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Circular nº 11/2023         Fevereiro 

 

Embora o norte do País tenha sido pouco atingido por calamidades 

naturais, recentes, convém saber que até este momento foram publicados 2 (dois) diplomas 

que tratam: 

 DECRETO-LEI N.º 4/2023, DE 11 Janeiro, que aprovou o SISTEMA DE APOIO À 

REPOSIÇÃO DAS CAPACIDADES PRODUTIVAS E DA COMPETIÇÃO, publicado no D.R. n.º 

8, de 11 Janeiro 2023, Fh. 5 a 11.  

 RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 12-B/2023, 12 Janeiro, publicada no 

D.R. n.º 26, de 6 Fevereiro 2023, Fh. 7(2) a 7(5).  

O Sistema aprovado e regulado no Decreto-Lei n.º 4/2023, tem como 

objectivo diz o ARTIGO 1.º: 

“ (…) a recuperação dos ativos empresariais danificados, total ou parcialmente, para 

as situações de prejuízos reportados até 200mil Euros, causa das situações adversas 

reconhecidas por resolução do Conselho de Ministros”. E,  

Desde logo, é necessário definir o que seja:  

 “situação adversa”, o que é feito no art.º 2, do Decreto-Lei n.º 4/2023: 

“(…) entende -se por «Situação adversa» (toda), calamidade natural ou ocorrência 

natural excecional reconhecidas por resolução do Conselho de Ministros, 

nomeadamente incêndios, inundações, deslizamento de terras, tornados, terramotos, 

furacões, que permitem a aplicação do regime de auxílios às empresas destinados a 

remediar os danos causados por certas calamidades naturais e o regime de auxílios de 

minimis” (sublinhados nossos). E,  

Diz o art.º 4, do diploma,  

“São elegíveis os projetos inseridos em todas as atividades económicas (…)”. Mas,  

Para tanto, as Empresas têm de cumprir critérios de acesso; 

elegibilidade e de seleção. Daí,  

 Os critérios de elegibilidade constam do art.º 6, digamos, o trivial para estas situações, 

de que destacamos, dos 10 indicados, estes: 

“ b) Poder legalmente desenvolver as atividades e investimentos a que se candidatam; 

Assunto:  SISTEMA DE APOIO À REPOSIÇÃO DAS CAPACIDADES PRODUTIVAS. 
Regime de auxílio para remediar danos por certas “CALAMIDADES 
NATURAIS”. 
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e) Ter acionado os seguros contratualizados para cobrir riscos relacionados com a 

situação adversa, (…);  

f) Garantir pelo menos 85 % do nível de emprego existente um mês antes da 

ocorrência da situação adversa, no prazo máximo de seis meses após a conclusão do 

projeto;  

h) Não ter, à data da ocorrência da situação adversa, salários em atraso;” 

Quanto às DESPESAS ELEGÍVEIS, variadas e necessárias, constam do 

art.º 8, do Diploma. Vá ver, p.favor. 

Importante: a taxa de financiamento, art.º 10, é: 

“ 1 — Os apoios são atribuídos sob a forma de subvenção não reembolsável, até ao 

limite máximo de € 200 000 por projeto”. 

As OBRIGAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS constam de 10 alíneas, do 

art.º 11; e, vamos destacar as 2 últimas: 

“ i) Celebrar contratos de seguros que prevejam a cobertura de danos e prejuízos 

decorrentes de situações adversas em equipamentos, instalações e outros bens 

apoiados no âmbito do projeto e mantê-los em vigor durante o respetivo período de 

vida útil económica;  

 j) Apresentar o pedido a título de reembolso final no prazo máximo de 90 dias (…)”. 

Importante: os pagamentos aos beneficiários, são efetuadas no 

calendário que consta do art.º 13, do Diploma.  

Portanto, e como realçamos no início, transcrevendo o ARTIGO 1.º, o 

SISTEMA DE APOIO, em apresentação, visa a recuperação dos ativos empresariais 

danificados, total ou parcialmente, causados por 

“ (…) situações adversas reconhecidas por Resolução do Conselho de Ministros”. Ora,  

Como todos sabemos, o País foi assolado recentemente, --- 

principalmente no Sul ---, por uma série de “situações adversas” (veja definição no início 

desta Circular). Logo, dando cumprimento àquele Artigo 1, do Decreto-Lei n.º 4/2023, --- 

“(…) reconhecimento por Resolução do Conselho de Ministros” ---,  

E que foi agora publicada a  

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 12-B/2023 

que declara no n.º 1, que as 
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“ (…) cheias e as inundações registadas nos meses de dezembro de 2022 e janeiro de 

2023 como ocorrência natural excecional”, --- veja a definição de “situação 

adversa”. 

e, a reposição da normalidade, no que refere às Empresas, está prevista no n.º 4, e descritas 

depois no sub-item I e II, do item ii) (Fh. 7(4)), ou seja: 

 Criar, no âmbito contributivo, um regime excecional e temporário de isenção, total ou 

parcial do pagamento de contribuições à segurança social, nestes termos: 

 I – isenção durante um período de 6 meses, mediante avaliação, para as empresas 

cuja actividade tenha sido diretamente afetada pelas cheias e inundações; 

 II – redução em 50% da taxa contributiva a cargo da entidade empregadora durante 

um período de 3 anos para as empresas que contratam trabalhadores em situação 

de desemprego diretamente causado pelas alheias e inundações”.  

Desta vez, só uma parte do País (sul) foi mais afetado. Mas, no futuro 

pode ser o NORTE. Daí, a presente Circular, para dar conhecimento como o processo de 

recuperação de ativos empresariais se efetua. 

Leia, dê a ler, a quem, na sua Empresa deve estar atento a estas ajudas. 

No caso de uma tragédia, --- longe vá o agouro ---, não fique à espera que as subvenções 

caiam do céu.   

 

 


