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O COVID-19 é um evento único, com impactos significativos 
em toda a economia. A complexidade das circunstâncias 
atuais requer frieza e a serenidade por parte de todos os 
elementos envolvidos na tomada de decisões. Nessa ótica, a 
EY permanece consciente do seu propósito de construir um 
mundo de trabalho melhor.

Fomos rápidos a adotar medidas de proteção dos nossos 
colaboradores, aproveitando ao máximo uma infraestrutura 
tecnológica que nos habilitou a fazer uma transição imediata 
para um modelo de trabalho remoto. Fomos ajustando a nossa 
operação às medidas tomadas pelos nossos clientes e pelas 
entidades oficiais, conseguindo manter-nos operacionais. 
Assim, as nossas equipas estão mais focadas do que nunca em 
apoiar os nossos clientes nesta situação complexa, em que 
urge salvaguardar colaboradores, proteger o negócio e 
assegurar a preservação de valor para o retomar das 
operações.

O presente documento, que irá sendo atualizado de forma 
regular, reúne as medidas de caráter extraordinário e 
temporário aprovadas pelo Governo, destinadas aos 
trabalhadores e empregadores afetados pelo surto do vírus 
COVID-19. Irá também compilar as perguntas e respostas 
mais relevantes recolhidas através da Linha EY Pandemia, que 
dá aos nossos clientes a possibilidade de esclarecerem as suas 
dúvidas com os nossos especialistas.

Pelos contactos que estamos a manter com os nossos clientes 
desde o primeiro momento, sabemos que mesmo os melhores 
planos de contingência não contemplavam todos os impactos 
que se estão a sentir. A generalidade das empresas não estava 
preparada para um fenómeno desta natureza e está a 
funcionar no limite dos seus recursos para se manter à tona 
durante o pico da crise.

Este é o nosso contributo para ajudar a navegar o atual 
momento de incerteza generalizada. A minimização dos 
impactos e a adaptação a uma nova realidade vão exigir de 
todos capacidade de adaptação e resiliência. 

Da parte da EY estamos prontos para, como sempre, ajudar a 
construir um melhor mundo de negócios.
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I. Apoios à manutenção de postos de trabalho e situações de crise empresarial

No dia 15 de março foi publicada a Portaria n.º 71-A/2020, 
entretanto sujeita a diversas alterações, visando a atribuição 
de apoios imediatos de carácter extraordinário, temporário e 
transitório, destinados aos trabalhadores e empregadores 
afetados pelo surto do vírus COVID-19, tendo em vista a 
manutenção dos postos de trabalho e mitigar situações de 
crise empresarial.

Contudo, face às várias alterações e esclarecimentos a que foi 
sujeito o regime introduzido pela referida Portaria e à 
necessidade de articulação com os diversos diplomas legais 
conexos entretanto publicados, no dia 26 de março foi 
publicado o Decreto-Lei n.º 10-G/2020, que revoga a Portaria 
n.º 71-A/2020, de 15 de março, alargando as medidas 
excecionais e temporárias já previstas e aproveitando para a 
substituir por um regime simplificado da redução temporária 
do período normal de trabalho ou suspensão de contrato de 
trabalho, previsto nos artigos 298.º e seguintes do Código do 
Trabalho, definindo e regulamentando os apoios financeiros 
aos trabalhadores e às empresas abrangidos pelos referidos 
regimes. Este decreto-lei foi, entretanto, alvo de uma 
declaração de retificação publicada a 28 de março 
(Declaração de Retificação n.º 14/2020), cujos impactos já se 
encontram refletidos no enquadramento infra exposto.

Não obstante, este novo diploma prevê que os requerimentos 
que hajam sido entregues antes da sua entrada em vigor e ao 
abrigo da referida Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março, 
para efeitos da aplicação dos apoios financeiros nela 
previstos, mantêm a sua eficácia e são analisados à luz do 
presente decreto-lei.

De entre as várias medidas previstas no referido diploma e 
atendendo à realidade do tecido empresarial português, 
destacamos as seguintes:

1. Apoio extraordinário à manutenção dos 
contratos de trabalho (Lay-off simplificado)

O apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho, 
com ou sem formação, é aplicável em caso de redução 
temporária do período normal de trabalho ou da suspensão do 
contrato de trabalho, nos termos dos artigos 298.º e 
seguintes do Código do Trabalho. Reveste a forma de um 
apoio financeiro, por trabalhador, atribuído à empresa, 
destinado, exclusivamente, ao pagamento de remunerações. 

Trata-se, assim, de uma medida excecional e temporária de 
flexibilização e simplificação da figura do lay off, prevista nos 
termos do artigo 305.º do Código do Trabalho, adaptando-a 
às necessidades impostas pela resposta à pandemia da COVID-
19.

As principais características desta medida são as seguintes:

► Apoio financeiro correspondente a 70% de 2/3 da 
remuneração bruta do trabalhador, até um máximo de 
Euro 1.905 (equivalente a 3x Salário Mínimo Nacional de 
Euro 635).

► Duração: 1 mês, prorrogável mensalmente até um máximo 
de 3 meses.
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I. Apoios à manutenção de postos de trabalho e situações de crise empresarial (cont.)

1. Apoio extraordinário à manutenção dos 
contratos de trabalho (Lay-off simplificado) -
continuação

► Requisitos formais: 

► O empregador deve, comprovadamente, ter as 
situações contributiva e tributária regularizadas perante 
a Segurança Social e a Autoridade Tributária e 
Aduaneira;

► O empregador deve comunicar, por escrito, aos 
trabalhadores a decisão de requerer o apoio 
extraordinário à manutenção dos postos de trabalho, 
indicando a duração previsível;

► Deverão ser ouvidos os delegados sindicais e comissões 
de trabalhadores, quando existam; e

► Deverá ser remetido requerimento eletrónico ao serviço 
competente da área da segurança social acompanhado 
de:

► Declaração do empregador contendo a descrição 
sumária da situação de crise empresarial que o afeta 
e, quando aplicável, de certidão do contabilista 
certificado da empresa que o ateste (ambas 
efetuadas diretamente através do preenchimento e 
assinatura do requerimento a apresentar 
(Requerimento Modelo RC 3056-DGSS); e

► Listagem nominativa dos trabalhadores abrangidos e 
respetivo número de segurança social (Anexo ao 
Modelo RC 3056/1-DGSS).

Outros benefícios: Isenção temporária do pagamento de 
contribuições para a Segurança Social a cargo da entidade 
empregadora, relativamente aos trabalhadores abrangidos e 
membros dos órgãos estatutários, durante o período de 
vigência do apoio. A isenção reporta-se às contribuições 
referentes às remunerações relativas aos meses em que a 
empresa seja beneficiária desta medida.

Face à última redação conferida à Portaria n.º 71-A/2020, de 
15 de março, destaca-se a redução do período máximo de 
prorrogação mensal do apoio, de 6 para 3 meses.

Ao mesmo tempo, esta medida pode ainda ser cumulável com 
um plano de formação aprovado pelo IEFP, I. P., ao qual 
acresce uma bolsa nos mesmos termos do previsto no n.º 5 do 
artigo 305.º do Código do Trabalho, no valor de 30% do 
Indexante dos Apoios Sociais (Euro 131,64), sendo metade 
para o trabalhador e metade para o empregador (Euro 65,82). 
A bolsa e os custos com a formação serão suportados pelo 
IEFP, I.P..

Considerações adicionais

Durante a vigência das medidas previstas no presente 
decreto-lei, e em caso de redução do período normal de 
trabalho, mantêm-se os direitos, deveres e garantias das 
partes, nos termos previstos no Código do Trabalho. Já em 
caso de suspensão do contrato de trabalho, mantêm-se os 
direitos, deveres e garantias das partes que não 
pressuponham a efetiva prestação de trabalho, nos termos 
previstos no Código do Trabalho.

A compensação retributiva a que o trabalhador tem direito é 
fixada nos termos do n.º 3 do artigo 305.º do Código do 
Trabalho, sendo paga pelo empregador. Até 30 de junho de 
2020, a compensação retributiva é paga por referência à 
retribuição normal ilíquida do trabalho prestado na empresa, 
devendo os serviços da Segurança Social proceder 
subsequentemente aos ajustamentos que se revelem 
necessários, com eventual restituição das quantias 
indevidamente recebidas.

Caso o trabalhador exerça atividade remunerada fora da 
empresa deve comunicar o facto ao empregador, no prazo de 
cinco dias a contar do início da mesma, para efeitos de 
eventual redução na compensação retributiva, sob pena de 
perda do direito da compensação retributiva e, bem assim, 
dever de restituição dos montantes recebidos a este titulo, 
constituindo a omissão uma infração disciplinar. O 
empregador deve comunicar esta situação junto do ISS, I. P., 
no prazo de dois dias a contar da data em que dela teve 
conhecimento.

Não obstante, ao trabalhador abrangido pelo regime de 
redução do período normal de trabalho ou suspensão do 
contrato de trabalho que exerça atividade remunerada fora da 
empresa com a qual mantém a relação jurídico laboral 
suspensa ou cujo período normal de trabalho se encontre 
reduzido, na pendência da redução ou suspensão, não se 
aplica, excecionalmente, a eventual redução da compensação 
retributiva, caso a referida a atividade se exerça nas áreas do 
apoio social, saúde, produção alimentar, logística e 
distribuição.
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I. Apoios à manutenção de postos de trabalho e situações de crise empresarial (cont.)

