
PROGRAMA ‘ADAPTAR’

SISTEMA DE INCENTIVOS À SEGURANÇA  
NAS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

O ‘ADAPTAR’ pretende apoiar as microempresas e as 
PME no esforço de adaptação e de investimento nos 
seus estabelecimentos, de forma a que sejam cumpri-
das as recomendações e normas estabelecidas pelas 
autoridades competentes.

Os apoios são atribuídos sob a forma de subvenção 
não reembolsável e a taxa de incentivo a atribuir é de 
80% sobre as despesas elegíveis para as microem-
presas e de 50% para as PME.

SÃO CONSIDERADAS DESPESAS ELEGÍVEIS PARA 
AS MICROEMPRESAS1:

• Aquisição de equipamentos de proteção individual 
(por um período máximo de seis meses);

• Aquisição e instalação de equipamentos de higieni-
zação e de dispensa automática de desinfetantes, 
bem como respetivos consumíveis (por um período 
máximo de seis meses);

• Contratação de serviços de desinfeção das instala-
ções (por um período máximo de seis meses);

• Aquisição e instalação de dispositivos de pagamento 
automático, abrangendo os que utilizem tecnologia 
contactless, incluindo os custos com a contratação 
do serviço (por um período máximo de seis meses);

• Custos iniciais associados à domiciliação de aplica-
ções, adesão inicial a plataformas eletrónicas, subs-
crição inicial de aplicações em regimes de «software 
as a service», criação e publicação inicial de novos 
conteúdos eletrónicos, bem como a inclusão ou ca-
talogação em diretórios ou motores de busca;

• Reorganização e adaptação de locais de trabalho e 
de layout de espaços às orientações e boas práti-
cas do atual contexto, designadamente, instalação 
de portas automáticas, instalação de soluções de 
iluminação por sensor, instalação de dispensadores 
por sensor nas casas de banho, criação de áreas de 
contingência, entre outros;

• Isolamento físico de espaços de produção ou de 
venda ou prestação de serviços, designadamente, 
instalação de divisórias entre equipamentos, célu-
las de produção, secretárias, postos ou balcões de 
atendimento;

• Aquisição e instalação de outros dispositivos de 
controlo e distanciamento físico;

• Custos com a aquisição e colocação de informação 
e orientação aos colaboradores e ao público, in-
cluindo sinalização vertical e horizontal, no interior e 
exterior dos espaços;

• Despesas com a intervenção de contabilistas certi-
ficados ou revisores oficiais de contas, na validação 
da despesa dos pedidos de pagamento.

1 MICROEMPRESA - empresa que emprega menos de 10 pessoas 
e cujo volume de negócios anual ou balanço total anual não exceda 
2 milhões de euros.



SÃO CONSIDERADAS DESPESAS ELEGÍVEIS PARA 
AS PME2:

• Custos com a reorganização e adaptação de locais 
de trabalho e/ou alterações de layout, que permitam 
implementar as orientações e boas práticas das au-
toridades competentes no contexto da doença CO-
VID-19, designadamente medidas de higiene, segu-
rança e distanciamento físico;

• Aquisição e instalação de equipamentos de higieni-
zação e de dispensa automática de desinfetantes;

• Aquisição e instalação de dispositivos de pagamento 
automático, incluindo os que utilizem tecnologia con-
tactless;

• Aquisição e instalação de outros dispositivos de con-
trolo e distanciamento físico;

• Custos com a aquisição e colocação de informação 
e orientação aos colaboradores e ao público, incluin-
do sinalização vertical e horizontal, no interior e exte-
rior dos espaços;

• Contratação de serviços de desinfeção das instala-
ções, por um período máximo de seis meses;

• Aquisição de serviços de consultoria especializada 
para o redesenho do layout das instalações e para a 
elaboração de planos de contingência empresarial e 
manuais de boas práticas;

• Aquisição de serviços de consultoria especializada 
para a adaptação do modelo de negócio aos novos 
desafios do contexto subsequente à pandemia da 
doença COVID-19;

• Custos iniciais associados à domiciliação de aplica-
ções, adesão inicial a plataformas eletrónicas, subs-
crição inicial de aplicações em regimes de «software 
as a service», criação e publicação inicial de novos 
conteúdos eletrónicos, bem como a inclusão ou ca-
talogação em diretórios ou motores de busca;

• Despesas com a intervenção de contabilistas certi-
ficados ou revisores oficiais de contas, na validação 
da despesa dos pedidos de pagamento.

2 PEQUENA E MÉDIA EMPRESA (PME) — empresa que emprega 
menos de 250 pessoas e cujo volume de negócios anual não ex-
ceda 50 milhões de euros ou cujo balanço total anual não exceda 
43 milhões de euros e que detenha a correspondente Certificação 
Eletrónica.


