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O impacto da pandemia
Covid-19 na economia
da região centro
e os apoios às empresas

No sector empresarial da Região Centro verifica-se uma acentuada contração 

do mercado de trabalho e assiste-se à mesma tendência que se verifica no 

resto do país: a uma diminuição muito expressiva das empresas constituídas. 

Como medidas de incentivo à atividade económica das empresas criaram-se 

os apoios às tesourarias, através de empréstimos com condições especiais, 

no valor de 1.000M€, e que se destinam às micro e pequenas empresas, que 

são a realidade das empresas do tecido empresarial da Região Centro. Está 

também em vigor o Programa Centro 2020 que disponibiliza 10 milhões de 

euros e que se dirige às empresas desta região que pretendam adaptar e in-

vestir nos seus estabelecimentos, ajustando-os aos métodos de organização 

do trabalho e de relacionamento com clientes e fornecedores nas novas con-

dições do contexto de pandemia.
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O tecido empresarial da Região do Centro ca-
racteriza-se pela preponderância de micro, 
pequenas e médias empresas (MPMEs), con-
centrando as MPMEs cerca de 73% do volu-
me dos negócios regional e 85% das pessoas 
ao serviço na região, valores muito superiores 
aos da média nacional (de 57% e 71% respeti-
vamente).

Os efeitos da pandemia Covid-19 no sector 
empresarial da Região Centro, segundo o bo-
letim de análise publicado pela Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Centro, fizeram-se sentir logo no primeiro 
trimestre de 2020, apesar do seu impacto ter 
sido mais significativo no segundo trimestre 
com a taxa de atividade a registar o valor mais 
baixo dos últimos 20 anos. Também a popu-
lação ativa, pela primeira vez desde 1998 foi 
ultrapassada pela população inactiva. 

No sector empresarial desta região, verifica-
-se uma acentuada contração do mercado 
de trabalho e assiste-se à mesma tendência 
que se verifica no resto do país: a uma dimi-
nuição muito expressiva das empresas cons-
tituídas. Também as ações de insolvência e 
os empréstimos concedidos às empresas in-
tensificaram a tendência de queda. Por ou-
tro lado, no sector da construção assistiu-se 
a uma evolução positiva das novas constru-
ções e dos novos fogos para habitação fami-
liar, face a igual período do ano anterior. Por 
contraste, o total de obras concluídas e de 
edifícios licenciados decresceu.

Esta conjuntura económica da Região Centro 
tenderá a acompanhar a tendência nacional. 
No relatório “Perspetivas Económicas e Orça-
mentais 2020-2024”, divulgado no passado 
mês de Setembro, pelo Conselho de Finan-
ças Públicas (CFP), prevê-se que no ano de 
2020 a economia nacional tenha uma reces-
são de 9,3%, devido aos efeitos da pandemia. 
É apontado, para já, o ano de 2021 como o iní-
cio da recuperação ainda que a recuperação 
dos números do PIB Pré- COVID só ocorra em 
2024. Estas previsões desconsideram o plano 
de recuperação da Europa delineado para os 

anos 2021-2027, cujas medidas ainda não es-
tão definidas.

Como medidas de apoio à atividade econó-
mica das empresas, para além dos incentivos 
já amplamente divulgados como o Lay Off 
simplificado e as moratórias de créditos, cria-
ram-se os apoios às tesourarias, através de 
empréstimos com condições especiais, e que 
se destinam às micro e pequenas empresas, 
que são a realidade das empresas do tecido 
empresarial da Região Centro. 

Está em vigor uma linha de apoio no valor 
de 1.000M€ destinada a apoiar as Micro e pe-
quenas empresas e empresários em nome 
individual que apresentem situação líquida 
positiva no último balanço aprovado ou, caso 
assim não seja, que apresentem esta situa-
ção regularizada em balanço intercalar, até 
à data da respetiva candidatura. O financia-
mento máximo a atribuir a cada empresa 
é de 50.000,00€ para as microempresas e 
250.000,00€ para as pequenas empresas.

Como condições de elegibilidade, em termos 
gerais, as empresas não poderão ter inciden-
tes não regularizados junto da Banca e dos 
Sistema de Garantia Mútua. Deverão apre-
sentar à data do financiamento, a situação 
regularizada junto da Administração Fiscal 
e da Segurança Social. Não poderão ainda 
as empresas candidatas apresentar dificul-
dades financeiras a 31 de dezembro de 2019, 
tendo as dificuldades que resultarem do 
agravamento das condições económicas no 
seguimento da pandemia da Covid-19.

Neste sentido, para se candidatarem, as em-
presas terão que comprovar: uma quebra de 
faturação abrupta e acentuada, de pelo me-
nos, 40% da faturação, relativa à média men-
sal de faturação no período de março a maio 
de 2020, com referência à média mensal de 
faturação dos dois meses anteriores a esse 
período, ou face à média mensal de fatura-
ção no período homólogo do ano anterior; te-
rem atividade iniciada há menos de 12 meses 
com verificação de quebra abrupta e acen-
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tuada de, pelo menos, 40% da faturação, no 
período de 30 dias anterior ao da apresenta-
ção do pedido de financiamento, compara-
do com a média mensal de faturação desde 
a data em que iniciou a atividade.