2. Plano extraordinário de formação

As empresas que não recorram ao instrumento do lay off
simplificado, poderão em alternativa aceder a um apoio 
extraordinário para a formação, a tempo parcial, com a 
duração de 1 mês para a implementação do plano de 
formação. 

O apoio a atribuir depende do número de horas de frequência 
da formação e tem como limite máximo, 50% da retribuição 
ilíquida do trabalhador até Euro 635.

A empresa beneficiária terá de comunicar aos colaboradores, 
por escrito, a decisão de implementação do plano de 
formação, em articulação com o IEFP. Este apoio visa a 
manutenção dos postos de trabalho e é suportado pelo IEFP.

3. Incentivo financeiro extraordinário para apoio 
à normalização da atividade da empresa

Os empregadores que beneficiem das medidas previstas no 
presente decreto-lei, nomeadamente do apoio exposto no 
ponto anterior, têm direito a um incentivo financeiro 
extraordinário para apoio à retoma da atividade da empresa, a 
conceder pelo IEFP, I. P., pago de uma só vez e com o valor de 
um Salário Mínimo Nacional (Euro 635) por trabalhador.

As principais características desta medida são as seguintes:

► Apoio financeiro: Euro 635 por trabalhador.

► Duração: 1 mês, contribuição única.

► Requisitos formais: 

► O empregador deve, comprovadamente, ter as 
situações contributiva e tributária regularizadas perante 
a Segurança Social e a Autoridade Tributária e 
Aduaneira;

► Deverá ser apresentado requerimento ao IEFP, I. P., 
acompanhado, nomeadamente, dos documentos 
comprovativos da situação de crise empresarial 
previstos no n.º 3 do artigo 3.º do decreto-lei 
(candidatura no portal iefponline.pt).

4. Considerações adicionais

Âmbito de aplicação

As medidas excecionais previstas no presente decreto-lei 
aplicam-se aos empregadores de natureza privada, incluindo 
as entidades empregadoras do setor social, e trabalhadores ao 
seu serviço, afetados pela pandemia da COVID-19 e que se 
encontrem, em consequência, em situação de crise 
empresarial, mediante requerimento eletrónico apresentado 
pela entidade empregadora junto dos serviços da Segurança 
Social.

Situação de crise empresarial

Para os efeitos sobre-expostos, considera-se que uma 
Empresa se encontra em situação de crise empresarial quando 
se verifique uma das seguintes condições (não cumulativas):

a) O encerramento total ou parcial da empresa ou 
estabelecimento: 

► Decorrente do dever de encerramento de instalações e 
estabelecimentos, previsto no Decreto n.º 2-A/2020, de 
20 de março; ou

► Decorrente de determinação legislativa ou administrativa, 
nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 
de março, na sua redação atual; ou
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I. Apoios à manutenção de postos de trabalho e situações de crise empresarial (cont.)

► Ao abrigo da Lei de Bases da Proteção Civil, aprovada pela 
Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, assim 
como da Lei de Bases da Saúde, aprovada pela Lei n.º 
95/2019, de 4 de setembro, relativamente ao 
estabelecimento ou empresa efetivamente encerrados e 
abrangendo os trabalhadores a estes diretamente afetos.

b) Mediante declaração do empregador conjuntamente com 
certidão do contabilista certificado da empresa que ateste 
uma das seguintes situações:

► A paragem total ou parcial da atividade da empresa ou 
estabelecimento que resulte:

► Da interrupção das cadeias de abastecimento globais; 
ou 

► Da suspensão ou cancelamento de encomendas, que 
possam ser comprovadas com documentos 
demonstrativos do cancelamento de encomendas ou de 
reservas, dos quais resulte que a utilização da empresa 
ou da unidade afetada será reduzida em mais de 40 % 
da sua capacidade de produção ou de ocupação no mês 
seguinte ao do pedido de apoio.

► A quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40 % da 
faturação no período de trinta dias anterior ao do pedido 
junto dos serviços competentes da segurança social:

► Com referência à média mensal dos dois meses 
anteriores a esse período; ou 

► Face ao período homólogo do ano anterior; ou 

► Para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 
meses, à média desse período.

Note-se que a sustentação da existência de situação de crise 
empresarial poderá ser inspecionada a posteriori pelos 
serviços e organismos do Estado, devendo ser efetuada prova 
documental perante estas entidades.

Situação tributária e contributiva       

Até ao dia 30 de abril de 2020, não relevam, para efeitos da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 177.º -A do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário e do n.º 1 do artigo 
208.º do Código dos Regimes Contributivos do Sistema 
Previdencial de Segurança Social, as dívidas constituídas no 
mês de março de 2020.

Note-se que a redação do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 10-
G/2020, de 26 de março, foi alterada pela Declaração de 
Retificação n.º 14/2020, de 28 de março, no sentido de 
clarificar que para aceder às medidas previstas no presente 
decreto-lei, o empregador deve, comprovadamente, ter as 
situações contributiva e tributária regularizadas perante a 
Segurança Social e a Autoridade Tributária e Aduaneira.

Isenção temporária do pagamento de contribuições para a 
Segurança Social        

A dispensa do pagamento de contribuições relativa aos 
trabalhadores independentes determina o registo de 
remunerações por equivalência à entrada de contribuições de 
acordo com a base de incidência contributiva que for 
aplicável.

De notar que as entidades empregadoras entregam as 
declarações de remunerações autónomas relativas aos 
trabalhadores abrangidos e efetuam o pagamento das 

respetivas quotizações. Adicionalmente, a isenção do 
pagamento de contribuições aplicável aos trabalhadores 
independentes não afasta a obrigação de entrega da 
declaração trimestral.

A isenção do pagamento de contribuições relativamente aos 
trabalhadores abrangidos é reconhecida oficiosamente, 
designadamente com base na informação transmitida pelo 
IEFP, I. P..

Incumprimento e restituição do apoio           

O incumprimento por parte do empregador ou do trabalhador 
das obrigações relativas aos apoios previstos no presente 
decreto-lei implica a imediata cessação dos mesmos e a 
restituição ou pagamento, conforme o caso, total ou 
proporcional, dos montantes já recebidos ou isentados, 
quando se verifique alguma das seguintes situações:

► Despedimento, exceto por facto imputável ao trabalhador;

► Não cumprimento pontual das obrigações retributivas 
devidas aos trabalhadores;

► Não cumprimento pelo empregador das suas obrigações 
legais, fiscais ou contributivas;

► Distribuição de lucros durante a vigência das obrigações 
decorrentes da concessão do incentivo, sob qualquer 
forma, nomeadamente a título de levantamento por conta;
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I. Apoios à manutenção de postos de trabalho e situações de crise empresarial (cont.)

► Incumprimento, imputável ao empregador, das obrigações 
assumidas, nos prazos estabelecidos;

► Prestação de falsas declarações;

► Prestação de trabalho à própria entidade empregadora por 
trabalhador abrangido pela medida de apoio extraordinário 
à manutenção de contrato de trabalho na modalidade de 
suspensão do contrato, ou para lá do horário estabelecido, 
na modalidade de redução temporária do período normal 
de trabalho.

Outras considerações

Durante o período de aplicação das medidas de apoio 
previstas no presente decreto-lei, bem como nos 60 dias 
seguintes, o empregador não pode fazer cessar contratos de 
trabalho de trabalhador abrangido por aquelas medidas, ao 
abrigo das modalidades de despedimento coletivo ou 
despedimento por extinção do posto de trabalho, previstos 
nos artigos 359.º e 367.º do Código do Trabalho. Salientamos 
que esta condição foi alterada pela Declaração de Retificação 
n.º 14/2020, de 28 de março, que alargou o âmbito de 
aplicação da proibição de despedimento a todos os contratos 
de trabalho, e não apenas àqueles referentes a trabalhadores 
abrangidos pelas medidas de apoio previstas no Decreto-Lei 
n.º 10-G/2020, de 26 de março.

O disposto no decreto-lei não prejudica o regime previsto no 
Código do Trabalho, na sua redação atual, relativo à redução 
temporária do período normal de trabalho ou suspensão do 
contrato de trabalho por facto respeitante ao empregador.

Dependendo do motivo justificativo, o pedido de redução do 
período normal de trabalho ou suspensão de contrato de 
trabalho nos termos do Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de 
março, pode abranger períodos anteriores à data do pedido.

Em caso de violação de normas legais relativas à redução 
temporária do período normal de trabalho ou suspensão do 
contrato de trabalho, previstas nos artigos 298.º e seguintes 
do Código do Trabalho, aplica-se o regime da responsabilidade 
contraordenacional previsto nos artigos 548.º e seguintes 
daquele diploma e, subsidiariamente, o regime geral das 
contraordenações.

As medidas previstas no presente decreto-lei são cumuláveis 
com outros apoios e objeto de avaliação regular por parte da 
Comissão Permanente da Concertação Social.

Este decreto-lei produz efeitos até 30 de junho de 2020, 
podendo ser prorrogado por mais três meses em função da 
evolução das consequências económicas e sociais da COVID-
19.

