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Apreciação Parlamentar n.º 10/XIV/1.ª (BE)

Decreto-lei n.º 10-J/2020, de 26 de Março, que estabelece medidas excepcionais 

de protecção 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

Proposta de alteração:

«Artigo 4.º

[…]

1 - […].

2 - […].

3 - […]:

a) […];

b) […];

c) Suspensão do vencimento de juros devidos durante o período da prorrogação, que 

não serão capitalizados no valor do empréstimo e não podem representar um 

acréscimo de custos para as entidades beneficiárias; e

d) […].

4 - […].

5 - […].

6 - […].
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Artigo 5.º-A

Apoios para as Entidades da Economia Social

1- É criada uma linha de financiamento destinada às Entidades da Economia Social, 

nomeadamente associações sem fins lucrativos, incluindo as de direito privado, organizações 

não governamentais, instituições particulares de solidariedade social e cooperativas, como 

forma de garantir o financiamento necessário à prossecução das suas atribuições.

2 - As Entidades da Economia Social cujo financiamento dependa, no todo ou em parte, da 

aprovação de projectos beneficiam de um regime excepcional no que diz respeito à 

prorrogação dos prazos de candidatura, nomeadamente através da reformulação dos prazos 

de monitorização, apresentação de relatórios ou renovação de pedidos em curso, garantindo 

que é assegurado o financiamento e a continuidade dos projectos em desenvolvimento.

3 - As Entidades da Economia Social têm direito à atribuição de subsídio não reembolsável 

que tem por limite mínimo três retribuições mínimas mensais garantidas (RMMG).

4 - As Entidades da Economia Social têm direito à antecipação da transferência de montantes 

contratados referentes a programas co-financiados de âmbito nacional e europeu.

Artigo 5.º-B

Apoios aos trabalhadores da Entidades da Economia Social

São aplicáveis aos trabalhadores das instituições particulares de solidariedade social, das 

associações sem fins lucrativos, incluindo as de direito privado, e das demais entidades da 

economia social as medidas excepcionais de apoio à família, previstas no Decreto-Lei n.º 10-

A/2020, de 13 de Março, bem como as medidas de apoio extraordinárias à manutenção dos 

contratos de trabalho, previstas no Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de Março.»
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Palácio de São Bento, 8 de Abril de 2020.

As Deputadas e o Deputado,

André Silva

Bebiana Cunha

Cristina Rodrigues

Inês de Sousa Real