Por conseguinte as empresas terão que as-
sumir o compromisso de manutenção dos 
postos de trabalho permanentes até 31 de 
dezembro de 2020, face ao comprovado nú-
mero desses postos a 1 de fevereiro de 2020 e 
não ter promovido nem vir a promover, nesse 
período, processos de despedimento coleti-
vo ou despedimento por extinção do posto 
de trabalho. 

O reembolso do capital tem um período de 
carência de 18 meses e deverá ocorrer em 
prestações iguais, sucessivas e postecipadas 
com periodicidade mensal num prazo máxi-
mo de 6 anos.

Relativamente às médias empresas, desde o 
dia 30 de setembro que está em vigor a li-
nha específica COVID – 19 – Apoio às Médias 
Empresas, Small Mid Caps, Mid Caps no va-
lor de até 400 milhões de euros. Esta nova li-
nha de apoio, também ela criada no âmbito 
das medidas de caráter extraordinário para 
apoio ao emprego e à normalização da ativi-
dade empresarial, tem como objetivo apoiar 
as Médias Empresas, Small Mid Caps e Mid 
Caps, no seu esforço de financiamento de 
necessidades de Tesouraria e que comprova-
damente tenham sido afetadas pela pande-
mia COVID-19.

Para se candidatarem, as empresas terão de 
apresentar uma quebra acentuada de pelo 
menos 40% da sua faturação, e não pode-
rão ter qualquer operação de financiamento, 
aprovada ou contratada, no âmbito de uma 
linha ou sublinha de crédito com garantia 
mútua, criada para apoio à normalização da 
atividade das empresas face ao surto pan-
démico da COVID-19. No âmbito da presente 
linha as médias empresas podem candida-
tar-se a um financiamento até 1,5 milhões de 
euros, ou, no caso das Small mid cap e Mid 

cap, até 2 milhões de euros, por um prazo má-
ximo de operação de até seis anos, incluindo 
18 meses de carência de capital, e uma ga-
rantia até 80% do capital em dívida. O prazo 
de vigência deste apoio decorrerá até 31 de 
dezembro de 2020.

Existem ainda outros programas de apoio 
direcionados especificamente para o Sector 
Empresarial da Região Centro. Está em vigor 
o Programa Centro 2020 que disponibiliza 
10 milhões de euros para financiar a adapta-
ção da atividade empresarial da região Cen-
tro ao contexto da pandemia COVID-19. Este 
concurso, inserido no Programa Adaptar, é 
dirigido a pequenas e médias empresas que 
pretendam adaptar e investir nos seus esta-
belecimentos, ajustando-os aos métodos de 
organização do trabalho e de relacionamento 
com clientes e fornecedores nas novas condi-
ções do contexto de pandemia. São exemplo 
de despesas elegíveis para este apoio: a reor-
ganização e adaptação de locais de trabalho 
que permitam implementar as orientações 
e boas práticas das autoridades competen-
tes no contexto da doença COVID-19, desig-
nadamente, medidas de higiene, seguran-
ça e distanciamento físico, a aquisição de 
equipamentos de higienização, a colocação 
de informação e orientação aos colabora-
dores e ao público ou outros dispositivos de 
controlo e distanciamento físico, bem como 
a instalação de dispositivos de pagamento 
automático. No âmbito deste programa, se-
rão apoiados projetos com um investimento 
entre 5.000 euros e 40.000 euros, a concreti-
zar num prazo máximo de 6 meses, limitado 
pelo final do ano (31 de dezembro de 2020). 
Os apoios não são reembolsáveis e têm uma 
taxa de comparticipação do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional (FEDER) de 
50%. 

É de salientar que, no final do segundo tri-
mestre do ano, no Programa Portugal 2020 
estavam já aprovados 6,3 mil milhões de eu-
ros de fundos europeus para apoiar 9,5 mil 
milhões de euros de investimentos na Região 
Centro. De referir também que no final do se-
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continuarem a investir. O mesmo estudo re-
vela que 4 em cada 5 empresas vão manter 
os seus recursos humanos nos últimos qua-
tro meses deste ano, face a igual período de 
2019. E que 61% das empresas contam man-
ter ou aumentar o seu investimento no próxi-
mo ano, face ao concretizado em 2019. 

Vislumbra-se ainda um cenário de muita in-
certeza no que respeita à evolução da pan-
demia Covid-19 e também quanto aos seus 
efeitos na economia da região Centro. Ainda 
assim, é notório um sentimento de confian-
ça com a maioria dos empresários a quere-
rem manter e até aumentar os seus investi-
mentos este ano, sendo ainda expectável um 
crescimento no sector das novas tecnologias 
na região.

gundo trimestre já tinham sido atribuídos 
52,7 milhões de euros às empresas da Região 
Centro na sequência das linhas de apoio fi-
nanceiras lançadas para fazer face ao impac-
to causado pela Pandemia Covid-19.

Sobre as perspetivas de retoma das empresas 
no contexto da pandemia, um estudo recen-
te realizado pela Confederação Empresarial 
de Portugal (CIP) aponta para que, no ano de 
2020, 2/3 das empresas Portuguesas tenham 
uma quebra de vendas de cerca de 40% em 
média no último quadrimestre deste ano, a 
igual período de 2019, devido aos efeitos da 
pandemia do Covid-19. Estes dados mos-
tram bem que a retoma da economia não 
será imediata, mas, ainda assim, as empre-
sas estão dispostas a fazer um esforço para 
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