Como pode a EY ajudar*:

►Análise da exequibilidade da aplicação do apoio 
extraordinário e dos respetivos impactos fiscais e 
financeiros na esfera da empresa e definição do modelo 
de apoio que será mais benéfico para a Empresa;

►Apoio na aferição e no cumprimento dos requisitos 
formais e declarativos, nomeadamente ao nível da 
preparação de requerimentos e documentação de 
suporte à existência de situação de crise empresarial que 
terão que ser, posteriormente, assinadas pela Empresa e 
pelo respetivo CC, consoante o caso;

►Acompanhamento e monitorização do processo, bem 
como das condições aplicáveis para eventuais 
prorrogações mensais;

►Monitorização da aplicação e apuramento dos apoios 
financeiros a receber pela empresa; e

►Apoio e acompanhamento em caso de inspeção a 
posteriori pelos serviços e organismos competentes do 
Estado.

Para mais informações:

Anabela Silva
Partner
Anabela.Silva@pt.ey.com

Rodrigo Lourenço
Principal
Rodrigo.Lourenço@rrp.pt

* As matérias de natureza legal são abordadas em parceria com a RRP 
Advogados 
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II. Medidas com impacto na gestão de Recursos Humanos

1. Atribuição de diversos subsídios por parte da 
Segurança Social aos trabalhadores dependentes

Isolamento profilático (“quarentena”) 

A situação de isolamento profilático (“quarentena”) dos 
trabalhadores por conta de outrem que seja determinada 
pelas autoridades de saúde, pelo período de 14 dias, é 
equiparada a doença, para efeito de justificação de falta ao 
trabalho. Neste caso, o valor do subsídio de doença a pagar 
pela Segurança Social é de 100% da remuneração de 
referência, sendo devido a partir do primeiro dia de 
incapacidade para o trabalho.

Assistência a filhos por encerramento de instituições de 
ensino 

No caso dos trabalhadores por conta de outrem que 
necessitem de permanecer em casa, para acompanhamento 
dos filhos ou netos, foi aprovado um regime de apoio 
financeiro excecional à família, nos termos do qual estes 
trabalhadores têm direito a receber um subsídio 
correspondente a 2/3 da sua remuneração base, pago em 
partes iguais pela entidade empregadora (1/3) e pela 
segurança social (1/3). Apenas é contabilizada para este 
efeito a remuneração base, e não os complementos 
remuneratórios. 

Este apoio fica sujeito ao limite mínimo mensal de uma 
retribuição mínima mensal garantida (“RMMG”), i.e., Euro 635 
e ao limite máximo mensal de três RMMG, i.e., Euro 1.905. 
Sobre o apoio recebido pelo trabalhador incide contribuição 
para a Segurança Social, integralmente no caso da quotização 
do trabalhador (11%) e em 50% do que seria normalmente 
devido, no caso da entidade empregadora (11,875%). 

Para que haja lugar a este apoio é necessário que se verifique 
efetivamente uma situação de falta, e não de teletrabalho, e 
não pode ser recebido simultaneamente por ambos os 
progenitores (podendo assim solicitar-se ao trabalhador 
documento atestando que o outro progenitor não solicitou o 
apoio).O apoio é também independente do número de filhos, 
mantendo-se o seu valor. 

É ao empregador que cabe o pagamento dos 2/3 ao 
colaborador e solicitar o apoio à Segurança Social referente 
ao 1/3 a cargo desta.

Assistência a filhos em isolamento profilático 
(“quarentena”) 

Consideram-se justificadas as faltas dos trabalhadores por 
motivo de acompanhamento de filho ou outro dependente a 
cargo a quem tenha sido determinado isolamento profilático 
(“quarentena”) por 14 dias pelas autoridades de saúde. 

Neste caso, o trabalhador terá direito requerer à Segurança 
Social o subsídio previsto para assistência a filho ou neto, nos 
termos gerais, apenas beneficiando da não contabilização dos 
dias em causa no cômputo do máximo anual de dias de 
subsídio e, no caso de se tratar de filho menor de 12 anos, ou, 
independentemente da idade, com deficiência ou doença 
crónica, da preterição do prazo de garantia para atribuição do 
subsídio.

Assistência a trabalhadores que contraírem o COVID-19

Se o trabalhador contrair a doença e tiver um certificado de 
incapacidade temporária para o trabalho ( “baixa médica”), 
terá direito a receber um subsídio pago pela Segurança Social. 

Os valores desse subsídio são calculados em função dos dias 
de duração da doença (i.e. entre 55% e 75% da remuneração 
de referência). O certificado de incapacidade temporário é 
emitido pelo hospital de referência onde se encontra 
internada a pessoa que contraiu o vírus COVID-19. 

Salienta-se ainda que segundo o comunicado do Conselho de 
Ministros de 20 de março de 2020, estabelece-se ainda a 
prorrogação extraordinária de prestações por desemprego e 
todas as prestações do sistema de segurança social que 
garantam mínimos de subsistência cujo período de concessão 
ou prazo de renovação termine antes da cessação das 
medidas de prevenção.
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II. Medidas com impacto na gestão de Recursos Humanos (cont.)
2. Regras excecionais e temporárias aplicáveis 
aos contratos de trabalho

Faltas

Consideram-se justificadas as seguintes faltas dos 
trabalhadores por conta de outrem que necessitem de 
permanecer em casa, motivadas por assistência inadiável a 
filho ou outro membro do agregado familiar, nas seguintes 
situações: 

► No caso de filhos, ou outros dependentes a cargo menores 
de 12 anos, bem como de netos que vivam em comunhão 
de mesa e habitação e que sejam filhos de adolescente com 
idade inferior a 16 anos, quando, fora dos períodos de 
férias escolares, as instituições de ensino sejam encerradas 
por determinação das autoridades de saúde ou do Governo 
(durante as férias escolares, mantém-se o dever de 
assiduidade); 

► No caso de filhos de qualquer idade que padeçam de 
deficiência ou doença crónica, quando, fora dos períodos 
de férias escolares, as instituições de ensino ou de apoio 
sejam encerradas por determinação das autoridades de 
saúde ou do Governo, quando não exista resposta social 
alternativa, neste último caso;

► No caso de cônjuge ou pessoa que viva em união de facto 
ou economia comum com o trabalhador, parente ou afim 
na linha reta ascendente que se encontre a cargo do 
trabalhador e que frequente equipamentos sociais cuja 
atividade seja suspensa por determinação da autoridade de 
saúde, no âmbito do exercício das suas competências, ou 
pelo Governo, desde que não seja possível continuidade de 
apoio através de resposta social alternativa.

Estas faltas não são remuneradas, mas não prejudicam 
quaisquer outros direitos dos respetivos trabalhadores, e não 
são contabilizadas para efeito do limite anual de faltas para 
assistência à família previsto nos artigos 49.º, 50.º e 252.º do 
Código do Trabalho.

Em alternativa ao recurso ao regime das faltas justificadas,  os 
trabalhadores - desde que não adstritos ao cumprimento de 
serviços essenciais, nos termos do artigo 10.º do Decreto-Lei 
10-A/2020, de 13/03 - podem, nestas situações, proceder à 
marcação unilateral de férias, sem necessidade de acordo com 
o empregador, mediante comunicação, por escrito com 
antecedência de dois dias relativamente ao início do período 
de férias. Neste caso, o subsídio de férias não é devido antes 
do início das férias, podendo ser pago até ao quarto mês 
posterior ao início das mesmas.

Consideram-se também justificadas as faltas de trabalhadores 
que sejam bombeiros voluntários com contrato de trabalho 
com empregador do setor privado ou social, quando 
comprovadamente chamados pelo respetivo corpo de 
bombeiros para prestação de socorro ou transporte, no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19, 

Estas normas excecionais não afastam a aplicação de 
disposição mais favorável prevista  na lei ou em instrumento 
de regulamentação coletiva de trabalho aplicável.

Teletrabalho

Quer o empregador, quer o trabalhador passam a poder 
recorrer unilateralmente ao regime de teletrabalho sem 
necessidade de acordo das partes, desde que compatível com 
as funções exercidas. Para além disso, enquanto vigorar o 
estado de emergência é obrigatória a prestação de trabalho 
neste regime, quando possível.

Voluntários

Podem ser promovidas ações de voluntariado para assegurar 
as funções que não consigam ser garantidas de outra forma, 
nos termos do regime geral.

Como a EY pode ajudar:

►Apoio no processamento e enquadramento de faltas e 
sua articulação com os subsídios da Segurança Social que 
se mostrem aplicáveis;

►Análise dos impactos do recurso ao teletrabalho e apoio 
na sua implementação e no cumprimento das respetivas 
obrigações declarativas perante terceiros;

►Análise do recurso a formas alternativas de trabalho 

Para mais informações:

Anabela Silva
Partner
Anabela.Silva@pt.ey.com
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III. Medidas globais de apoio

A nossa rede global acompanha as medidas de política pública 
que estão a ser tomadas no âmbito dos direitos dos 
trabalhadores e dos incentivos relacionados com a proteção 
de postos de trabalho.

