e o 

projeto não estar iniciado à data de apresentação da candidatura.  

 

Relativamente às despesas elegíveis, destacamos que neste 

caso não são elegíveis despesas com equipamentos de proteção, 

sendo que, a acrescer às despesas elencadas quanto a 

microempresas, destacamos: i) os custos com a reorganização e 

adaptação de locais de trabalho e/ou alterações de layout; ii) a 

aquisição de serviços de consultoria especializada para o 

redesenho do layout das instalações e para a elaboração de 

planos de contingência, bem como para a adaptação do modelo 

de negócio aos novos desafios pós COVID-19. 

 

Importará assim às empresas analisarem os investimentos a 

serem realizados em face da sua retoma de atividade, por forma 

a apresentarem, o mais rapidamente, a sua candidatura. 
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