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Na passada segunda-feira o Governo anunciou um pacote de 

medidas que visam apoiar os consumidores e as empresas mais 

afetadas pelas consequências da guerra na Ucrânia e para 

assegurar os bens essenciais para o país e, em particular, para 

o setor agrícola. 

 

Para isto, o Governo definiu três prioridades: 

1. Assegurar bens essenciais; 

2. Apoiar as empresas afetadas; 

3. Apoiar os consumidores perante a subida de preços. 

 

O obejtivo do Governo com estas prioridades, e com outras 

medidas que venha a tomar, pretende proteger a atividade 

económica, mitigando as sérias consequências geradas pela 

invasão militar Russa contra a Ucrânia. 

OUTROS PRODUTOS ENERGÉTICOS: 

• Redução das tarifas de acesso às redes elétricas; 

• Afetação, em Março, de 150 milhões de euros de receita 

adicional do fundo ambiental decorrente dos leilões CELE 

(Comércio Europeu de Licenças de Emissão) para reforço 

da redução de tarifas de acesso à rede consumidores 

industriais; 

• Desconto de 10€ por botija de gás para os beneficiários 

da tarifa social de eletricidade. 

 

APROVISIONAMENTO DE BENS ESSENCIAIS: 

• Acompanhamento do Armazenamento de Bens Essenciais: 

→ Monitorização do aprovisionamento e do nível de stocks 

de cereais para alimentação humana e animal; 

→ Medidas para diversificação de fornecedores de cereais; 

→ Acompanhamento da disponibilidade de produtos ener-

géticos no país.  

 

APOIO ÀS EMPRESAS: 

• Foco nos setores mais expostos a aumento de custos ener-

géticos 

→ Assegurar liquidez ao aumento de custos e necessidades 

de aprovisionamentos em maior quantidade  - Linhas de 

crédito garantidas pelo Banco Português de Fomento; 

→ Apoios a fundo perdido para fazer face aos aumentos de 

custos com energia para empresas consumidoras intensivas 

de energia; 

→ Apoios ao setor da produção agrícola. 

MEDIDAS DE APOIO 

(Empresas mais afetadas com a Invasão 

da Ucrânia pela Rússia) 

MEDIDAS JÁ ADOTADAS 

COMBÚSTIVEIS: 

• Setor dos transportes rodoviários (autocarros, táxis): des-

conto até 0.30€/litro; 

• Redução em 50% do IUC para transporte de mercadorias; 

• Prorrogação da majoração em 20% dos custos com com-

bustíveis em sede de IRC para transportes de mercadorias; 

• Autovoucher de 5€ passou a ser de 20€ por mês; 

• Suspensão do aumento da taxa de carbono: poupança de 

0.05€ por litro; 

•  Mecanismos de redução de ISP para compensar os aumen-

tos de receita de IVA causados pelo aumento dos preços. 
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Com o objetivo de “manter e preservar a capacidade produti-

va das empresas mais impactadas pelo conflito na Ucrânia”, o 

Governo anunciou a nova linha de crédito . Linha de “Apoio à 

Produção” - com garantia pública, disponibilizada pelo Banco 

Português de Fomento, com uma dotação global de 400 mi-

lhões de euros, e cobertura de 70% do crédito, num prazo de 

até 8 anos, com 12 meses de carência de capital. 

 

Esta linha de apoio destina-se a empresas que operam nos 

setores da indústria transformadora e dos transportes: 

• Com peso igual ou superior a 20% de custos energéticos 

nos custos de produção; ou 

• Com aumento do custo de mercadorias vendidas e consumi-

das superior a 20%; ou 

• Com quebra de faturação operacional igual a 15% quan-

do resulte da redução de encomendas devido à escassez 

ou dificuldade de obtenção de matérias primas, componen-

tes, ou bens intermédios*. 

 

* Nota: as empresas que operam nos setores referidos e com ativida-

de económica associada à produção económica associada à produ-

ção de bens alimentares de primeira necessidade, cuja cadeia de 

abastecimento é particularmente impactada pelo conflito na Ucrânia, 

estão isentas da necessidade de preencher os critérios referidos. 

Linha de “Apoio à Produção” 

APOIO AO SETOR AGRÍCOLA 

 Redução/ isenção de ISP (Imposto sobre Produtos Petrolí-

feros) para gasóleo agrícola; 

 Apoio à eletricidade verde; 

 Linha de crédito para setores da suinicultura e leite (8.5 

milhões de euros); 

 Aumentar a linha de crédito para a seca: 50 milhões de 

euros. 

APOIO ÀS EMPRESAS DE TRANSPORTE 

• Transportes de mercadorias por conta de outrem 

(veículos até 3.5 toneladas) e TVDE (transporte individual 

e remunerado de passageiros em veículos descaracteriza-

dos a partir da plataforma eletrónica) - Apoio de 30cênti-

mos por litro de combustível e de Ad Blue (fluído adicional 

de utilização para automóveis diesel), num total de litros 

calculado a partir da média de consumo que se apure, 

pago numa só vez (semelhante ao existente para autocar-

ros de passageiros e táxis). 

• Flexibilização de pagamentos fiscais—esta medida per-

mite o pagamento de impostos em 3 ou 6 prestações para 

entrega de IVA, retenções na fonte de IRS e IRC, abran-

gendo todas as empresas de transporte por conta de ou-

trem, passageiros e mercadorias. 

Atenção: Toda a Informação disponibilizada nesta Nota Informativa, não dispensa a consulta da legislação em vigor. 