Com mais de 40 jurisdições cobertas, o documento está 
disponível em: https://www.ey.com/en_gl/tax/covid-19-labor-
and-employment.
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I. Proteção de marca e clientes: checklist de resposta

Agora: Responder

Áreas-chave de foco a curto prazo:

► Avaliar impacto por segmento de cliente

► Análise de cenários para modelar mudanças de procura

► Avaliar os impactos de problemas de liquidez em clientes

► Avaliar sentimento da marca

► Alinhar comunicação com análise de sentimentos

► Comunicar com empatia e clareza

► Criar campanhas de apoio e suporte social

► Mitigação imediata de quaisquer comunicações 
desalinhadas com o cenário envolvente

► Atenuar dificuldades com entrega de produtos

► Utilizar Analytics para campanhas dirigidas e empáticas

► Expandir recursos digitais e acesso para vendas online e 
serviços remotos

► Expandir a capacidade de rede para lidar com o aumento 
da procura digital

► Mobilizar práticas virtuais de desenvolvimento Agile

Amanhã: Navegar

Preparação para operar num novo normal:

► Comunicações não relacionadas com crises

► Comunicação contínua, transparente e empática

► Criar, rever e melhorar as Customer journeys digitais

► Preparar capacidade e conteúdo para vendas digitais e 
self-service

► Oferecer experiências remotas com um toque pessoal

► Reforçar capacidade para pagamentos digitais

► Como crescer na Economia do Distanciamento Social

► Como reorientar investimentos nas iniciativas corretas de 
crescimento

Futuro:  Crescer

Reinvenção e busca de novas fontes de valor a longo prazo:

► Acompanhamento continuado do sentimento da marca

► Ativar campanhas de recuperação

► Realinhar as mensagens da marca com a recuperação

► Comunicação sobre lições aprendidas com a crise e visão  
otimista do futuro

► Investimento em tecnologias digitais emergentes

► Automatizar operações (cotações de preço, aceitação de 
encomendas, preparação e envio)

► Avaliar as capacidades e processos de inovação para o 
"novo normal“

► Desenhar, testar e lançar novas propostas de valor ou 
modelos de negócio

Como a EY pode ajudar:

► eCommerceLAB – design e implementação de soluções 
de e-commerce

►Digital Marketing

► Estratégia de Crescimento na Economia do 
Distanciamento Social - O "Novo Normal"

► EcoLAB - Organizações Sustentáveis

Para mais informações:

Sérgio Ferreira
Executive Director
Sergio.Ferreira@pt.ey.com
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1. Linha de Apoio à Economia

No âmbito das de medidas de caráter extraordinário e 
temporário, destinadas a apoiar as empresas afetadas pelo 
surto do vírus COVID-19, foram disponibilizadas linhas de 
crédito através de instituições bancárias, com garantia do 
Estado, representando um valor de financiamento à economia 
de cerca de 6,2 mil milhões de euros.

Atividade económica 
Globalidade do tecido 
empresarial português

€4.500M
dos quais €1.700M para 

micro e pequenas empresas

€2,0M

Turismo
Empreendimentos e Alojamentos

€900M
dos quais €300M para Micro e 

pequenas empresas

€2,0M

Restauração
e similares

€600M
dos quais €270M para Micro e 

pequenas empresas

€1,5M

Turismo
Agências de Viagens, Animação, 

Organização de eventos e 
similares

€200M
dos quais €75M para Micro e 

pequenas empresas

€1,5M

I. Linhas de crédito

Máximo por empresa

Cobertura SGM:            i) até 90% para Micro e pequenas empresas            ii) até 80% para médias empresas, Small Mid Cap e Mid CapGarantia

6 anosPrazo da operação

Condições comuns às quatro linhas de crédito

18 mesesPeríodo de carência (máximo)

1,0%-1,5%Spread

Comissão de gestão até 0,5%  |   Comissões SGM - variáveis consoante a maturidade e o tipo de empresa Comissões
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I. Linhas de crédito (cont.)

Condições Linha de Apoio à Economia 

As linhas de crédito estão disponíveis para microempresas, 
empresas com certificação PME, small cap e mid cap que 
reúnam as seguintes condições:

► situação líquida positiva no último balanço aprovado; ou 
uma situação líquida negativa e regularização em balanço 
intercalar aprovado até à data da operação;

► sem incidentes não regularizados junto da Banca e do 
Sistema da Garantia Mútua à data da emissão da 
contratação;

► apresentem a sua 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 eventuais dívidas 
constituídas durante o mês de março às referidas 
entidades até 30 de abril;

► que não eram consideradas como empresas em 
dificuldades a 31 de dezembro de 2019, nos termos do nº 
18 do artigo 2º do Regulamento da Comissão Europeia nº 
651/2014 de 17 de junho, resultando as dificuldades 
atuais do agravamento das condições económicas no 
seguimento da epidemia do COVID-19;

► apresentem uma declaração específica, na qual a empresa 
assume o compromisso de manutenção dos postos de 
trabalho permanentes até 31 de dezembro de 2020, face 
ao comprovado número desses postos a 1 de fevereiro de 
2020 e, como tal, não ter promovido nem vir a promover, 
nesse período, processos de despedimento coletivo ou 
despedimento por extinção do posto de trabalho, previstos 
nos artigos 359.º e 367.º do Código do Trabalho, ou 
demonstre estar sujeito ao regime de lay-off, mediante a 
apresentação de aprovação da Segurança Social.

Adicionalmente, as linhas de crédito estão disponíveis aos 
empresários em nome individual (ENI), com ou sem 
contabilidade organizada, com certificação PME, bem como às 
empresas constituídas há menos de 24 meses, 
independentemente da sua situação líquida para efeitos de 
concessão do referido crédito.

Todas as operações de crédito estão sujeitas a decisão de 
risco.

Operações não elegíveis

► Reestruturação financeira e/ou consolidação de crédito 
vivo ou a liquidar/substituir financiamentos anteriormente 
acordados com o Banco

► Aquisição de terrenos e outros imóveis em estado de uso, 
bem como imóveis de uso geral que não possuam já (antes 
da aquisição) características adequadas às exigências 
técnicas do processo produtivo da empresa.

Montantes máximos por empresas: 

► Microempresas: €50m

► Pequenas empresas: €500m

► Médias empresas: €1,5M

► Small mid cap e mid cap: €1,5M, com exceção da linha 
para ‘Atividade económica’ e ‘Turismo’ a que aplica €2,0M

Os montantes máximos de capital do empréstimo 
mencionados acima, para empréstimos com maturidade para 
além de 31 de dezembro de 2020, não podem:

► exceder o dobro da massa salarial anual do cliente 
(incluindo encargos sociais, os custos com o pessoal que 
trabalha nas instalações da empresa, mas que, 
formalmente, consta da folha de pagamentos de 
subcontratantes) em 2019 ou no último ano disponível. No 
caso de empresas criadas em ou após 1 de janeiro de 
2019, o montante máximo do empréstimo não pode 
exceder a massa salarial anual dos dois primeiros anos de 
exploração; ou

► exceder 25 % do volume de negócios total do cliente em 
2019; ou

► em casos devidamente justificados e com base num plano 
que estabeleça as necessidades de liquidez do beneficiário, 
o montante do empréstimo pode ser aumentado para 
cobrir as necessidades de liquidez a partir do momento em 
que é concedido para os próximos 18 meses no caso de 
PME, e para os próximos 12 meses no caso de small mid
caps e mid caps.
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Condições | Linha Turismo de Portugal

À linha de apoio gerida pelo Turismo de Portugal 
aplicam-se as seguintes condições: 

► As empresas deverão estar licenciadas e registadas 
no Registo Nacional de Turismo, quando legalmente 
exigível, e ter sede social em território nacional. 
Adicionalmente a atividade da empresa deverá estar 
enquadrada na lista CAE, definida. 

► As empresas deverão ter a situação regularizada 
perante a Administração Fiscal, a Segurança Social e 
o Turismo de Portugal.

► Devem demonstrar que a atividade desenvolvida foi 
negativamente afetada pelo surto do COVID-19. No 
entanto, não poderão estar numa situação de 
empresa em dificuldade, ou seja, numa das seguintes 
situações: 

► empresa que exista há três ou mais anos, se mais 
de metade do seu capital social subscrito tiver 
desaparecido devido a perdas acumuladas;

► sempre que a empresa for objeto de um processo 
de insolvência ou preencher os critérios para ser 
submetida a um processo de insolvência a pedido 
dos seus credores;

► sempre que a empresa tenha recebido um auxílio 
de emergência e não tenha reembolsado o 
empréstimo ou terminado a garantia ou tenha 
recebido um auxílio à reestruturação e ainda 
esteja sujeita a um plano de reestruturação.

► Não ter sido objeto de aplicação, nos dois anos 
anteriores à data da candidatura, de sanção 
administrativa ou judicial pela utilização ao seu 
serviço de mão-de-obra legalmente sujeita ao 
pagamento de impostos e contribuições para a 
Segurança Social, não declarada nos termos das 
normas que imponham essa obrigação em Portugal 
(ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o 
seu estabelecimento principal).

► Não terem sido condenados nos dois anos anteriores 
à data da candidatura, por despedimento ilegal de 
grávidas, puérperas ou latente.

I. Linhas de crédito (cont.)

Turismo
Microempresas licenciadas e 

registadas no Registo Nacional 
de Turismo 1

€60M
€20m 2

Fiança pessoal do 
sócio

n/d

3 anos

1 ano 

0,0%

n/a

Máximo por empresa

Garantia

Contragarantia a favor das SGM

Prazo operação

Período de carência (máximo)

Spread

Comissões
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1 A linha de apoio ao Turismo é operacionalizada pelo Turismo de Portugal. Financiamento 
para necessidades de Tesouraria.

2€750 mensais, por cada posto de trabalho existente na empresa a 29 de fevereiro de 
2020, multiplicado pelo período de três meses, até €20m.

Como a EY pode ajudar:

►Apoio na aferição dos requisitos formais de 
acesso às linhas de crédito

►Apoio na preparação e apresentação de 
elementos necessários à aprovação da 
operação de crédito.

►Assessoria no processo negocial com as 
instituições financeiras.

Para mais informações:

Nuno Silva
Associate Partner
Nuno.Silva@pt.ey.com



#FiqueEmCasa

II. Incentivos Financeiros

1. Programas de incentivos existentes: potenciar 
liquidez nos agentes económicos

Com base na Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-
A/2020 de 13 de março, foi aprovado um conjunto de 
medidas que visam sobretudo fazer face a uma crise de 
liquidez entre os agentes económicos. Neste contexto, foram 
adotadas as seguintes medidas de apoio às Empresas: 

Pedidos de pagamento de incentivos e adiantamentos

A liquidação dos pedidos de pagamento de incentivos 
financeiros em projetos já contratualizados será realizada no 
mais curto prazo possível, após submetido o pedido de 
pagamento pelas Empresas, mesmo que para tal se promovam 
adiantamentos face à despesa apresentada.

Por sua vez, as Empresas poderão recorrer a pedidos de 
pagamento a título de adiantamento de incentivos, sendo 
estes regularizados à posteriori, com o apuramento do 
incentivo. 

Estes mecanismos permitirão a criar bolsas de liquidez para os 
projetos.  

Estas medidas não exigem formalidades adicionais e podem já 
ser implementadas com base nos mecanismos existentes. 

Diferimento de reembolsos de incentivos financeiros 

Foi reconhecida a possibilidade de diferimento por 12 meses 
das prestações vincendas até 30 de setembro de 2020, dos 
incentivos financeiros reembolsáveis obtidos no âmbito dos 
programas QREN e Portugal 2020, sem encargos ou outras 
penalidades. Este reconhecimento estava já previsto no 
Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e 
Internacionalização (RECI) enquanto medida de contingência 
para apoio a empresas afetadas por calamidades naturais. 

Manutenção da elegibilidade de despesas em ações 
canceladas ou adiadas 

Foi, desde já, reconhecida a manutenção da elegibilidade das 
despesas suportadas em eventos cancelados ou adiados por 
razões relacionadas com o COVID-19. Importa salientar que, 
tais despesas já teriam que constar do investimento aprovado 
em projetos do programa Portugal 2020. 

Impacto nos indicadores de avaliação do projeto

As consequências negativas no que concerne à insuficiente 
concretização de ações ou metas estabelecidas nos contratos 
de incentivos, resultantes do COVID-19, podem ser 
consideradas motivos de força maior não imputáveis aos 
beneficiários, no âmbito da avaliação dos objetivos 
contratualizados em projetos do Portugal 2020.

Em termos práticos, este reconhecimento vem permitir a 
renegociação dos contratos de incentivos, devendo para tal, 
as empresas comunicarem às entidades responsáveis, 
qualquer alteração ou ocorrência relevante que ponha em 
causa os pressupostos relativos à aprovação dos projetos de 
investimento, especificando as respetivas causas e os 
previsíveis efeitos no cumprimento do contrato.

Alteração do enquadramento legal de auxílios de estado na 
UE

Importa ainda referir que, a Comissão Europeia divulgou um 
enquadramento legislativo temporário que considera 
compatível com as regras da UE sobre o mercado interno os 
Auxílios de Estado que cumpram com as condições seguintes:

► Apoios sob a forma de subsídios diretos, incentivos 
reembolsáveis e vantagens fiscais, até ao montante de  
Euro 800.000 por empresa;  

► O apoio deve estar integrado num regime de incentivos 
com orçamento global definido;

► Os beneficiários não devem ser considerados empresas em 
dificuldades;

► Os apoios terão que ser atribuídos até 31 de dezembro de 
2020.
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II. Incentivos Financeiros (cont.)

Neste regime temporário estão também previstos apoios 
compatíveis com o mercado interno para os setores da 
agricultura, pescas e aquicultura, desde que verificadas as 
condições anteriores com as seguintes particularidades: 

► Apoio máximo de Euro 120.000 para empresas do setor da 
pesca e aquicultura; 

► Apoio máximo de Euro 100.000 para empresas do sector 
da produção de produtos agrícolas; 

► Os apoios ao setor agrícola não podem ter por base o preço 
ou a quantidade colocados no mercados.

Por sua vez, o regime temporário prevê ainda a flexibilização 
dos apoios dados sob a forma de i) garantias de Estado em 
empréstimos bancários; ii) empréstimos às empresas com 
juros subsidiados pelo Estado; iii) Empréstimos e garantias 
canalizados pelas instituições financeiras; e iv) Seguros de 
crédito de curto prazo à exportação.

Desta forma, será previsível que, em breve, sejam 
operacionalizadas novas medidas de incentivos temporários 
pelo Estado Português, em linha com o novo quadro 
legislativo temporário com vista ao relaxamento das regras de 
Auxílio de Estado.

Como a EY pode ajudar:

►Análise do conjunto de contratos de incentivos e planos 
de reembolso, com vista ao desenvolvimento e 
sugestão de plano de ações para otimização de liquidez;

►Apoio na renegociação de contratos de incentivos 
financeiros e fiscais, com base nas consequências 
negativas resultantes do COVID-19;

► Análise do impacto de medidas de redução de postos 
de trabalho, no âmbito de contratos de incentivos 
financeiros e fiscais e no âmbito de incentivos fiscais 
não contratuais com condições de manutenção de 
postos de trabalho criados;

►Apoio e acompanhamento no cumprimento de 
requisitos formais ou declarativos para a 
implementação das medidas definidas pela Empresa em 
sede de incentivos financeiros e fiscais.  

Para mais informações:

Francisco Hamilton Pereira
Associate Partner
Francisco.Hamilton-Pereira@pt.ey.com
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III. Medidas Fiscais

1. Dilação de prazos para o cumprimento 
voluntário de obrigações declarativas e 
liquidação de impostos

Na sequência do Despacho do SEAF n.º 104/2020-XXII, 
publicado no dia 11 de março, foi determinado um conjunto 
de medidas e mecanismos facilitadores do cumprimento de 
obrigações fiscais de modo voluntário, que não implica 
quaisquer acréscimos ou penalidades a suportar pelo sujeito 
passivo, nomeadamente:

► O primeiro pagamento especial por conta (“PEC”) a efetuar 
em março de 2020, quando devido, pode ser efetuado até 
30 de junho de 2020;

► A obrigação de entrega da Declaração Modelo 22 de IRC de 
2019 pode ser cumprida até 31 de julho de 2020; e

► O primeiro pagamento por conta (“PC”) e primeiro 
pagamento adicional por conta (“PAC”) a efetuar em julho 
de 2020, podem ser efetuados até 31 de agosto de 2020.

De salientar que, no que respeita a sujeitos passivos com 
período de tributação não coincidente com o ano civil, ainda 
não é conhecido de que forma é que as disposições do 
presente Despacho serão aplicáveis, sendo expectável que 
venham a ser publicados esclarecimentos a este respeito num 
futuro próximo. 

Salientamos ainda que, de acordo com a informação publicada 
no website do Relatório Único (RU) cuja entrega ocorre a 
partir de 16 de março de 2020, a data final de entrega do RU 
está a ser avaliada e será reajustada oportunamente.

2. Flexibilização do pagamento de impostos e de 
contribuições sociais

No dia 18 de março, o ministro das Finanças e o ministro de 
Estado, da Economia e da Transição Digital anunciaram um 
conjunto adicional de medidas para apoiar as empresas e os 
trabalhadores independentes, tendo, em consequência, sido 
aprovado na Reunião do Conselho de Ministros de 20 de 
março um decreto-lei que estabelece um regime excecional e 
temporário de cumprimento de obrigações fiscais, 
contribuições sociais e concessão de garantia mútua, no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19. A 26 de março foi 
publicado o Decreto-Lei n.º 10-F/2020, que estabelece os 
termos e condições de aplicação do regime, produzindo 
efeitos à data de 12 de março de 2020. Este decreto-lei foi, 
entretanto, alvo de uma declaração de retificação publicada a 
28 de março (Declaração de Retificação n.º 13/2020), cujos 
impactos já se encontram refletidos no enquadramento infra 
exposto.

Neste contexto, o Governo decidiu flexibilizar o pagamento de 
impostos e contribuições sociais, bem como determinar a 
suspensão, até 30 de junho de 2020, dos processos de 
execução fiscal em curso ou que venham a ser instaurados 
pela Autoridade Tributária e pela Segurança Social.

Como a EY pode ajudar:

►Apoio no preenchimento de Declarações Modelo 22 de 
IRC com vista à otimização da carga fiscal suportada 
pelas empresas, com ênfase no apuramento e utilização 
de benefícios e créditos fiscais aplicáveis e disponíveis;

►Análise da possibilidade de limitação ou suspensão do 
terceiro PC e PAC, com especial relevância para 
pagamentos referentes ao exercício fiscal de 2019 de 
sujeitos passivos com período de tributação não 
coincidente com o ano civil;

►Apoio no cálculo dos PC e PAC devidos em 2020;

► Identificação de oportunidades de antecipação ou 
recuperação de imposto no que respeita a declarações de 
IRC entregues por referência a anos anteriores; 

►Apoio e acompanhamento no cumprimento de requisitos 
formais ou declarativos para aplicação de medidas 
adicionais que venham a ser implementadas.

Luís Marques
Partner
Luis.Marques@pt.ey.com

Pedro Paiva
Partner
Pedro.Paiva@pt.ey.com
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III. Medidas Fiscais (cont.)

IVA, IRS e IRC

Nos meses de abril, maio e junho, na data de vencimento da 
obrigação de pagamento do IVA (nos regimes mensal e 
trimestral) e da entrega ao Estado de retenções na fonte de 
IRS e IRC, a mesma poderá ser cumprida de uma das seguintes 
formas:

► Pagamento imediato, nos termos e nas datas habituais;

► Pagamento fracionado em três ou seis prestações mensais 
sem juros.

Deixa, assim de estar previsto o pagamento de juros no caso 
de opção pelo pagamento fracionado em seis prestações 
mensais.

Plano de vencimento das prestações mensais

► Primeira prestação: na data de cumprimento da obrigação 
de pagamento em causa;

► Restantes prestações: na mesma data dos meses 
subsequentes.

Quem pode beneficiar destas medidas?

► Sujeitos passivos que tenham obtido um volume de 
negócios até Euro 10M em 2018;

► Sujeitos passivos cuja atividade se enquadre nos setores 
encerrados nos termos do artigo 7.º do Decreto n.º 2 -
A/2020, de 20 de março;

► Sujeitos passivos que tenham iniciado a atividade em ou 
após 1 de janeiro de 2019;

► Sujeitos passivos que tenham reiniciado atividade em ou 
após 1 de janeiro de 2019, quando não tenham obtido 
volume de negócios em 2018;

► Os restantes, não abrangidos pelas condições gerais, 
quando declarem e demonstrem uma diminuição da 
faturação comunicada através do E-fatura de, pelo menos, 
20 % na média dos três meses anteriores ao mês em que 
exista esta obrigação, face ao período homólogo do ano 
anterior.

Considerações adicionais

► Os pedidos de pagamentos em prestações mensais são 
apresentados por via eletrónica, até ao termo do prazo de 
pagamento voluntário;

► Para qualquer destas situações de pagamento em 
prestações não será necessário às pessoas nem às 
empresas prestar qualquer garantia:

► Para efeitos do presente regime, o conceito de volume de 
negócios corresponde ao previsto no artigo 143.º do 
Código do IRC, quando aplicável;

► A demonstração da diminuição da faturação comunicada 
através do E-fatura, quando aplicável, deve ser efetuada 
por certificação de revisor oficial de contas ou contabilista 
certificado.

► Quando a comunicação dos elementos das faturas através 
do E-Fatura não reflita a totalidade das operações 
praticadas sujeitas a IVA, ainda que isentas, relativas a 
transmissão de bens e prestações de serviços, referentes 
aos períodos em análise, a aferição da quebra de faturação 
deve ser efetuada com referência ao volume de negócios, 
com a respetiva certificação de revisor oficial de contas ou 
contabilista certificado (redação introduzida pela 
Declaração de Retificação n.º 13/2020, de 28 de março).

Contribuições para a Segurança Social

As contribuições da responsabilidade da entidade 
empregadora, devidas nos meses de março, abril e maio de 
2020, podem ser pagas nos seguintes termos:

► 1/3 do valor das contribuições é pago no mês em que é 
devido;

► Os restantes 2/3 são pagos em prestações iguais e 
sucessivas, sem juros: 

► Em três prestações mensais, nos meses de julho, agosto e 
setembro de 2020; ou 

► Em seis prestações mensais, nos meses de julho a 
dezembro de 2020.

Às entidades empregadoras que já efetuaram o pagamento da 
totalidade das contribuições devidas em março de 2020, o 
diferimento previsto no presente artigo inicia-se em abril de 
2020 e termina em junho de 2020, com as necessárias 
adaptações.
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III. Medidas Fiscais (cont.)

Quem pode beneficiar destas medidas?

Entidades empregadoras dos setores privado e social com:

► Menos de 50 trabalhadores;

► Um total de trabalhadores entre 50 e 249, desde que 
apresentem uma quebra de, pelo menos, 20% da faturação 
comunicada através do E-fatura nos meses de março, abril 
e maio de 2020, face ao período homólogo do ano anterior 
ou, para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 
meses, à média do período de atividade decorrido;

► Um total de 250 ou mais trabalhadores, desde que 
apresentem uma quebra de, pelo menos, 20 % da faturação 
comunicada através do E-Fatura nos meses de março, abril 
e maio de 2020, face ao período homólogo do ano anterior 
ou, para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 
meses, à média do período de atividade decorrido, e se 
enquadrem numa das seguintes previsões:

► Se trate de instituição particular de solidariedade social 
ou equiparada; 

► A atividade dessas entidades empregadoras se 
enquadre nos setores encerrados nos termos do 
Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, ou nos setores 
da aviação e do turismo, relativamente ao 
estabelecimento ou empresa efetivamente encerrados;

► A atividade dessas entidades empregadoras tenha sido 
suspensa, por determinação legislativa ou 
administrativa, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 
10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, na 
Lei de Bases da Proteção Civil, aprovada pela Lei n.º 
27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, ou na Lei 
de Bases da Saúde, aprovada pela Lei n.º 95/2019, de 
4 de setembro, relativamente ao estabelecimento ou 
empresa efetivamente encerrados.

Note-se que as condições referentes a entidades 
empregadoras com um total de 250 ou mais trabalhadores 
foram alteradas no âmbito da Declaração de Retificação n.º 
13/2020, de 28 de março, com especial destaque para o 
facto de passarem a estar englobadas neste regime empresas 
cuja atividade tenha sido suspensa por determinação 
legislativa ou administrativa.

O número de trabalhadores a que se refere o número anterior 
é aferido por referência à declaração de remunerações 
relativa ao mês de fevereiro de 2020, podendo as entidades 
empregadoras beneficiárias ser fiscalizadas, em qualquer 
momento, pelas entidades públicas competentes, devendo 
comprovar os factos de que depende o diferimento, para além 
de verificação por via eletrónica com a AT.

Estão também abrangidos pelo presente regime os 
trabalhadores independentes.

Considerações adicionais:

► O diferimento do pagamento de contribuições previsto no 
presente artigo não se encontra sujeito a requerimento;

► O disposto nos números anteriores não impede o 
pagamento integral das contribuições devidas pelas 
entidades empregadoras;

► Em julho de 2020, as entidades empregadoras devem 
indicar na Segurança Social Direta qual dos prazos de 
pagamento previstos (em 3 ou 6 prestações mensais) 
pretendem utilizar;

► Os requisitos do plano prestacional relativos à faturação, 
quando aplicáveis, são demonstrados pela entidade 
empregadora durante o mês de julho de 2020, 
conjuntamente com certificação do contabilista certificado 
da empresa;

► Quando a comunicação dos elementos das faturas através 
do E-Fatura não reflita a totalidade das operações 
praticadas sujeitas a IVA, ainda que isentas, relativas a 
transmissão de bens e prestações de serviços, relativas aos 
períodos em análise, a aferição da quebra de faturação 
deve ser efetuada com referência ao volume de negócios, 
com a respetiva certificação de contabilista certificado. 
(redação introduzida pela Declaração de Retificação n.º 
13/2020, de 28 de março)

► No caso dos trabalhadores independentes, o diferimento 
das contribuições devidas aplica-se aos meses de abril, 
maio e junho de 2020 e as contribuições podem ser pagas 
nos termos gerais definidos no presente regime;
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III. Medidas Fiscais (cont.)

► O incumprimento do pagamento da prestação inicial (em 
1/3 do valor total devido) determina a imediata cessação 
dos benefícios concedidos no presente artigo;

► No caso de incumprimento dos requisitos de acesso ao 
diferimento do pagamento de contribuições, há lugar ao 
vencimento imediato da totalidade das prestações em 
falta, bem como a cessação da isenção de juros.

Norma transitória: O prazo para pagamento das contribuições 
e quotizações devidas no mês de março de 2020 terminou, 
excecionalmente, a 31 de março de 2020.

Planos prestacionais e suspensão de processos

O Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março, veio 
igualmente esclarecer a aplicação dos planos prestacionais 
quando se verifique a suspensão de processos nos termos 
previstos no n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de 
março, entretanto alterada e republicada nos termos da Lei 
n.º 4-B/2020, de 6 de abril.

Assim, o disposto no n.º 1 do artigo 7.º do referido diploma 
(regime de suspensão de prazos e diligências) é igualmente 
aplicável aos planos prestacionais em curso relativos a 
processos de execução fiscal (redação introduzida pela 
Declaração de Retificação n.º 13/2020, de 28 de março), sem 
prejuízo de estes poderem continuar a ser pontualmente 
cumpridos. Adicionalmente, prevê-se que caso este regime 
venha a cessar antes de 30 de junho de 2020, os processos 
de execução fiscal devem manter-se suspensos até esta data. 

São, ainda, igualmente suspensos pelo mesmo prazo os planos 
prestacionais em curso por dívidas à Segurança Social fora do 
âmbito dos processos executivos, sem prejuízo de poderem 
continuar a ser pontualmente cumpridos. Após 30 de junho de 
2020, este prazo de suspensão dos planos prestacionais 
celebrados com instituições particulares de solidariedade 
social no âmbito de acordos de cooperação poderá ser 
estendido por deliberação do conselho diretivo da instituição 
de segurança social competente.
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Como a EY pode ajudar:

►Análise dos impactos e exequibilidade de uma eventual 
utilização das medidas em apreço;

►Apoio na aferição e cumprimento dos requisitos formais 
e declarativos para a aplicação das medidas; e

►Apoio na preparação de requerimentos, documentos e 
declarações que venham a ser necessários para efeitos 
de aplicação do regime.

Para mais informações

Luís Marques
Partner
Luis.Marques@pt.ey.com

Pedro Paiva
Partner
Pedro.Paiva@pt.ey.com
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IV. Moratória de Crédito

O Decreto-Lei nº10-J/2020, de 26 de março estabelece 
medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias, 
empresas, instituições particulares de solidariedade 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.

Apoios

As empresas e operações elegíveis beneficiam de medidas de 
apoio relativamente às suas exposições creditícias 
contratadas junto das instituições:

► Proibição de revogação, total ou parcial, de linhas de 
crédito contratadas e empréstimos concedidos, nos 
montantes contratados à data de entrada em vigor do 
presente decreto -lei, durante o período em que vigorar a 
presente medida.

► A aplicação da medida a créditos com colaterais 
financeiros abrange as obrigações do devedor de reposição 
das margens de manutenção, bem como o direito do 
credor de proceder à execução das cláusulas de stop 
losses.

► No que diz respeito a empréstimos concedidos com base 
em financiamento, total ou parcial, ou garantias de 
entidades terceiras sediadas em Portugal, as medidas 
aplicam -se de forma automática, sem autorização prévia 
dessas entidades, nas mesmas condições previstas no 
negócio jurídico inicial. 

► Prorrogação, por um período igual ao prazo de vigência da 
presente medida, de todos os créditos com pagamento de 
capital no final do contrato, vigentes à data de entrada em 
vigor do presente decreto -lei, juntamente, nos mesmos 
termos, com todos os seus elementos associados, incluindo 
juros, garantias, designadamente prestadas através de 
seguro ou em títulos de crédito.

► Suspensão, relativamente a créditos com reembolso 
parcelar de capital ou com vencimento parcelar de outras 
prestações pecuniárias, durante o período em que vigorar 
a presente medida, do pagamento docapital, das rendas e 
dos juros com vencimento previsto até ao término desse 
período, sendo o plano contratual de pagamento das 
parcelas

► de capital, rendas, juros, comissões e outros encargos 
estendido automaticamente por um período idêntico ao da 
suspensão, de forma a garantir que não haja outros 
encargos para além dos que possam decorrer da 
variabilidade da taxa de juro de referência subjacente ao 
contrato, sendo igualmente prolongados todos os 
elementos associados aos contratos abrangidos pela 
medida, incluindo garantias.

As entidades beneficiárias das medidas enlaçadas nos pontos 
2 e 3 podem, em qualquer momento, solicitar que apenas os 
reembolsos de capital, ou parte deste, sejam suspensos. 

Adicionalmente, a extensão do prazo de pagamento de 
capital, rendas, juros, comissões e demais encargos referidos 
nas alíneas não dá origem a qualquer: 

► incumprimento contratual; 

► ativação de cláusulas de vencimento antecipado; 

► suspensão do vencimento de juros devidos durante o 
período da prorrogação, que serão capitalizados no valor 
do empréstimo com referência ao momento em que são 
devidos à taxa do contrato em vigor; e 

► ineficácia ou cessação das garantias concedidas pelas 
entidades beneficiárias das medidas ou por terceiros, 
designadamente a eficácia e vigência dos seguros, das 
fianças e/ou dos avales.

A prorrogação das garantias, designadamente de seguros, de 
fianças e/ou de avales não carece de qualquer outra 
formalidade, parecer, autorização ou ato prévio de qualquer 
outra entidade previstos noutro diploma legal. O respetivo 
registo, quando necessário, deve ser promovido pelas 
instituições, sem necessidade de apresentação de qualquer 
outro documento e com dispensa de trato sucessivo.
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IV. Moratória de Crédito (cont.)

Operações abrangidas

São aplicáveis operações de crédito concedidas por:

► instituições de crédito;

► sociedades financeiras de crédito;

► sociedades de investimento;

► sociedades de locação financeira;

► sociedades de factoring;

► sociedades de garantia mútua; e

► sucursais de instituições de crédito e de instituições 
financeiras a operar em Portugal.

Operações inelegíveis

As seguintes operações não são consideradas elegíveis:

► crédito ou financiamento para compra de valores 
mobiliários ou aquisição de posições noutros instrumentos 
financeiros, quer sejam garantidas ou não por esses 
instrumentos;

► crédito concedido a beneficiários de regimes, subvenções 
ou benefícios, designadamente fiscais, para fixação de 
sede ou residência em Portugal, incluindo para atividade de 
investimento, com exceção dos cidadãos abrangidos pelo 
Programa Regressar;

► crédito concedido a empresas para utilização individual 
através de cartões de crédito dos membros dos órgãos de 
administração, de fiscalização, trabalhadores ou demais 
colaboradores.

Entidades beneficiárias

Beneficiam das medidas elencadas as empresas que 
preencham cumulativamente as seguintes condições:

► Tenham sede e exerçam a sua atividade económica em 
Portugal.

► Sejam classificadas como microempresas, pequenas ou 
médias empresas de acordo com a Recomendação 
2003/361/CE da Comissão Europeia, de 6 de maio de 
2003.

► Não estejam, a 18 de março de 2020, em mora ou 
incumprimento de prestações pecuniárias há mais de 90 
dias junto das instituições, ou estando não cumpram o 
critério de materialidade previsto no Aviso do Banco de 
Portugal n.º 2/2019 e no Regulamento (UE) 2018/1845 
do Banco Central Europeu, de 21 de novembro de 2018, e 
não se encontrem em situação de insolvência, ou 
suspensão ou cessão de pagamentos, ou naquela data 
estejam já em execução por qualquer uma das instituições.

► Tenham a situação regularizada junto da Autoridade 
Tributária e Aduaneira e da Segurança Social, na aceção, 
respetivamente, do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário e do Código dos Regimes Contributivos do 
Sistema Previdencial de Segurança Social, não relevando 
até ao dia 30 de abril de 2020, para este efeito, as dívidas 
constituídas no mês de março de 2020.

Beneficiam igualmente destas medidas os empresários em 
nome individual; beneficiários da Caixa de Previdência dos 
Advogados e Solicitadores que tenham a respetiva situação 
contributiva regularizada ou em processo de regularização; 

instituições particulares de solidariedade social; associações 
sem fins lucrativos; e as demais entidades da economia social, 
exceto aquelas que reúnam os requisitos previstos no artigo 
136.º do Código das Associações Mutualistas.

Adicionalmente, são beneficiárias as demais empresas 
independentemente da sua dimensão, que, à data de 
publicação do regime, preencham as condições referidas nos 
pontos 1., 3. e 4. elencados ao lado, excluindo as que 
integrem o setor financeiro. 

Considera -se que fazem parte do setor financeiro os bancos, 
outras instituições de crédito, sociedades financeiras, 
instituições de pagamento, instituições de moeda eletrónica, 
intermediários financeiros, empresas de investimento, 
organismos de investimento coletivo, fundos de pensões, 
fundos de titularização, respetivas sociedades gestoras, 
sociedades de titularização, empresas de seguros e 
resseguros e organismos públicos que administram a dívida 
pública a nível nacional, com estatuto equiparado, nos termos 
da lei, ao das instituições de crédito. 
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IV. Moratória de Crédito (cont.)

Condições de acesso

Os beneficiários deverão remeter, por meio físico ou por meio 
eletrónico, à instituição mutuante, de:

► Declaração de adesão à aplicação da moratória, no caso 
dos empresários em nome individual, assinada pelo 
mutuário e, no caso das empresas e das instituições 
particulares de solidariedade social, bem como das 
associações sem fins lucrativos e demais entidades da 
economia social, assinada pelos seus representantes 
legais. 

► Documentação comprovativa da regularidade da respetiva 
situação tributária e contributiva.

As instituições aplicam as medidas no prazo máximo de cinco 
dias úteis, com efeitos à data da entrega da declaração. Caso 
a entidade beneficiária não preencher as condições 
estabelecidas, as instituições mutuantes devem informar no 
prazo máximo de três dias úteis.

Garantias

Podem ser prestadas garantias pessoais pelo Estado e por 
outras pessoas coletivas de direito público dentro dos limites 
máximos para a concessão de garantias pessoais previstos na 
Lei do Orçamento do Estado:

► O pedido de concessão de garantia do Estado é dirigido ao 
membro do Governo responsável pela área das finanças, 
através da Direção -Geral do Tesouro e Finanças, 
acompanhado dos elementos essenciais da operação a 
garantir, designadamente respetivo montante e prazo, sem 
prejuízo de elementos adicionais que venham a ser 
solicitados para aferição do risco da operação e da 
definição das condições da garantia a conceder. 

► O pedido é objeto de parecer favorável do membro do 
Governo da área do setor de atividade da entidade 
beneficiária da garantia, devendo incidir sobre (i) a 
relevância para a economia nacional; (ii) a perspetiva de 
viabilidade económica; e (iii) a necessidade expressa de 
garantia pessoal do Estado. 

► O membro do Governo responsável pela área das finanças 
pode definir por portaria os demais termos e condições 
relativas às operações objeto de garantia e ao 
procedimento.

Adicionalmente, as sociedades de garantia mútua podem 
conceder garantias a beneficiários ou outras pessoas jurídicas, 
singulares ou coletivas, que não reúnam a qualidade de 
acionista, desde que essa emissão seja especificamente 
autorizada pelos membros do Governo responsáveis pelas 
áreas da economia e das finanças, e desde que sejam 
identificados os produtos financeiros objeto dessas garantias.
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Como a EY pode ajudar*:

►Avaliação da aplicabilidade da medida a situações
concretas;

►Avaliação dos impactos financeiros no plano de 
tesouraria de curto-prazo, decorrente da aplicação da 
moratória de crédito.

Para mais informações

Nuno Silva
Associate Partner
Nuno.Silva@pt.ey.com

Carlos Vaz de Almeida
Principal
Nuno.Silva@pt.ey.com

* As matérias de natureza legal são abordadas em parceria 
com a RRP Advogados
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V. Medidas globais de apoio

O esforço de resposta aos efeitos da pandemia é global. O 
tracker global da EY, atualizado regularmente, já cobre mais 
de 90 jurisdições e está disponível em: 
https://www.ey.com/en_gl/tax/how-covid-19-is-causing-
governments-to-adopt-economic-stimulus--
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I. Cadeia logística: checklist de resposta

Agora

► Mobilizar equipa de gestão de crise

► Atualizar informação sobre toda a cadeia de 
abastecimento: inventário, ativos, equipas

► Iniciar modelo de governação com funções e 
responsabilidades claras, bem como protocolos de reporte 
e comunicação

► Efetuar análise de risco da cadeia de abastecimento e 
avaliação de impacto

► Analisar dados (inventário, rede, centros e nós) para fazer 
corresponder a oferta à procura

► Desenvolver um plano de ação a curto prazo, incluindo a 
redução do raio de ação e eventual lay-off, se necessário 

► Quantificar custos e mitigar potenciais quebras na oferta e 
na procura

► Desenvolver hipóteses de estado futuro e avaliar os 
principais impactos na cadeia de abastecimento

Amanhã

Construção de resiliência das cadeias de abastecimento com 
base em novos cenários de disrupção:

► Compreender riscos da cadeia de abastecimento na 
preparação para o rearranque. 

► Avaliação de resiliência, estratégia e criação de capacidade

► Visibilidade da cadeia de abastecimento e monitorização 
dos riscos 

► Gestão de crises 

Futuro

Operar num novo ambiente de negócios, mais resiliente 
perante choques futuros.

► Reavaliação da pegada de fabrico e distribuição

► Rebalanceamento do modelo de funcionamento da cadeia 
de abastecimento

► Digitalização da cadeia de abastecimento

Como a EY pode ajudar:

►Apoio no desenvolvimento e estruturação das medidas 
de muito-curto prazo

►Apoio no diagnóstico, estruturação e implementação de 
práticas de resiliência na Cadeia de Abastecimento

►Apoio no diagnóstico, estruturação e implementação de 
práticas de Excelência Operacional

Para mais informações:

Frederico Barreto
Senior Manager
Frederico.Barreto@pt.ey.com
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I. Suspensão e alargamento de prazos judiciais, administrativos e tributários 

No dia 19 de março, foi publicada a Lei n.º 1-A/2020, que 
introduz um novo conjunto de medidas excecionais e 
temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada 
pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19. A 
redação da referida lei foi entretanto sujeita a alterações e 
republicada nos termos da Lei n.º 4-B/2020, de 6 de abril.

A este respeito, destaque para o artigo 7.º do referido 
diploma, que determina a suspensão e alargamento de prazos 
judiciais, administrativos e tributários. De entre as principais
medidas, destacamos as seguintes:

► Ficam suspensos até à cessação da situação excecional de 
prevenção todos os prazos para a prática de atos 
processuais e procedimentais que devam ser praticados no 
âmbito dos processos e procedimentos que corram termos 
nos tribunais judiciais, tribunais administrativos e fiscais, 
Tribunal Constitucional, Tribunal de Contas e demais 
órgãos jurisdicionais, tribunais arbitrais, Ministério Público, 
julgados de paz, entidades de resolução alternativa de 
litígios e órgãos de execução fiscal;

► Suspendem-se os prazos de prescrição e de caducidade 
relativos a todos os tipos de processos e procedimentos, 
com prevalência sobre quaisquer regimes que estabeleçam 
prazos máximos imperativos de prescrição ou caducidade, 
sendo os mesmos alargados pelo período de tempo em que 
vigorar a situação excecional;

► A suspensão e alargamento de prazos aplica-se ainda, com 
as necessárias adaptações, aos prazos para a prática de 
atos em  procedimentos administrativos e tributários, no 
que respeita à prática de atos por particulares. Os prazos 
tributários abrangidos pela presente norma são apenas os 
referentes aos atos de interposição de impugnação judicial, 
reclamação graciosa, recurso hierárquico, ou outros 
procedimentos de idêntica natureza, bem como os atos 
processuais ou procedimentais subsequentes àqueles.

► Os processos urgentes continuam a ser tramitados, sem 
suspensão ou interrupção de prazos, atos ou diligências, 
observando-se quanto a estes o seguinte:

► Nas diligências que requeiram a presença física das 
partes, dos seus mandatários ou de outros 
intervenientes processuais, a prática de quaisquer atos 
processuais e procedimentais realiza-se através de 
meios de comunicação à distância adequados, 
designadamente teleconferência, videochamada ou 
outro equivalente;

► Quando tal não for possível, e esteja em causa a vida, a 
integridade física, a saúde mental, a liberdade ou a 
subsistência imediata dos intervenientes, pode realizar-
se presencialmente a diligência desde que a mesma não 
implique a presença de um número de pessoas superior 
ao previsto pelas recomendações das autoridades de 
saúde e de acordo com as orientações fixadas pelos 
conselhos superiores competentes;

► Não obstante, caso não seja possível, nem adequado, 
assegurar a prática de atos ou a realização de 
diligências nos termos previstos nas alíneas anteriores, 
aplica-se também a esses processos o regime geral de 
suspensão referido no n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 1-
A/2020, de 19 de março, na sua versão atual.

De salientar que o regime previsto neste artigo 7.º cessa em 
data a definir por decreto-lei, no qual se declara o termo da 
situação excecional. Após esta data, a Assembleia da 
República procede à adaptação, em diploma próprio, dos 
períodos de férias judiciais a vigorar em 2020.

Por último, no que respeita à prestação de contas, destaque 
para o facto de as entidades previstas nos n.ºs 1 e 2 do artigo 
51.º da Lei n.º 97/98, de 26 de agosto, cuja aprovação de 
contas dependa de deliberação de um órgão colegial, podem 
remetê-las ao Tribunal de Contas até 30 de junho de 2020, 
em substituição do prazo referido no n.º 4 do artigo 52.º (30 
de abril), sem prejuízo das disposições do artigo 18.º do 
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março.
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Como pode a RRP ajudar:

►Análise e avaliação da estratégia relativa a inspeções e 
processos que se encontrem em litigância administrativa 
ou judicial.

Para mais informações:

Leonardo Scolari
Principal
Leonardo.Scolari@rrp.pt

* Em matérias de natureza legal, a EY atua em parceria com a RRP 
Advogados 
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II. Avaliação e mitigação de impactos contratuais

Em resultado das consequências da pandemia e da disrupção 
nas cadeias de abastecimento, alterou-se o padrão normal de 
relação entre clientes e fornecedores. Entre as medidas de 
mitigação de riscos a ponderar incluem-se:

► Avaliação global e documentação dos impactos da situação 
de pandemia na geração de receita;

► Análise das relações com fornecedores e dos impactos no 
negócio de eventuais quebras de fornecimento;

► Revisão de negócios em curso, incluindo operações de 
fusão e aquisição, promovendo a avaliação de potenciais 
impactos da crise epidemiológica na criação de valor 
futura;

► Identificação de disrupções no fornecimento ou prestação 
de serviços a clientes e avaliação do grau de exposição a 
reclamações;

Como pode a EY pode ajudar:

► Preparação de análises contra factuais e de relatórios 
periciais para partes interessadas

►Revisão e análise de contratos, incluindo a utilização de 
tecnologia digital, e identificação rigorosa de obrigações 
e responsabilidades

►Apoio na gestão de reclamações, incluindo avaliação 
prévia de riscos e a análise das queixas, respetiva 
fundamentação e impactos.

Para mais informações:

Pedro Subtil
Partner
Pedro.Subtil@pt.ey.com

Susana Lencastre
Senior Manager
Susana.Lencastre@pt.ey.com
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About EY

EY is a global leader in assurance, tax, transaction and 
advisory services. The insights and quality services we 
deliver help build trust and confidence in the capital markets 
and in economies the world over. We develop outstanding 
leaders who team to deliver on our promises to all of our 
stakeholders. In so doing, we play a critical role in building a 
better working world for our people, for our clients and for 
our communities.

EY refers to the global organization, and may refer to one 
or more, of the member firms of Ernst & Young Global 
Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & 
Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, 
does not provide services to clients. For more information 
about our organization, please visit ey.com.

© 2020 Ernst & Young, S.A.

All Rights Reserved.

This material has been prepared for general informational 
purposes only and is not intended to be relied upon as 
accounting, tax, or other professional advice. Please refer 
to your advisors for specific advice.


